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MIN SÄRSKILDA VÄLSIGNELSE FÖR 
CREDO. 

Ännu kan jag minnas, hur glad 
jag blev, då jag strax efter min ut
nämning i mitt hem i Miinchen för 
första gången fick ett nummer av 
Credo i mina händer. Redan bilden 
på vår tidnings omslag är ju frap
perande, präglad av uppriktig 
fromhet, djupsinnig enkelhet och 
säker skönhetskänsla. Och den vi
sade s,ig också vara en vacker in
fattning för ett värdefullt innehåll. 
Alltsedan min första bekantskap 
med Credo på detta angenäma sätt 
stiftats, har denna nya vän hört till 
mina största glädjeämnen och kä
raste framtidsförhoppningar. Vår 
kära månadsskrift är ju för oss 
svenska katoliker nästan det ·enda 
medlet att samlas till en enhet, 
kringspridda som vi äro över hela 
vårt vidsträckta land. Den lär oss 
som ingen annan att känna, vär-

dera och älska Sveriges och Nor
dens minnesrika katolska lyckotid, 
den uttrycker för oss i skrift vår 
djupa glädje öv,er vår tros skönhet 
och sanning till allas uppmuntran 
och uppbyggelse. Vidare är den 
ju vårt enda språkrör i den offent
liga diskussionen och så gott som 
den enda säkra plats, varifrån vi 
kunna försvara vår katolska tro, 
Kyrkans sköna sanningar och an
ordningar. Därför måste det också 
bliva en hederssak och en hjärte
sak för alla Sv,eriges katoliker att 
verksamt med råd och dåd under
stödja Credo, Katolsk Tidskrift och 
dess högtförtjänta redaJdion och 
frikostigt medverka till tidningens 
vidareutveckling och spridning. Men 
också i de övriga skandinaviska 
länderna bör det skandinaviskt lag
da Credo icke minst i kulturellt in-



tresseracle katolska kretsar kunna 
räkna på ett a'11tmera växande in
tresse. 

Med största eftertryck och värme 
anbefaller jag sålunda Credo för 
alla katoliker i mitt vikariat. Det 
är min särskilda önskan, att de med 
enad kraft skola understödja sin 
tidning först och främst genom att 
prenumerera på densamma, men 
också genom att skaffa nya abon
nenter, genom au insända goda bi
drag till redaktionen och genom att 
med outtröttlig givmildhet under
stödja Credos för säkerställandet av 
tidningens framtida existens så be
tydelsefulla Fond. 
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Av hela mitt hjärta giver jag min 
välsignelse åt tidskriftens grundare, 
redaktörer, medarbetare, bidrags
givare och övriga välgörare. Lika
ledes välsignar jag också alla Cre
dos läsare, vilka i sin tidning söka 
näring för troslivet. Ja, måtte frid 
och fröjd upp_spira av Credos tros
sådcl. Måtte. den tid ej vara av
lägsen, då det icke finnes en enda 
katolsk familj i vårt land, som icke 
håller denna förträffliga tidskrift, 
vilken både vad redigering och ut
styrsel beträffar väl uthärdar en 
jämförelse med utlandets bästa ka -
tolska pressalster. 

Credos i såväl det första numrets 
Anmälan som senare särskilt vid 
årsskifteha framställda program har 
min fulla tillslutning. Med tack
samhet 'tnot Försynen ser jag allt 
det goda, som tidningen redan un
der de korta år den har fått verka, 
har uträttat. Men själva namnet 
Credo är ju också ett program. Om 
mänskligheten vill bli lycklig, om 
den en�kilda människan vill finna 
friden, då måste de först i ödmjuk
het falla på knä inför Gud, knäppa 
hop händerna och med tacksam 
trosglädje bedja sitt »Credo». Denna 
bön är mänsklighetens morgon
psalm och middagshymn. Där dess 
toner tystnat, blir det skymning och 
natt. 

Måtte vårt svenska Credo likt en 
fyrbåk. utsända sina ljusstrålar ge
nom töcken och dimmor som en 

. vägvisare för dem som farit vilse 
i mörkret. Måtte elen o.ckså lysa 
in i våra hjärtan och hem, måtte 
elen giva oss varaktig frid. In veri
tate pax � I sanningen är frid. 

Stockholm den 4 juni 1923. 

+ J o h a n n e s  E v a n g e l i s t a 
E r i k M ii 11 e r 

Biskop av Lorea, Apostolisk 
vikarie för Sverige. 
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UR SAINT FRANC::OIS DE SALES' 
SKATTKAMMARE. 

Brådskan är moder till all ofull
komlighet. All sorts brådska för
virrar förnuftet •och omdömesför
mågan och hindrar oss till och med 
att utföra det arbete väl, som vi 
skynda oss med. Humlorna göra 
mycket mera väsen, och skynda sig 
mycket mera än bina, men de åstad
komma varken vax eller honung. 
Brådskan är en av de största förrä
dare som andakten eller den sanna 
dygden kan möta. Den tycks vilja 
uppelda oss, men det gör den blott 
för att sedan göra oss kalla och 
får oss till att springa blott för att 
vi skola falla. 

Om de som råka in bland buskar 
och snår, ville börja springa för att 
komma undan, riva de sig sönder 
och sticka sig, men om de gå försik
tigt och böja de taggiga grenarna 
åt sidan, komma de fortare fram 
och utan skador. 

Framför allt borde vi leva lugnt. 
Händer det oss något smärtsamt, ut
värtes eller invärtes, skola vi blott 
mottaga det lugnt. Uppleva vi nå
got glädjande, skola vi taga lugnt 
emot det, utan att darra. Skola vi 
arbeta med något, skola vi göra det 
lugnt, annars göra vi blott i vår iver 
många fel. 

Till och med våra botövningar 
måste vi utföra med lugn. 

Tro mig, det fullkomligaste :av 
allt arbete är det som mest liknar 
den omsorg, som Gud har för oss. 
Den är ett levande intresse, präglat 
av lugn och stillhet, som mitt i sin 
ivrigaste verksamhet fullkomligt 
vilar. 

När hjortarna ha blivit för feta, 
draga de sig tillbaka till sina snår, 
ty de känna att deras fetma blivit 
dem till hinders, så att de ej skulle 
kunna rädda sig genom flykten j 
ifall de skulle bliva angripna. Då 
människohjärtat tynges av onytti
ga, överflödiga och farliga känslor, 
förmår det utan tvivel ej så lätt ila 
till sin Gud, det enda värdiga målet 

för vår hängivenhet. Guds sanna 
vänll!er äro alltid lugna. 

Begär intet och avslå intet. Ge
nom att leva efter den regeln skolen 
I finna frid till Edra själar. Be
gär intet, utan överlämnen Eder 
själva och alla edra omsorger helt 
och hållet åt Försynen. Låt behand
la Eder liksom barnen låta: sig han
tera av sin sköterska, antingen hon 
nu bär dem på högra eller vänstra 
armen. Låt Honom göra som han 
vill. Han är en god moder, som 
bättre än du själv ser vad du be
höver. 

Men tro inte det är en övning som 
mrun är färdig med på ett par dagar. 
0 nej! - Där · skall lång tid och 
mycken omsorg till för att nå upp 
till denna frid. 

Efter hallld som den Helige Andes 
inre ljus upplyser vårt samvete, se 
vi tydligt alla de synder, böjelser 
och ofullkomligheter som kunna 
hindra oss från att nå den sanna 
gudsfruktan. Och samma ljus som 
låter oss se· dessa fläckar och fel, 
uppeldar oss till önskan att rensa 
och avtvå oss. 

Man har funnit medlet till att 
förvandla de bittra mandelträden 
till sötmandel, genom att genom
borra roten och låta säven rinna ut. 
Varför skulle vi inte kunna få våra 
dåliga fallenheter att rinna bort, så 
att vi kunde bliva bättre? Det finns 
intet så gott naturell, att det ej ge
nog lastbara banor kan bliva då
ligt. Ej heller finner man någon så 
bångstyrig karaktär,. att den icke, 
först och främst genom Guds nåd 
men så också genom ihärdig om
sorg, slutligen kan bliva övervu,n
nen och tämjd. 

De himmelska nådesbevisen äro 
av så rikt omväxlande slag, att 
man inte kan säga vad som är mest 
beundransvärt, nådens storhet i en 
sådan rikedom på former eller rike
domen på former i nådens storhet. 

Gud har befallt vattnet att icke 



stiga upp ur havet utan dämpa si
na vågors våldsamma kraft mot 
strandens sand. Så har han också 
befallt nåden att respektera vår fria 
vilja. Vi se den vördnadsfullt bli
va stående framför detta hinder i 
stället för att skölja bort det likt 
ett sandkorn. 

På vilket sätt kunna vi alltid bed
ja? Det vill inte säga att vi äro för
pliktade att tillbringa alla våra nät
ter och dagar i bön, för att utan 
uppehåll lova Gud. Men det vill sä
ga, att vi alltid skulle lova honom 
i våra hjärtan och vårt sinne och att 
vi alltid, så vitt möjligt, skulle ha 
vår avsikt riktad på att göra all
ting till hans ära och pris. 

Se vi inte att när de stora fur
starna vilja få en springbrunn vid 
sina slott att gå riktigt högt, låta de 
hämta vattnet från något mycket 
högt beläget ställe, därpå genom 
rör leda det lika djupt ner, som de 
vilja att det sedan skall stiga, ty 
annars går det aldrig upp; och om 
vi fråga dem hur de få det att sti
ga, skola de svara, att det är genom 
att först låta det sjunka. Likadant 
är det med bönen. Ty om man frå
gar hur den skall kunp.a stiga upp 
till himlen, kan man svara, att det 
är därigenom att den först sänker 
sig i ödmjukhet. 

Eftersom bönen inte är annat än 
att tala med Gud så är det säkert, 
att om man beder utan att vara 
uppmärksam på honom och på vad 
man säger till honom, så är detta 
något som i hög grad är honom 
emot. Om vi frivilligt bedja så
lunda, begå vi ett verkligt fel och 
likna papegojorna, som prata utan 
att veta vad de säga. Det är så
lunda visst att deras böner, som lik
som pladdrande papegojor bedja 
utan all uppmärksamhet eller av
sikt, äro misshagliga för Gud, vil
ken mera ser till hjärtat och avsik
ten hos den som beder än till de ord 
han uttalar. 

Om du vill veta, ifall du har bett 
på det rätta sättet, så tänk efter om 
du efter bönen har hjärtat fullt av 
goda och milda känslor mot din 
nästa. 
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Den sista grunden till våra an
daktsövningar får icke vara den att 
vi vilja förnimma ,den tröst och 
ljuvlighet, som Gud understundom 
genom den kan skänka, eftersom 
den verkliga andakten icke består i 
känslosvall utan i bevarandet av 
vår vilja i förening och överens
stämmelse med Gud. 

Det händer ibland, att de som in
billa sig vara änglar icke ,ens ära 
goda människor och att man fin
ner mera storhet i deras ord och 
talesätt än i deras känslor och 
handlingar. 

Om du, när du beder, känner ditt 
hjärta draget till Guds omedelbara 
närvaro, behöver du inte alls gå vi
dare, utan kan stanna i hans när
het. Om du cljiremot inte känner 
hans närvaro 'fastän du befinner 
dig i elen, kan du helt lugnt tänka 
över det ämne du har förberett. 

Få inga skrupler över dim an
dakt, som du säger att du förrättar 
utan ord. Om den efterlämnar en 
god verkan i ditt hjärta, då är den 
god. Ansträng dig inte för att tala 
i elen himmelska kärleken. Den 
talar tillräckligt, som beskådas och 
som själv låter sig beskådas. 

Det finnas själar som inte kunna 
stanna vid eller sysselsätta sig med 
något särskilt mysterium, eftersom 
de känna sig dragna till Gud på ett 
enkelt, ljuvligt sätt, utan annan tan
ke än elen, att de veta sig vara i 
Guds närhet. De kunna förbliva 
sålunda, till gagn för sig själva. Det 
är bra. 

Hav alltid sann avsky för de 
synder du biktar, hur obetydliga de 
än kunna förefalla. Och fatta en 
fast föresats att i framtiden rätta 
dem. Det är ett missbruk att bil�ta 
vilken synd det vara månde, döds
synd eller förlåtlig synd, utan att 
verkligen vilja bliva ren ifrån den, 
eftersom bikten just är inrättad 
för att vi skola bliva renade. 

Sanningen är elen, att det vikti
gaste av allt i sann kristlig sveklös
het består däri, att man med full 
uppriktighet anklagar sig för sina 
synder, när så är av nöden. Och 
att man gör detta man alla konster 



och utsmyckningar, utan att vara 
orolig för biktfaderns öra, vilket 
ingalunda är skapat för att lyssna 
till uppräkning av dygder utan till 
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beldinnelse av synder av de mest 
olika slag. 

Urval och översätlning 
av Hel:e n a  Nyblorn. 

NÅGRA PERSONLIGA MINNEN AV 
BISKOP LAURENTIUS STUDACH. 

