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J�su=DJärta=Bön�r ao Sankta Birgitta. 

nlin fierre 3esus l\l'istus ! .Rll skapelsen 
])ylle med ridderlig !)eder ditt bjärta, 

det ej för locks eller trugs skull utan för 

ditt rikes rätt ej sparade den rätt din I.lilja 
1,1ar au begynnelsen, 

att du I.lille man 1,1arda och lag lära. 

Sör den I ag en s tredo a Ila martyrerna ocb 

under den bindas med ed alla de som till rid· 

dare göras . .Rmen. 

fllin fiem 6ud ! 3ag beder dig för dina 

många sår som din dygdeliga lekamen ]Jade 

ocl) för uärk och sueda, den du tålde, då du 

leuande på korset hängde 

gi1,1 mig uilja oc!J tid att med god gär· 

ning göra bot för mina synder, 

ty detta är det förband, som läker sjä· 

lnsåre11. Jlmen, 

min fiel'l'e 6ud! 3ag beder dig för d�t-sig�-

11ade blodet, som flöt ut au ditt milda ocb 

misskundsamma bjärta oc]) a1,1 ])ela din signa
de lekamen, 

uärdigas min fierre, att in i mitt bjärta 

måtte flyta din fielge Jlndes nåd ocb kärlek 
oc]) gör det brinnande, att jag måtte !Ja· 

ua själ ocl) lekamen, gods, l)eder, 1,1änner oc!J 
förtjänster osparade 

till din beder oc!J tjänst efter din signa
de Dilja. Jlmen. 

lfön fime 3esus l\l'istus! Sann 6ud! 

Du är min skapare ocl) min återlösare 

oc!J min domare. 

3ag känner mig !)al.la mycket gjort emot 
dina bud, 

men din gudomliga tålmodighet 1Ja1,1er 
bulplt mfg. 

flled din�.lJJälp uill jag mig gärna bättra. 

fierre, mfn 6ud, jag klagar för dig, hur 

jag tycker, att mitt bjärta är danat. 

Det synes mig, som uore mitt uti mitt 

bjärta en etterblemma. 

ocb som mitt bjärta uore genomstunget 
au tuenne törntaggar, 

ocb _ runt omkring det är en hinna dra

- gen; som tränger ])op det ocl) som SI.lårliga 

kuäJjer mig. 

lllin käre fierre 6udl Det är mig platt O· 

möjligt att göra något själ1,1 utan med din 
])jä]p. 

Cy beder Jag dfg för all den ödmjukbets 
skull, som du uppenbarade ocl) tedde i uärl, 
den! 



Riu bort denna binna, som är min bög. 
färd ocb suep ocb linda om mitt bjärta den 
ödmjukbet, som från begynnelsen bar varit i 
din gudoms dygd! 

min öerre 6ud! 3ag beder dig för att ditt 
buuud kröntes med törnen: 

Rju ut den törntaggen, som står i mitt 
bjärta, uilken är oskälig kärlek till köttet ocb 
uärlden! 

Ocb sätt i stället in i det gudlig kärlek 
till mina medkristnas själar! 

3ag beder dig, min käre öme, för att dl= 
na signade bänder ocb fötter reuos sönder au 
spikarna: 

Riu ut ur mitt bjärta den törntagg, som 
beter uärldslig lusta! 

Ocb sätt i stället därin åstundan ocb lust 
till din tjänst ocb till ditt euärdcliga rike! 

min käre ]Jerrc 6ud! 3ag beder dig för 
ditt dyra blods skull 
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ocb för det ditt dyra bjärta tålde, då det 
au bårdan uerk på korset dog ocb all din Je. 
kamen kallnade 

ocb efter döden ditt bröst au spjutet sön= 
derslets, 

slit sönder etterblemman i mitt bjärta. 
Jlmen. 

min öerre 3esus Kristus! ,fastän jag uet, 
att din lekamen äras uarje stund med blm
melrikes sånger, 

så ulll dock Jag syndiga människa säga 
bonom lou ocb beder med min syndiga mun. 
Jlmen. 

lllin ]Jerre 3esus Rristusl Du bögste präst, 
som först au brödet ulgde din lekamen, 

uare din lekamens plats l bögsta beder 
näst din fader i din gudom. Jlmen. 
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KATOLSKA KYRKAN I UNGERN. 

I det marianska konungariket gångar, kulturutveckling i detta 
måste Kyrkan för närvarande ge- ords moderna \ffiening, känneteck-
nomgå tunga, mödos8illlma tider. na denna period men också själs-
Visserligen är det ej en formlig för- kulturens tillbakaträngande, upp-
följelse, som vi ungerska katoliker lösning av den dogmatiska kristen-
nu äro utsatta för, men med fog domen, skakande på den eviga grun-
kan man säga, att vi stå mitt uppe den, yttre uppsving och inre upplös-
i en kamp. Det är en strid i det ning, förakt för de evigt gällande kul-
inre, som vi måste slutföra, en inre turvärdena i statens liksom i fa-
kamp, en kamp --�- miljens och den 
om själarna, om enskildes liv. Så 
millioner själar, · hade man t. ex. 
vilka förgiftats av genom en man-
den berusande .chesterliberal fi-
bolsjevismen och nanspolitik, som 
ännu icke vaknat riktade sig mot de 
riktigt upp, för mindre bemedlade 
själar, som av den lyckats åstadkom-
s. k. »kristliga ma balans i sta-
·kursen» ännu ej tens budget, men 
bragts till förso- därigenom ruine-
ning och Kristi rades också små-

. frid och som bönder och hant-
högst sannolikt verkare i tusental 
aldrig skola: låta och fattade för-
t,;ig bringas där- bittrade och hota-
hän. En kamp de i ' sin existens 
också för de sjä- vandringsstaven 
lar, vilka ur indif- för att söka sin 
ferentismens nar- lycka i den nya 
kos visserligen världen på andra 
tyckas ha vaknat sidan Oceanen. 
till medvetande Den ända tills år 
om att de äro 1848 katolska sta-
kristna, :men som ten förklarades 
ännu icke hava 

,_______ detta år konfes-
funnit vägen till sionslös och som 
Kristus genom det Greve Mikes Y Tobola. sådan var den iv-
positiva praktise· Biskop av Szombathely. rigt verksam att 
randet av sin katolska religion, ur lagstiftningen få bort allt, som 
utan i stället söka lugna sam- kunde verka katolskt. Införan-
vetet genom en extravagerande det av obligatoriskt civiläkten-
antisemitism, men i själva verket skap, som gjorde det lätt att 
stå både Kristus, hans Kyrka och skiljas och gifta sig efter kal-
sakrament fjärran. En kamp slut- vinskt mönster. visade liksom ju-
ligen med den icke-katolska mino- darnas emancipation snart sina be-
riteten i landet, vilken ofta under klagliga följder. Småningo\ffi bör-
vapenbrödraskapets mask på skam- jade den ungerska katolicismens 
ligt sätt angriper Moderkyrkan. 1000-åriga tr_äd att ruttna och var. 

I. snart fullmoget för fördärvet. 

De sista 50 åren av Ungerns hi- I oktober månad år 1918 bröt 
storia betyda en oavbruten fram- ovädret ut, men nådde sin höjd-
marsch för de judiskt-radikala ele- punkt i mars 1919, då med kom-
menten. Yttre finansiella fram- munismens genombrott förödelsens 



styggelse först på allvar kom över 
oss. Allt det som hade utsåtts un
der de 50 årens avkristningspolitik 
bar nu den hemskaste frukt. Mån
gas ögon öppnades också nu, �nån
ga som förut kämpat i det mot
satta lägret väcktes till medvetande 
om att de haft orätt. - I ett egen
domligt läge har den ungerska pro
testantismen eller rättare sagt kal
vinismen genom de sista stora hän
delserna kommit. Den hade som 
nyligen en av våra kalvinistiska bi
skopar uttryckte det råkat in mel
lan den röda och den svarta kvarn
stenen. I den katolska Kyrkan 
hade den vant sig att se arvfienden 
både till sin existens och sin åskåd
ning och därför också understött 
och uppmuntrat den katolskfient
liga ,riktningen, soJm förberett revo
lutionen. Nu måste den förskräckt 
åse hm1 den själv trots all sin nega
tivism hotades med förintelse ge
nom de röda flammorna. 

Alla sågo sig nu om efter hjälp. 
D� slöa namnkatolikerna hade hit
tills förbländade av modern fraseo
logi i sin Kyrka endast sett den för
kroppsligade efterblivenheten och 
liksom stygga barn hade de upp
hetsade av antiklerikalismens gat
pojkar misshandlat sin egen moder. 
Nu blev det med ett slag klart för 
de�n, att vad de ansett som envist 
fastklamrande vid tusenåriga dog
mer och föråldrade principer i själ
va verket varit vist förutseende och 
måttfullhet från Kyrkans sida. Nu 
visade det sig tydligt, att de svarta 
likväl haft rätt, då de ville smida fol
ket fast vid gudomliga normer. Det 
enda som hade kraft att hålla sig 
gentemot det röda vansinnet var ju 
den katolska Kyrkan. Att de så
lunda med en drunknandes förtviv
lan sträckte ut handen efter den 
nyss så föraktade "och övergivna 
Modern, kom ju blott som den mest 
elementära fordran av självuppe
hållelsedriften. 

