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TANKAR AV DEN HELIGE TOMAS .. 

Ur Summa Theologica I, IL Qu. IL 

OM DE TING VARI MÄNNISKANS LYCKA :BESTÅR. 

Det är omöjligt, att människans 
lycksalighet lrnn bestå i besittan
clet civ rikedomar. Ty det finnes 
tvenne slag av rikedomar, nämli
gen naturliga och konventionella. 
De naturliga rikedoman1a äro så
dana, som människorna använde. 
för att tillfredsställa sina naturli
ga behov såsom mat ochdryck,klä
der, redskap, bostäder och liknan
de ting. De konventionella rike
domarna äro sådana, som i sig 
själv icke hava någon möjlighet 
att tjäma våra behov, utan har 
människans uppfri.nningsförmåga 
uttänkt dem för att underlätta va
ruutbytet, så att de blivit liksom 
en måttstock för varornas värde, 
som t. ex. penningar. 

Men det ligger i öppen dager, 
att människans lycksalighet icke 
kan be8tå i besittandet av naturli
ga rikedomar. Ty dylika värdesa
ker tjäna till människonaturens 

uppehållande. Och därför kunna 
de icke utgöra människans sista 
mål, utan det är snarare männi
skan, som är ändamålet för dem. 
Fördenskull är allt dylikt enligt 
naturens ordning människan un
derordnat och skapat för männi
skans skull, såsom det heter i 
Psa:ltaren: »Allt har du lagt un
der hennes fötter». (Ps. 8.) 

De 'konventionella rikedomarna 
åter äro endast begärliga för de 
naturliga rikedomarnas skull. Ty 
de åstundas blott därför, att man 
för dem kan få inköpa de varor, 
som användas för livets uppehälle. 
Därför kunna de ännu mindre tän
kas som människans yttersta mål. 
_Sålunda är det omöjligt, att lyck
saligheten, so:rh är cJ.lla människors 
yttersta mål, kan bestå i besittan..: 
det av rikedorriar ... 

Det är omöjligt, att lycksalighe
ten kan bestå i mottagandet av he-
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dersbetygelser. Ty hedersbetygel
ser v::isail en människa på grund av 
någon berömvärd egenskap eller 
hög ställning. De äro sålunda ett 
slags tecken och vittnesbörd om 
den upphöjda ställning, som den 
hedrade besitter. Men människarns 
upphöjdhet består allra mest i 
lycksaligheten, som är hennes hög
sta goda, och dessutom i dess de
lar d. v. s. de goda ting, vilka in
nehålla något av lycksalig1heten. 
Och därför kunna visserligen he
dersbetygelser vara en frukt av 
lycksaligheten, men de kunna 
omöjligen sättas i lycksalighetens 
ställe ... 

Det är omöjligt, att mämniskans 
lycksalighet kan bestå i gott rykte 
eller i andra människors beröm. 
Ty ära innehåller blott en klar 
kännedom om någon, förenad med 
beröm, som Ambroruus säger. Men 
Guds vetande förhåller sig helt 
annorlunda till sitt kunskapsinne
håll än mänsklig vetskap. Ty en 
människas kunskap framkallas av 
de ting hon har lärt känna, vare
mot Guds kunskap har framkallat 
de ting, som hån känner. Förden
skull kan icke den fulländning av 
mänskliga värden som kallas lyck
salighet :förorsakas av andra män
niskors kunskap. Snarare är det 
denna andra människors vetskap 
som framkallas av någons lycksa
lighet och så att säga förorsakas 
av själva denna lycksalighet i 
ofulländad eller fulländad form. 
Och därför kan människans lyck
salighet omöj1igen bestå i ära och 
beröm. 

Men det goda som är hos män
niskan beror av Guds vetande så
som sin orsak. Och fördenskull be
ror människans lycksalighet av 
den ära som är hos Gud liksom 
verkan av orsak. Sålunda läsa vi 
(Ps. 90, 15): »Jag skall befria ho
nom, och jag skall ära honom. Jag 
skall uppfylla honom med långt 
liv ooh visa .honom min frälsning.» 

Dessutom måste man också be
fänka, att människors omdöme of
ta är bedrägligt, särskilt då det 

gäUer tillfälliga manifestationer, 
som en människas handlingar äro. 
Fördenskull är mämi.iiskors beröm 
ej sällan falskt. Men emedan G:1d 
icke kan misstaga sig, så är de:i. 
ära som han skänker alltid sann. 
Fördenskull heter det (2 Cor. 10, 
18): »Den är beprövad, som Gud 
anbefaller.» ... 

Det är omöjligt, att lycksalighe
ten kan bestå i nwkt, huvudsakli
gen av följande tvenne skäl. För 
det första därför, att makt betyder 
en början. Lycksaligheten däre
mot är vårt sista mål. F,ör det an
dra därför att makt kan änvändas 
både i det godas och det ondas 
tjänst, varemot lycksaligheten ut
gör människans yppersta goda. 
Fördenskull kundenågon lycksalig
het snarare finnas i ett gott bruk 
av makten, som är en dygd, än i 
själva maktens ägande. 

Dessutom kunna fyra allmänna 
synpunkter framdragas, vilka vi
sa, att lycksaEgheten ej kan bestå 
i någon av de ovannämnda yttre 
förmånerna. 

För det första må man betänka, 
att lycksaligheten såsom varande 
människans högsta goda omöjligen 
kan bredvid sig tåla något ont. 
Men alla de ovannämnda förmå
nerna kunna besittas av både onda 
och goda. 

För det andra. Emedan lyckan 
måste vara alltigenom tillfreds
ställande i och gienom sitt blotta 
ägande, är det nödvändigt att den 
människa, som vunnit lyckan, icke 
saknar det minsta, som är nöd
vändigt för hennes tillfredsst..ällel
s,e. Men om hon också ernått de 
härovan omtalade förmånerna, är 
det ingalunda uteslutet, att hon 
likväl måste sakna mycket av det 
som är nödvändigt för hennes lyc
ka t. ex. vishet, hälsa och annat 
mera. 

För det tredje. Emedan lycksa
ligheten är något fulländat gott; 
kan icke något ont drabba en märn
niska genom lycksalighetens för
vållande. Men detta. är ej fallet 
med de ovannämnda lyckokällorna. 
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Ty Skriften betygar, att »rikedo
mar understundom förvaras till 
sin ägares olycka» (Eccli. 5, 12) . 
Och. detsamma gäller även de tre 
öva:-iga förmånerna, som ovan om
talats. 

För det fjärde. Människan dri
ves till lycksaligheten genom inre 
grunder, då hon på naturligt sätt 

drives till densamma. Men de 
ovannä:mnda fyra förmånerna 
framkallas mera av yttre orsaker,. 
mestadels av ödets anordningar, 
varför de också kallas ödets skän
ker. 

Härav framgår, att lyckan icke 
består i någon av de ovan omtalade 
förmånerna. 

PROBABILISMEN TOLKAS I SVENSKA 

DAGBLADET. 

De flesta av våra svenska kato. 
liker veta nog icke ens vad proba
bilismen är. Också för sådana av 
Credos läsekrets, som annars ha 
väl reda på sin religionslära, är 
»probabilism» knappast mera än 
ett svårbegripligt och svåruttal
bart ord. Vi skulle ej heller. anse 
det nödvändigt att inom vår tid
skrifts trånga utrymme förklara 
vad probabilismen är, därest icke· 
nyligen en författare, prosten G. 
Sv;ensson, sökt fö1;klara detsamma· 
i Svenska Dagbladet, fastän hau 
tydligen icke själv förstått det han 
här ville tolka för andra. 