Det ,sv1enska katolska prästerskapets 
vördade nestor, den över åttioårige pater 
Bernhard Stol:berg i Norrköping har haft 
godheten att med anledning av detta års 
du:b:bla Biskop Studachs-ju:bileum sända 
Credo denna värde
fulla artikel. Biskop 
Studach kom som 
ung präst ti]] Stock
holm den 13 juni 
1823. Hans döds
dag var den 9 maj 
1873. 

tjänstledighet och med en yngre 
kusin gjorde enresa till Norden. I 
Kristiania hade vi redan tillfälle att 
beundra en frukt av biskop Stu
dachs verksamhet, elen av honom 

Ett århundrade 
har förflutit, se
dan elen senare 
Apostoliske Vika
rien Biskop Stu
clach såsom drott
ning Josefinas 
biktfacler kom till 
Sverige och fem
tio år hava gått, 
sedan han avslu
tade sin jordiska 
verksamhet i vårt 
Jancl, för att in
för Guds tron bi

Biskop Laurenti11s Studacli. 

såsom Vicarius 
Ap. även för Nor
ge tjugu år förut 
påbörjade norska 
missionen. Där 
fanns redan då 
en vacker katolsk 
kyrka, vid vilken 
pastor Schuma
cher tjänstgjorde. 
Men han lämna
de kort därefter 
Norge samma 
dag och på sam -
ma ångbåt, »Ex
,cellens Toll,,, med 
vilken min kam -
rat och jag elen 25 
augusti foro från 
Kristiania över 
Göteborg, där den 
katolska kyrkan 
då ännu icke var Efter oljemålning i biskopshuset i Stockholm. 

stå oss med sina böner. 
Sveriges katoliker uppfylla blott 

en tacksamhetsplikt, då de ihåg
komma dessa minnen, och jag, 
son-i ännu känt den hädangångne, 
vill gärna bidraga därtill med några 
rader över de personliga intryck, 
som jag i gamla dagar har fått av 
Sveriges förste biskop i nyare tid. 
Dessa uppgifter äro tyvärr ganska 
magra, men de sakna likväl kan
ske icke allt intresse, emedan de 
dock hava något att säga om vår 
vördade biskop Studach. 

Jag hade ännu min befattning i 
världen, när jag år 1863 tog en tids 

byggd, till Stockholm. Dit anlände 
vi den 26 augusti på kvällen i mör
ker och regn. När jag följande da
gen från Hotell Rydberg trädde fram 
på Gustafs-Adolfstorg, erbjöd sta
den en tjusande anblick. Från en 
blå himmel belyste solen den av fö
regående dagars regn uppfriskade 
naturen. Över det ståtliga Gustaf
Adolfstorg och Strömmen möttes 
blicken av det majestätiska Kungli
ga Slottet, och i bakgrunden reste 
sig Söders massiva klippor. 

Nu skulle vi göra några besök 
och framför allt uppvakta biskop 
Stuclach, om vilken vi redan förut 



hade hört talas. Han hade nämli
gen i sin ungdom, innan han blev 
präst, vistats en tid i min farfars 
fa1nilj och där även sett min fader. 
Så frågade jag högtidligt efter vä
gen till den katolska biskopens 
)>palats». Detta visade sig i verk
ligheten vara en anspråkslös, men 
trevlig bostad på Helgeandsholmen 
i ·de hus, som jämte de kungliga 
stallen voro byggda på den plats, 
vilken nu intages av riksdagshuset. 
För tillfället befann .sig biskopen 
med hovet på Drottningholm. Så 
foro vi dit, uppsökte honom och 
presenterade oss. Detta måste ha
va skett med en viss skygghet, ty 
biskopen förstod oss icke genast 
och han torde nog efter många års 
varnande erfarenheter hava upp
trätt försiktigt gentemot okända 
gäster. Han frågade sålunda med 
eftertryck i misstänksam ton: )>Was 
wollen Sie?ii (Vad vill Ni?) Vi ut
tryckte nu tydligare, att vi voro 
greve Fr. L. Stolbergs sonsöner och 
ville göra vår uppvaktning. Då häl
sade han oss hjärtligt välkomna. 
Jag skrev förtjqst i mina anteck
ningar: )>Ein äusserst liebenswiirdi
ger Herr» (en ytterst älskvärd 
herre). 

Till växten var biskop Studach 
icke lång. Hans ansiktsdrag voro 
skarpa, och jag trodde mig i dem 
mäl'ka spåren efter många års bitt
ra erfarenheter. Han var i sitt upp
trädande på en gång förnäm och 
anspråkslös; för hjälpbehövande 
städse en hjärtansgod välgörare. 
A ven konung. Karl XV visade ho
nom sin vördnad och tålde hans 
frimodiga ord. När konungen efc 
ter hovtaffeln ville spela biljard, 
bad han med förbigående av de öv
riga gästerna biskop Studach att 
biiva sin medspelare. 

I Drottningholm tog han fader
ligt hand om oss, berättade intres
sant och föreställde oss även för 
änkedrottning .Josefina, denna ädla 
furstinna, som under de flydda åren 
väl fått känna, att avståndet från 
en kungakrona till en törnekrona 
icke alltid är stort, men som också 
förmått att förvärva sig sitt folks 
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stora beundran och kärlek. Jag 
hörde en gång professor Glass från 
Uppsala säga: )>Hon är Sveriges 
goda genius.)) Men hennes barns 
religiösa uppfostran undandrog 
man hennes önskvärda inflytelse. 

Den 28 augusti kom biskopen 
från Drottningholm till Stockholm. 
Vi träffade honom där hos den ös
terrikiske ministern greve Paar, där 
han och vi voro bjudna till middag. 
Trogna den gamla österrikiska tra -
ditionen voro makarna Paar den 
katolska sakens ädla gynnare. Gre
vinnan dog fvå månader senare ef
ter sin andra sons födelse. 

Den 31 augusti ledsagade bisko
pen oss vid en utflykt på ångbåt till 
Uppsala och· den 2 september foro 
vi tillsammans till Ulriksdal. På 
kvällen togo vi avsked från, såsom 
jag då antecknade i min dagbok, 
)> vom un vergleichlichen Bischof 
Studach» (från den oförliknelige 
biskop S.). 

När jag 1865 bestämde mig för 
den prästerliga banan, skrev jag till 
honom och uttryckte min önskan 
att ägna mig åt Kyrkans tjänst i 
Norge, som då ännu var förenat 
med det svenska vikariatet. Bisko
pen svarade att jag hellre skulle 
komma till Sverige. Han besökte 
mig även på en resa, i Innsbruck, 
där jag studerade teologi. Efter min 
prästvigning ville han, att jag ännu 
en gång skuUe hälsa på honom i 
Sverige, innan jag fattade mitt av
görande beslut om min framtid. Så 
reste jag under ferierna 1868 dit 
igen, och tog närmare reda på de 
kyrkliga förhållandena däruppe. 

Jag framkom den 18 augusti till 
Stockholm. Biskopen emottog mig 
mycket vänligt och gav mig oriente
rande upplysningar. Vid Norra 
Smedjegatan 24 verkade kyrkoher
den Anton Bernhard. På Söder, 
Götgatan 46 förestod pastor Huher 
med beundransvärd iver gosskolan 
och ägnade sig särskilt åt unga 
mäns själavård. På N. Badstuga
tan 1 hade Filles de Marie under 
)>Fröken Slavons>) ledning en flick
skola och flickpensionat. Josefs
systrarna höllo just på att från 



Karnrnakaregatan 38 flytta till 
Drottninggatan 108. De hade även 
en skola och ett flickpensionat. D.e 
första Elisahethsystrarna hade re
dan anlänt och bodde Götgatan 46. 
I Göteborg, Spannrnålsgatan 18, var 
den nybyggda kyrkan invigd, och 
pastor Johannes Jurdzik ledde där 
själavården. Jag lämnade emeller
tid Sverige den 26 augusti för att 
fortsätta mina studier i Innsbruck. 

I oktober 1869 korn jag igen till 
Stockholm för att stanna där. Bi
skopen bodde då på Slottet, där 
även ett kapell var inrättat med det 
heliga Sakramentet. I januari 1870 
sände biskopen mig till Malmö, för 
att se efter där boende katoliker och 
hålla en gudstjänst för dem. Före 
min avresa varnade han mig för 
alltför optimistiska förhoppningar. 
»Ni skall vara belåten»,  sade han, 
»om Ni får ett halft dussin katoli
ker att komma med till Eder guds
tjänst.» Emellertid uppenbarade 
sig 1 7  eller 18 troende, när jag i 
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Malmö, andra söndagen efter Epi
fani, på Krarners Hotell läste den 
heliga Mässan. Jag underrättade 
Biskopen härom telegrafiskt och 
anhöll samtidigt om tillåtelse att 
stanna i Malmö för att upprätta en 
ny missionsstation. Den vördade 
överherden beviljade genast min an
sökan; men han var icke riktigt 
nöjd med att jag sänt den telegra
fiskt. 

När den 29 september 1872 kyr
kan i Malmö skulle invigas, tilläto 
biskopens medtagna krafter honom 
icke mer att själv resa till Malmö. 
Han lämnade därför den erforderli
ga fullmakten åt den danska missio
nens apostoliske prefekt Mgr Grii
der, och sände pastor Bernhard 
ned föl' att hålla predikan. Till mig 
sände han ett brev med oförtjänt er
kännande, ett kärt minne av vår 
följande år avlidne vördade Aposto
liske Vikarie Biskop Laurentius 
Studach. -

B. S t o 1 b e r  g. 

NÄSTAN ETT 300�ÅRSMINNE. 
JESUITPATERN LAURITZ NIELSEN (»KLOSTERLASSE»). 

För Credo av Gustaf Armfelt. 

(Forts. från förgående n:r) . 

Vissa motståndare hava beskyllt 
Nielsen att vara författare till Rö
da boken. Att denna beskyllning 
saknar all grund, har på slående 
sätt påvisats av en luthersk forska
re i senare tid, d:r J. A. Hammar
gren. Han påpekar, dels att litur
gien synes hava blivit utarbetad 
åren 157A och 1575, dels att upp
giften, om att katoliker hjälpt till 
vid dess författande länge hållit 
i sig i historien. » Från Anger-
111annus », skriver Hammargren, 
»övergick den till Laurentius Rai
mundius, Messenius, Werfving, Da
lin och Fryxell. Uppgiften är emel
lertid oriktig. Av de samlade ka-

tolska medarbetarne (legaten; Posse
vinus, drottning Katarinas hovkap
lan Herbestus och Lauritz Nielsen) 
funnos vid tiden för liturgiens utar
betande ingen annan än Herbestus 
i Sverige. Och Herbestus hade al
drig stått i någon sådan ynnest hos 
Johan 111, att det är tänkbart, att 
han skulle hava erhållit i ruppdrag 
att utarbeta den nya gudstjänstord
ningen. - Inom historien har vår 
svenske Geijer och tysken Theiner 
tämligen samtidigt angivit det ,rätta 
ursprunget till konung Johan 111 : s  
gudstjänstordning, då de angivit 
konungen själv och Peter Fecht så
som det i grunden osjälvständiga 
arbetets kompilatorer. Den ene av 



de båda nyssnämnda författarne 
( Theiner) försäkrar, att konun
gen själv inför Possevinus och Lau
rentius N m.vegius erkänt sig vara 
liturgiens fader. - I början av år 
1576 utkom liturgien i en efter den 
tidens förhållanden förträfflig ut
styrsel, och den 8 mars sistnämnda 
år överfördes den av tvenne råds
herrarr, Göran Gera och Erik Spar
re, samt sekreteraren Henrik Matts
son till hertig Karl. " (D :r J. A. 
Hammargren, " Om den liturgiska 
striden under konung Johan Ilh. 
Uppsala 1898 sid. 42�43. Jmfr 
även " Nya handlingar rörande 
Skandina·viens historia" ,  Stockholm 
1825, XII sid'. 200,) 

Såsom den lutherska pastorn d:r  
Hammargren sålunda påvisat, var 
liturgien icke endast skriven utan 
även tryckt i mars 1576, alltså färL 

dig, innan "Klosterlasse» i april 
samma år anlände till Stockholm. 
Alltså är beskyllningen för medar
betarskap i liturgien falsk, och 
"Klosterlasses » belackare Anger
mannus får av en nutida svensk-lut
hersk forskare, riksantikvarien d :r  
E.  Hildebrand, det alls icke hedran
de vitsordet, att han (Angermannus) 
" svårligen kunnat påstå detta an
nat än mot bättre vetande » .  (Bio
grafiskt lexikon, ay d :r E. Boethius, 
Stockholm 1918, sid. 28-29.) 

Hade Lauritz Nielsen vid de lär
da disputationerna ådagalagt ovan� 
ligt skarpsinne och stor slagfärdig
het, så visade han sig som talare 
kunna rycka med sig den stora all
mänheten genom de predikningar, 
han höll i Stockholm och även i 
Uppsala, där han Allhelgonadp.gen 
1577 i domkyrkan inför konungen, 
hovet och en talrik åhörareskara 
förklarade och försvarade läran om 
helgonens vördande och åkallande. 
Ehuru överhopad med arbete av 
olika slag, hade han, noi,rmannen, 
under det år, han varit i Stockholm, 
hunnit lära sig svenska, så att han 
kunde predika därpå. 

Icke mindre nitisk var han såsom 
själasörjare i synnerhet då Stock
holm hösten 1579 hemsöktes av en 
svårartad smittosam sjukdom, vil-
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ken dagligen krävde ett sjuttiotal 
offer. Hovet och en mängd borgare 
flydde från den smittade staden, 
men » Klosteriasse» •stannade på sin 
post, trotsade dödsfaran, besökte 
sjuka och döende, hörde deras bikt, 
utdelade katolska bönböcker och 
småskrifter, bl, a. Canisii katekes, 
som av honom blivit översatt till 
svenska. (Petri Canisii katekes ut
gick på kontinenten under loppet av 
130 år i 400 upplagor.) 