Protestantismen, sQm hos oss 
huvudsakligen framträder som kal
vinism gjorde detsamma. Den för
stod, att den sedd för sig skall be
finnas för lätt på tidernas vågskål. 
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Därför började den närma sig ka
tolska Kyrkan. Detta skedde dock 
ej på det dogmatiska området utan 
endast på det politiska och sociala. 
Principen för det sålunda påbörja
de samarbetet skulle vara: » Vi mar
schera var för sig men slåss i för
ening.» 

Och Kyrkan? För henne har 
varje sådant närmande städse varit 
kärt. Tiderna voro fulla av allvar 
för hela vår nation och för varje 
religion överhuvud. Att länge 
överväga hade varit detsamma som 
att sätta allt på spel. Hon tog allt
så gärna mot den oväntade hjälpen. 
Högsinnat och villigt upptog hon 
sålunda åter i sina stortrupper både 
de egna barnen, som ångerfullt 
smögo sig tillbaka, och deras brö
der, vilka för århundraden sedan 
med våld ryckts ur hennes bann. 
Med den tänkbart största självöver
vinnelse undvek hon själv allt som 
på minsta sätt hade kunnat skräm- -
ma bort de skaror, som sålunda 
närmade sig henne. · Hon glömde 
mången politikers, skriftställares 
och journalists ,mindre tilltalande 
förflutna, gav dem storsinnat mån
gen gång en plats framför sina eg
na, väl beprövade och präktiga sö
ner och lämnade de i ånger 
återfunna krafterna både tillfälle 
och plats för utveckling i den 
goda sakens tjänst. Sålunda kom
mo f. d. antiklerikaler i ledande 
ställningar inom det katolska 
partiet. Ännu mer måtfull visade 
hon sig mot kalvinisterna och 
undvek sorgfälligt alla tviste
punkter. För att med förenade 
krafter kunna kämpa tillsammans 
med dem i det politiska livet valde 
hon till devis lösensordet: kristlig 
för att icke skrämma bort dem ge
nom katolikernas övervikt i den 
nya gruppbildningen. Sålunda val
des också i konung, Karl IV :s borto
varo icke katoliken Apponyi utan 
kalvinisten Horthy till riksförestån
dare. Den katolska Kyrkan, som i 
det nuvarande stympade Ungern 
omfattar 63 % av befolkningen, 
startade en mäktig presspropagan
da i stort och uppgav härvid i över-



mått av anspråkslöshet nästan all
deles sin speciellt katolska intres
sen. Dess färglösa namn: »Centra
la Pressföretags Aktiebolaget» anty
der redan hela denna nygrundnings 
fredliga tendens. - I enstaka fall 
gick man också samman på för
bjudna vägar. Efter kommunar
dernas störtande hörde man t. o. m. 
ibland talas om s. k. blandad guds
tjänst med katolsk mässa och kal
vinsk eller luthersk predikan. 

Il. 

Sådan ter sig helhetsbilden av det 
konfessionella tillståndet i Ungern 
ända in på allra sista tiden. Det läge 
som den katolska Kyrkan sålunda 
råkat komma i var ömtåligt och 
även för henne själv plågsamt. Det 
var en följd av oriktigt förstådd 
tolerans. Man ville nå fram till en 
enhet, men glömde härvid, att där
till en hjärtats enhet är ett oefter
givligt villkor, ty allt som är .mindre 
bär redan inom sig tvedräktens 
frön. Detta visade också snart den 
hårda verkligheten. Varken de ny
omvända katolikerna eller de vän
ligt stämda kalvinisterna ha upp
fyllt de förhoppningar man knutit 
till deras medverkan. De ljumma 
katolikerna, de forna frimurarna 
blevo endast till det yttre förvand
lade. I sitt sedliga liv och sin re
ligiösa uppfattning hava de ej för
mått omvända sig till en fulitonig 
katolicism. Det första steget till 
Kyrkan ha de gjort, men till att ock
så göra det andra, avgörande st2aet 
h 

" 
a endast några få visat sig hava 

kraft. De deltaga i alla kristli,ra 
tillställningar men på söndagar�a 
visa de sig aldrig i mässan. De ha 
blivit medlemmar i en eller annan 
kristlig eller antisemitisk förening 
(t. ex. Det vaknande Ungern) men 
vid kommunionbänk eller biktstol 
får man aldrig se dem. 

Dessa döda massor bilda en inre 
sjukdomshärd för vår Kyrka i Un
?ern. Vår främsta missionsuppgift 
måt är också att föra dem in under 
Kyr,kans och Kristi välde. Detta 
arbete är emellertid icke lätt. Re
dan år 1919 började! omvändelse
verket genom reträtter, stora folk-
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missioner o. dyl. I genomsnitt ha 
emellertid dessa icke haft några 
plötsliga resultat, vilket ju också 
var att vänta. Så slutade t. ex. i
Budapest det stora missionsföreta
get, som samtidigt började i alla 
församlingar och ,alla kyrkor, nä
stan med ett fiasko, icke )lllinst på 
grund av den oerhörda utsträck
ning, som flera av huvudstadens 
församlingar äga med ända till 60 
-100,000 medlemmar. I Ungerns 
näst största stad Szeged var folk
missionernas resultat snarare nega
tivt, då dess befolkning uppfost
rats i indifferent anda och alltså 
icke hade stort reda på vad det vill 
säga att gå regelbundet i kyrkan, 
höra! predikan och ·mottaga sakra
men!en:. - Icke mycket bättre gick 
det 1 flera biskopsstäder Szekesfe
hervar, Veszprem m. fl. - Däremot 
erbjuda motsvarande missionsföre
tag i Eger och Szombathely 1en så 
mycket mera glädjande bild. På 
båda platserna använde man sicr 

l O 
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oc tsa av den moderna presstekni-
kens mäktiga hjälpmedel. I Szom
bathely, som är residensstaden: för 
den klippfaste biskopen greve von 
Mikes, vilken i följd av sin djärva 
hållning fängslades och hårt för
följdes under det kommunistiska 
väldet och under påsken 1921 med 
självuppoffringen hos en verkligt 
trogen undersåte gästfritt mottog 
konung Karl i sitt palats, blevo de 
folkmissioner som anordnades både 
1920 och 1921 i veckotal förbered
d� �enom ett för tillfället utgivet 
miss10nsblad och krönta med stor 
framgång. Men så få också kan
hända ej i någon annan del av lan
det barnen mottaga en så noggrann 
religionsundervisning, ej heller är 
den katolska folkför€'11ingen så väl 
organiserad och folket uppfostrat 
enlig� så äkta katolska principer 
som Just. här. Annars känna vi oss 
här i Ungern ofta plågade av vad 
jag, skulle vilja kalla namnkatolik
väsendet, denna dependens till Kyr
kan, som icke kan förmå sig till att 
vara avgjort katolsk trots det llllyck
na talet om: »kristlig kurs». 

Arbetet för en mera ingående pa-



storisering har därtill bragt många 
ömtåliga förhållanden i dagen, som 
man skulle anse otroliga hos ett kri
stet folk i hjärtat av Europa. I det 
vidsträckta biskopsstiftet V acz upp
täckte man på den väldiga pustan 
församlingar med 4,000-5,000 ka
tolska invånare, vilka i mannamin
ne aldrig haft någon kyrka eller 
präst. Ja, det fanns t. o. m. sådana, 
där folket icke ens hade någon 
aning om den katolska gudstjänsten 
utan i stället bildat sig själv en ny 
vidskeplig religion eller också fallit 
offer för olika besynnerliga sekter 
som nasareerna, adventisterna o.s.v. 
Detta kan ·endast förklaras därige
nom att dessa pusta-församlingar 
ligga långt borta från all kultur, 
mången gång omfatta väldiga om
råden, där befolkningen lever 
kringströdd och en ordnad själa
vård måste räkna med nästan lika 
stora hinder och svårigheter som i 
det morkaste Afrika. Det är att 
hoppas, att offervilliga präster med 
Guds nåd snart skola lyckas att för
driva denna hedendoms mörker. 

111. 

Och kalvinisterna? Det är en 
gammal erfarenhet, att överallt, där 
två så motsatta systern som den po
sitiva katolicismen och den nega
tiva kalvinismen vilja gå hand i 
hand, kan man inte vänta sig något 
gott. Eld och vatten passa ej bra 
tillsammans. ,Men hos oss ville 
man trots allt försöka sig på det 
om:öjföm för att åtminstone rädda 
den för båda systemen gemensam
ma grunden ur faran. Vilken blev 
följden? Våra katoliker hade re
dan felat därigenom att de icke läto 
Kyrkans innersta kraft bliva driv
fjädern i det efter revolutionen på
började reorganisationsarbetet. På 
detta allvarsa)IIlma . felgrepp följde 
snart andra. I åtskilliga katolska 
kretsar tycktes man vara höjd för 
att anse protestantismens läge som 
något på förhand givet och oför
änderligt. Detta var ju en bekväm 
uppfattning av propagandaplikten, 
som emellertid t. o. m. gentemot 
protestanterna var liktydig med ett 
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förnekande av Kyrkan och ett 
åsidosättande av katolsk upp
fattning steg för steg. Man ville 
ängsligt undvika allt som kunde 
störa den konfessionella freden, 
men kom därigenom också att för
neka katolicismens väsen. En 
vacker dag kunde det falla några 
kalvinister in, att \Illan ej fick kal
la Ungern för det marianska ko
nungariket, ;nästa dag beslöto sig 
katolikerna för att icke ens sins
emellan tala om vårt land som ett 
regnum marianum utan blott som 
ett regnum christianum. Eller det 
talades om »klerikal agitation» och 
vi katoliker uppgåvo vårt katolska 
folkparti för att :i stället gå upp i 
ett större allmänt-kristligt, natio
nellt parti. Våra utprägfat katol
ska tidningar ha efter kommunis
ternas välde icke · mer utgivits, i 
stället komm:o idel »kristliga» blad. 
Som märke bar man ett bart kors 
på bröstet för att icke förarga sva
ga själar, som ej kunde uthärda att 
se ett krucifix. Upprepade gånger 
gjordes från �dolskt håll i Rom -
Gud ske lov utan verkan - försök 
aUfå den kanoniska rättens utpräg
lat kyrkliga ståndpunkt i frågan om 
blandade äktenskap ändrad till pro
testanternas fördel. I regeringen 
finner man två katolska och sju 
protestantiska ministrar. Kunde 
allt detta icke giva anledning till 
eftertanke? Till och med i den 
monarkistiska frågan var den egent
liga anledningen till kalvinisternas 
ställning den katolske habsburga
ren Karl IV:s djupa religiositet. 
Som belägg för det.ta påstående 
tillåter jag mig ett citat av Kalvi
nista Szetmee (Kalvinsk Revy): 
»Det var de sedan århundraden 
undertryckta protestanternas he
taste önskan att bliva kvitt habs
burgarna. » Orsaken angives ock
så: »Ingen skall tro, att denna frå
ga ej har någon kyrkopolitisk be
tydelse. Raka motsatsen, den har 
mer än politisk, den har religions- ' 
politisk betydel:;;e» (nummer 12 XI 
1921 ). 