Vad är då probabilismen? HPlt 
enkelt ett sätt att lösa svårlösliga. 
samvetsfrågor. I de allra flesta 
fall vet en katolsk kristen hur han 
skall handla för att göra det som 
är rätt ooh undfly det som är orätt. 
De flesta av oss har kunnat leva 
fl �ra år utan att en enda gång be
höva anlita probabilismens hjälp 
för att ilösa samvetstvivel. Men då 
tillvaron ofta är ganska kompl1-
cerad, kan man råka in i omstän
c1ig;he':er, då man icke är sälcer pä, 
om det är ens plikt att handla ef
ter ett bestämt bud, eftersom man 
ick\: säkert vet, om man ådragit 
sig elen ifrågavarande förpliktel
sen. I s.å fall bestämmer den ka
tolska moralen, att man måste sö
ka skaffa sig kl,a,rhet i den kvistiga 

frågan, ty man får aldrig handla 
mecl osäkert samvete. Men då km 
det ti 1. och med hämda, att man 
troh alla ansträ11gningar icke kan 
lyckats få säkerhet, om det verkli
gen är ens plikt att utföra den be
träffande handlingen. I så fall - · 
men väl att märka endast i d'ettii 

f dl, då :förpliktelsen iir och för
bl-ir tYi' elaktig - har man enE,<:;t 
probabili:,;mens grundsatser rätt 
att helt a1,se sig befriad från den 
ovissa :örpliktelsen, om blott en 
1:erk,'ig ·oeh solid sannolikhet före
finnes för att man icke har blivit· 
förpliktad till densamma. 

Vi tänka oss t. ex. att en man 
i sin ungdomstid lånade pengar av 
flera olika personer. Emellertid 
hade han alltid den förträffliga va
narn att så snart som möjligt betala 
sina skulder. Efter en .tjugo år 
kommer så en av hans gamla stu
dielrnmrater och ber honom strax 
betala de 200 kronor, som han fått 
låna av honom. »Har du någon 

. skuldsedel?» frågar den förvåna
de mannen. »Nej, men du mri.nns 
väl, att du fick låna pengarna av 
mig, och sedan har du aldrig läm
nat dem tillbaka.» Den sålunda· 
ansatte är en samvetsgrann man. 
Han· söker i sitt minne, men kan 
omöjligen erinra sig, att han nå
gonsin fått låna · dessa 200 kronor· 
av den stränge pretendenten. Han. 



kan inte tämka sig annat, än att 
det är den påstådde gäldenären 
som har begått ett minnesfel, så 
mycket mer som denne icke på nå
got sätt kan bevisa, att hans sklild
fordra111 är berättigad. Han väg
rar sålunda att betala de 200 kro
norna, och probabilismen ger ho
nom rätt att göra så, ty trots alla 
bemödanden har det befunnits 
omöjligt för fordringsägaren att 
bevisa hans skuld. Och en verklig 
och solid sannolikhet talar för, att 
den av en osäker förpliktelse an
satte mannen aldrig har fått låna 
dessa pengar. Ty fastän han red.., 
ligt har sökt i sitt minne, som lik
väl brukar vara mycket gott, kan 
han omöjligen erinra sig att han 
någonsin fått mottaga de 200 krn
norna. 

Probalilismen håller före, att en 
förpliktelse måste vara säker för 
att kunna bliva förpliktande, Men 
varje säker förpliktelse anser den 
naturligtvis vara absolut bindamde 
och vid varje osäkerhet i samvets
livet påbjuder den undersökningar 
för att vinna säkerhet. 
Ja, sålunda ter sig probabilismen, 

omsatt i praktiskt handlande. Hur 
den skall kunna lämna "porten 
öppen och fri för vilken usel gär
ning som helst", som prosten 
Svensson låter förstå i sin utre
dande artikel, är icke lätt att be
gripa. Den förbjuder ju tvärtom 
obönhörligt allt som fJdkert är synd 
och befaller ett samvetsgrant upp
fyllande av allt som säkert är 
plikt. I samvetstvivel dekreterar 
den ju allvarliga efterforskningar 
efter vad som är plikt och skyldig
het, och först då dessa visat sii.g 
fruktlösa befriar ,den från den 
ovissa förpliktelsen. Att Har
nack kunnat skriva, att jesuiterna 
"förvandlat nästan alla dödssynder 
till förlåtliga" är mera kompro
metterande för den temperaments
fulle kyrkohistorikern själv än för 
proibabilismen. Ty denna förvand
lar icke någon enda dödssynd till 
förlåtlig synd, som vi lätt kunna 
förstå av den ovan lämnade fram-
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ställningen. Den borttar i stället 
full,ständigt den ovissa förpliktel. 
sen och skänker därigenom samve
tet klarhet. Ty den katolska mo
ralen tillåter aldrig någon synd 
vare sig en förlåtlig synd eller en 
dödssynd. Den har aldrig någon
sin "givit anvisningar att utplåna, 
synd med synd" r Lika litet har den 
lärt någon "att rota i smutsen", 
som Harnack likaledes påstår och 
Svensson oiterar. Också den vid 
motsidams anklageh:,er vanda kato
liken förbluffas av detta obegrip
liga uttryck, vilket mest av allt på
minner -0111 en ursinnig människas 
tal, som i sin vrede ej längre vet 
vad hon säger, då varje ord är 
användbart, om det blott är ett 
kraftigt okvädningsord. Minst av 
allt kan man anklaga probabilis
men för att "förvirra samvetena". 
Alldeles raka motsatsen är san
ning. Probabilismen är ju nämli
gen ett medel att befria människan 
från samvetsförvirring. Men det · 
finne& också andra slag av förvir
ring, och den som blott har för
virrade begrepp om en frågas in
nebörd skall akta sig för att of
fentligen söka förklara den för an
dra. 

Av en författare som så grund
ligt missuppfattat probabilismens. 
teo11i kan man knappast vänta sig 
några träffande stickprov på pro
babilistiisk praxis. Som ett "ty
piskt exempel" - det enda som 
nämnes - på denna vådliga mo
ralprincips frukter anför han åter
länmamdet av Jakobikyrkan i Ri
ga till stadens katoliker hösten 
1923 ! Credo har redan utförligt 
behandlat både den juridiska och 
den moraliska sidan av denna 
transaktion och påvisat, att den 
katolska Kyrkam hade en säker 
rätt att återfå detta gamla tempel, 
,som en gång med orätt hade f,·ån
tagits henne, så mycket mer som 
den lettiska staten -- enligt protes
stantiska begrepp de lettiska kyr
kornas rättmätiga ägare-- pårätts
lig väg överlämnade det till katoli
kerna. Här handlade alltså den ka-
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tolska Kyrkan i kraft av en säker 
rätt utan ett ögonblicks tveksam
het eller tvivel. Och probabilis
men användes blott i fall av osä
kerhet. vid sådana samvetstvivel, 
som ej kunna lösas. 