Förutom katekesöversättningen 
författade Nielsen flera småskrifter, 
behandlande kontroverssynpunkter 
mellan katoliker och protestanter. 
Han påbörjade också ern översätt
ning av bibeln till svenska. (Jmfr G. 
Bolin op. cit. sid. 57.) Han ledde 
jämväl utgivandet av en svensk 
språklära, >> avsedd för främlingar, 
som skulle tala till svenska menig
heter . . . och synes det därför 
sannolikt, att i densamma redo
gjorts för ordens riktiga uttal» ,  an
märker d :r A. G. Ahlquist i » An
teckningar om en svensk språklära 
under 16 :de seklet» (Historiskt 
Bibliotek n :r 6, Stockholm 1879, 
sid. 264.) Om denna grammatik, 
den första i Sverige, skriver en 
norsk historiker Andreas Brand
rud: » Vi beklaga, att detta också 
för den svenska språkhistorien helt 
visst intressanta verk liksom så 
många andra av den norska jesui
tens skrifter gått förlorad." (Perger, 
op. cit. sid. 92.) Nielsens kvicka och 
bitande pamflett, det s. k. » Brevet 
från Satan» är delvis återgivet i 
tidskriften S :t Olav : » Klosterlasses » 
litteriEre virksomhet, av baron G. 
Armfelt ( S :t Olav, K,ristimiia 1921 ,  
n:ris 2 ,  3 o. 4.) 

Enär geriöm Gustaf Vasas åtgö
Tanden klostrens bok- och manu
skriptsamlingar blivit förskingrå:de 
och högskolan saknade böcker, ar
betade pater Nielsen energiskt att 
avhjälpa denna brist. Knappast 
hade ha.n anlänt till Stockholm, 
förr än han bad :rektorn vid Lou
vains jesuitkollegium sända bok
tryckare till Stockholm. Och Lou
vains studenter, till vilka han ock
så riktat ett upprop, skänkte fri-



kastigt till högskolan på Grånnmke
holnien värdefulla arbeten av olika 
slag: Kyrkofäders skrifter, urval av 
nyare katolsk litteratur samt gre
ldska och latinska klassiker. 

Sedan de11 påvlige legaten Anto
nius Possevirnus, en man lika ut
märkt såsom präst, teolog o'ch di
plomat, den 19 december 1577 an
länt till Stockholm, blev det denne, 
som tog ledningen av missionsver
ket i Sverige. »Det kunde» ,  an
märker den protestantiske histori
kern Andreas Brandrud, » förefalla 
naturligt, att » Klos,terlasse » därvid 
hade känt sig tillbairnsatt. Härtill 
förefinnes emellertid ej det minsta 
spår. Han tycks tvärt om se upp 
till Possevinus och beundrar isyn
nerhet hans asketiskt fromma liv. 
» Aldrig sover han i e1i säng» ,  berät
tar han, » ibland lever han tre da
gar å rad på endast v�tterr och bröd, 
bebor ett litet tarvligt hi1s och giss
lar sig ofta. » (Perget, op. cit. 
sid. 65. ) 

Efter Possevini ankomst började 
Nielsen uppträda med allt större 
frimodighet och sade offentligt från 
predikstolen, att han var katolsk 
präst, och att han lärde de11 tro, 
som S :t Sigfrid och andra aposto
liska män förkunna,t här. 
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»Frukten var i ögonen fallande» ,  
skriver Lauritz Nielsen. »Många» ,  
fortsätter han, » slöto sig till oss, och 
ännu långt flere lade i dagen sitt 
hjärtelag genom att använda vig
vatten och andra katolska bruk, om 
de också dröjde att låta ,upptaga sig, 
av hänsyn till sin omgivning och 
till hertig Karl, vars framfart icke 
bådade något gott, och även för att 
först se, vad konungen själv skulle 
göra. På landet, där adeln och stör
sta delen av folket bor, uppstod rö
relse. Katolikerna, som förut böl
los ned av predikanterna, togo mod 
till sig. De bekände sig vara kato
liker och buro öppet sina rosen
kransar. De äldre förklarade för · 
de yngre, huru Tik på välsignelse 
deras fäders• tid hade varit, och att 
den nya tron bar skulden till nu
,,arande olyckor. Också i Stock
holm hortlade katolikerna . all män-

niskofruktan och bekände öppet, 
vad de voro, obekyförade om begab
beri och hån ; de understödde var
andra och arbetade på andras om
vändelse. Äldre . personer från lan
det kommo till våra gudstjänster 
och sakramenten. De bådo öm ro
se1ikransar för att giva dem åt andra 
De ,uppmanade mig att såsom kris
tendomens förste förlnmnai'e draga 
omkring och predika tro och bot ; 
de erbjödo mig 30 a 40 äldre perso
ner, söni allesammans skulle inty
ga, att det var deras förfäders tro, 
som dessa hade mottagit av heliga 
blodsvittnen och bekännare. De 
sade, att också i Norge fanns en så
dan rörelse ; också dit borde jag 
resa. Kort sagt, det tycktes, att 
skörden ,,ar mogen, om endast dug
liga skördemän vatit till hands. » 
(Perger, op. cit. sid. 79-80. )  

Detta kraftiga återuppvaknande 
av katolsk tro oroade och skrämde 
den skuggrädde Johan III, som 
ständigt ansattes av hotelser från 
andra sidan. Dels fruktade han, att 
motståndarne, uppeggade av hertig 
Karl, skulle ställa ti.ll oroligheter, 
dels var han stött över att den He
liga Stolen icke velat godkänna 
hans medlingsförslag. På sin egen 
liturgi höll konungen mycket styvt 
och fordrade, att kronprinsen skul
le bevista gudtjänst med densamma. 
Då Sigismund vägrade att lyda sin 
fader, lät han prygla honom. Ock
så mot jesl\litfäderna släppte konun
gen lös sin vrede och hotade dem 
med fängelse och landsflykt. Under 
sådana förhållanden återstod för 
pater Nielsen intet annat än att 
lämna landet. Den 10 augusti 1580 
avreste han och pater Possevinus 
jämte 15 unga män, vilka skulle in
träda i seminarierna i Braunsberg 
och Olmi.itz. 

Då konungen vid avskedet låtit 
säga Nielsen, att han entledigat ho
nom på ett år för att på lämpl�gt 
sätt kunna stävja övermodet hos 
vissa av motsidans predikanter och 
dessutom lovat patern, att de av ho
nom uppresta altarena ej skulle få 
vanhelgas, var det ej underligt, om 



Nielsen hyste förhoppningar om att 
kunna återupptaga sitt arbete i 
Norden. Under tiden blev han av 
sina överordnade sänd till Braiuns
berg, och vid därvarande jesuitkol
legium undervisade han i svenska, 
retorik och polemik. Senare reste 
han till Rom. Därifrån skickade 
hans förmän honom till Wien, och 
efter ett års arbete där, till Olmutz, 
där han verkade såsom ledare av 
studierna vid därvarande jesuitkol
legium. År 1587 blev han promove
rad till teologie doktor i Prag. Å·r 
1604 utgav han sitt livs förnämsta 
arbete : Confessio Christiania, vari 
han bevisar den katolska trons san
ning och vederlägger motsatta lä
•ror. År 1605 lät han trycka en 
dansk upplaga därav. Medförande 
ett antal exemplar av denna skrift, 
och försedd med rekonunenations
brev av kejsaren och konungarne av 
Spanien, Franforike och Polen, reste 
han till Danmark och landsteg i 
Helsingör, mottog bekanta, läste 
mässa för därvarande :katoliker och 
reste efter ungefär. 3 veckors uppe
håll till Köpenhamn, överlämnade 
till konungen exemplar av sin Con
fessio på latin och danska, erbjöd 
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sin hjälp att utjämna religiösa stri
digheter och anhöll om respass till 
sitt fosterland, Norge, där han ha
de enskilda angelägenheter att ord
na. Hans ansökan avslogs, och han 
förständigades att snarast lämna 
riket. 

Änrnu i sin levnads afton var Lau
ritz · Nielsen rastlöst verksam. År 
1621 återfinna vi honom i Riga. Då 
Gustaf Adolf intog staden, blevo je
suiterna förvisade därifrån och fin
go under eskort av 200 svenska dra
goner draga till W'ih10. Där under
visade pater Nielsen i moralteologi 
ända till sin död dern 5 maj. 1622. 

Väl fick ej Lauritz Nielsen upp
leva den andliga skördetid i N or
den, som hans av tro och hopp 
brinnande ande åstundade. Men 
Gud ser ej till framgångens glans, 
utan till viljans redliga uppsåt, och 
Kyrkan, som han med sådan trohet 
och nit tjänade, har från seklernas 
bö,rjan lärt sig att bida. Nära 300 
år fick hon vänta i katakombernas 
skumma gångar, innan Konstantins 
edikt ( 313) kom de blodiga förföl
jelserna att stanna. Patiens, quia 
,mterna - hon är tålmodig, därför 
att hon är evig. 
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V. DEN SKENFAGRA FOREVANDNINGEN. 

I den historiskt bekanta svenska 
polemik mellan Petrus och Petri, 
som innehålles i den under maj 
1527 utgivna skriften » Swar påå 
tolf spörsmål » , är det särskilt ,en 
frågas behandling, som måste väcka 
mångens förvånade uppmärksam
het. Det är " Thet siunde spörsmå
let,,, som av Petri formulerats : )> Om 
menniskian kan warda salig för 
sina förtiänste slml, eller aff blotta: 
gudz nådh och barmhertigheet. » 
Den i sv,ensk statskyrklig omgiv
ning fostrade hör nämligen här det 
medeltida katolska Sveriges för
svarsadvokat, den lärde Peder 
Galle, förklara, att llWOr forskyllan 
är aff gudz nådz miskund och 
barmhertigheet», att » lönen som är 
ewinnerlighit lijff» likaväl som den 
belönade goda gärningen »hörer 
och nådhene til» och som samman
fattande slutkläm att l>lnenniskien 
blifuer saligh först och fremst aff 
gudz nådh och aff sh1om gerningom 
för thet at the hafua förskyllan aff 
gudz nådh och barmhertighet. » In
för dylika principuttalanden från 
motståndarsidan tvingas själve Pe
tri att erkänna, att hans egen och 
elen papistiska disputatorns svar på 
denna fråga »lyctas jn på ena me
ning" ,  varför han till och med helt 
nådigt förklarar, att >) Om doctor 

Pedher hade så suarat j annor styc
ke som han til thetta spårsmål swa
rat haffuer, wore han ostraffan
de». ( ! ) Vilken häpnadsväckande 
upplevelse för Petris lärjungar i 
våra dagars Sverige, att här höra 
mästaren själv i ett avgörande 
ögonblick ärligt förklara, att Petrus' 
svar på frågan om människans 
frälsning genom nåd eller genom 
goda gärningar knappast giver an
ledning till någon anmärkning! Så
lunda avfärdas här själva den 
lutherska söndringens skenfagra 
förevändning på knappt 2½ sida i 
Petris samlade skrifter eller på 
mindre än 1/ao av hela det utrymme, 
som de l>Tolf Spörsmålens » besva
rande häri upptager. 

I själva verket uttalar Petri här 
en mycket objektivare uppfattning 
av sin motståndare Petrus' lära om 
nådens nödvändighet för männi
skans frälsning . än hans mindre 
samvetsömma efterföljare i det lu
therska Sverige, vilka aldrig tyckas 
tröttna att förfasa sig över de för
villade katolikernas »gärningslära » , 
)>ytliga verk.helighet», » döda gär
ningar», l> Semipelagianism» n1. 111 .  

m. 111. Också hans samtida me
ningsfränder voro sällan så korrek
ta i sina beskrivningar av den för
hatliga papismen. Den verkliga or-



15� 

saken till den stora västerländska 
kyrkosöndringen på 1500-talet var 
merändels ett djupt irreligiöst: i, Jag 
vill icke tjäna.» De världsliga fur
starna ville härska ensamma och 
tålde ej bredvid sig biskopars och 
påvars andliga makt, självrådiga 
lärare funno det omöjligt att under
kasta sig Kyrkans läromyndighet, 
ovärdiga präster och munkar ville 
befrias från celibat och ordnat 
klosterliv, dåliga katoliker lockades 
av en förkunnelse, som frigjorde 
dem från bikt och fasta och alle
handa h,esvärliga lagar. Men qessa 
sina egentliga bevekelsegrund,er 
kunde de revolterande elementen 
knappast framlägga som motiv för 
sitt våldsamma omstörtningsarbete. 
Med dylika önskemål kunde de var
ken övertyga sig själva eller ai:1dra 
om det berättigade i sitt förehavan
de. De behövde därför en f ctger 
före1JäT1clning och de trodde sig ha 
fm1-nit en sådan i qe protestantisl;;_a 
lärorna om. synd och nåd. Varje 
allvarlig Kri�ti b.ekännare känner 
sig instinktivt tilltalad att höra d.e 
äktkristna sanningarna om männi
skaps dj�1pa förqärv och hjälplös
het inför ,den hotande fördömelsen, 
om lagens värdelöshet för dep fräls
ningstörstande, om Kri�ti förso
nings kraft och hans nåc:j.s absolut_a 
nödvändighet. Härav Jrnr Petrjs 
partj ständigt förstått begagna sig. 
Med en rikedom på bibliska uttryck 
o.ch fromma talesätt överhölja dess 
talesmän sin innersta mening : upp
resning och självguderi. För att 
rättfärdiga sitt olyckliga söndrings
och upplösningsarbete svartmåla de 
ända till oigenkännlighet Petrus' lä
ror om synd och nåd som okristliga 
o,ch övermåla i stället sina egna 
IJådeläror j de frasfrommaste fär
ger. »Den skenfagra förevä�1.dnin
gen» har tvingat dem härtill. 