Men dessa den sista tidens sorg
liga händelser i Ungern ha öppnat 



ögonen på många katoliker. Det 
ovärdiga sätt, varpå kungen togs 
till fånga och utan villkor blev ut
lämnad till främmande makter, har 
hos katolikerna efter de första da
garnas djupa bedrövelse haft en 
mäktig återverkan i den legitima 
härskarens intresse. I spets-en för 
denna rörelse stå flera framstående 
män, berömda politiker som greve 
Apponyi, nationens great old man, 
och kyrkomän som den oför
skräclde biskopen greve Mikes. 
Den förre verkar huvudsakligen i 
parlamentet, den senare' ute bland 
folket. Så har t. ex. biskop Mikes 
samma dag som konungens detro
nisation framlades till parlamen
tets avgörande låtit hålla en hög
tidlig gudstjänst för kung Karl, en 
ganska djärv handling. Nyligen 
har han också i förening med fem 
andra biskopar låtit föreskriva 
offentliga förböner för 'kungen ef
ter varje helig mässa, fastän allt
jäf!llt de mest ansedda politikerna 
av den legitima riktningen sitta i 
fängelse. Kort och gott, brytnin
g·en med kalvinisterna vilka nästan 
alla förorda ett nytt kungaval av en 
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icke-katolsk monark, har äntligen 
blivit en verklighet. Det är att 
hoppas, att de optimister, som än
nu fortsätta att deklamera om ·en 
stor försoning av alla kristna och 
därvid omedvetet i sin iver hava 
undergrävt själva grunden för vår 
katolska tro, icke skola lyckas slå 
några bryggor över den klyfta, som 
sålunda har bildats. 

Kampen, den inre stridens dag 
har kommit. Med glatt mod mot
se vi utgången. Vår huvudstyrka 
är sanningen, vår fana korset, och 
o!Jnkring detta hoppas vi med' till
försikt att vi skola kunna samla 
alla både dem som stå avsides och 
dem som nu stå mot oss. Också 
ni, bröder däruppe i det sköna 
Skandinavien, kunna hjälpa oss i 
denna strid. Edra böner skola 
mäktigt kunna hjälpa oss framåt 
och giva oss kraft och uthållighet. 
» Kristus segrar, Kristus regerar, 
Kristus befaller.» 

Szombathely den 8 dec. 1921. 

La d i s  l a  u s v o n  S z e n  d y. 
Professor i de bibliska ,lisciplinerna. 
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CREDOS POST. 

Relig'ionsutövningen i Frankrike. 

.Mirebeau de Poitou maj 1922. 

Härmed sändes Credo några upp
lysningar angående · det aktuella 
religiösa läget i Frankrike. 

Allmänt känt är, att tillbakagån
gen i praktisk religionsutövning i 
vårt land daterar sig från en tidi
gare period än republikens införan
de 1870. I några biskopsdömen 
tror man sig spåra dess ursprung 
till jansenismen, 1600-talets mode
heresi. Nutiden företer i motsats 
härtill ett uppvaknande, en kristlig 
förnyelse. Denna visar sig förnäm
ligast i städerna genom välgörande 
institutioner, genom ungdomsför
�mingar, genom den växande till
strömningen av män till söndags
mässan, även i kvarter, där sedan 
längre tid tillbaka en fientlig stäm
ning rått emot Kyrkan. 

På landet, där resurserna äro 
mindre och tankegången mera trög 
äro framstegen mindre märkbara. 
Men även här har en sympatisk 
sinnesstämning . efterträtt den förra 
agressiva andan mot religionen. 

Ett märkligt faktum är, att efter 
skilsmässan mellan stat och kyrka 
d. v. s. under den krisperiod, då 
katolici&').nen var tillbakaträngd av 
alla politiska såväl som frimurare
och judeväldets makter, det religi
ösa framåtskridandet fick ny fart. 
I vår tid är det ej blott ett växande 
antal män och kvinnor, som finna 
vägen till våra kyrkor ; utvalda 
kretsar bildas överallt, till och med 

vid statens universitet ; eliten av 
unga män och kvinnor, en intellek
tuell elit, som utför ett sant mis
sions verk genom att ägna sig åt 
sina landsmäns andliga pånyttfö
delse. På det hela taget kan man 
säga, att antalet av de kristna, som 
äro religiöst livaktiga i Frankrike, 
är större idag, än för 30 eller 50 år 
sedan. År 1847 räknades de, so:m 
:mottagit påskkommunionen, på en 
befolkning ,av 32 millioner till 2 
millioner. Idag äro de 12 millio
ner. 

Enligt en statistik av vicomte de 
A venel i Revue des Deux Mondes 
ter sig bilden av katolicismen i 
Frankrike sålunda : 

På de 7 3  biskopsstift, från vilka 
han kunnat erhålla tillförlitliga 
siffror komma : 

1 )  de som man kan kalla fromt 
kyrkliga, 27 till antalet, där majori
teten av kvinnorna bevista ,mässan 
öm . söndagarna och mottaga påsk
komm unionen, samt där männen 
gå i kyrkan och över en fjärdedel 
av dem mottaga påskkommunio
nen. 

2 )  de som kunna kallas ljumma, 
28 inalles, där flertalet kvinnor be
söka mässan -men blott hälften mot
taga påskkommunionen och där av 
männen en tredjedel bevistar mäs
san, men endast 12 a 28' % motta
ger påskkommunionen. 

3 )  till sist komma 18 stift, som 
vi kunna kalla mycket likgiltiga, 



där ett mindretal uppfyller sina re
ligiösa plikter. De äro indifferenta, 
men därför ej religionsfientliga, ty 
alla där låta döpa sina barn, låta 
viga och begrava sig kristligt. 

Man kan således beräkna, att i 
hela riket, Paris och Elsass-Loth
Tingen undantagna, finnas på 34 
millioner invånare 10 millioner 
praktiserande katoliker, 16 a 1 7  
millioner, som mer eller mindre 
noggrant uppfylla sina religiösa 
plikter, men alla dock en del därav. 
Till sist blott 7 a 8 millioner, bland 
vilka en liten grupp avgjort fient
liga befinner sig, som leva utan att 
bry sig om någon kult och fastän 
de äro döpta, endast äro kristna till 
namnet. 

Den religiösa renässansrörelsen i 
landet ,yttrai1 sig också för närva -
runde i mångfaldiga kongresser. 
En av de mest betydande under det 
gångna året, var den som de katol
ska arbetareföreningal'nccs Fö1·buncl, 
höll i Poitiers sistlidne september. 

Under ordförandeskap av ärke
biskopen av Montpellier, biträdd 
av ärkebiskoparna av Sens och 
Rennes, samt av biskoparna av 
Poitiers, Limoges, Vannes och an
dra prelater, diskuterades och ut
reddes av framstående män tidens 
aktuellaste frågor : det talades om 
ungdomsföreningar - sammanslut
ningar av män, familjeföreningar, 
ungdomens andliga utbildning efter 
kriget studiecirklar - jord
bruksföretag - kvinnliga förenin
gar - sociala kurser i föreningarna 
1n. m. 

Tillströmningen av frrumstående 
kongressmedlemmar från de av
lägsnaste orter, är en borgen för, 
att dessa överläggningar mäktigt 
skola bidraga till den kristna 
åskådningens renässans. Platsen 
var väl vald, ty Poitiers är ett cen
trum för betydande institutioner av 
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olika slag. Under ledning av sin 
nitiske biskop, Mgr. Durfort, orga
nisatören av denna storslagna kon
gress, är Poitiers nu en härd för 
kraftfullt religiöst liv. 

Vi vilja även här nämna Lands
kongressen för katolska tjänste
män, hållen i Nantes sistlidne no
vember. I sekreterarens rapport 
gives ett berömmande vitsord åt 
staden Mans för dess » Sociala för
eningar och organisationer» , åt 
Brest för dess »Organiserade arse
nalsar hetare» , 

åt Fougeres för dess » Verrerie 
ouvrieres * ' 

åt St. Nazaire »för dess Kvinno
förening» , 

åt Nantes för dess »Fackförening 
för tjänstemän», och »Fackför:ening 
för kvinnliga stenografer och för
säljerskor » .  