Även verkar det i detta sam
mamhang långsökt att klaga över 
katolska förföljelser av protestan
ter i Piolen. Det är inte länge se
dan en luthersk polsk superintcm
dent i själva Uppsalaförklarade, att 
den mest fullständiga religionsfri
het rådde ri. hans lrund. (Något lik
nande kan ej sägas om Sverige. ) 

. Däremot fortgår alltjämt den 
gamla förbittrade nationalitets
striden mellan P,olen och Preussen 

. på ett område, som nu tillhör pol-
ska riket. Att rättvist bedöma 
dessa konflikter är svårt för en 
utomstående. Men det är alldeles 
oriktigt att förblanda dem med 
religiösa strider. De pol,ska pro
testanterna åtnjuta alla fri- och 
rättigheter i våra dagars Polen, 

Efter denna tolkning av proba
bilismens innebörd med ty åtföl
jande exemplifieringsförsök blrir 
man icke förvånad att höra, att 
det jesuitiska moralsystemet be
traktar varje handling som "goå'", 
för vilken blott ett enda sannolik
hetsskäl kunnat uppbringas. J 

. sarmna artikel läses dock på latin, 
att probabrilismen fordrar en 
verklig och so lid sannolikhet, för 
att en handling skall k:mna anseE 
tillåtlig I Med tillhjälp av dylika 
logiska språng lyckas artikelför
fattaren i Svenska Dagbladet t. o. 
m. bevisa, att de moderna katolri
kerna med tillhjälp av probabili
tetsprincipen lyckats "göra vilken 
missgärning som helst till en Gud 
behaglig", Sålunda kan han full
borda en frihandstecknring av den 
romerska kyrkan som "en världs
makt av en förfärande innebörd, 
där inga etiska hinder ligga i vä
gen för hennes rovlystnad". Ty 
probabilismen är enligt professor 
Herrmanrns träffande definition 
"principiell samvetslöshet". 

Man förstår, att den sålunda 
dömande lutherske prosten med 
välbehag skall slå sig för sitt 
bröst då han konstaterar, att "vi 
protestanter . . . från barndomen 
hava lärt oss att räkllla med och 
följa helt andra moralprinciper". 
Det skulle varit ytterst värdefullt 
att få del av dessa, men tyvärr för
blriva de författarens hemlighet. 
Som bekant tillåter den svenska 
statskyrkan sina tjänare att i strid 
med Kristi bud sammanviga från
skilda. Den katolska Kyrkan där
emot förbjuder en sådan handling, 
som säkert är orätt och som ingen 
probabilism i världen kan göra till
låtlig. För några månader sedan 
omtalades i pressen, att en svensk 
statskyrkopräst gav sina försam
lingsbor nymalthusianska lärdo
mar. Dessa fördömas av den ka
tolska Kyrkan med största be
stämdhet som sciker synd och 
·orätt. Ingen katolsk probabilist 
kan tillåta dem, Men den strämga 
protestantismen, som har "helt an
dra moralp.11inciper", sände en bis
kop till denne underlige · själasör
jare. Och denne klandrade honom 
milt 1och - lät honom sitta kvar på 
sin plats. Probabilismens kritiker 
i Sv. D. har sålunda för en gångs. 
skull rätt. Protestanterna visa sig 
verkld.gen ha "helt andra moral
principer" än den sedesupplösrun
de "påvekyrkan". 

Det är nedstämmande, att en 
stor huvudstadstidning vill bereda 
plats för en artikel som den här 
refererade. Visserligen kan mrun 
inte begä,ra, att protestanter skola 
kunna förstå och bedöma problem, 
som tillhöra den katolska moral
teologin. s,�enska Dagbladets re
daktion har förmodld.gen trott att 
prosten Svenssorn är . hemmastadd i 
de frågor han här givit sig in på. 
I förtroende till hans förmenta 
fackkunskaper har den eljest gan
ska nogräknade Stockholmstidnin
gen intagit hans opus, som också 
innehåller enstaka sannd.ngsenliga 
uppgifter. Allt detta hirndrar icke 
att denna pretentiösa uppsats om 
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. '
1Proba,bilismen såsom katolsk 

etisk princip" är ganska kompro
metterande. Det är endast den 
lättförklarliga okunnighet om ka
tolsk teologi som råder här i lan
det, som förklarar, att denna 
framställning kunnat passera oan-

märkt. Visserligen är protestaii
tismen stark i Sverige och den ka
tolska Kyrkan svag. Mei1 också den 

. mildaste probahilist tillåter ingen 
att i förlitande på sin makt be
handla den svage orättvist och 
handskas vårdslöst med sanningen. 

Birgittaklostret i Uden, "Marie Refugie". 

BIRGITTINERKL0STER I HOLLAND 

I VÅRA DAGAR. 

Av de Birgittinerkloster som 
ä'lmu finnas kvar har Credo vid 
flera tillfällen bragt skildringar av 
de mäTkligaste och mest betydan
de, s. t. ex. av Syon Abbey i 
Engla,nd och Altomii.nster i Tysk
land. (Se Credo, Oktober 1920, 
1921 •och 1922 m. fl.) Även i Hol-
1and ägde Birgittas orden under 
sin blomstringstid härliga kloster 
och av de fyra holländska klostren 

existerar, som lmnske icke alla 
Credos läsare veta, ännu i dag två 
befolkade av Birgittinersystrar. I 
ett av dessa har en svensk nunna 
tillbragt en lång tid av sin levnad, 
varför de holländska klostren ha 
ett visst intresse för alla Birgitta� 
vänner i ,Norden. 

De två utdöda birgittinerklost
ren vor,o Maria Sterin och Maria 
W eingarten. Det förstnämnda . i 
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Staden Kempen, den världsberöm-
de Thomas a Kempis hemort. 
Klostret var ett dotterkloster till 
det ännu i dag existerande Maria 
Wa:sser (nu Maria Refug:e i 
Uden) grundlagt 1457. Staden så
väl som klostret i Kempen föllo 
vid den s. k. reformationen offer 
för densamma. År 1487 hade det 

av en from och rik änka av för
näm börd Mila van Kampen. Hon 
reste enkom till Rom för att av 
påven Eugen IV utverka tillåtelse 
att få grunda ett kloster efter den 
nordiska sierskans, Birgittas re
gel. Klostret hade i början rätt 
många svårigheter att övervinna 
från domkapitlets sida. Mila gav 

Syst?·arnas kor under valvet i ky1·kan i W eert. 

ännu delta:git i ordens generalka
pitel i Gnade111berg (Tyskland) 
och .bestod dess besättning vid den 
tiden av 7 patres 3 fratres och 35 
systrar. 

Vid Utrecht låg klostret Maria 
Weingarten, stiftat 1461 Iikaled�s 
från Ma:ria Wasser, som dit sände 
11 ordensmedlemmar. Personal
besättningen vid tiden för gene
ralkapitlet i Gnadenberg (1487) 
var 8 patres 3 fratres och 45 syst
rar. Om detta klosters senareolyck
liga öden saknar jag närmare upp
gifter. Det nyssnämnda moder
klostret Maria Wwsser som ännu 
lever kvar i Uden stiftades 1434 

•sig icke så lätt. Genom rika dona
tioner tryggade hon klostrets exi
stens. Sina första medlemmar fick 
detta kloster från birgittinerklost
ren Maria Kron i Stralsund samt 
patres från klostret Porta paradis 
vid Florens sa:mt senare ett par 
patres från det danska Birgitta
klostret Maribo. Den fromma stif
tarinnan gav sig slutligen själv 
åt klostret i det hon tog slöjan och 
själv inträdde som nunna. Till 
slut blev hon även vald till abbe
dissa (t 1453 ) .  Den medlem av 
domlmpitlet, som mest bekämpat 
detta kloster vid dess grundande, 
slutade själv som munk i detsam-
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ma och levde däri i 7 år ett ång
erfullt och botfärdigt liv, varun
der han även blev vald till dess 
prior. I detta kloster som blev mo
der till de förut omnämnda nu ej 
mer existerande klostren inträddie 
döttrar av Hollands mest ansedda 
familjer och dess innevånare lys
te genom sin utomordentliga klos
tertukt ooh goda fromma anda. 