Redan i vår inled1iing har Peder 
Galle övertygat varje ärlig dedöma
re om hur grundfalska de gängse 
lutherska föreställningarna om 
Petrus' nådeläror äro Vi känna nu 
nästan ett behov att också närmare 
utveckla detta för den ovilligt lyss
nande Petri. Också Petrus talar gär-

na allvarsord om det djupa fördän, 
vari människan genom arvsynden 
har störtats, helt och hållet berövad 
det övernaturliga livet och med svå
ra skador också i sina rent natur
liga själsfö1;mögenheter. Med stor 
bestämdhet framhåller han, att 
Guds nåd i, är oss så nödvändig, [).tt 
vi utan densamma icke kunna bör
ja, fortsätta eller fullända det mi11-
sta till vår salighet». Också för c,len 
minsta rörelse av begynnande tro 
eller frälsningslängtan är den abso
lut oumbärlig. Utan nådens lJjälp 
km1 ingen i längden hålla sig fri 
från synden eller lyda sedelagens 
bud. Ej heller kan den troende ut:,m 
Guds s.ärskilda hjälp uthärda intip 
ändan och varda salig. Nåden skä11-
kes oss slutligen av Guds rena 
harmhärtigh,et; med de svåraste 
botövningar, de varmaste böner kan 
man icke förtjäna ett uns av Guds 
nåd. Hela rättfärliggörelseproces
sen inledes med _en gudqmlig nåde
akt. Och den himmelska härlig
het, som den av nåden rättfärdig
gjorde sedan genom sina goda gär
ningar förtjänar, är ju ytterst helt 
och hållet också den en nådeskänk. 
Så lyder i kortaste sammanfattning 
Petrus' verkliga lära om synd och 
nåd. 

För att emellertid inte Petri skall 
känna sig tillbakasatt, vilja vi nu 
också höra vad han har att säga 
i samma viktiga fråga. Vi ha sett, 
att hans förevändning att bryta med 
Petrus :var oberättigad. Apostlarnas 
Kyrka bekänner en f11Iltonigt kris
ten lära om syndarens frälsning. 
Nu skola vi finna, aH denna hans 
oberättigade förevändning också 
endast var skenfager. Ty Petrjs 
egna ideer om nådens ord11ing sy
nas varken präglade av kristligt sin
nelag ,eller f_ägring. I själva verket 
upptäcker man vid nän;nare gra11sk-
111ing redan i Peder Galles och Olaus 
Petris korta svar på det ovan an
förda sjunde· spörsmålet ord och ut
tryckssätt, som tyda på skarpa 1not
sättningar i de båda disputanternas 
teologiska grunduppfattning. Me
clan den förre, katoliken, talar om 
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hur Gud "haffuer rördt*) wilian 
medh sina nådh" ,  hur han " bere
dher" * )  viljan till att göra goda 
gär11Jingar, beskriver den senare, 
lutheranen, hur nådens Upphovs
man ,,.gif uer en god hem och f riycm 
wilia* ) med til sådana gerningar" .  
.Ännu skarpare kom�er skillnaden 
mellan Petrus' och Petris nådelära 
fram i den senares, ,, swar vppå itt 
ochristelighit sendebreff,, . Den gam-
la Kyrkans främste försvarare i 
Norden, den danske karmeliterpa
tern Poul Helgesen, till vilken den-
na föga älskvärda epistel är adres
serad, hade skrivit, att Gud visser
ligen " vpveckier*) och slcynclar*) 
till thet som gott är " men "til ath 
kunna efterfölia*) hans gudomliga 
inskiutilse thet är bådhe aff gudz 
nådhe och wor frijheet». Häremot 
polemiserar Petri skarpt, ty det är 
Gud, som ensam verkar i alla ·män
niskans handlingar : " then gerningh 
som synd är, är såå wäll gudz wärlc 
som then gerning som godh är " .*) 
Han hopar en mängd bibelspråk för 
att stödja denna ganska betänkliga 
åsikt och ropar gång på , gång iro
niskt till den efterblivne Poul Hel
gesen: " Hwar bliffuer frijheeten),, 
))Hwar bliffuer nu then stoora frij
heeten? )) Med andra ord. Deri läro
förbättrande Petri förnekar här 
med all möjlig kraft den papistiska 
läran om viljans frihet, en av de tre 
grundpelarne i varje idealistisk 
världsåskådning. 

I själva verket är ett oöverstigligt 
svalg befäst också mellan Petrus' 
och Petris nådelära. Hade vår do
cerande Örebromagister varit lika 
skarpsinnig teolog som självsäker 
agitator, kunde han knappast ha 
undgått att märka, att Peder Galles 
och ha_ns eget svar på sjunde spörs
målet ingalunda dyctas in på ena, 
mening )). Enligt de lutherska och 
kalvinska apostlarnas lära är män
niskan genom arvsynden så genom
fördärvad, att allt vad hon gör, för 
att begagna Petris egna ord, är 
)) Oondt för gudhi)) . · Förnuftet är. 

*) Samtliga kursiveringar av artikelför
fattaren. 

enligt Luthers förmenande ))det far
ligaste ting på jordem, vilket han 
också frikostigt trakterar med gro
va skällsord av det för honom ka
rakteristiska slaget. Med vilj_an är 
det inte stort bättre ; den liknar han 
vid en häst, som måste i väg i den 
riktning ))dit antingen Gud eller 
djävulen rider honom)) .  Som en 
praktisk illustration till denna tröst
lösa uppfattning av människonatu
ren kunde man hegrund.a janseniis
ten Quesnels hårresande sats: ))Di 
gudlöses bön är blott en ny synd, 
och den enda bönhör-else Gud för
unnar dem är ett förnyande av de
ras fördömelse. )) Men också den 
omvände förblir översållad med 
vedervärdiga syndasår ; hans rätt
färdiggörelse har skett uteslutande 
genom tron d. v. s. förtröstan att 
Kristi rättfärdighet tillräknas ho
nom; denna betäcker hans uselhet 
som en gyllene kåpa, och Gud straf
far nu icke mera hans synder. Hans 
vilja är emellertid fortfarande bun -
den, den följer nådens påv-erkan 
liksom sågen en snickares rörelse. 
Emellertid kan han nu göra goda 
gärningar, vilka dock icke samla 
honom några förtjänster i himme
len. Av enskilda lutherska lärare 
förklarades likväl alla goda gärnin
gar )> Skadliga för saligheten)) .  Kom
mer härtill, att 1500-talsheresierna 
lärde, att Gud hade förutbe
stämt somliga till himmelen, an
dra till helvetet utan hänsynsta
gande till deras livsavgörelser och 
att det stora flertalet går evigt för
lorat. Här se vi sålunda en med 
hårdaste konsekvens utarbetad lära 
om )>nådens ordning)> , En mera fi
lantropisk nutid har svårt att för
stå, hur Petri kunde skriva, att alla 
dessa hemska anordningar erfor
dras för ))W'erldennes och hela crea
turens fägrind)> ! Snarare tycka vi 
oss här blicka ned i en avgrunds
djup pessimism, mot vilken Scho
penhauers och von Hartmanns mo
derna system verka som oskyldiga 
barnsagor. Visserligen är detta 
mörker icke oblandat. Det fanns 
frisk och sprudlande )> humon, icke 
endast kvalfylld ))melankolb i 



Luthers underligt sammansatta själ. 
Men liksom en gnagande ångest 
ständigt arbetade på djupet av hans 
av samvetsagg pinade hjärta, är he
la hans »nya system» uppbyggt på 
den tänkbart dystraste uppfattning 
av naturen och människolivet. 

Under 1500- och 1600-talen 
spridde sig de.,sa mörksens läror 
som en andlig farsot över Europa. 
Också på katolskt område inträn
ger den med bajanismen och janse
nismen. Man behöver endast se de 
hårda, dystra ansikten, som blicka 
ned från så många gamla porträtt 
från dessa århundraden för att kän
na något av iskylan i dess pessimis
tislm tidsanda. Som ett kyrkohisto
riskt liktåg draga dessa den mörka 
irrlärans beklagansvärda offer för
bi, borgarna i Calvins stat i Geneve, 
som dagligen måste åhöra två pre
dilmingar, kärva skottar och fana -
tiska hugenotter, Cromwells järn
sidor och Nordamerikas puritaner 
och närmar oss norska haugianer 
och danska inre-missionsmän, fin
ska pietister och norrländska läsare. 
I sin livs- och kulturuppfattning 
äro dessa och liktänkande Luthers 
och Calvins och Petris verkliga arv
tagare, medan övriga protestanter 
mer och mer frigjort sig från den
samma och närmat sig den gamla 
Kyrkans och Petrus' ljusare och 
inildare livssyn. 

I våra dagars Sv,erige har ju 
själva pietismen fått ett välvilligare 
utseende än förut. Särskilt har väl 
Waldenströms humanisering av det 
äldre läseriets teologiska tankar va
rit betydelsefull härför. Nu får man 
nästan söka långt borta i Väs
terbottens ensliga skogssoclmar för 
att finna Petris pessimistiska läro
system om synd och nåd i riktigt 
renodlad form. Den samtida sven
ska protestantismen har _snarare 
slagit över i en motsatt ytterlighet. 
I sin iver att göra kristendomen så 
komfortabel och tilltalande som 
möjligt för den självsvåldiga nutids
människan söker den överskyla el
ler bortresonera alla dess stränga 
och allvarliga läror och förklarar 
sig gärna ha »avskaffat» djävulen, 
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helvetet och liknande obehagliga 
» dogmer» .  

Den på Petrus byggda Kyrkan 
skakas ej hit och dit av modeström
ninganrns nyckfulla vindfläktar. 
Petrus, hållet före, att det är män
niskorna, som skola rätta sig efter 
Kyrkans sanningsförkunnelse, och 
icke Kyrkans sanningsförkunnelse, 
som skall rätta sig efter människor
nas skiftande önskningar. Lika be
stämt som han mot den ytliga nu
tiden hävdar syndens och fördö
melsens i såväl Skriften som Tra
ditionen så uppenbart betygade all
varsfyllda verkligh�t, lika klart 
framhåller han också den kristna 
frälsningstrons livsförklarande 
skönhet gentemot Petris och eon
sorters mörka vrångbilder av Kristi 
kärleksreligion. Han lär sålunda, 
att också den oomvände kan för
rätta v,erkligt goda gärningar, ehu
ru utan förtjänst för himmelen. 
Han lär, att vårt förnuft, om ock
så svagt och flämtande, med säker
het av den skapade världens betrak
tande kan sluta sig till en allsmäk
tig Skapares existens. För honom 
är människans vilja också efter fal
let verkligen fri. För honom är 
människans rättfärdiggör,else, som 
är betingad av en skönt samman
länkad följd av förberedande dyg
deakter, förbunden med en verk
lig inre rening och ej blott en yttre 
straffrihetsförklaring. Människans 
frihet, hennes skönaste adelsmärke, 
upphäves icke genom nådens ar
bete, och de goda gärningar, som 
vi genom nådens övernaturliga 
kraft fullborda, bereda oss genom 
vår levande förening med Kristus 
himmelska skatter. Petrus förne
kar med största indignation en 
gudomlig förutbestämmelse av män
niskans evighetsöde utan samband 
med hennes egna viljeavgörelser 
under jordelivet. I hans läger ser 
man merändels också mera hopp
fullt även på evighetens värld, och 
fastän dess djupa hemligheter äro 
fördolda för det oi·oligt forskande 
människoögat, finner han ingen an
ledning till att medelst överdrivet 
stränga, godtyckliga privatläror gö-



ra djävulens avgrundsvärld möjli
gast stor och Kristi evighetsrike 
möjligast litet. 

Att i dessa frågor ingående pole
misera mot den stränge mörkman
nen Petri tillåter oss icke utrymmet. 
Den katolska läran om Guds nåd 
är både så vittomfattande och så 
djupgående, att den för en någor
lunda fyllig framställning skulle 
kräva tjocka böcker och icke några 
sammanfattande tidningsartiklar. 
Den räknas allmänt som en av de 
svåraste partierna av teologin ; t. o. 
111. den annars så problemförenklan
de Petri tvingas att erkänna, att 
»thetta stycke är thet enfolligha 
folk endeels forswårt til ath fors tå. » 

Likväl var det just detta det begyn
nande femtonhundratalets »enfol
ligha folk» av analfabeter, som av 
Petris lärare och vänner förklara
des moget att i Skriftens ljus upp
klara den teologiska vetenskapens 
mest svårtillgängliga och svårför
klarliga frågor och som på sina 
håll { dock icke i Sverige ) var den 
lutherska rörelsens oumbärliga 
stöd! !  Här nöja vi oss med att till 
belysning av Petris bibliska veder
häftighet säga några ord om den 
lutherska favoritläran om rättfär
diggörelsen genom tron allena. Vi 
hava vid ett föregående tillfälle ta
lat om Luthers motvilja för Jakobs 
brev; i detta står också tydligt : 
» Sen I, att människan rättfärdig
göres av gärningar och icke av tro 
allenast. » ( Jak. 2 :  24. ) I Rom. 3: 28 
heter det : »Människan rättfärdig
göres genom tron utan lagens gär
ningar». Här har emellertid Petris 
store mästare i sin bibelöversätt
ning självsrådigt tillagt ordet » al
lena» ( allein durch den Glauben).  
Hur vart det Petri sade, att » ldet
tare » handskas med bibelordet? 
För att få Luthers nymodiga rätt
färdighetslära in i Bibeln, hade 
emellertid ännu många fler tillägg 
och förändringar varit erforderliga. 
Den irländske forskaren Murray 
påpekar, att det grekiska ord i Nya 
Testamentet, som översättes med 
» tro», i Synoptikerna och Romare
brevet återfinnes inalles omkring 
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80 gånger. Av alla dessa ställen 
finnas endast på sin höjd 6, där det 
betecknar förtröstan men på intet 
enda(O) ställe i hela Nya Testamen
tet betyder det den förtröstan på 
tillrälrncmcle av Kristi f.örtjänster, 
som Luther ville ha till »den allena
saliggörande tron» .  Då tro i evan
gelierna är liktydigt med förtröstan, 
betecknar det merändels ett förli
tande på Kristi helbregdagörande 
makt, som knappast har något med 
syndarens rättfärdiggörelse att skaf
fa. Det bibliska grundlaget för 
denna lutherska grundlära förefal
ler sålunda icke alltför fast upp
byggt och pålitligt. 