På andra ställen finna vi  t .  ex. 
Mgr. Julien, som grundar » L'Union 
des oeuvres dioce.saines » i Arras, 
vi se kongresser och föreningar i 
Perigueux, Toulouse, Chalons, m. 
fl. städer, de katolska ungdo,msför
eningarna i St. Claude, Sous le Saul
nier, Döle, vilka samla tusentals 
unga män. - Rörelsen är som sy
nes allmän. 

I Paris äro katolikerna ej mindre 
verksamma. Vi vilja endast näm
na den församling av 5,000 män 
under ledning av framstående män 
som t. ex. Duval och Arnould, vil
ka uttryckte sin vilja att s·e den gu
domliga och mänskliga lagen om 
söndagsvilan respekterad . 

. Skörden är mogen, men arbetar
na äro få. Därför höras klagorop 
och bön om hjälp från biskoparna, 
med anledning av tomheten i semi
narierna, men man ser tydliga tec
ken till att deras maningar slutli
gen skola följas. 

L e  O 11 D O U a d  i C q U c. 
Cure de Saint Andre. 



Redan nu är det tydligt, att år 
1922 för den katolska världen kom
mer att få sin karaktär av de stora 
missionsjubileerna, som redan för
ut ha omnämnts av Credo. 

I Heft 4 av Die katholischen Mis
sionen skriver den berön1de mis
sionskännaren pater A. Huonder 
en ledande artikel med anledning 
av det förnämsta bland alla dessa 
jubileer: · Propagandakongregatio
nens imättande genom den påvliga 
konstitutionen Inscrutabili divinre 
providentire av den 22 juni 1622. 
Bland de välsignelserika verlmin
gar, som skapandet av denna kyrk
liga centralstyrelse hade för mis
sionen, framhålles särskilt av den 
väl initierade författaren 1) mis
sionsarbetets frigörande från det 
förut synnerligen starka inflytandet 
av världsliga makthavande särskilt 
Spanien och Portugal, 2) större 
möjligheter för utbyggandet av den 
biskopliga hierarkin ( i  hela Indien 
och Ostasien funnos år 1622 endast 
7 biskopsstift) och fostrandet av ett 
inhemskt prästerskap, 3) hela OIID
vändelseverkets fastare samman
knytande med Kyrkans central
makt i Rom, 4) större enhetlighet 
i missionsmetoden, 5) fastare regle
rande och ordnande av nya mis
sionärers utsändande från Europa. 
Också secularklerus började nu att 
taga aktiv del i missionsarbetet 
Pater Huonder framhåller vidare 
missionens starka uppsving under 
förra århundradet ; under 1801)
talets lopp bildades ej mindre än 
450 nya kongregatione1· och reli
giösa institutioner inop:n Kyrkan, av 
vilka flertalet också ägnar sig åt 
den yttre missionen. Intressant är 
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ävenledes författarens påpekande, 
att Propagandakongregationen tack 
vare sin fulländade organisation 
t. o. m. uppväckte en Napoleons 
beundran och även av en motstån
dare, dr Gustav W arneck, tilltvang 
sig erkännandet som »en av hela 
världens mest storartade institu
tioner. ,, 

Med anledning av Propaganda
kongregationens jubileum har den 
Helige Fadern förordnat, att föl
jande bön skall insättas i A llhelgo
nalitanicm: ,, Ut omnes· errantes ad 
unitatem Ecclesia revocare et in
fideles universos ad Evangelii lu
men perducere digneris. Te roga
mus audi nos ,, (Att du värdes åter
kalla alla villfarande till Kyrkans 
enhet och föra alla hedningar till 
Evangeliets ljus. Vi bedja dig, bön
hör oss) . Det händer endast ytterst 
sällan, att ett tillägg göres til� den
na ärevördiga litania, den äldsta av 
alla, med anor från 400-talet. 

Propagandakongregationens pre
fekt Kardinal van Rossum har i da
garna utfärdat en cirklilärskrivelse, 
varigenom medle1IDmarna av Präs
ternas Missionsförbund uppmanas 
att talrikt möta upp till förbundets 
första kongress, som hålles i Rom 
1-3 juni detta år. 

Genom skrivelse av den 16 febru
ari 1922 har Propagandakongrega
tionen i Kina upprättat den nya 
apostoliska prefekturen Lang-Long. 
Också i Japan har nyligen upprät
tats den apostoliska prefekturen 
Nagoja. 

Kinas samtliga biskopar (enligt 
1918 års statistik var deras antal 
54) ' hava av Propa�andan blivit 
uppmanade att vidtaga förberedel
ser till en allmän landssynod, den 
första i sitt slag, som skall samlas 
under loppet av året 1924. Redan 
i år skola de emellertid samman
träda till fem regionalsynoder för 
att diskutera det av Rom uppställ
da programmet för den allmänna 
synoden ( Chine, Ceylon, Madagas
car 1921 s. 185 ) .  



Särskilt glädjande är, att katoli
kerna i de mest skilda länder nu 
med iver bör ja deltaga i missions
arbetet, även sådana som förut vi
sade sig ganska passiva. Det ny
grundade irländska missionssällska
pet har sålunda redan hunnit sän
da 27 präster till sitt område Han
jang i Hupe. Vidare ha 9 ameri
kanska lasarister begivit sig till 
Kina för att övertaga det nya vika
riatet Kantschau i Kiangsi. Också 
passionisterna och redemptorister
na i Förenta Staterna förbereda 
som bäst missionsarbete i Mittens 
Rike, ävenledes de kanadensiska 
jesuiterna. På sistone har också 
den ungerska provinsen av Jesu 
Sällskap fått i uppdrag att grunda 
en ny mission i Kina. 

Ärkebiskopen av Agm i Indien 
har i Sardhana invigt ett nytt kapu
cinerkloster med novitiat, som mot
tager noviser från alla delar av det 
väldiga riket. Till detta hör också 
en härlig kyrka, uppförd tack vare 
en donation av den indiska ,prinses
san Begum Sumroo, som' övergått 
från hinduismen till den katolska 
tron. 

I Madras skall ett katolskt kolle
gium upprättas. Ett jordområde på 
20 hektar har redan förvärvats till 
det nya företaget, den femte i ord
ningen av förstklassiga katolska 
uppfostringsanstalter i Indien. Ett 
nytt prästseminarium har öppnats 
i Tritschinopoli ; det räknar redan 
24 studenter. 

För 100 år sedan fanns i Austra
lien ingen katolsk präst och ingen 
katolsk kyrka. Numera finnes där 
över 1 ,200,000 katoliker, 9 ärke
biskopar, 19 biskopar, 1 ,500 präs
ter, 2,200 kyrkor och kapell, 
1,600 katolska skolor. Som: ett be
vis på de australiska katolikernas 
frikostighet anföres, att de troende 
i det nya stiftet W agga-W agga i 
Nya Syd W ales ha hopsamlat över 
en million för att · uppföra en ståt
lig katedral i biskopsstaden. 
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I Lyon har med anledning av 
den stora missionsföreningens jubi
leum under tre dagar stora fest
ligheter hållits. Också 300-årsmin
net av den helige Frans Xavers hel
gonförklaring och den helige Fide
lis' av Sigmaringen martyrdöd ha 
därvid samtidigt ihågkommits även
som fra,mförallt Propagandakon
gregationens jubileum. 

De franska scoute1·nas katolska 
förbund har blivit godkänt av På
ven. Söndagen den 2 april gingo 
omkring 900 nuvarande och f. d.  
·elever vid Ecole Central des Arts et 
Manufactures i Paris gemensamt 
till sin påskkommunion i Notre 
Dame. Närmare 800 studenter av 
gamla och nya årgången vid Ecole 
Polytechnique ha i år uppfyllt sin 
påskplikt. År 1912 var motsvaran
de siffra 129. •Det beräknas, att 
ungefär 800,000 pilgrimer under 
loppet av år 1921 '  \ vallfärdat till 
Lourdes. Omkring 50 särskilt un
derbara helbrägdagörelser ha i fjol 
noterats av den strängt kritiska 
medicinska undersökningskommis
sionen därstädes. 

Belgiska konungaparet och kron
prinsen avlade under sitt uppehåll i 
Rom den 28 mars besök såväl vid 
Vatikanen som vid Quirinalen. Nå
got liknande har förut aldrig skett. 
Påven överlämnade till . kung Albert 
en mosaik föreställande Colloseum, 
till kronprinsen likaledes en mosa
ik framställande Guido Renis be
römda Aurorabild, till drottningen 
en Madonna av Crivelli. 

Generalen greve Fraw;.ois de 
Hemricourt de Grunne, förut adju
tant hos kung Albert och lärare 
vid krigshögskolan i Briissel, har 
nyligen inträtt i benediktinerklost
ret Maredsous. 

Kardinal M ercier har strax efter 
sin återkomst från konklaven med 
anledning av den nya påvens val 
utsänt ett hänfört herdabrev, vari 
det bland annat heter: » Vårt hjärta 
flödar nu över av glädje, hopp och 
stolthet, ty vi kunna i fråga om kar
dinal Ratti så tydligt beundrande 
skönja, hur storartat naturen har 



förberett honom, som i dag är den 
av Försynen (till påve) utvalde. » 
Se vidare The Tablet (8 april 1922 ). 