Under den s. k. reformationens 
stol'mar måste dess medlemmar 
begiva sig på flykten. När år· 1629 
staden Herzogenbusch införlivades 
med N ederlä:nderna utvisades ur 
klostret alla ordenspräster. Med 
den s. k. Birgittas nunnor förfor 
man mildare. Klostret räknade 
56 ·systrar av vilka 11ågra (nästan 
det i regeln föreskrivna fulla anta
let 60 alltså) fingo kvarstanna. 
Några patres k.unde under namn 
av världspräster kvarstanna. 
Klostrets egendom och gods kon
fiskerades och medlemmarna er
höllo i stället en liten fattig pen
sion: Härmed tycktes denna 
birgittastiftelses öde beseglat, 
då det ej heller skulle få mot
taga noviser. Systrarna funno 
dock på råd och mottog10 from
ina unga flickor med · kallelse till 
klosterlivet under namn av pensio
närer och förberedde dem till klos
terlöftenas avläggande och upp
tagning i orden. De kalvinistiska 
myndigheterna anade oråd, då 
trots de många dödsfallen i klost
ren, systrarnas antal ej minskades. 
Strängare förvaltare och förmyn
-0.are tillsattes därför och man ho
tade med systrarnas fördrivning. 
När så den sista pensionerade nun
nan, som kvarblivit i klostret, dog 
1711 i en ålder av 100 år såldes 
klostret på auktion med uttryck
ligt villkor ,att all romersk guds
-tjänst där skulle framdeles vara 
fö11bjuden. Köparen lät nedriva 
det delvis ombyggda klostret till 
t)tt- slott som ännu i dag lär kallas 
Kaltwa;sserklostret. 

De av staden ej pensionerade 
nunnorna kunde ej annat göra än 
söka sig en annan tillflyktsort och 

ibegåvo sig till Uden som då lydde 
under den katolske kUTfursten av 
Pfalz. Abbedissan köpte där en 
förfallen byggning som en gång 
tillhört Kreuzherrenorden. Sa:m
rna föreståndarinna byggde däref
ter det stora rymliga kloster, som 
ä:nnu i dag bebos av den h. Birgit
tas andliga döttrar i Holland. I 
klostret upprättade hon tillika en 
uppfostrings- och undervisnings
anstalt för flickor som ägde be
stånd ända till den franska revo-
1 utionens utbrott. 1794 måste 
systrarna fly till Leyden, men 
kunde återvända redan följande 
året till sitt förfärligt skövlade 
hem, där de dock lovprisade Gud 
för att de hade kunnat återvända. 

År 1812 beslöt Napoleon I alla 
klosters upphörande i Nederlän
derna varför de 24 systrar som 
funnos i Uden fördrevos. Stum
ma och vacklande måste de lämna 
den lilla fläck av jorden, som 
de kalla/de sitt hem och för vil
ket de offrat alla livets nöjen 
och njutningar och allt det kära de 
äigt, endast för att ostört få tjäna 
Gud. - De samlades dock åter, 
flyttade in i ett litet hus i Uden, 
men måste i avsaknad av kyrka · 
uppgiva sin klausur och vandra 
till församlingskyrkan på sön- och 
helgdagar. 

Då Holland avkastat det främ
mande oket och fått en egen här
skare i Wilhelm av Oranien 
kunde systrarna 1814 återvända 
till sitt stora vackra kloster. Tre 
nya kandidater anmälde sig tiUin
träde i orden, men lagen förbjöd 

. upptagandet av nya medlemmar, 
varför de måste tillbakavisas. 
Först 1840 (ungefär samtidigt 
som det tyska klostret i Altomtin
ster återupprättades) mildrade 
Wilhelm II bestämmelserna, så att 
noviser kunde mottagas. (De för
sta mottog1os i klostret samma dag 
han festligt hyllades av folket som 
konung) .  Nu börjar konventet i 
Uden att åter blomstra. År 1850 
räknade . det femtio nunnor. År 
1843 hade det 11edan kunnat sän-



da 8 systrar till grundandet av ett 
nytt kloster »Marias hjärta i 
Weert (provinsen Limburg) . Klos
terkyrkan i U den som nybyggdes 
1739 har som äkta Birgittinerkyr
ka koret för systrarnas högt uppe 
under valvet och är särdeles vac
ker. Gudstjänsten ombesörjes nu
mer efter den manliga birgittiner
ordens utslocknande av vär:ds
präster. Den siste birgittinerpa
tern finner jag omnämnd 1790-
1809. Det var pater Frans Schul
theiss från birgittinerklostret Sion 
i Köln, sedan prior i birgittiner
klostret i Calcar. 

Systrarna i Uden (klostret kal
lat Marie Refugie) börja,rde seder
mera återupptaga sin sysselsätt
ning i undervisningens tjänst ooh 
hava en erkänd god skola för flic-
kor. 1 
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Till följd av denna tidskrävande 
sysselsättning är deras gudstjänst
ordning något olika systrarnas i 
Sy;on .Ahbey och Altomi.i.nster. 1874 
drabbades systrarna av en svår 
förlust, då de på grund av en 
banks bankrutt förlorade ett avse
värt för deras existens nödvändigt 
kapital. 1879 slog blixten ner i 
kyrktornet och endast en tjänares 
raska ingripande förhindrade hela 
klostrets ödeläggelse av elden. 
Plafonden i koret där systrarna 
just förberedde sig till den helig·a 
Kommunionen störtade härvid ner 
just i samma ögonblick de skyn
dade ut för att hjälpa vid eld
släckningen. 

Birg•ittinerklostret i W eert, Ma
rias hjärta, grundades av det förut 

skildrade klostret i Uden år 1843, 
då. systrarna i Weert inköpte ett f. 
d. gammalt kloster. I början hade 
det nya klostret att kämpa med 
stor nöd och fattigdom och m&-ng�, 
andra svårigheter. Så småning
om anmälde sig dock nya postulan
ter till inträde i Birgittas gamla 
ärevördiga orden och man fick 
slutligen råd att ändamålsenligare 
ombygga klostret. På myndighe
ternas särskilda önskan övertogo 
systrarna 1844 barnkrubban och 
184 7 fattigskolan, vilket arbete på 
dem nedkallade Guds rikaste väl
signelse. Om klostrets i W eert 
historia är ej mycket att säga. Det 
verkar tyst ooh stilla i sin krävan
de uppfostrargärning. Det räknar 
nu cirka 30 systrar. Klostret har 
utökats genom inköp av ett intill 
gränsande f. d. klosters byggnad 
.:__ ett huskapell har uppförts, för
setts med ett gotiskt altare. Som 
systrarnas skolverksamhet ej är sa 
stor kunna systrarna i W eert bätt
re än de i Uden uppfylla alla or- · 
densregelns föreskrifter och sjun
ga därför alla tidegärderna. 