I själva verket är »rättfärdig
görelsen genom tron » liksom hela 
1500-tals-heresiernas på verklig 
nåd och lärdom så fattiga nådelära, 
som redan framhållits, i hög grad 
gammalmodig. De ledande teolo
gerna i Skandinavien ha genom den 
av Krogh-Tonning benämnda »stil
la reformationen» småningoin mer 
och mer närmat sig Moderkyrkans 
uppfattning 0111 nådens ordning. 
Vårt lutherska kyrkofolk känner 
den knappast längre eller uppfattar 
åtminstone icke hela dess tröstlösa 
dysterhet. Om det endast kom an 
på ett antagande av den katolska 
läran om synd och nåd, skulle sto
ra skaror och Nordens lutheraner 
den dag i dag är, kunna ingå för
ening med Rom. Vid enskilda: per
soners övergång till katolska Kyr
kan i vårt land och vår tid hör man 
aldrig om några svårigheter på 
grund av divergens i nådeläran. 
Varför ha vi då i vår polemik mot 
Petri åter frammanat dessa mörka 
vålnader, skapade av en grym och 
hård tids makabra fantasi och sjuk
liga ångestkänslor. Helt enkelt där
för att de betydde så mycket för 
Petri och hans meningsfränder och 
sålunda också måste betyda mycket 
för vår värdesättning av deras lä
rors existensberättigande och deras 
livsverks betydelse. 

För dem själva utgjorde de ju själva 
» den sken fagra förevändningen» för 
deras ödesdigra söndringsarbete in
om den västerländska kristenheten. 
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CORPUS CHRISTI. 
Terribilis locus iste: 
domus J)ei et poJ'fa coe/i , .  

(Gen. 28. ) 
> 0, quam .suavis est, 

·vomine, spiritus tuus!,, 

V o x :  (I Mos. 28. ) 
Här är en frnktcmsvärd ort, 
Guds hus och himmelens port. 
C ho r u s: (Ps. Dav, 83.) 
För o.ss med korsets försoning 
D u  öppnar Din himmelskCL boning. 
Spal'ven i hus och duvCLn i bo, 
Oss vid Ditt altare giver du ro. 
Säll är elen orn Din hjälp sig vål'dcu·, 

·· Får bo blCLnd cle himmelskCL ljusen, 
Heue, en clCLg blott i DinCL gål'c!CLI' 
Bättre. än eljest tqsen! 

FCLclern och Sonen och Anden, 
Unclel'bCLr Treenighet, 
Ärn som fordom i lCLnclen 
Nu och i evighet! 

Fruktansvärd - älskCLnsväl'cl ort: 
Guds hus och himmelens port! 
V o x c o e 1 e s t  i s : 
Kristus på CLltCLret själv är ju när, 
Tjänas cw hela sin himmelska här, 
Dess lovsånger jublande skCLllCL. 
V o x h u m a n a : 
LängtCLn och trängtan sig rör i mitt 

bröst, 
Herre, Du vCLr och Du bliver min 

tröst, 
Till Dig värdes nådigt mig kalla. 
C h o ru s: 
Hymnen w· himmelska härskCLrors 

n11mnw· 
Evigt, o Herre, Din ärn förkunnCLr, 
KlCLi· som den himmel, den tl'onal' 

uti, 
Med kenzbimers i skö11 hCLtmoni 
L}uder sernf ernCLs mäktig CL kör; 
Vitt genom rymden elen lovsången 

för, 
Ut över djupen i mäktiga ljud: 
Helig! Helig! Helig! 0 Gud, · 
TronCLr över jordiskCL fiät 
Evigt Du i högt mCLjestät! 
S o n u s r e d d i t u s : 
TronCLr över jordiskCL f.iiit 
Evigt Du i högt majestät, 
Ack, ej blott där! 
Här är D u  när, 
Du, som b land CLrmCL bor och blcmd 

höga, 

Känd av vår själ, om dold för vårt 
öga. 

Frnktcms.värd - älskansvärd ort: 
Guds hus och himmelens port! 
V o x c o e 1 e s t  i s: 
[(riste, vår H ene, i vin och i bröd 
Kungör Du häpnande världar Din 

död. 

Och minner om lwrsdöden$ pin(I.. 
V o x  h u m a n a : 
Under så märkliga iorclen e_i sett, 
D.u !)in lekamen till bröd har berett 
Att ingå och bli ho.s de Dina. 
C h o r  u s :  
Himlabröd eviaa. vördade, SCLnna, 
Sänt oss cw Herren likt lsrnels 

mannCL, 
Hell Dig, som kommit från himmel 

till i ord, 
Änglames bröd och begynnelsens 

Ord! 
Här Du Dig döljer i ringhetens 

skrud 
[(riste, vår Herre, vår Gud. 
Dig vi tro, att s_iälv Du är när, 
Som Du lärt oss, som Du oss lär. 
S o ri u s  r e d d i t u s : ·  
Som Du lärt oss, än D u  oss lär : 
Dig vi tro, att själv Du är när, 
Tro till vår död, 
Skänk oss Ditt stöc{. 
Värdes Ditt stöd med Dig själv oss 

qiva, 
Dä få vi CLllticl när Dig förblivCL. 

Fl'llktcmsvärd - älskansvärd Ol't: 
Guds hus och himmelens port! 
C h o r u s  f i n a l i s : 
Du, som tronar i det höaCL 
1 oändligt majestät, 
Vänd till oss Ditt faclersöga, 
Sänd oss Din barmhärtighet! 

Du, som lidit har på }orden, 
Härska nu i altCLrbröcl, 
Giv oss liv vid nådCLborden, 
Du, som bjuder liv och död! 

Helge Ande, sCLnningskällCL, 
Kom med frid och kom med tröst, 
Låt en nådens stråle vällCL 
Frnm i kvaldCL mänskobröst! 



Herre säncl Din f ricl oss alla, 
Sänd oss kärlelr, tro och Jiopp, 
Och, då clöclen nalkas, kalla 
Oss till livets himmel opp! 
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Fast vår tanke Dig ej hinner, 
Fast vårt öga Dig ej når, 
Blott för Dig vår kärlek brinner, 
Blott för Dig vårt hjärta slår! 

G. E-n. 

rån Credos torn ��l'tS, 

För vänner av gammal svensk 
J,:_yrklig traditi.on tyckes den n yligen 
företagna högtidliga invigningen av 
Varnhems restaurerade klosterkyr
ka ha varit en bitter besvikelse. Så
väl klimatisk som andlig kyla för
e11ade sig att bringa stämningen åt
skilliga grader under fryspunkten 
undeT den i ordets sämsta mening 
högtidliga akten. Det giunla här-
1iga västgötatemplet var icke upp
värmt för den stora bemärkelseda
gen och· en föga värmande predikan 
av den strängt lutheranske biskop 
Danell, som omsorgsfullt undvek 
att pänp1a ett ord om platsen� gam
la minnen , verkade ytterligare av
_svalkande. För oss svenska kato
liker är det ju alltid vemodigt att 
se våra gamla helgedomar i oför
stµ.ende främlingars händer. Men 
samtiq.igt hämta vi nytt hopp och 
n y  al'betsglädje vid minnet av allt 
det härljga som varit. 

Mgr Josef Brems, biskop av Ros
kilde och apostolisk vikarie för 
Danmark, har utnämnts till kom
mendör av Dannebrogsorden. Inom 
det katolska Danmark hava åtskil
liga utQämningar och omflyttningar 
ägt rum. Sålunda har förutvaran
de kyrfooherden i Kolding, fader 
V. Klemp, blivit utsedd till vikaria
tets konsulent i skolfrågor med bo
stad i Köpenhamn. Fader H. Ga
mel har utnämnts till vikariatsse
kreterare, kaplanen vid Sankt Ans
gars Kirke i Köpenhamn, fader Ph. 
von Kettenburg, har blivit kyrko
herde vid samma kyrka, fader J. 
van Ryckevorsel har utnämnts till 
kaplan i Fredericia och fader Bern
hard Jensen, Ugebladets energiske 
redaktör, har slutligen blivit kaplan 
vid Ansgarskirken, den ärevördiga, 
traditim1smättade kyrkan i hjärtat 
av panmarks huvudstad. Till den 
betydelsef1llh1 posten som kyrko-
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herde i Kolding har Mgr Olrik ut
setts. Slutligen har också biskop 
Brems själv flyttat från Bredgade 
64 till Arrialievej 14, Köpenhamn V, 
där han tagit sin bostad tillika med 
sin sekreterare. 

Annandag påsk blev Hamars 
gamla bispestad i Norge vittne till 
en skön och stämningsmättad hög
ticUighet, då Mgr Smit, Norges unge 
biskop, där höll en högtidlig mässa 
med predikan av kyrkoherden vid 
Sankt Olavs Kirke, fader Karl Kjel
strup. En mängd utomstående 
övervar den högtidliga akten, som 
synbarligen gjorde ett djupt intryck 
på de näryarande. Det är första gän
gen- alltsedan 1500-talets omstört
ningstid, som en katolsk biskop fi
rar gudstjänst i det minnesrikai Ha
mar, vars domkyrka nu endast är 
en ruin. 

Credo förenar sig på det upprik
tigaste med Sankt Olav att beklaga 
den förlust vårt katolska arbete i 
Norden lidit genom h0jesteretsad
vokat Carl Ungers nyligen timade 
frånfälle. Den bortgångne var en 
bland Kristianias mest framskjutna 
jurister och en längre tid ordföran -
de i stadens "Advokat- og sakforer
forening,, ,  Han föddes i den nor
ska huvudstaden den 16 januari 
1849, avlade 187 1 sin juridiska äm
betsexamen och började 1877  juri
disk verksamhet i Kristiania. Han 
tog livlig del i det katolska arbetet 
i N arge. Men också för Sveriges 
omvändelse hade han det varmaste 
intresse och hörde till vår tidskrifts 
trofasta vänner. · Med · ärkebiskop 
Bitter var han även förenad i en 
gammal, beprövad vänskap. Ge
nom en stilla och salig död skildes 
han hädan, styrkt med Kyrkans he
liga sakrament. 

I Finland har man redan börjat 
påminnas om årets. Birgitta-minne. 
Sålunda uppfördes på Svenska Tea
tern i Helsingfors den 10 maj detta 
år för första gången ett märkligt 
legendspel av Amos Andersson, 
"Vallis grati1�:», som särskilt ville 
skänka en såvitt möjligt trogen 
framställning av livet under medel-

tiden i Finland. Dialogen var till 
stor del hämtad från Heliga Birgit
tas ordensregler och uppenbarelser. 
Enligt " Hufvudstadsbladets "  kritik 
var denna föreställning "någonting 
av det mest egenartade och intres
santa Helsingfors' publik upplevat 
på teatern". 

Konsistorialkongregationen har 
låtit offentliggöra följande utnäm
ningal'. Den 2 mars 1923 utnämn
des Mgr Brossart, biskop av Coving
ton (Kentucky ), till titularbiskop 
av Vallis, Don Antonio Viclemari, 
kyrkoherde i Milano, till biskop av 
Ogliastra (Sarclinien), Don Andrea 
Taccone, rektor för seminariet i Op
pido-Mamertima till biskop av Bo
va (Calabrien ). Den 7 mars utsågs 
Mgr Leonidas Meclina till biskop av 
Socorro i Columbia. Den 9 mars 
utnämndes fader Marie Raymond 
Rouleau, provinsial för de canaden
siska dominikanerna, till biskop av 
Valleyfielcl (Montreal ). Den 16 mars 
blev Don Janvier Monclez y del Rio, 
ärkepräst vid basilikan Vår Frn av 
Guaclalope, utnämnd till biskop 
av Tehuantepek i Mexiko. Den 
24 mars fick Mgr Aloisio Pel
lizzo, biskop av Padua, titel 
som ärkebiskop av Tamiatth. Den 
26 mars utsågs fader Francis 
Howarcl, kyrkoherde i Columbus 
( Ohio ), til( biskop av Covington. 
Den 27 mars utnämndes kapuciner
patern Sebastiano Cuccarolo till bi
skop av Bovino i södra Italien och 
elen 4 april blev förutvarande ko
acljutorn i N eapel Mgr Michele 
Zezza utsedd till ärkebiskop av 
samma stad. 

Bland nyligen bortgångna bisko
par märkas Mgr Mauricll Burke, bi
skop av Saint Joseph (Missouri ) och 
Mgr John Norton, biskop av Port
Augusta i södra Australien. Den 
förre var född i stiftet Cashel i Ir
land elen 5 maj 1845, blev efter 
några års verksamhet som kyrko
herde i Chicago år 1887 utnämnd 
till biskop av Cheyenne, varifrån 
han år 1893 förflyttades till Saint 
Joseph. Mgr Norton föddes i Bal-



larat i Australien år 1855 och kon
verterade från protestantismen i sin 
tidiga mannaålder. Efter studier i 
Irland och Rom blev han år 1882 
prästvigd, utnämndes 1896 till ge
neralvikarie och 1906 till biskop av 
Port Augusta, där han sedan ver
kat med outtröttlig iver för de 
kringspridda katolikerna � detta väl
diga stift. Han var den tredje i 
ordningen av infödda australier, 
som blivit biskopar. 