Påven har skänkt 200,000 'lire till 
det nyupprättade filosofiska insti
tutet i Köln, 

Mgr. Duchesne, rektor för det 
franska historiska institutet i Rom, 
har i dagarna avlidit. Från hans 
flitiga penna ha flutit talrika veten
skapliga verk, särskilt arbeten i 
arkeologi och kyrkohistoria. Hans 
bok Histoire ancienne de l'Eglise 
väckte på sin tid · stort uppseende 
och kom på Index. Den frejdade 
forskaren underkastade sig ödmjukt 
denna dom i februari 1913. 

Kcu·dinal Boum1e, ärkebiskop av 
W estminster påpekar i sitt herda -
brev för i år, att aldrig förut sedan 
trossöndringens bedrövliga dag en 
sådan strömning av ungdom både 
till seminarierna och klostren varit 
märkbar. » Utvecklingen ger oss 
rätt till de ljusaste förhoppningar» ,  
utbrister den vördade kyrkofur
sten. 

Den anglikanska kyrkan tyckes 
också alltme1· utveckla sig i sund 
riktning. Vid prinsessan Marys 
bröllop i W estminster Abbey för 
någon tid sedan uppträdde sångar
na · i kyrkans gamla traditionella 
1500-talsdräkter, framför kortegen 
bars ett processionskors av guld, 
biskopar och domherrar voro pryd
da m'ed kors och mitror. Endast 
för femtio år sedan gick det helt 
annorlunda till vid en sådan fest
lighet. Då stod altaret i det gamla 
ärevördiga gudshuset naket och 
varken mässhakar eller dalmatikor 
förekommo då - enligt uppgift av 
Les Nouvelles Religieuses (1922 s. 
212) .  

Enligt den nya tjeckoslovakislw 
skollagen skola två timmar i veckan 
ägnas åt religion eller borgerlig mo
rallära alternativt, alltefter föräld
rarnas önskan. Över religionsun
dervisningen ha de kyrkliga myn
digheterna inseende - dock under 
statens kontroll. 
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På föranstaltande av kardinal 
Maffi, ärkebiskop av Pisa, skall en 
minnesstod över Galilei resas på 
Piazza dei Miracoli i denna stad. 

Till president i Columbia har de 
konservativas kandidat general Os
pina valts med 140,000 rösters ma
joritet. Brasiliens nye president 
Arthur Bethardes är även en ivrig 
katolik. Också i Sydamerika blå
sa nu nya vindar. 

För Credos Islands-intresserade 
och skandinaviskt lagda läsare 
kunde det vara av intresse att taga 
del av en ung katolsk islännings 
skildring av de kyrkliga förhållan
dena i hans hemland i Nordisk Uge
blad ( 1922 sicl. 397 ). Enligt denna 
har lutherdomen knappast något 
större inflytande på sagoöns befolk
ning i yår:i. dagar, däremot tyckas 
indisk mystik, spiritism, teosofi 
och på sista tiden också adventis
mens »ragnarökslära» på ett star
kare sätt ha gripit det isländska 
folklynnet. Religionsfriheten pro
klamerades år 1874, men först 1 895 
kommo katolska präster på allvar 
till Reykjavik. År 1897 byggdes en 
kyrka på Landakot, en av de vacl!:
rast belägna och värdefullaste tom
terna i hela staden. Den katolska 
församlingen däruppe räknar väl 
endast omkring 100 medlemmar, 
men den åtnjuter det bästa anseen
de, har hand om en av Reykjaviks 
bästa skolor och om Islands enda 
större sjukhus. Men framförallt 
äger den de gamla härliga traditio
nerna från sagoöns storhetstid. 

Konsul P. F. Dahll i Molde, som 
nyligen blivit upptagen i katolska 
Kyrkan, har erbjudit den norske 
biskopen en stor tomt i staden, där 
kyrka, prästgård och skolhus små
ningom skola uppföras. 

När vi höra dessa uppmunt
rande nyheter från alla håll, kun
na vi med en viss sinnesro betrakta 
det korståg mot papismen, som mot 
slutet av april månad utfördes i 
Malmö med föredrag på föredrag 
- ibland tre på en kväll - om 
» Den högsta religiösa auktoriteten» , 



:»Katolsk och evangelisk moral » ,  
»Avlat och syndaförlåtelse » o. s. v. 
Att döma av tidningarnas referat 
synas de olika talarna ha vinnlagt 
sig om mera lugn och hovsamhet 
än deras meningsfränder ådagalade 
under vinterns polemiska yra. 
Korståget i fråga synes för övrigt 
icke så mycket vara riktat mot de 
romerska legionerna som unot den 
kraftfulla högkyrklighet, vilken se
dan gammalt varit traditionell i 
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Skåne och särskilt på 1 850-talet 
hade en klassisk pedod. Denna 
har nu på sista tiden vaknat till 
nytt liv ; det lugna, säkra sätt var
på den framträder och utvecklar 
sig verkar tydligen särskilt irrite
rande på de andliga uppkomlingar 
och inkräktare, modernister o. dyl., 
som numera betrakta sig som 
oemotsägliga herrar och härskare 
över Lunds stift. 

AUGUST STRINDBERG OM KATOLI� 

CISMEN. 

Vad beträffar min hemlängtan 
till Moderkyrkans sköte är det en 
lång historia, som jag skulle vilja 
förtälja i kort sammanhang. 

I det Swedenborg lärt mig, huru
som det icke är tillåtligt att över
giva sina fäders religion, har han 
riktigt avkunnat domen över pro
testantismen, som utgör ett förrä
deri mot modern. Eller bättre sagt: 
protestantismen är en bestraffning, 
som. ålagts 1�ordens barbarer ; pro
testa,1tisrnen är landsflykten, den 
babyloniska fångenskapen, och 
återkomsten tyckes stunda, åter
komsten till det utlovade landet. 
De ofantliga framsteg, som lrntoli
cismen gjort i Amerika, i England 
och Skandinavien, profetera om 
den stora försoningen, däri inbegri
pen den grekiska kyrkan, som på 
senaste tiden räcker ut handen mot 
VästerJ'.andet. 

Där ha vi socialisternas dröm om 
återupprättandet av Västerlandets 
Förenta Stater, men tolkad i and
lig mening. Nu ber jag er icke tro, 
att det är politiska funderingar, 
som återföra mig till romerska kyr
kan. Det är icke jag som sökt kato
licismen: det är den, som har smu-

git sig på mig efter att ha förföljt 
mig i åratal. Mitt barn, som upp
fostrats till katolik, och det mot min 
vilja, har lärt mig hur vacker en 
kult är, som bevarats oskadd allt
ifrån sin uppkomst, och jag har 
alltid föredragit originaler framför 
kopior. Min förlängda vistelse i 
min dotters hem!land har kommit 
mig att beundra uppriktigheten 
av ett religiöst liv, som yttrar sig i 
handling. Lägg härtill vistelsen på 
Saint-Louissjukhuset, och slutligen 
vad som: hänt mig de sista måna
derna. 

Den 18 maj. En vän, som jag 
ej sett på sex år, har anlänt till 
Lund och hyr en lägenhet i samma 
hus som jag bor i. Man kan tänka 
sig min sinnesrörelse, då jag erfar, 
att han nyss blivit omvänd till ka
tolicismen. Han lånar mjg den ro
merska bönbok, som jag hade för
lorat förra året, och när jag omläser 
de latinska hymnerna och lovsån
gerna, finner jag mig likasom åter
kommen till hemmet. 

August Strindberg: Inferno, Sam
lade skrifter, A. Bonnier 1919, s .  
199-202. 
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Våta k�t ohfut �cttt- · 

Jesu hjärta-andakten i våra katol
ska hem. 

Andaktens föremdl och ändamål. 
Kyrkan, som av sin gudomlige 

stiftare fått uppdraget att föra män
niskorna till den eviga saligheten, 
söker oupphörligen att uppliva vår 
iver i allt, som avser våra eviga in
tressen. I juni månad hänvisar 
hon oss särskilt till Jesu gudomliga 
hjärta, och det är hennes livligaste 
önskan att betraktandet av detta 
gudomliga hjärtas oändliga kärlek 
t�ll oss må fördjupa vårt andliga 
hv och sporra oss till en innerlig 
genkärlek, som yttrar sig i att hålla 
budorden och i att no!!grant upp
fylla våra kristna plikter. » Den, 
som har mina bud och håller dem 
han är den, som älskar mig. » ( Joh'. 
14, 2 1  ). På det att denna kyrkans 
önskan må förverkligas är det av 
vikt att vi väl förstå Jesu hjärta
andaktens innebörd. I detta syfte 
några ord om denna andakts f ÖJ'e
mål och ändamdl. 

I alla våra andakter till Frälsaren 
dyrka vi egentligen blott hans gu
domliga person. Men de olika an
dakterna särskilja sig från varan
dra genom det närmaste eller ome� 
delbara föremålet eller den särskil
da avsikten under vilken vi dyrka 
gudamänniskans person. 