För oss svenskar har klostret. 
sitt särskilda intresse, då det var 
här som den år 1914 avlidna sven
ska nunnan syster Katarina f. Eh
renpohl tillbragte i fromt kloster
liv 40 år av sin levnad, bedjande 
för Swrige och dess katoliker. 
Syster Katarinas levnadsöden giva 
ämne nog till en särskild skildring 
och falla ej inom den egentliga ra
men för denna uppsats. 

S; N o r d m a r k. 
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CREDOS BÖCKER. 

l{yrkans historia. En lä
ro- och läsebok. Stockholm 
1924. Birgittaföreningen. , 

En bok, som av initierade länge 
har väntats med otålighet, har i 
dagarne utkommit. Det är Sie
mers-Hölschers "Geschichte der 
christlichen Kirche", som under 
,ovanstående titel och med några 
av våra nordiska länder betingade 
förändringar bjudes svenska lä
sare. Behovet av en utförligare 
framställning av Kyrkans historia 
har ju varit så kännbart, att man 
endast kunnat beklaga, att denna 
bok ej för länge sedan varit till
gänglig. På alla olika områden 
har behovet varit lika 1Stort : sko
lorna· behöva en lärobok, den in
tresserade bildade katoliken behö
ver en utförligare framställning, 
på samma gång läro- och läsebok. 
Icke minst har nog bristen känts 
viid konvertitundervisningen: Om 
framställningen av kyrkohistorien 
icke är fullt tillfredsställande i 
våra svenska läroböcker, var skall 
jag då få en riktigare? Eller hu
ru ser dei1 bHdade katoliken på en 
sådan tilldragelse som den sorgligt 
ryktbara »Bartholomeinatten»? 
Dessa och liknande frågor ha inga_ 
lunda framkastats endast av in
tresserade katoliker. Tvärtom vill 
jag tro, att många protestanter, 

som allvarligt och uppriktigt sökt 
sanningen, måst uppgiva försöket 
eller tröttnat, emedan de ej mött 
något tillmötesgående. I själva 
verket kan man ju icke heller med 
skäl begära, att envar skall kunna 
giva svar på alla frågor av detta 
slag, som kunna framkastas. Alla 
våra präster och lekmäm. äro icke 
historiker. Ur alla dessa synpunk
ter är den nya historiens framträ
dande ju endast glädjande. Vi 
vilja nu se, huru den fyller sin upp
gift. 

I företalet uppgives boken vara 
läro- och läsebok. Läroboken för 
genast tanken tillbaka till skolan. 
Finns det i Sverige så stora kat:ol
ska skolor, att så stora läroböcker 
kunna användas? Det torde nog 
bliva en av de första anmärknin
gar, som riktas mot den nya bo
ken, men med orätt. Visserligen 
ha vi endast smärre skolor. Men 
här finnas redan i landet en hel del 
katolska ungdomar, som i statens 
eller enskilda skolor förberedas till 
sin studentexamen, eller realskole
examen. Alla dessa skola enligt lä
roverksstadgan undervisas efter 
samma omfattning som de svenska 
läroverkens egna lärjungar i sin 
religionslära och i r�li1gionshisto
ria. För alla dessa erbjuder d,en 
nya kyrkohistorien ett gott kom
pendium, låt vara i allra största 



laget. Kanske med fördel en del 
uteslutningar kunna göras här och 
där efter vederbörande handleda
res eget omdöme. Det är dock ur 
denna synpunkt av oerhöl'd bety
delS'e, att den katolska mognare 
ungdomen erhållit en kyrkohisto
ria av ett sådant mått, att den ej 
behöver gå och känna sig under
lägsen sina protestantiska vänner. 
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Till ungdomens undervisning 
kv,n den nya boken sålunda varmt 
anbefallas. Dock måste förutsät
tas, att de små folkskolorna gå ef
ter mindre kurser, hälst efter en 
förkortad upplaga. 

»Kyrkans Historias» egenskap 
av lärobok bör icke verka av
skräckande på någon, som kanske 
väl inser sig behöva eller önska 
en utförligare framställning men 
icke - och vem undrar på det ? -
därför vilja återvända till skolbän
ken. Denna historia vill på samma 
gång vara en läsebok just för bil
dade. Den vill nämligen ge den 
historiska bakgrunden till Kyrkan 
utveckling. Här, i ett lutherskt 
land, komma ju alltid anmärknin
gar ,om Kyrkan av de tusende slag. 
»Icke hade väl Kristus och apost
lame det så ? Icke hade väl de 
första kristna sådana kyrkor, så 
praktfull gudstjänst ! ?  Liknade 
icke den enkla, anspråkslösa lut
herska :gudstjänsten i vida högre 
grad den ursprungliga kristna 
gudstjänsten ! ?  Katolicism, det 
är rena heden domen ! ! ! » 

Men om det nu verkligen ligger 
något i vissa av dessa anmärknin
gaT, hwrit har då Kyrkan idveck-. 
l.oJts till vad hon nu är ? Varj,e bil
dad katolik måste vara intresserad 
av denna fråga. Men just på den 
vill den nya läroboken giva svar. 

Boken ger oss först en i all sin 
korthet briljamt skildring av det 
allmänna förfallet och det olyckli
ga tillståndet i den hellenistiska 
världen vid tiden för Frälsarens 
framträdande. Vi få därpå en 
kort översikt av Kyrkans upp
komst och utveckling, såväl i 
fråga om organisation som lä-

rosystem. Modernisterna beteck
na ju gärna dogmerna som »!mil
stolpar utefter människans re
ligiösa utvecklingsväg». Då be
tecknar varje dogm ett nytt steg 
frcin den ursprungliga, enklare lä
ran. Ha de rätt ? Kyrkohistorien 
visar nu;, huru dessa nyare dogmer 
alla tillkommit först i mån av · be
hov. De ha alla tillkommit .i strid 
mot framträdande villoläror och 
ha alla sålunda dikterats av kyr
kans tvingande behov att skydda 
sig och den henne anförtrodda lä
ran. Dessa dogmer kunde därför 
snarare betecknas som milstolpar 
utefter den religiösa förnekelsens 
väg. En av den anförda bokens 
starkaste sidor är just den, att den 
så starkt lyckas hävda Kyrkans 
historiskt oangripliga ställning 
och anspråk. Den kan därför på 
det varmaste anbefallas. 