Sankt Peter Claver-Sodalitiet för 
understödjande av den katolska 
missionen i Afrika har under år 
1922 kunnat insamlai 1 103 751 lire'. 
- Den första italienska missions
kongressen öppnades i Bergamo 
lördagen den 21 april detta år. De 
olika missionsinstituten i Rom och 
andra betydande städer hade sänt 
representanter till denna betydelse
fulla kongress, s,om också hedrades 
genom en särskild skrivelse från 
Pius XI. - Den Helige Fadern har 
i en till kardinal Van Rossum rik
tad skrivelse givit demw� i uppdrag 
att förbereda en stor missionsut
ställning, som under jubileumsåret 
1925 skall hållas öppen i själva Va
tikanen. - Nyligen har Påven 
skänkt 10  000 lire till det nygrun
dade schweiziska seminariet f är 
hednamissionen. Detta har redan 
i sin förberedanrde avdelning i Im
mensee 150 elever, i sin högre teo
logiska läroanstalt i W olhusen 24 
unga män, som alla föiibereda sig 
för framtida apostolisk verksamhet 
i Kina. 

Med anledning av bolsj,e:vikernas 
förföljelser mot katolska Kyrkan 
ha de polska biskoparna utsänt en 
till hela den civiliserade världen 
riktad vädjan, vari det bland an
nat heter : »Bolsjevikerna, kristen
domens fiender, förfölja kristendo
men såsom sådan, de vilja utrota 
all religion. Historien känner icke 
mera raffinerade exempel på syste
matisk förföljelse mot religionen. 
Den tortyr, de lidanden, de domar, 
som det nutida Rysslands satraper 
låta verkställa, äro· lika hedningar-

159 

nas förföljelser mot de kristna, med 
den skillnaden blott, att de nutida 
förföljarna otvivelaktigt hysa ett 
större hat till kristendomenr själv. 
Men det är icke blott trons marty
rer som få lida, Det är också kul
turens och civilisationens dyrbara
ste egendom som skövlas i den pri
vata egendomen, den medborgerli
ga friheten, ungdomens moraliska 
uppfostran och familjeinstitutio
nen.,, Uppropet är främst under
tecknat av kardinalerna Dalbor och 
Kakovski. 

Den påvlige delegaten Mgr Luzio 
har nyligen avrest från Irland. Lika 
litet som hans ankomst till den grö
na ön var hans avresa därifrån 
präglad av några demonstrationer. 
Och dock kan man med rätta säga 
att detta sändebud från fredsrikets 
fader uträttat underverk i foedsstif
tande riktning på den nyligen så 
oroliga grönra ön. Han har konfere
rat med ledarna för de stridande 
partierna, med president Consgrave 
liksom med Mr. De Valera och upp
bjudit hefa sin förmåga för att lug
na de oroliga andarna. Men så lyc
lrndes han också över förväntan väl. 
The Universe skriver : »När han 
kom till Irland, voro ännu minor 
och bomber, gevär och pistoler i 
full verksamhet. Men han reste 
från ett Irland, som för första gån
gen på ett år njöt av fredens väl
signelser.» Biskopen av Ardagh har 
i ett vältaligt anförande i Granard 
besvurit det katolska folket att iv
rigt bedja att denna ivrigt efterläng
tade fred också måtte bliva varak
tig, så att deras ö måtte göra sig 
förtjänt av namnet: Det heliga Ir
land. 

Det engelska konungaparet har 
nyligen avlagt besök hos den 
Helige Fadern, som under tjugo mi
nuters tid hade ett privat samtal 
med sina höga gäster. Man för
modar, att därunder för Europas 
fred betydelsefulla frågor blivit 
diskuterade. Påven har tydligen 
visat sin stora tillfredsställelse över 
detta besök. Till de båda engelska 



kammarherrar, som uppvaktade 
Hans Helighet under den: vecka ( la 
Settimana Inglese ),  då det inträffa
de, lord Campden och kapten Rasv
linson, behagade han senare säga: 
" Jag beder eder, jag tjllåter, nej, 
jag giver eder i uppdrag att låta 
edra vänner och hela engelska fol
ket få . veta vilken utomordentlig 
glädje och tillfredställelse (what 
extreme pleasure and sitisfaction ) 
deras suveräners vänliga besök har 
berett oss.» Drottning Mary visade 
det livligaste intresse för Vatikane1is 
härliga konstskatter och sände föl
jande dag sina uppvaktan:de hov
damer dit för att också de skulle 
få en inblick i denna värld av tradi
tion och Ii1innen. 
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Det är niärkligt att se, hur Kyr
kan mitt under dessa oroliga, av 
omstörtnii1gar skakade år förbere
der de storslagna martyrers helgon
förklaring s01i1 ljöto döden under 
Pariserkonummens skräckdagar den 
24 maj 1871. Såiunda har kardi
nalärkebiskopen av Lyo1i förordnat, 
att man 1nåtte hopsamla alla skrif
ter av den inom harts stift födde, 
under kommunen fusiljerade Gas
pard Deguen·y, kyrkoherde vid J\fa
cleleine i Paris. Mgr de la Celle, bi
skop av Nancy, har utfärdat en lika
lydande föi'ordning rörande skrifter 
av en annan martyr av år 1871 Mgr 
Darboy, ärkebiskop av Paris, förut 
biskop av Nancy. - Enligt " Le 
Temps" för den 19 april har ett fö�·
slag till fastställande cw Kyrkans ju
ridiska ställning i Frnnkrike blivit 
överlämnat till regeringen. Detta 
förslag, solh godkänts av Påven och 
det franska episkopatet, erkänner 
statens skiljande från Kyrkan men 
vill i stället för år 1905-s "kult
föreningar" ha "stiftsföi'eningar» 
( associations diocesaines ) för att 
handhava gudstjänstens ordnande 
inom de historiskt givlla biskops
områdena. Denna viktiga fråga 
torde snart bliva avgjord. 

På inbjudan av den bekante ka
tolska kyrkohistorikern och rektorn 
vid M iinchens universitet professor 

Pfeilschifter har den lutherske är
kebiskop Nathcm Söclerblom hållit 
trenne föredrag i den bayerska hög
skolans största " Hörsal. " Den i 
mer än ett hänseende främlhande 
gästen piottogs med stö'rsta hjärt
lighet, beundrande erkännanden 
och bifallsyttringar. Samtidigt som 
man knappast kan förneka, att vi 
här stå inför e11 tolerans solh nått 
fram till det lämpligas yttei'sta 
gränser, måste dock det här också 
manifesterade starka mod, som ej 
är rädd för att höra de mest utpräg
lade motståndare tala, verka mäk
tigt iniponerande. 

Nyligen har man låtit offentlig
göra de summor, som de olika kyr
kosamfunden i Förenta Staterna of
ficiellt förklarat sig vilja använda 
till kyrkobyggande. I spetsen kom
ma katolikerna med 14 millioner 
dollars. Därefter följa anglikanerna 
med 10, metodisterna med 9, bap
tisterna med 8½ och slutligen ett 
gott stycke efter de övriga luthera
nerna med 2½ millioner dollars. 

För de amerikanska katolikerna 
tyckes den omfattande mganisatio
nen "National Catholic 1Velfare 
Council» få en allt större och större 
betydelse. Den har utvecklats ur 
en annan organisation " National 
Catholic ,var Council» ,  com bilda
des för att ordna de amedkanska 
katolikernas arbete under världs
kriget. I ett gemensamt herdabl'ev 
av september 1920 fixerade de ame
rikanska biskoparna denna samor
ganisations olika uppgifter, som 
kunna sammanfattas i denna: att 
försvara Kyrkans intressen. U n
der ett · verkställande I'åds överinse
ende arbeta särskilda departement 
för uppfostran, för tidningsverk
samhet, för lagstiftning, för socialt 
arbete och lekmannaföreningar. I 
det verkställande rådet sitta ärke
biskopen av San Francisco (ordfö
rande), ärkebiskopen av Saint Paul 
samt biskoparna av Rockford, Cle
veland, Albany, Portland och 
Brooklyn. Hela denna nybildade 
organisation ve1:kar i otdets bästa 



mening modei:n : praktiskt ordnad 
och energiskt verksam. 

I Sydmnel'ika lever man ännu 
under intrycket av de praktfulla 
eukaristiska kongresser, som förli
den höst höllos å flera huvudorter 
· i denna vidsträckta · framtidens 
världsdel. Den förnämsta öppnades 
i Rio de Janeiro den 27 september. 
På deltagarnas diplom sågs en 
Jesu-Hjärta-bild med 
inskriptionen : ,, Jesu 
eukaristiska hjarta, 
fortfar att välsigna 
och beskydda Brasili
en ! " Det beräknas 
att den stora avslu
tande processionen 
som räknade 50,000 
deltagare beskådades 
av 3 000 000 intres
serade och ·upp
byggda åskådmw. I 
Santiago firade de 
chilensiska · katoliker
na ungefär vid sam
ma tid en liknande 
äktreligiös demon-
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Den första årsdagen av Pius XI : s  
upphöjelse på Petri stol firades med 
mycken entusiasm i Lima, huvud- · 
staden i Peru, medan peruanska 
flaggor svajade på alla de offent
liga byggnaderna och republikens 
president och övriga spetsar i sta
den deltoga i tacksägelsegudstjäii
sten i katedralen. 

Kinas katoliker 
hålla som bäst på 

med att samla hop 
pengar till en värdig 
boning till den nye 
påvlige nuntien. Den
ne har mottagit deras 
frikostiga erbjudan
de på det villkoret, att 
den tiUämnade nun
tiaturen skall vara 
möjligast enkel och 
uppförd i kinesisk 
stil. 

Just i pressläggnin-, 
gen ingår meddelan
de, att de nordiska 
katolikerna i sommar 

strationsfest. Hela l(arclinal Willem van Rossmn. få ett lika sällsynt 
, ___ P�re_fe�k-t _fö_r_p_ro_p_ag_a_nd_a_n. ___ , som glädjande besök. republikens regering 

och flertalet senato
rer och deputerade jäinte gene
ralerna och de högsta ämbets
männen voro närvarande vid den 
högtidliga pontifikalmässa, som 
skulle utgöra kronan på högtidlig
heterna. Det Allraheligaste Sakra
mentet bars på en med blommor 
smyckad silvervagn i den stora pro
cessionen, vid vars slut ärkebisko
pen av Santiago meddelade över 
200 000 troende välsignelsen. 

l(ardinal W illem vem 
Rossam kom]Jler nämligen att be
söka de skandinaviska länderna. 
I slutet av juli eller början av augu0 

sti väntas kal'dinalen till Kristiania, 
varifrån färden går vidare till Sve
rige och Finland. I Helsingfors skall 
han viga Finlands apostoliske .vika
rie, monseigneur M. Buckx, som den 
23 maj blev utnämnd till biskop. I 
följande n:r hoppas vi kunna med
dela mera om det celebra besöket. 



1 
Scouter. 

Av M o d e r M a r y S a 1 o m e. 

Jag hoppas att ni, barn, läst, el
ler rättare, läsa » Scouting for 
Boys » .  Det är icke någon andlig 
bok, ej heller är författaren kato
lik, men det finns mycket i den bo
ken som det är gott för envar att 
veta och att handla eftei- - isynner
het det senare. En gosse som for
made sig efter generalmajor fäi,den
Powells ideal av en manlig scout 
och utövade sin religion på samma 
helgjutna sätt, skulle nå en . hög 
grad av fullkomlighet. Boken un
dervisar dig om huru du skall föra 
dig, gå, arbeta, sova, iakttaga allt 
som sker omkring dig, leka läsa 
samt hundrade andra saker ; huru 
du skall uppföra dig mot de ringa
ste såväl som mot . de högsta, huru 
du skall kunna vara till nytta vid 
alla oförutsedda tillfällen. Och bätt
re upp ännu! Hör på detta» »Fatta 
med båda händerna om ditt huvud 
och se upp mot himmelen, i det du 
lutar dig bakåt så långt du kan . . . 
Säg till Gud medan du sålunda blic
k,ar uppåt: 'Jag är Din från topp 
till tå.' »  När du andas anmodas du 
att tacka Gud för Hans rena, friska 
luft. När du följer andra till sta
tioner tillrådes du att bedja för dem, 
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på det att Gud må beskydda dem på 
resan, och icke allenast dem, utan 
alla som befinna sig på tåget. Dy
lika tankar göra ens liv heligt och 
inviga kropp och själ åt Gud. 

Först kunde man nog tycka att 
S. Aloysius Gonzaga icke har nå
gonting gemensamt med en scout. 
Men om man ser närmare efter fö
refaller det inte alls osannolikt. Ty 
en scout måste vara vänlig mot alla, 
han måste vara god mot dem som 
äro yngre än han själv och mot 
gamla, man måste vara osjälvisk 
och villig att påtaga sig själv det 
tyngsta arbetet, han måste vara 
gudfruktig och hålla sig själv i styr. 
S. Aloysius var allt detta och e°' hel 
del mer därtill, förstås. Ty han var 
en fullkomlig Kristi stridsman, var
emot en scout bara är någonting 
alldagligt. Låt oss se. 