. Vad är det _vi omedelbart dyrka 
1 andakten till det allraheligaste 
hjärtat? Det är Jesu sanna, lekam
liga hjärta för så vitt det är hans 
kärleks symbol eller sinnebild. Den
na andakts föremål består således 
av två beståndsdelar : ·.en lekamlig 
�ch synlig samt en andlig och osyn
lig. Den synliga delen är Jesu le
kamliga hjärta ; den andliga och 
osynliga är gudamänniskans kär
lek. Guds Son har i mandomsan
ammelsen antagit en sann, full
komligt mänsklig natur med ett 
sant mänskligt hjärta, som är oskilj
aktigt förenat med gudomen. Detta 
hjärta utvidgades under kärlekens. 
inflytande, pressades samman av 
fruktan och ångest, samt blev på 
korset efter Kristi död genomborrat 
med ett spjut så att vatten och blod 
fl�� däru.!ur . . Att detta kroppsliga 
hJarta hor till andaktens föremål 
framgår av Jesu ord till den heli�� 
Margareta Maria :  »S e  här det hjär
ta, som så mycket har älskat män
niskorna . . .  » I denna betydelse har 
ock kyrkan alltid förstått andakten 
till Jesu hjärta, såsom tydligt fram
går av kyrkobönen på Jesu hjärtas. 
fest. 

.. Men Jesu lekamliga hjärta, som 
ar denna andakts föremål, är sin
nebilden på hans oändliga kärlek. 



Hjärtat är kärlekens naturliga sin
nebild ·emedan kärleken mest yttrar 
sig i hjärtat. Hos alla folk är hjär
tat kärlekens symbol. Att skänka 
någon sitt hjärta betyder därför 
hos alla att älska någon. Även den 
heliga skrift begagnar detta uttryck : 
» Min son, skänk mig ditt hjärta » .  
Ja, icke sällan betyder hjärtat det
samma sotn karaktären, eller hela 
människans inre, hela hennes själs
liv, emedan kärleken är roten till 
alla våra önskningar. Detsamma 
gäller även om Jesu h. hjärta. Det 
är därför vi icke blott kunna tala 
om det gudomliga hjärtats kärlek, 
utan även om dess vishet. Vi kun
na tala till detsamma, åkalla det 
0, S. V. 

Men Kristus har älskat oss med 
en tvåfaldig kärlek: med gudomli� 
kärlek har han älskat oss från evig
het, och det är denna kärlek, som 
har förmått honom att bliva män
niska ; med sin mänskliga viljas 
kärlek har han älskat oss alltifrån 
mandomsanaanmelsens första ögon
blick och denna kär lek visar han 
oss framför allt i sitt lidande och 
sin död samt i instiftandet av alta
rets h. sakrament. Det är denna 
gudomliga och mänskliga kärlek 
som vi dyrka i andakten till Jesu 
h. hjärta. Denna tvåfaldiga kärlek 
är denna andakts huvudbestånds
del. . »Se här det hjärta, som så 
mycket har älskat människorna, att 
det utblottat sig isjälvt för att visa 
dem sin kärlek. )) 

Vi böra därför säga: Jesu hjärta
andaktens föremål är Frälsarens 
kärlek till oss människor, SOJ!l up
penbarats under och genom sinne
bilden av hans lekamliga hjärta. 
Så förklarade redan Pius VI denna 
andakts föremål i sin skrivelse till 
Scipio Ricci d. 29 juni 1781, i det 
han . försvarar Jesu hjärtaandakten 
mot jansenisternas angrepp. Han 
säger i denna skrivelse, att Jesu 
hjärtaandakten består däruti, att 
vi under hjärtats sinnebild betrak
ta och dyrka vår gudomlige Fräl
sares omätliga och övermåttan sto
ra kärlek. Å ven i det romerska 
breviariet säges, att Jesu hjärtas fest 
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anordnades av kyrkan, på det att de 
troende under det allraheligaste 
hjärtats symbol eller sinnebild ivri
gare och andäktigare skulle ära 
Kristi kärlek. 

Jesu kärlek, som vi ära under 
hans hjärtas sinnebild, är tyvärr en 
försmådd · kärlek, vilken hos de 
flesta människor icke finner gen
kärlek utan blott likgiltighet och 
köld, ja hos ;många t. o. m. van
vördnad, hån och förakt. Detta 
framgår tydligen av den stora up
penbarelsen för den h. Margareta 
Maria : »Se här det hjärta, som så 
mycket har älskat människorna, att 
det utblottat sig självt för att visa 
dem sin kärlek, men som av de fle
sta i gengäld icke undfår annat än 
kallsinnighet, otack, liknöjdhet och 
helgerån, med vilka de möta mig i 
min kärleks sakramenb. 

Vad var det nu Kristus åsyftade 
ellet vilket var det mål, som Kris
tus hade för ögonen då han genO)Ill 
den h. Margareta Maria i K vrkan 
ville sprida andakten till sitt gu
domliga hjärta? Varför ville han, 
att människorna skulle betrakta 
och ära hans hjärta omstrålat av 
kärlekens lågor, kringgärdat av en 
törnekrona och krönt av ett kors? 
Endast för att förmå oss till gen
kärlek. Detta är tvivelsutan Jesu 
hjärtaandaktens första mål, genkär
lek. Kärlek fordrar genkärlek. 
Gäller detta om varje kärlek, huru 
mycket mer då icke om gudamän
niskans kärlek till oss, arma, syn
diga människor, som synnerligast 
visas oss i Kristi lidande och död 
samt i kärlekens hemlighet, altarets 
h. sakrament. Kristus själv har be
tecknat denna genkärlek som denna 
andakts huvudändamål. Den h. 
Margareta Maria skrev till Joh. 
Croiset, som på hennes anmodan 
författade den första boken om 
Jesu hjärtaandakten: »Det visades 
mig ett städse närvarande hjärta, 
som utsände strålar åt alla håll, på 
samma gång hörde jag dessa ord: 
Om du visste huru jag längtar att 
förmå människorna till kärlek så 
skulle du icke underlåta någonting, 
som kunde främja deh. »Denna 



andakt» , så skrev helgonet vid ett 
annat tillfälle, ))är liksom en sista 
ansträngning av hans kärlek att 
bringa människorna under hans 
kärleks ljuva herravälde, .ett herra
välde som han vill upprätta i deras 
bjärtan, vilka med glädje vilja mot
taga denna andakt.)) Och åter : 
)) Hans (Kristi ) huvudsyfte med 
denna andakt är att omvända män
niskorna till sin kärlek> .  

Av  detta huvudändamål framgår 
omedelbart andaktens andra mål 
nämligen upprättelsen. Fordrar 
kärlek genkärlek så fordrar den 
försmådda, den ,-ned snöd otack be
lönade kärleken, upprättelse och 
gottgörelse. Det var just i detta syf
te, som Frälsaren av den h. �1arga
reta Maria begärde sitt h. hjärtas 
fest, den h. kommunionen, samt 
den offentliga avbönen för de mån
ga vanhelganden och förolämpnin
gar, som tillfogas honom, medan 
han är utställd på altaret. 

Den h. Margareta Maria var 
själv av Jesus utkorad som ett för
soningsoffer för människornas 
otack och likgiltighet. Genom sin 
kärlek och sina offer skulle hon 
giva upprättelse därför. Detta är 
även deras uppgift, som i sanning 
vilja ära Jesu h. hjärta. Om be
traktandet av det av kärlekens lå
gor flammande hjärtat upptänder 
i dem genkärlek, då skall anblicken 
av hans hjärtas djupa sår, törne
kronan och korset, med sin klagan 
över människornas snöda otack
samhet, sporra dem till upprättelse 
och gottgörelse. De skola bemöda 
sig, att genom sin innerliga kärlek 
skänka honom upprättelse för så 
mångas köld och likgiltighet, de 
skola genom att fördubbla sina, äre
betygelser söka att gottgöra de ho
nom tillfogade förolämpningarna 
och de helgerån, sqm begås mot 
honom i altarets h. sakrament. Så 
andas allt kärlek i andakten till 
Jesu h. hjärta : kärlek är dess före
mål, kärlek är dess ändamål, kär
lek är även dess övning. 

Jesu hjärtaandakten särskiljer sig 
således från andra andakter till Je
sus Kristus. Alla dessa andra an-
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dakter gälla som vi redan påpekade 
gudamänniskans person, men un
der olika mening eller intention. I 
andakten till Jesu lidande ära vi 
den för oss lidande och döende 
Frälsaren. I andakten till hans 
mandomsanammelse och födelse 
dyrka vi Guds Son i barnets skep
nad. I den h. Eukaristien ära vi 
den för oss i altarets h. sakrament 
ständigt förblivande och offrande 
Frälsaren. I Jesu hjärtaandakten . 
tränga vi fram till själva källan, i 
vilken alla dessa gudoifllliga barm
härtighetens välgärningar hava sitt 
ursprung, · nämligen till Frälsarens 
oändliga kärlek under sinnebilden 
av hans allra heligaste hjärta. 

Medan vi i de övriga andakterna 
ära Jesu kärlek så som den uppen
baras i den ena eller den andra 
hemligheten, gå vi i Jesu hjärtaan
dakten omedelbart till den källa, 
ur vilken alla dessa välgärningar 
k välla fram, och denna källa är 
gudamänniskans kärlek, som fram
ställes för oss under hjärtats sinne
bild. Ur denna källa vilja vi häm
ta innerlig genkärlek till vår gu
domlige Frälsare. 

Nu förstå vi även varför denna 
andakt till det gudomliga hjärtat 
är så nära besläktad med andakten 
till Jesu mandomsanammelse och 
födelse, med andakten till Jesu li
dande och död och synnerligast 
med andakten till altarets allrahe
ligaste sakrament. Ty ingenstädes 
uppenbaras Jesu kärlek till oss tyd
ligare än i dessa tre hemligheter ; 
de kunna betecknas som Guds kär
leks underverk. 