Kyrkans starka utveckling un
der medeltiden sammanlänkas jt1 
som oftast av våra motståndare 
med påvemaktens, dikterad uteslu
tande av dennas »ohöljda maktbe� 
gär». Därav vore den stora schis
men ,endast att betraktas som en 
nödvändig följd. Huru förhåller 
det sig därmed? Knappast någon 
punkt i kyrkohistorien erbjuder 
större svårigheter för en svensk 
kanvertit, ,emedan den gärna erhål
ler en löjeväckande utläggning i de 
svenska läroböckerna, dels emel
lertid emedan den väcker vissa le
gitimi tetskra v. Vem var rättmä� 
tig påve? Varför just U:vban Vl? 
Varför avg,ick då Gregorius XII '? 
Vem avsatte de övriga påvarnB 
och nwr1 vad rlitt ? Men må då 
först erkäuna, att det lyckats för
fattaren att klart och redigt utläg
ga det första spörsmålet. Den 
som uppmärksamt gell'omläst ka
pitlet om schismens uppkomst för� 
står, varför just prbans anspråk 
måste gillas � och blivit gillade av 
Kyrkan. Väl knapphändig och där
för ej fullt klar är däremot redo
görelsen för den stora schismens 
. biläggwncle. Konciliet i ·  Konstanz 
är ju erkänt som ett allmänt kyr-



komöte. Det sammankallades dock 
av J·ohannes XXIII, vilken icke är 
erkänd som rättmätig påve. lVIar
tin V :s val skedde ju också efter 
avvikande former. Den vanliga 
framställningen är ju, att i valet 
deltogo samtliga 23 kardina1e1· 
samt dessutom 30 representanter 
för nationerna. Det framgår ej 
heller, varför Alexa11der V :s val 
ogillats. Denne påve finnes icke i 
romerska curians officiella påve
längd, som naturligtvis måste till
erkännas främsta vitsordet. Orsa
ken är lätt att finna: i denna längd 
angives, att Gregorius XII avsagt 
sig ämbetet den 4 juni 1415. Han 
var rättmätig påve. Alltså kun
na Alexander V med »pontificat» 
17/6 1409-3/5 1410 och Johannes 
XXIII :s 17/5 1410-29/5 1415 
icke erkännas. Nu finnes emeller
tid en annan längd uppsatt av F. 
X. Funck, som även ofta å!beropas 
i historiska framställningar. I dPn 
angives Gregorius avsatt (i Pisa ?) 
5/6 1409. Varför erkännes ej sy:.. 
noden i Pisa ? Var det endast för 
att den ej kunde genomföra sitt 
beslut (= ren maktprincip !) eller 
var det, emedan den ej samman
kallats av påven utan av kardina
lerna ? Om jag här ville görn en 
anmärkning av verkligt allvarlig 
art, så sker det endast, på det att 
synpunkten niåste komma till be
aktande, då ett nytt kyrkohisto
riskt arbete här utkommer. Schis
men äJr bilagd, den nye påven, 
Martin V, var legitim påve, vi 
kunna sålunda med endast ett par 
»interregna» på ett a två år upp
visa en oavbruten rad av legitima 
påvar. Men de ställen, som be
handla allmänt omtvistade händel
ser, förhållanden eller missförhål
landen, som äro föremål för all-
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. mänt angrepp, måste behwndlas 
utförligt. Detfa kan av naturliga 
skäl icke alltid ske: omfånget är 
begränsat. I sådana fall kan man 
visserligen fordra av en bildad ka
tolik, att han uppsöker sin ledare 
och begär utförligare upplysnin
gar. Detta äro emellertid icke alla 

i stånd att giva honom. Boken vill 
också nå många icke-katoliker. Av 
dessa kan man icke begära, att de 
skola söka en präst, som vill giva 
dem upplysning. Och varför upp
söka en vnist för att få svar på en 
historisk fråga ? Dessa komma 
helt enkelt att vända sig till uni
versalupplysaren - Nordisk Fa
miljebok ! - och ett gott tillfälle 
att komma dem närmare är försut
tet. 

En bök som föreliggande, måste 
vara f örse,dd med litteraturanvis
ninga1· till varje tidevarv, i vilka 
läsaren h'änvisas till litteratur, 
som utförligare behandlar ämnet: 
först god katolsk litteratur, vari 
han kan se den katolske fors
karens syn, se,clmn vederhäftig 
icke katolsk litteratur i mindre, 
men väl vald omfattning. En
dast så kan kyrkohistorien helt 
fylla sin uppgift. Kanske kunde 
denna · litteraturanvisning rent av 
verkställas i ett särtryck om ett 
ark ? T1ill och med fackmannen 
kan tveka om var han t. ex. skall 
finna en hastig orientering över de 
senaste årens betydande kata- · 
kombundersöknirngar i Rom. 

Det har redan inledningsvis 
sagts, att boken egentligen är en 
översättning. Detta förhållande 
har naturligtvis nödvändiggjort 
en omarbetning och bredare fram
ställning av händelserna i Norden. 
Om- denna uvidgning av al'betet är 
intet annat än gott att säga. 

Kyrkans motståndare angripa 
oftast densamma med oerhörd 
skärpa, ofta med påfallande orätt
visa, i s•ina fra:mställning·ar och 
fordra ändock, att dessa skola er
kännas som >>historiska». Skulle 
en svag opinionsyttring om vissa, 
felaktigheter i läroböckerna fram
komma, 8å höjes ett •indignationens 
här skri. Katolsk -historieskrivning 
är ju tusen gånger värre ! Det är 
därför av särskilt intresse att taga 
del av en äkta katolsk framställ
ning av t. ex .. Luthers liv och verk. 
Det är rent av iögonenfallande, 
med vilken oväld och objektiv,itet 



här de missförhållanden, ,som i sin 
mån kraftigt bid1;ogo till att fram
kalla 1500-talets reformationsrö
relser, erkännas. Men denna välv
ning har samtidigt flyttats in i 
sitt historiska och, icke minst, eko
nomiska sammanhang. Den som 
endast vill besvära sig att genom
läsa detta kapitel om reforma.tio
nens uppkomst, skall lätt finna, 
huru väl den nya kyrkohistorien 
lyckats förverkliga sin devis, Leo 
XIII :s stolta ord : »Historieskriv
ningens lag är att icke våga säga 
någon . osanning, men att heller ic
ke sky att omtala hela sanningen.» 

Sveriges katoliker, som härmed 
på det varmaste anbefalles att 
skaffa sig boken, äro att gratulera 
till denna nya förökning i sritt bok
förråd, och översättarna såväl som 
översättningens redaktör, · Pater 
Ansgar Meyer, till ett sällsynt lyc
kat aribete, som säkerligen i sinom 
tid ska,11 bära god frukt, ja, myc
ken god frukt. 

G. E-n. 

Jesuitmoralen i svenska 

skolböcker. Två föredrag 
av domprost · J. M a u  s
b a c h. Birgittaföreningen. 
Stockholm 1924. 
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I ovanstående lilla häfte äro de 
bägge föredrag sammanförda, vil
ka domprosten i Mtinster, Mgr. J. 
Mausbach, höll i Stockholm hösten 
1923 om jesuitmoralen ocih vari 
han på ett sakligt sätt bemötte den 
kritik, som föranleddes av biskop 
Bitters inlaga till skolöverstyr�l
sen. 

Vi äro skyldiga Birgittaförenin
gen ett varmt tack för att den för
anstaltat utgivandet av dessa före
dra.g. Hur försvarslösa stodo vi ej 
under de upprörda dagarna hösten 
anno 1921, då varje tidning man 
öppnade innehöll de värsta beskyll
ningar mot den katolska kyrkan, 
späckade med förkrossande citat 
från mer eller mindre okända 
teologers lärda avhandlingar !  Att 
våra motståndares bevisföring 

ej alltid var fullt så tillförlitlig; 
kunde ofta även en lekman 
inse. Men hur var det möjligt 
för en icke-foclunan att komma 
tillrätta med t. ex. alla dessa citat 
från . kasuistiska handböcker från 
1500- och 1600-talet, ofta oåtkom
liga på biblioteken ? (Det är be
tecknande, att nästan alla ankla
gelser mot »jesuitmoralen» äro ba
serade på lösryckta uttalanden ur 
arbeten, som i mycket återspegla 
en svunnen tids åskådning och be
handla fall, som sakna analogi i 
vår tid) . Och för övrigt mötte det 
så gott som oöverstiglfga svårig
heter att i den dagliga pressen få 
publicerat något svar på angrep
pen. 