När Aloysius var fyra år gammal 
tog hans far, som var markis och 
general, honom med sig till lägret 
i Casal varest han skulle hålla stånd 
emot fienden. Han lät göra en full
ständig rustning åt sin lille son och 
arvinge - hjälm med vajande 
plym, harnesk, svärd och bälte, ett 
kruthorn vari det verkligen fanns li
tet krut och en hakebössa, d. v. s. 
ett slags gevär brukligt den tiden. 
Men den lille lyckades få bössan att 



explodera en dag, varpå han från
togs krutet, till stor lättnad för sina 
medsoldater, skulle jag tro. Men 
lukten och smällen av explosionen 
väckte krigarn i honom till livs. När 
garnisonen sov, smög sig Aloysius 
ut på del)l gård där han visste att 
soldaterna förvarade sina vapen 
och tillägnade sig litet krut från ett 
kruthorn. Med detta begav han sig 
skyndsamt till en liten fältkanon 
som stod på fästningsvallen. Han 
laddade kanonen och stod förtjust 
bredvid då explosionen hotfullt gen
ljöd över hela fästningen. Markisen 
väcktes ur sin siesta och iklädde sig 
genast sin domaredräkt. Här före
låg ett myteri, tänkte han, eller ock
så var det signalen till ett allmänt 
uppror. Han satt i full gala och 
väntade på missdådaren. Men vem 
leddes väl in, om icke hans lille son ! 
Gossen förklarade sanningsenligt 
huru alltsammans hade gått till. 
Fadern låtsades vara ond och sk.rul
le just ålägga honom ett lämpligt 
straff, då alla soldaterna, som äl
slmde Aloysius, bådo om nåd och 
misskund för honom. Det fannis 
gry till en god krigsman hos den 

. lille, .men vår Herre ville göra ho-
nom till en hjälte av annat slag. 
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Från sin födelse ända till tiden 
då han blev jesuit var gossen omgi� 
vel1! av tjänare. De passade stän
digt upp honom, så att Aloysius 
hade många tillfällen att vara en 
god scout. Han talade med dem 
alla som om de varit hans bröder. 
Han tyckte icke om a:tt ge dem be
fallningar, han bad ·dem högst säl
lan om något, och då tilltalade han 
dem som jämlikar. När han blev 
ordensbroder bjöd han till att ut
föra de tyngsta och obehagligaste 
sysslorna. Han hjälpte till i kö
ket, diskade tallrikar och fat och 
samlade ihop matrester åt de fatti
ga. Han sopade rummel] och gick 
omkring och torkade bort spindel-

väv på det noggrannaste. En lång 
tid hade han uppsikt över lampor
na i korridorerna och rummen, han 
fick rengöra och fylla dem 'me� 
olja. Jag vet inte om någon av er 
har reda på vad för slags göra det 
är, men jag kan försäkra er att på 
den tiden, då det icke fanns nå
gonting annat än olja och denna 
icke var av finaste sort, var bestyret 
m.ed lamporna ingen småsak. Myc
ket likt en verklig scout allt detta, 
icke sant? 

Ej långt förrän Aloysius dog, ut
bröt i Rom en förfärlig pest, och 
helgonet fick tillåtelse att sköta de 
sjuka i hospitalen. Vi besöka 
stundom sjukhus, men vad vi få se 
i dessa välorganiserade inrättningar 
giver oss ingen föreställning om vad 
pestsjukhusen i Rom voro på den 
tiden. Här vårdade den forne mar
kisen de sjuka och döende med 
övermänsklig kärlek och ömhet. 
Tjänarnes åliggande var att tvätta 
och passa upp de sjuka, de fingo 
rengöra deras sår och göra de mest 
motbjudande sakerna. Allt detta 
gjorde Aloysius, åtagande sig själv 
de minst tilldragande patienterna . 
Likt en scout, icke sant? 

Detta var det sista stora verk 
Aloysius utförde på jorden. Den 
förfärliga tiden på sjukhuset under
grävde hans hälsa ; han fick sjuk
domen och dog några veckor sena
re, den 2 1  juni 1591. Nu har jag 
icke talat om huru högt det kära, 
unga helgonet nått i bönen, huru av 
knäböjande hans knän nöttes intill 
benet, huru han bevarade sin inre 
samling. genom att träna sina sin
nen tills de åtlydde hans änglalika 
själs minsta: önskan, huru han läng
tade efter att få dö och gå till Gud. 
Allt detta måste ni själva läsa om 
och se om icke helgonen äro det 
rätta slaget av scouter och hjältar. 

Övers. av K a r  i n  A n  t e  1 1. 
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR 

Mariakongregationen . Auxilium 
Christianorum. 

som nu snart i tre år varit sina medlem
mar till tröst och glädje, kunde söndagen 
den 27 maj se sitt medlemsantal ökat 
med foetton nya kongregationister, som 
önskat anförtro sig åt Guds Moders sär
skilda beskydd. 

Efter ,att ha inträtt i kyrkan i proces
sion, iklädda vita - slöjor och med brin
nande ljus i händerna, blevo aspiranterna 
i pastor Nordmarks vackra predikan upp
manade att alllid taga sin tillflykt till 
Jungfru Maria och älska oc-h vörda henne 
som sin egen moder. Därpå läsfie alla 
högt trosbekännelsen och invigningsbö
nen och mottogo av präses, pastor M-eyer, 
medaljen och medlemsdiplomet, varpå 
den egentliga upptagningen ägde rum och 
avslutades med Magnificat. Av den var
ma innerlighet, med vilken församlingen 
deltog i den gemensamma bönen och 
sången, ikunde man förstå, att den -hög
tidliga ceremonien gått dem djupt till 
sinnes. 

Sedan aftongudstjänsten hållits ,  firades 
senare på kvällen aspiranternas inträde i 
kongr,egationen med ett samkväm, där 
omväxlande deklamation, solo- och kör
sång utfördes, vilket förlänade kvällen 
den angenämaste stämning. Trots att 
Mariakong11egationen ej föreskrivit något 
slags sällskapsliv i sina stadgar, visar det 
sig dock, huru föreningen förmått" samla 
sina medlemmar och -i alla avseenden 
verkat enande och sannnanslutande. 

Den högtidliga upptagningen gjorde 
heH säkert dt djupt intryck på alla de 
närvarande och naturligtvis mest på aspi
ranterna, som lyckliggjorts _ med att _ 1ner 
än någonsin få kalla Jungfru Maria: 
»Moder ! »  

B .  A - R. 

Reträtt i Mariehmcl. 

En betydelsefull tilldragelse har ägt rum 
i vårt kyrkliga liv, då genom förenade 
ansträngningar det äntligen blivit möjligt 
att så som det är brukligt i katolska 
länder, hålla den helige Ignatii andliga 
övningar i en sluten krets. Under pingst
dagarna samlades en liten skara på Ma
rielund vid Mälaren för att där i till
bakadragenhet och Uilder tystnad genom
gå ctem. Mariakongregationens präses, 
Pater Meyer, framställde för oss i en rad 
gripande och allvarsfyllda betraktelser vår 
tros heligaste sanningar. Tankar om Gud, 
om den lidande Frälsaren, om själens liv 
och bestämmelse stod i all sin storhet 
och skönhet inför deltagarna i dessa and
liga övningar och de fingo dessutom själ
va betrakta det som var ägnat att särskilt 
styrka deras religiösa liv. Det var en 
rik andlig behållning de tre dagarna läm-

nat dem, något verkligt givande, som alla 
skola minnas med tacksamhet. 

Det lilla kapellet var smakfullt inrett: 
pingstlil'jor och löv prycl'de altaret och uti
från hördes ett sakta fågelkvitter. Pingst
dagen sjöngs högmässan med Credo, Glo
ria och Sanctus av den lilla församlingen; 
eljest  var det stilla mässa var dag samt 
gemensam morgonbön och aftonbön. Den 
yttre omgivningen var även i hög grad 
lämpad för den ensamhetens och betrak
telsens ljuvliga tystnad, som rådde bland 
deltagarna. Det var ju silentium, som all
tid är föreskrivet vid sådana andakts
övningar. I parken stodo tallarna i hög
tidlig andakt, inför blicken syntes Mäla
ren med skogbevuxna stränder och över 
hela naturen vilade något vemodigt, 
aningsfullt. Deltagarna kunde mellan fö
redragen gå dit deras håg drog dem. Den 
ena uppsökte en stilla vrå, med en bok i 
handen, t. ex. Vår Fru av Lourdes grot ta  
eller plockade hlommor, gullvivor och 
blåsippor, för aft skänka henne dem; an
dra åter strövade längre bort längs stran
den mot Ekerö kyrka eller på landsvä
gen förbi bondgårdar och fält. Den för
sta dagen såg väderleken icke lovande ut, 
men pingstdagarna strålade solen igen 
med förnyad kraft. Under måltiderna fö
relästes i Legender ur Sveriges medeltid. 
om den heliga Birgitta och den helige 
Ansgar, som troligen bägge ofta varit i 
dessa trakter, samt om de romerska 1nar
tyrerna under den första kristna tiden. 
Den svenska flaggan var hissad på stån
gen vid stranden och på villans fram
sida syntes en blå och vit fana, som bar 
inskriften » Ave Maris Stella» {hell dig 
havets stjärna}, begynnelseorden till den 
kyrkliga hymn, som var dag skulle sjun
gas av birgittinernunnorna i Vadstena och 
som ännu höres i kloster av denna orden 
utomlands, i Rom, Altomiinster, Syon, 
Uden och \Veert. Vi kunna spåra ett 
levande sammanhang mellan den heliga 
Birgitta och hennes nutida tros- och stam
fränder: en tno, en Kyrka, ett hopp för 
evigheten. Om den heliga frun på Ulfåsa 
hade varit i vår milt, då hade hon säker
ligen känt sig bland de sina, ty vi till-_ 
hörde hennes folk, vi talade hennes språlc 
och vi delade det s törsta arv�t med hen· 
ne, den katolska Kyrkans tro; som :be
tydde så oändligt myaket för henne och 
som gav hennes liv dess brinnande hän
förelse och dess VJerksamma kärlek. 

Stärkta till kropp och själ efter dessa 
dagar av stilla frid återkomma vi till det 
jäktande stadslivet. Vi önska att detta en
dast är en inledning till flera dylika and
liga övningar, som medfört en sådan väl
signelse överallt, där de hållits sedan den 
helige Ignatii tid. 

K a r i n S p a r r .e. 

I 1ett litet kapeU uppe under takåsen i 
en stor gammaldags villa på Ekerön voro 



10 · katolska ,flickor samlade till reträtt. Ute 
stod naturen höljd i en grå slöja. Det 
susade allvarligt i trädkronorna och Mä
larens vatten försilvrades blott sällan av 
solens strålar. Inne rådde ro och stillhet. 

Av pastorns manand!e ord tvingades vi 
med en förkrossande känsla av vår intig
het på knä inför Guds oändliga majes tät 
och Sonens förbarmande kärlek medan 
vi för några ögonblick tyckte oss höra 
Guds Andes vingslag över våra huvuden. 

Plötsligt förstod jag vad en konvertit 
måste göra som just hunnit innanför mu
rarna till d!en katolska Kyrkan. Hon må
ste stilla förbli s tående bidande och lyss
nande med samma andlöst bävande kän
sla med vilken man från ett hög� berg 
ser solen höja sin röda skiva över hori
sonten vetande, att inom kort skall den 
kasta sitt strålande sken över den värld, 
som ännu ligger inhöljd i dunkel vid våra 
fäller. G u ,d r u n  L a g e r g r e n. 

Oändligt lyckliga och tacksamma äro vi 
tio Mariabarn för alt vi fått vara. med 
om den hel. Jgnatii exercitier. Vi ha hand 
i hand stigit upp med Kristus på Tabor
berget och ha där sett gud'Omen i förkla
rat ljus, följt honom under hans liv p å  
jorden och sist till hans härlighets rike, 
där han tronar vid Faderns sida. Ja, vi 
ha under dlessa heliga dagal· fått en för
smak av himmelens härlighet. - Huru 
lätt blev det ej att ibedja, huru många var
ma böner ha ej under dessa dagar upp-
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sänts till allas vår Gud, att han måtte 
giva oss kraft och mod att vandra den 
väg som leder till diet höga mål vi sett 
tydligare än någonsin förr . Vi glömde 
alltså ej, alt vi ännu voro kvar på jorden 
och efter pingst måste återvända till vårt 
arbete. 

Och nu äro vi åter tillbaka i världen. 
Allt är där, såsom det var före pingstien, 
men på många ting se vi med andra ögon 
än förr. Ofta gå våra tankar tillbalka till 
Marielund och. vi hoppas att när nästa 
gång denna tillrflyktsort vill taga emot sina 
tysta gäster, många av dem som hört eller 
läst om denna första lyckade reträtt måt
te fatta b.eslutet att  gå med, på det att de 
må få njuta denna samma lycka som vi. 

G u 1 1 i P i p p i n g. 

Ett faktum och två frågor: 
Ett faktum är att 10 unga svenska flic

kor sålunda ha använt pingstens fridagar 
till de andliga övningar efter den hieHge 
Ignatius' metod, som åstadkommit en så 
genomgripande förvandling av många 
människohjärtan. 

Aro icke sådana andliga övningar med 
sin tysta tillbakadragenhet i särskild grad 
lämpade för det svenska lynnet? 

Kräver icke just de svenska katoliker
nas isolerade ställning mitt i en irr,eligiös 
förytligande omgivning alt tillfälle bere
des av en så intensiv förnyelse i !roslivet, 
som dessa, övningar erbjuda? 

A. M e y ,e r. 

Från prncessionen till kyrkan i Göteborg. 

Göteborg. 