Jesu gudomliga hjärta vill såle
des hos oss framkalla uppriktig 
genkärlek. Uppfylla vi denna hans 
önskan kunna vi vara övertygade 
om, att vår Frälsare icke låter över
träffa sig i ädelmod. Ty erfaren
heten lär, vilka underbara nåde
skatte1i denna andakt medför för 
våra själar. Otaliga äro de, som 
genom denna andakt blivit förda 
från fördärvets väg till dygdens 
eller vilka från likgiltighet i tron 
ko)lllmit till ett dygdigt leverne. 
Och huru många hava icke i den-



samm.a funnit tröst och styrka i 
sina lidanden, motgångar och be
kymmer. Detta ligger redan i an
daktens natur. Det är omöjligt att 
öva denna andakt i Kyrkans ande 
utan att upptända i sig kärlek till 
Jesus Kristus. Och när denna kär
lek har slagit rot i hjärtat, växa 
och blomstra där alla kristliga dyg
der. Om Jesu hjärtaandakten gäl
ler till fullo Thomas a( Kempis ord 
i )) Kristi efterföljelse )) : )) Om du 
blott en enda gång kunde komma 
in i Jesu hjärta, om du hade erfa
rit något litet av hans brinnande 
kärlek, så skulle du akta din egen 
�,inst eller förlust för intet, ja hell
re glädjas över var skymf, som ve
derfares dig, ty Jesu kärlek gör, att 
människan aktar sig själv ringa� 
(II bok I kap. 6 ) .  

G .  M .  K u i p e r s. 

Bön om goda präster. 
(I synnerhet på kvatemberdagarna)  

0 Gud, som till Din Kyrkas vid
makthållande och utbredande har 
insatt prästämbetet, vi bedja Dig, 
giv oss värdiga präster. Genom Din 
Son Jesus Kristus har Du, o Herre, 
sagt till Dina apostlar och i deras 
person till oss alla : )) Skörden är 
stor, men arbetarne få. Bedjen där
för skördens Herre, att han sänder 
arbetare till sin skörd )) . (Matt. 9 :  
37-38. )  Se ,  vi  efterkomma Din 
uppmaning och ropa oavlåtligen till 
Dig: Sänd arbetare i Din skörd, 
sänd värdiga präster till Din heliga 
Kyrka. Sänd Du dem själv, på det 
att ingen av dem utan kallelse må 
komma till det heliga herdaämbe
tet. Uppfostra Du själv genom Din 
nåd dem, som Du bestämmer till 
det så viktiga \kallet att vara Din 
Kyrkas tjänare. Låt dem redan nu 
finna sin glädje i betraktandet av 
Ditt heliga ord ;  låt dem rätt djupt 
intränga i andan av Din heliga lag 
och en gång med nit och välsignel
se förkunna Din saliggörande lära. 
Låt dem med varandra förena kun
skaper . och dygd. Ingjut i dem en 
brinnande kärlek till Dig och en tro
gen tillgivenhet för Din heliga Kyr
ka ; giv att de oförtröttat må arbeta 
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i Din vingård. Uppfyll dem med 
vist och uthålligt nit. Giv dem öd
mjukhet, kyskhet, mildhet och 
saktmod mot vilsefarande och sva -
ga. Låt dem genom ord, föredöme 
och bön bliva till nytta för sin 
hjord. Om allt detta bedja vi Dig 
genom våra själars högste Herde, 
genom Jesus Kristus vår Herre. 
Amen. 

En svensk katolsk historieskrivare 
efter den s. k. reformationen var 
Gregorius Borastus eller Greger 
Larsson, som han hette innan han 
latiniserade sitt namn. Han föddes 
någon gång på 1580-talet i Norr
köping. Som 14 års yngling följde 
han med konung Sigismund till Po
len och fick därefter denne konung 
till beskyddare. Han sattes i polsk 
jesuitskola, antagligen i Vilna, be
drev därefter teologiska studier i 
'Rom, där han blev teologie doktor. 
Sedermera studerade han juridik vid 
universitetet i Paris, vilket resulte
r:ade i titeln doktor )) utriusque juris » .  
Så styrde han färden till hemlandet, 
men för katoliker fanns på den ti
den ingen plats i SveTige. Och så 
lös i sina styckoo som Messenius var 
ej Borastus, varför han aldrig blev 
någon anhängare till Carl IX:s po
litik och .lutherska religion. Det 
var nu åtei; konung Sigismund som 
tog sig an Borastus. Först blev han 
omkring 161 7  kansliskrivare i ko
nungens kansli och efter att ·hava 
låtit prästviga , sig hovkaplan och 
canonicus av Krakau och Ermland. 
Sedan konung Sigismund på döds
bädden överflyttat sin rätt till Sveri
ges krona på sin son Vladislaus, 
lät han medelst händernas påläg
gande som svensk kansler confir
mera Borastus. Detta skedde den 29 
april 1632, dagen före Sigismunds 
död. Denna befattning som svensk 
kansler (eller sekreterare för sven
ska ärenden ) behöll Borastus även 
under Johan Casimir till sin död år 
1654. B .  har författat tvenne för 
Sveriges vidkommande märkliga 
skrifter. Först bör då nämnas hans 
)) Svea rikes historia och Lapplands
beskrivning)) ,  Detta verk har till år 



1881 betraktat;; som en översättning 
till svenska av Johannes Magni hi
storia. Samtidigt med att Messenius 
i Sverige skrev sin historia på latin 
skrev ·emellertid Bornstus i .Polen 
sitt verk på svenska. Hans historia 
är nu en av kungl. bibliotekets 
skatter. Även en annan märklig 
skrift har B. till författare. När Jo
han Skytte som Carl IX :s och Gu
stav Adolfs sändebud inför konung 
Jacob av England i ett tal framhål
fä konung Sigismunds brott . mo� 
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Sveriges arvförening och religion 
och konungens dom påkallats för 
att avsätta Sigismund och hans av
komlingar svarade B. på detta m:ed 
en skrift, i vilken han punkt för 
punkt gendriver beskyllningarna 
mot konung Sigismund och med 
bittert hån angriper Skytte samt till
bakaslungar anklagelserna mot Carl 
IX själv, vars skuld det är att Sve
rige råkat i inbördes krig och i 
olyckor. 

E. W-m. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 
St. Josefsföreningen. 

Aldrig har en J osefsfest varit så lyckad 
som i år. Det var alla de talrikt närva
rande medlemmarnas enhälliga omdöme. 
Som gammalt bruk är, samlades medlem
marne söndagen den 7 maj (den h. Josefs 
skyddsfest) under sin fana i St. Erikskyr
kan vid högmässan, vid vilken föreningens 
präses pastor S. Nordmark detta år höll 
fostpredikan över ämnet » Våra katolske 
män och, ynglingar och den heliga kom
munionen».  - En manskör utförde, som 
traditionen kräver på denna dag, hög
mässan under dir. A. Nylanders ledning. 
- Kl. 6 samlades man åter i kyrkan till 
aftonsång och majandakt. Festsamman
trädet med supen präglades av den ange
nämaste stämning. Musik och sång om
växlade hela kvällen. Mer och mer gör 
sig på grund av den talrika tillslutningen 
av nya medlemmar behovet av ett eget 
hem för föreningen gällande. Måtte de 
tider snart komma då föreningens länge 
hysta önskemål »St. Josefs Hus» blir en 
verklighet. Föreningens väl skötta räken
skaper komma, efter vad revisions- och 
styrelseberättelser utvisa, medlemmarna 
att våga hoppas drömmens förverkligande 
inom en ej alltför avlägsen framtid. 

»Viribus unitis» .  

l\lariakongregationen Auxilium 
Christianorum. 

Kristi himmelsfärdsdag, den 25, uppto
gos under högtidliga former i S :ta Eugenia 
kyrka Mariakongregationens nya medlem
mar - 34 till antalet. Det vilade en an
daktsfull stämning över den vackra cere� 
monien, som övervars av en talrik för
samling. Aspiranterna inträdde i kyrkan 
i procession med brinnande ljus i händer
.na, de flesta vitklädda med vita slöjor. 
Sedan kyrkoherde E. "\Vessel i en anslåen-

de predikan talat om Mariakongregatio
nens stora betydelse och utbredning, läste 
alla högt trosbekännelsen och invignings
bönen, framträdde sedan till Maria-altaret 
för att där av präses, pater A. Meyer, mot
taga medaljen och det blåa bandet, de 
synliga tecknen på sitt medlemskap, var
efter den egentliga upptagningen ägde 
rum, som slutade med avsjungandet av 
Magnificat. Därpå följde välsignelsean
dakt, vid vars slut hela församlingen med 
stor kraft och entusiasm · uppstämde Te 
Deum. 

Det är i hög grad glädjande, att Maria
kongregationen nu vunnit verkligt rotfäste 
i Sverige, där en gång andakten till Jesu 
moder stod så högt. Medlemmarnas iver 
och allvar i arbetet, ledningens skicklig
het för sin uppgift och fastheten i organi
sationen samverka till att med fog de stör
sta förhoppningar kunna sättas till den 
härvarande Kongregationens fortsatta väl
signelsebringaride verksamhet inåt och 
utåt. 

Vid aftonens samkväm reciterades dik
ter om jungfru Maria och den heliga 
Cecilia, solo- och körsång utfördes, flera 
tal höllos och det innerliga sambandet 
mellan Kongregationens medlemmar kom 
starkt till uttryck. IL S. 

Katolsk begravning i Torshälla. 