Det är därför ytterst glädjande, 
att vi nu få se en del av dessa an
grepp bemötta av en så lärd och 
,uppskattad katolsk teolog som 
Mgr. Mausbach. 

Förf. analyserar först innebör
den av satsen : »Ändamålet helgar 
medlen» och lämnar därefter en 
intressant redogörelse för slagor
dets historia och de misslyckade 
försök, som gjorts att i jesuiter
nas egen morallära upptäcka den 
så mycket omtalade grundsatsen. 
I en klar och träffande skiss be
lyses kontrasten mellan å ena si
dan den katolska kyrkans omut
ligt konsekventa moralsystem, upp
byggt på grundvalen av den ·eviga 
sedeläran, med Gud, Guds vilja 
och förhärligande som högsta mål, 
och å den andra den moderna eti
kens brokiga lärosystem, som så 
ofta kompromissar med rådande 
modeföreställningar. 

I det sista föredraget behandlas 
kasuistiken, ett gebit, där så mån
gen tilltagsen kritiker av katolsk 
moral firat lättköpta triumfer ge
nom att · ur sammanhanget lösryc
ka och generalisera hårdragna 
omdömen om kinkiga moraliska 
problem, som ibland faktiskt en
dast uppställts som teoretiska öv
ningsexempel. Förf. visar bl. a. ,  
huru biktfaderns oe1,hört krävande 
plikt att taga ställning till alla 



upptänkliga moraliska problem 
nödvändiggjort en analytisk be
handling och en kodifiering av de 
kristliga , grundsatsernas tillämp
ning i det privata och offentliga li
vets många invecklade förhållan
den. Att detta någon gång utmyn
nar i spetsfundigheter är förklar
ligt och förlåtligt, lika väl som 
detta ofta sker vid t. ex. juristers 
analysering av rättsprinciper. Det 
förhållandet, att de protestantiska 
sekterna ej i så hög grad äro ut
satta för kritik i detta avseende, 
beror därpå, att de i regel nöja sig 
med allmänna utläggningar av hit
hörande frågor i stället för att gri
pa sig an med de konkreta fallen. 

Därefter ingår förf. på värdet 
och ti,llförlitligheten i de välbekan
ta, huvudsakligen från tyska .ten
densskrifter hämtade enskilda ex
empel på den s. k. jesuitmoralen, 
t. ex. tyrannmordet, jesuiternas 
ställning till den privata ägande
rätten etc. 

De sista sidorna innehålla en 
l{Ortfattad men instruktiv oriente
ring i den likaledes mycket om
debatterade frågan om probabi
lismen. 

Det lilla häftet kan ej nog 

varmt rekommenderas, förnt och 
främst åt varje katolik, men även 
åt varje annan, som vill bilda s1,g 
ett förd.omsfritt . omdöme om de 
här behandlade frågorna. 

H u g o G e r r i n g. 

J o h .  v a n G i j s e 1 :  l\faa
ria-Jumalan Äiti. l\faaria
Meirlän Äitinune. Lahdessa 
1924. 

I Credos mars- och majnummer 
detta år förekomma tvänne artik
lar, skrivna av tidskriftens högt 
värderade vän och medarbetare; 
kyrkoherden Joh. van Gijsel i Hel
singfors och behandlande ämnet 
"Maria - Guds moder och Maria 
- vår moder". Artiklarna, som 
utmärka sig för klarhet, grundlig
het och övertygande kraft, utgö
ra syn111erligen väEdefulla tillskott 
till årgångens apologetiska artikel
serier. De föreligga nu i finsk 
översättning i en liten broschyr 
med ov:anstående titel, en broschyr 
som vi gärna .och varmt rekom
mendera åt våra finskspråkiga 
trosfränder. 
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rån Credos lorn 

Bland de mera besinningsfulla 
<leltagarna i det nyligen avslutade 
nor.diska prästniötet i Lund väckte 
det ovilja, att några särskilda iv
Tare lyckats insmuggla en demon
stmtivt antikatolsk manifestation 
i det för övrigt värdiga mötespro
grammet. Vid en av huvudguds
tjänsterna upptogs nämligen en 
kollekt för »Lutherspenningen», 
anordnad av det nystiftade för
bundet »för protestantismens vär
nande mot romersk propaganda". 
Flera värdiga prästmän bland 
dem den sympatiske och noble 
domprosten i Lund gin:go omki·ing 
med håvar i den 'av 1000-tals åhö
rare besatta domkyrkan för att 
däri infånga Lutherspenningar. 
Insamlingsresulrtatet blev emeller
tid föga lysande - omkring 360 
kr. - troligtvis mest tjugofem
öringar. Oin användandet av den
na lilla stridskassa ha också de lus
tigaste rykten varit i omlopp. För
bundet för protestantismens vär
nande fär inte glömma, att också 
]öjet är en farlig fiende, som ut
manas genom dylika protestyttrin
gar. 

Mera löjlig än farlig verkar ock
så underrättelsen om, att Spanien 
nu skall göras till operationsfält 
för en systematisk vrotestantisk 
propaganda. En icke-katolsk in
sändare till Credo gör med anled
ning av denna nyhet nårgra reflex
ioner, som vi icke vilja undanhålla 
våra läsare, ehuru de förefalla oss 
något för respektlösa. Må var 
och en läsa dem och bedöma deras 
sanningshalt: 

»Nu skall pTotestanterna i väg 
och göra propaganda för fader 
Luthers verk i det urgamla, katol
ska Spanien. Det om något mås
te då v,ara en Gudi' behaglig gär
ning, i synnerhet när man betän
ker att det är prästbrist i landet. 
Det är riktigt ädelt. Ungefär som 
att ge sin sista brödkant till sin 

. nästa - ja, ändå mer - som att 
truga den på honom, fast han al
drig bett om den eller ens ser ut 
att Hda av svält. 

Äntligen randas det stora ögon
blicket för de i Luther trog11a. 
Tänk på allt besvär och arbete de 
haft för aitt motverka det förfär
liga och fruktansvärda som kallas 
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katolska faran. Vi ha till den grad 
blivit varnade för detta medeltida 
avgrundsspöke, att de med mera 
vetgirighet begåvade ibland oss, 
vallfärdat till de katolska själa
sörjarna för att efterhöra huruda
na förhållam:lena egentligen äro. 
Varningarna ha även antagit · så
dan karaktär, akt man dels kunnat 
misstänka, ,att fruktan i någon 
mån inkräktat på sanningens be
kostnad, och dels undrat, om Lut
hers goda kyrka är byggd på så 
vacklande grund, atrt den kan råka 
i fara att störta samma::.1 vid min
sta påtryckning. Ja, man har bå
de tänkt och undrat mycket, som 
kanske inte precis varit ägnat att 
stärka, vare sig tron eller förtrös
ta:n på den svenska statskyrkan. 