Under r ubrikerna »Den katolska pingst
veckan» och » Skandinaviskt biskopsmö
te i Göteborg» skriver tidningen Göteborgs 
Morgonpost (cl. 22/5) följande om vår nye 
bi skops mot tagande i rikets andra stad 

och de nordiska biskoparnas möte där
städes: 

»Katolska festdagar voro i eminent me
ning för härvarande katolska menigllet 
de nu förflutna pingstdagarna .  Därunder 
besöktes nämligen för första gången den 
lilla församlingen av den nytillträdande 



apostoliske vikarien för Sverige, biskop 
Johannes Ev. Erik Miiller. Då han pa 
pingstaftons morgon anlände hit frän 
Stockholm mottogs han vid stationen av 
stadens här hemmavarande präster och 
andra församlingsmedlemmar. Blommor 
överräcktes, och färden gick sedan ome
delbart till kyrkan vid Spannmålsgatan, 
där biskopen förrättade sin första mäss[,. 

Pingstdagens högmässa blev den sto
ra mottagningshögtiden. S : t  Josefs kyr
ka var blomsterkliidd, och vitklädda och 
blomsterkransade voro också de små flic-
kor, som ströende 
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Biskop Miiller stannar här ännu någ
ra dagar för att bese vår stad och vår 
utställning. Katolske biskopen J. Smit 
i Kristiania kommer också hit någon av 
dagarna och det är även sannolikt att 
biskop Brems i Köpenhamn följer sin 
norske kollegas exempel och begagnar 
sig av tillfället att här sammanträffa 
med sin svenske ämbetsbroder. Ett helt 
litet romerskt-katolskt biskopsconcilium 
här i Göteborg sålunda.» 

Gävle. 

Första söndagen 
efler pingst, Tre
faldighetssöndagen, 
besökte H. H. Bi

skopen Gävle. Om 
hans mottagande 
där skriver en av 
,tadens tidningar, 
uefleposten, följan
de: 

» Katolska kyr-

blommor företräd
de biskopen, då 
han iförd mitra 
och korkåpa med 
biskopsstaven i 
handen i proces
sion med krucifixet 
i spetsen och assi
sterad av sina båda 
(lräster välsignande 
skred den matthe
lagda gången upp 
till högallaret un
der sjungandet av 
den gamla mäkti
ga hälsningshym
nen : »Ecce Sacer
dos magnus». Se
dan församlingens 
kyrkoherde van 
H,euglen därefter å 
egna och försam
lingens vägnar till 

De tre nordiska biskoparna i Göteborg. 

kans överhuvud i 
Sverige, biskopen 
dr Johannes Miiller, 
·ägnades i går vid 
högmässan i härva
rande katolska för
samling högtidligt 
mottagande i sam
manhang varmed 
hölls Te Deum och 

biskopen riktat några varma hälsningsord, 
svarade biskopen med ett längre anföran
de, vars än så länge naturligtvis litet 
brutna, men dock fullt begripliga sven
ska tolkade de känslor av, hängivenhet och 
kärlek, varmed han omfattade ·den nya, 
honom nu ställda livsuppgiften. 

Efter talets slut celebrerade biskopen 
själv med kyrkoherde van Heugten 
som diakon och pastor Kuipers som 
subdiako,n den högtidliga pingstmässan. 
Kyrkokören med dir. A. Hagerberg som 
ledare och hr F. Jonsson vid orgeln ut
förde därvid Filkas Missa solemnis G
dur med ackompanjemang, festen till ära 
förstärkt med en stråkkvartett. Efter 
mässans slut uppstämdes Witts Te Deum. 

På kvällen hade katolska familjeför
eningen » St. Sigfrids gille» ett talrikt av 
herrar och damer besökt samkväm, var
\•id biskopen presiderade. Han hade 
därvid tillfälle att lägga i dagen ej blott 
sin biskopliga värdighet, utan också den 
personliga älskvärdhet och bayerska hu
mor och gemytlighet, som säkert .  komma 
att raskt göra honom på en gång vördad 
och populär och hemmastadd i sin nya 
svenska omgivning. 

I går, annandag pingst, fortsattes den 
kyrkliga helgen, i det att biskopen vid 
högmässan utdelade den sakramentala 
konfirmationen åt några av församlin-
gens unga. 

sak ramental väl-
signelse. 

Hans högvördighet hälsades välkommen 
av pastor Frans Borka, som efter en re
ligiös betraktelse lyckönskade katoliker
na till alt i biskop Miiller ha fått en vär
dig högste representant för katolicismen 
här i landet. 

Biskop Miiller tackade vänd mot för
samlingen .och förtydligade i ett längre an
förande de önskemål och utfästelser, han 
gjort i sitt herdabrev. 

Han nämnde därvid, att han skulle äg
na det största intresse åt Sverige, som nu 
blivit hans fädernesland. 

Biskop Miiller har en kraftig geslall 
och en manlig stämma. Litet var förvå
nade sig över det utmärkta sätt, varpå 
han redan nu kunde använda vårt mo
dersmål .»  

En annan av stadens tidningar, Gefle 
Dagblad, tillägger i sitt referat, a t t  » kyr
kan var praktfullt dekorerad och fullsatt 
till sista plats» . 

Norrköping. 
Söndagen den 10 juni besökte Hans 

Högvördighet Biskopen Norrköpings ka
tolska församling, som hade berett sin nye 
överherde det hjärtligaste mottagande. 
Kapellet var högtidsdagen till ära fint och 
smakfullt dekorerat, golvmattan Olcströdd 
med friska blommor. I ett varmhjärtat 



Lal ullryckle pater · Stolberg sin glädje 
över att få välkomna Biskop Muller lik
som han en gång i Stockholm hälsat Ärke
hisk,op Bitter som nybliven vikarie. I sitt 
svarstal framhöll Biskop:en särskilt alt 
hans hjärta varje dag slog för alla Sve
riges katoliker. <Den sköna gudstjänsten 
avslutades med en Jesu-Hjärta-andakt. 
Efter densamma talade Mgr ]\,fäller upp
muntrande och hjärtliga ord till försam
lingens medlemmar i personligt samspråk. 

Uppsala. 
Den 17 maj på aftonen nedlades av en 

skara katoliker å S :t Eriks skrin i Uppsala 
domkyrka en minneskrans med band. i de 
svenska färgerna. Sakta och högtidligt 
skred den lilla processionen som räknade 
sju tton deltagare fram genom norra sido
skeppet, nedlade kransen, stannade en 
stund i tyst  andakt vid minnesplatsen ooh 
fortsalle sedan stilla ut genom södra lång
skeppet. Inne i det stora, minnesrika, nu 
i skymning försänkta templet hade nutida 
svenska katoliker för tionde gången -
under ·en oavbruten följd av år - samlats 
till lyst, men därför icke mindre gripande 
minnesfest över 'helgonet-konungen. 

Sigtuna. 
Annandag pingst företog Concordia 

Cotholica tillsammans med medlemmar av 
Sursum Corda vårutflykt sjöledes till Sig
tuna. E tt sextiotal personer dellogo i fär
den, som gynnad,es av strålande solskens
väder. Vid framkomsten intogs frukost
middag å Stadshotellet, varefter deltaga,r
ne spriddes för att bese den gamla, min
nesrika stadens alla märkligheter. Klockan 
2 samlades åter alla vid S : t  Pers ruin, som 
ägnades ett ingående studium under mna-
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nuens Sven Erlandssons sakkunniga led
ning, varefter · S : t  Olovs ruin , och Maria
kyrkan besöktes under samma ciceron
skap. Klockan 6 måste vi lämna de}! idyl-· 
'liska lilla staden, och i den daland,e solens 
sken företogs så hemfärden över glittran
de Mälarvågor. Tidigare på dagen hade 
under allmän entusiasm b eslutats att av
sända ett hälsnings telegram till Hans Hög
vördighet Biskopen. 

Credos Fond. 
Transport . . . . . . . . . . . . . .  . 
G. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fröken ·Karin Sparre . . . . .  . 
M. H. KeIJpers, Zeist (Hol-

land) . . . . . . . . . . . . . .  . 
Från det teologiska konvik

tet Mbertinum (Schweiz) : 
H. P. V, d. Vil-

denberg Hegens frcs. · 20 
California . . . . . . » 24 
lrland · 30 
Wales 20 
England 30 
Spanien 10 

s. 

kr. 8,204: 06 
20: -
25: -

)) 1 4 : 60 

Sverige _ _ 2_6 _ ___ _ � 
Summa f�cs. 160 = kr: '107 : 60 

H. F. på Mors Dag . . . . . . . 
Protestantisk prenumerant » 

30: -
10: -

Summa kronor 8,411 :  26 
Med särskild tacksamhet bedja vi få 

framhålla den vänliga gåvan från Regens 
och teologer · vid Albertinum i Fribourg, 
uppdelad på de olika nationerna och in
samlad genom vår svens•ke representant 
vid detta illustra dominikanerkonvikt 
teol. stud. Oscar Levin. 



1. Fredag. Dag inom oktaven till Kri
sti Lekameris fest. (Jesu hjärtas 
fredag.) 

2. Lördag. Dag in:im oktaven. 
3, Söndag, Andra efter pingst, ( I  

högm. Kristi Lekamens fest) . 
4. Måndag. Dag inom oktaven. 
5. Tisdag. Dag inom oktaven. 
6. Onsdag. Dag inom oktaven. 
7. Torsdag. Oktavdagen till Kristi Le

kamens fest. 
8. Fredag. Jesu Heliga hjärtas fest. 
9. Lördag. Vår Frus tidegär,J. 

10, Söndag, Tredje efter pingst, 
1 1 .  Måndag. S:t Barnabas Apostel. 
12. Tisdag. S :t Eskil. Martyr. 
13. Onsdag. S :t  Antonius de Padua. 

Bek. 
14, Torsdag. S :t .  Basilius. Biskop. 

Kyrko!. 
15. Fredag. S : t  Vitus m. fl. Martyrer. 
1 6. Lördag. Vår Frus tidegärd. 

I den tidigare medeltiden begagnades 
vid det h. offret två kalkar ; en min,dre, 
i vilken konsekrerades och en större för
sedd med handgriepp, i vilken vid offerto
riet det av folket offrade vinet hällde/; och 
i vilket man sedan vid kommunionen 
blandade det heliga konsekrerade, som så
lunda blandat utdelades åt folket. Det 
heliga blodet åtnjöt fordom tidtals även 
folket i det man sög det genom ett litet 
rör ur kalken som det ännu plägJ.r ske, 
då påven och hans bägge leviter begagna 
sig av ett sådant litet rör vid högtidliga 
mässor. Så länge dessa naturaloblat10-
ner från folket av bröd och vin skedde 
under mässan och offerbröden voro betyd
ligt större än våra nuvarande hostior, 
måste patenan vara betydligt s törre och 
djupare än den nuvarande. När dess.1 
s. k. naturaloblationer försvunno (folkets 
frambärande av offergåvorna) och den h. 
Kommunionen ej längre utdelades även 
under vinets gestalt så försvann så små- . 
ningom ä,1en denna andra kalk (s. k.  
ministerialkalken) och blev . patenan min, 
dre. 

Om kalkens form vore mycket att sä
ga, men berör det mer det konstnärliga 
och det konsthistoriska området och &ak
na vi möjligheter att i bild framföra de 
olika gestalter, som kalken under århund
radenas lopp tagit. Den följer naturligvis 
i sin form med den förhärskande 

17. Söndag. Fjärde efter pingst. 
18. Måndag. S:t  Ephraim. Bek. Kyrkol. 
19. Tisdag. S :t Juliana de Falconeriis 

Jungfru. 
20. Onsdag. S : t  Silverius. Påve och 

Martyr. 
2 1 .  Torsdag. S : t  Aloysius Gonzaga. Bek. 
22. Fredag. S :t P aulinus. Bisk. Bek. 
23. Lördag, Vigildag till Johannes Dö-

parens fest. 
24, Söndag, S:t Johannes Döparen, 
25. Måndag. S :t  Gulielmus, Abbot. 
26. Tisdag. S :t Johannes och Paulus. 

Martyrer. 
27. Onsdag, Dag inom oktaven till S:t 

Joh. D öp. fest. 
28. Torsdag. Vigildag till Apostl. Petri 

och Pauli fest. 
29. Fredag. S:t Petrus och Paulus. 

Apostlar. 
30. Lördag. S :t Pauli åminnelse. 

stilen på det kyrkliga byggnadsområ
det och så tala vi om kalkar i romansk, 
gotisk, renässans- och om vi så vill i mo
dern stil. Med formen följer också ut
smyckningen av kalken. Redan i äld
sta tider finner man kalkar med utsmyck
ningar i form av inskrifter, filigransar
beten, emaljmålningar, infattade pärlor 
och ädla stenar. Kyrkans föreskrifter i 

avseende på formen av kalken (och det
samma gäller även om ciborium och mon
strans) lämna tillräcklig plats åt dess 
konstsköna utsmyckning och avser egent- · 
Jigen endast att tillvarataga den första 
fordran, som är att ställa på kalken, att 
den är p r a k t i s k  f ö r  s i t t  ä n d a
m å 1, att den alltså står stadigt och fast 
på altaret (en vid fot), att den bekvämt 
kan hållas i handen av prästen även då 
han håller konsekrationsfingrarna slutna 
(att den följaktligen ej har skarpa kanter 
och hindrande figurer vari t. ex. kläderna 
kunna fastna; invändigt och vid kanten 
slät, så att ej det hel. blodet blir kvar i 
fördjupningar eller falser utan lätt kan 
tömmas, att fat, skaft och kupa stå i pro
portion till varandra) . Patenan får ej 
vara försedd med ornament på övre sidan, 
som kunde hindra dess ordentliga purifi
cerande, och måste i kanten vara skarp 
och hel för att kunna uppsamla fragmen
ten av den h. hostian från linneduken. 

S. N-k. 

T,i nkoln Tiloms Boktryckeri A .-Il., S tockholm 1 !'/23. 