En enastående jordfästning ägde tors
dagen den 11 maj rum i det lilla idylliska 
Torshälla, då därstädes stoftet av förre 
kammarskrivaren i kgl. tullverket Eric 
Blomquist vigdes till den sista vilan. Myc
ket folk var samlat som med verklig an
dakt och vördnad följde de för dem främ
mande katolska ceremonierna, förrättade 
av pastor S. Nordmark från St. Eriks för
samling, av vilken den avlidne i många år 
varit en nitisk och plikttrogen medlem. 
Ett av de vackraste dragen i den bort-



gångnes väsen var hans trofasthet och 
vänfasthet. Sin heliga Kyrka förblev han 
med rörande kärlek trogep.. För honom 
voro de största högtidsstunderna, sedan 
han återvänt till fädernestaden Torshälla, 
de till fällen då det heliga mässoffret där 
frambars i hans hem. St. Josefsförenin
gen hade i honom e1, av de trofastaste 
medlemmarne in i det sista. Till St. Jo
sefs fest, då aldrig hans kärleksfulla häls
ningar plägade utebli, fick han i år ingå 
i den eviga vilan. H. I. P. 

Amicus. 

ör•ebl'o. 

Söndagen den 1 4  maj besökte kyrko
herde Wessel Örebro för att giva de där 
bosatta katolikerna tillfälle att mottaga 
sin påskkommunion. Mässan som bevis
tades av 23· personer lästes i en större sal, 
vilken beredvilligt ställts till förfogande 
av grosshandlare Sune Perselli, som redan 
många gånger förut visat sig gästfri och 
hjälpsam vid liknande tillfällen. Salen 
kan emellertid bekvämt rymma ett hun
dratal andäktiga; i samråd med sina tros
förvanter hade herr Perselli smakfullt och 
värdigt smyckat · densamma, särskilt var 
det för tillfället resta altaret utomordent
ligt vackert. På alla de närvarande gjor
de denna enkla gudstjänst ett starkt in
tryck. Efter mässan voro de närvarande 
inbjudna till frukost i familjen Persellis 
gästfria hem, varvid tillfälle gavs för Öre
bros katoliker till en angenäm personlig 
samvaro. 

E. 

CPedos Fest 

för året 1922 firades den 20 och 2 1  maj i 
Sankta Eugeniaförsamlingens skola på 
Snickaregatan, som för lillfället av skick
liga händer var förvandlad till en festlo
kal i 1840-talets stil, vari glada ungdomar 
i dräkter från samma tid fröjdade ögat. 
I ett i gult och vitt smakfullt dekorerat 
kafferum ordnade den av förberedelsebe-
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kymmer länge tyngda fru Öhrnberg med 
tillhjälp av en trogen stab serveringen av 
allehanda förfriskningar ; en annan av 
skolans rymliga salar, prydd med av sys
konen Peder och Helena Nyblom målade 
tapeter i gammaldags stil, var ett inbju
dande försäljningsrum, där handarbeten, 
böcker, prydnadssaker, blommor, frukt, 
konfekt, glänsande ballonger tillika med 
en hemlighetsfull fiskdamm tävlade om 
de besökandes intresse. Allt detta hade 
ordnats och organiserats av disponent 
Overödder, vars hela familj utfört det 
mest uppoffrande och outtröttliga arbete 
för festens förberedande. Den traditio
nella sibyllan uppenbarade sig denna gång 
i fru Ungers gestalt. Den muntra och 
livliga stämningen förhöjdes ytterligare 
genom musik, sång, deklamation och den 
skrattretande enaktaren: En natt i Fal
kenberg. Också det ekonomiska resulta
tet av denna fest för Credo var mycket 
tillfredsställande. 

Till alla dem, som på olika säll  hjälpt 
lill vid denna församlingsfest och som icke 
kunna nås på annat sätt ber redaktionen 
härmed att få uttala ett hjärtligt lack. 

Credos fond. 

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Fru G. Nordström . . . . . . . . " 
Herr Erik Ihrfors . . . . . . . . " 
Blivande katolik . . . . . . . . . . " 
Magister B. Bodström . . . . » 
Till Sankt Ansgars ära . . . . " 
Okänd givare . . . . . . . . . . .  . 

A. 

6,380: 74 
10: -· 
10 : -
35: -
10:  --
5 :  -
5 : -

Herr N. S-d . . . . . . . . . . . . " 5 :  -
Fröken A. Österberg . . . . . . " 10:  -
Kapten N. . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5 :  -
In honorem sancti Josephi . . » 1 5 :  -· 

--- -- -

Summa kronor 6,500: 74 
Bidrag till Credos fond mottagas tack

samt av redaktionskommitterade eller lmn
na insändas till Credos exp. Biblioteksga
lan 29, S tockholm, med angivande av att 
medlen avse nämnda fond. 



J U N I  

'I'orsdag. Oktavdag till Kristi Him
melsfärdsdag·. 

2. Freda.g. Ferialclag. (Jesu hjärtas 
fredag.) 

3. Lördag. Vigildag till Pingstdagen. 
(Vigilfastedag. )  

4.  Sönda!J. Pinrrstda11en. 
5. Måndag. Annandag pingst. 
G. Tisdag. 3 :dje dagen inom pingstok

taven. 
7. Onsdag. 4 :de dagen inom p ingstokta,

ven. (Kva.temberfastedag.) 
8. 'I'on,dag. 5 :te, dagen inom pingst

oktaven. 
9. Fredag. 6 :te dagen inom pingst

oktaven. (Kvatemberfastedag. ) 
10. Lördag. 7 :de dagen inom pingst

oktaven. Kvatemberfastedag. 
11. Sönda!J. Första efter ]Jin11st. Trefal

clighertssöndagen. 
12. Måndag. St. Eskil. Martyr. 
13. Tisclag. St. Antonius de Padua. B e

kä>nnare. 

De egentliga liturrJiskff klädebonaderna 
som prästen bär vid den heliga mässan 
iiro :  1) den vita slmlderduken (amict eller 
humerale) , 2) alban eller den vita mäss
skjortan, 3) gördeln (cingulum) , 4) mani
peln eller handklädet, 5) stolan: 6) mäss
haken ( casula) , 

1 )  Den vita skulderduken (amict eller 
humerale) är elen vita linneduk, varmed 
präs ten betäcker halsen och skuldrorna. 
Under medeltiden betäcktes även lmvu
det därmed och slogs densamma ned som 
en kapuschong vid mässans början. (Ri
tualen vid subdiakonatsvigningen påmin
ner ännu om detta bruk - likaså sättet 
varpå prästen nu ikläder sig humeralet, i 
det han först liigger det över huvudet.) 
Humeralets symboliska betydelse fram
går av de ord som prästen bedjande ut
talar, då han ikläder sig detsamma: »Sätt 
på mitt huvud, o Herre, frälsningens 
hjälm för att  tillbakaslå djävulens an
grepp.» - Prästen skall i sina tankar, ord 
och blickar vara borta från allt, som ej 
har avseende på det heliga mässoffret. 
Skulderduken sinnebilrlar även den skyh1f, 
klädnad varmed soldaterna betäckte Rri
sti anlete, då de hånade och bespottade 
honom. 

2)  Alban eller mässkjortan är ingen
ting annat än den gamla romerska tuni-

14. 

15. 
16. 
17. 
'18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 
28. 
29. 

30. 

Onsdag St. Basilius ·Magnus. B is-k. 
Kyrko lärare. 

'rorsdag·. Kristi Lekamens fest. 
Fredag. Dag inom oktaven. 
Lördag. Dag inom oktaven. 
Söndarren inom oktaven av l{risti Le

kamens fest. (I högmässan Kristi  
Lekamens fes t . )  

} Dagar inom oktaven. 

Oktavdag av Kristi Le 1lrnmens fest. 
Fredag. Jesu heliga hjär.tas fest. 
Lördag. (Midsomma.rclagen.) St Jo-

hannes Döparen. 
Sönda!J. Tredje efter ]Jinost. 
Måndag. St. Johannes och Paulus. 

Martyrer. 
Tisdag. Dag inom Joh. Döp. oktav. 
Onsdag. St. Leo II. Påve. 
Torsdag. St.Petrus och Paulus. 

Apostlafurstar. 
Fredag. Aposteln P,auli åminne,lse. 

kan. Den symboliserar den genom Kri
s ti blod förvärvade rättfärdigheten, den 
heliggörande nåden samt den särskilda 
renhet  och helighet, varmed prästen må
ste träda till altaret. »Gör mig vit, o 
Herre, och rena mil t  hjärta, p å  det a l t  
jag  rentvådd i lammets blod må uppnå 
den eviga glädjen»,  beder prästen vid 
iklädandet av alban. - Den symboliserar 
den vila klädnad som Herodes lät på
kläda Kristus och manar alltså även präs.
ten a t t  för Kristi skull mottaga hån och 
spo tt. 

3) Alban sammanhålles och upplyftes ' 
till lagom längd av gördeln (cingulum), 
som sinnebildar den prästerliga avhåll
samheten och kyskheten samt den o av
brutna självförnekelsen, som är förenad 
med hans kall. Även denna symboliska 
betydelse framgår av den bön, som präs
ten beder, då han omgjordar sig med 
denna gördel: » Omgjorda mig, o Herre, 
med renhetens gördel och utsläck i mina 
Hinder den onda lusten, att i mig må för
bliva avhållsamhetens och kyskhetens 
dygd>>\· Gördeln med sina två tofsar på
minn�I''i:1essutom om de tåg, varmed Fräl
saren blev bunden och de gissel, varmed 
hah)i.lev slagen. 

S. N-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., S tockholm 1922. 