En aning förvånad blir man j u  
onekligen vid detta senaste utslag· 
av lutlhersk aktivitet. I vårt fria, 
stolta, av Luthers ande besjälade 
och välsignade land tolereras ej 
propaganda. Det är något av on
do som kränker självständigheten 
och sårar personligheten. Och rJ.et 
har nästan förefallit som något så 
okristligt som hatet flammat upp 
i de protestantiska lägren bara vid 
tanken på att »Rom» skulle kunna 
vinna en själ från Luthers fålla. 
Jag har verkligen inbillat mig att 
det var sjä,lva begreppet propa
ganda som var av ondo. Men detta 
kan inte vara fallet. Det tycks en
dast vara propaganda bedriven av 
andra läger som är brottslig. Vår 

· gode och ene1�giske ärkebiskop har 
r,ämligen känt hänförelsens entu
siasm låga, när det märkliga för
slaget om protestantisk propagan
da i Spanien framfördes av en 
mäktig internationell evangelisk 
kyrkokonferens i London. Han 
skyndade genast, i full överens
stämmelse med sin natur, att till
sätta en kommitte för närmare ut
redning av frågan. 

Genom denna senaste aktion 
kunna då de mera nitälskande i 
Luthers vingård dokumentera sig 
såsom himmelens arv;ingair. Man 
måste, enligt skriften, varda såsom 

ett barn för att komma till him
melriket, odh det bekräfta de nu 
att de äro. Barn äro synnerligen 
skickli1ga i att praktisera ett lika
för-lika-system, som nu de  vuxna 
funnit sig föranlåtna att taga ef
ter. Görs det katolsk propaganda 
här i vårt tämligen indifferent re
ligiösa land, så utrustas genast en 
härskara missionärer för att värva 
själar i Spanien. Det är allt,id lite 
styvare. Undras varför de inte 
började med själva »Rom» ! 

Vore jag ärkebiskop och Lut
her min själs ankare, tror jag, att 
om jag skulle plantera ut kommit
teer över landet och fruktade » ka
tolska faran», jag skulle börja 
med att tillsätta en kommitte för 
att söka utröna i vad vår stats
kyrka brister efter en annan kyr
ka kan vinna ,terrä:ng. Denna 
»flykt ur statskyrkan» tyder nä
stan på att där finnes »something 
rotten».  

Men det är naturli,givis ädlare 
att reformera och missionera i an
dra än det egna landet. Det bevi
sar större självförglömmelse. För 
något så okristli,gt som en hämnd
akt, kan man väl i11te förutsätta är 
drivkraften, när det rör sig om 
dem som: skola v,isa och lära oss 
vanliga stackare, vad som menas 
med vcerklig - kristendom !» 

Norges katolska klerus har åter 
förlorat en av sina ädlaste med
lemmar då rektor A .  Crul den 2 
sistlidne september avgick med dö
den. Den avlidne var född i Leur 
i Holland den 19 juni 1846, präst,. 
vigdes den 7 juni 1879 och reste 
samma åtr till Norge, där han se
dan verkat i själarnas tjänst. 
Först sändes han ända upp till 
Hammerfest, men blev redan efter 
tre år förflyttad till Tromsö. 1885 
fick han sin verksamhet förlagd 
til Fredrikshald, 1887 utnämndes 
han till sogneprrest i Fredrikssta:d, 
men kom snart tillbaka till Fred
rikslrald, där han kunde kvarstan
na i lugn och ro 1890-1912. I 
denna stad vann ha::.1 icke blott si-



na församlingsbors utan också 
hela befolkningens »höiaktelse». 

Men år 1912 utnämndes han till 
rektor för Sankt Franciskussyst
rarna i Bergen. Ofta kunde den 
gamle vördnadsvärde prästen kän
na hemlängtan. En gång tog han på 
allvar avsked av sina vänner i Ber
gen och for till Holland, där han 
ville tiUhringa sina sista år i lugn 
och ro tillsammans med sin gam
la syster. . Men till allmän förvå
ning koni han blott efter några 
veckors bortovaro - t,illbaka till 
·Bergen. Kärleken till Norge, till 
arbetsfältet hade visat sig starkare 
än kärleken till hembygden. Bis
kap Smit lhar begivit sig till Ber
ge1:1 för att vara med om den upp
burne prästens begravning. 

Det nya katolska sjukhuset i 
Trmnsö anses skola bliva fullbor
dat före jul. Det ät beläget på en 
av stadens bästa tomter och kom
mer förmodligen att kosta mellan 
600,000 och 700,000 furonor. 

Den Helige Fadern har i en audi
ens mottagit 300 eng\elska katol
ska sjömä111, vilka han gav den 
apostoliska välsignelsen försäk
rande, ait han också ville utsträc
ka denna till deras fosterland och 
deras konu�1gapar, som påven ofta 
erinrade s,ig med ett alldeles sär
skilt välbehag. Slutligen sa:de den 
Helige Fadern till den entusiastis
ka församlingen : » Som Ni ser är 
jag också på sätt och vis sjo1rnan 
liksom alla påvar, som Försynen 
har satt att styra Guds Kyrkas 
hemlighetsfulla fartyg.» De för
tjusta sjömännen måste till slut 
hurra för Petri efterträdare, som 
förstod att tala tiU dem så vackert 
och så mänskligt. 

M g1• M wrty biskop av Nimes har 
avlidit ute på sitt landställe den 5 
augusti i en ålder av 62 år. Han 
blev biskop av Nimes år 1921.  

Biskopen av Metz Mg1· Pelt har 
riktat ett brev till sina stiftsbor, 
vari han i varma ordalag tackar 
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dem för den trohet, som de under 
den sista tidens oro ha visat mot 
Kyrkan. 

Jesuitgeneralen har nyligen be ... 
sökt Spanien på en visitationsresa. 
Den 15 augusti '\oar han inbjuden 
til middag på Kungliga Slottet i 
Madrid. 

Hans Herzel, son till den bekante 
sionistledaren Theodor Herzel, haT 
nyligen konverterat i ett domirni ... 
kanerkloster nära: Wien. Han fick 
mottaga dopet av en präst, som 
själv hade omvänt sig från j udenc. 

domen. - Doo canadensiska pro
vinsen av jesuiter.orden har nyfr
gen blivit delad i tvenne provinser, 
en franskspråkig och en engelsk
språkig. 

I Turkiet härskar en kristen
domsfientlig stämning. De kristna 
trakasseras på allehanda sätt av 
den mohammedanska fanatismen. 
En del av den katolska befollmin
gen jl det turkiska riket har till och 
med ansett sig nödsakad att lämna 
landet. 

Fransiskane1·or.clens generalka
pitel har till ordensgeneral korat 
den hittillsva:ra11de provinsialen i 
Padua, pater Alphonso Orlich. 
Han är den hundraförste efterföl
jaren till den heliga Franciskus av 
Assisi, är född i Dalmatien och en
dast 36 år gammal. Bengale,ns 
apostel pater Albert Cazzaniga har 
nyligen avlidit i Italien 80 år gam
mal. År 1870 utsändes han till 
Bengalen . som medlem av Missi
cmssällskapet i Milano. Han lärde 
sig snabbt det främmande språket 
och utgav en katekes för de in
födda. Särskilt genom sin ovanli
ga förmåga att meddela religiös 
undervisning vann han de utmärk
taste resultat av sitt arbete. 

Biskopen GIV Portland, Maine, i 
Förenta Staterna Mgr L. S. Walsh 
har nyligen avgått med döden. Den 
avlidne var född i Salem, Massa-
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chusetts, den 22 januari 1858, var 
en tid ledare för de katolska sko
lorna i Boston ,och valdes den 3 
augusti 1920 till biskop av Port
land. Hans kyrkliga . verksamhet 
blev i hög grad välsignelsebrin
gande. Under hans episkopat 
växte katolska kyrkor, skolor och 
sjukihus överallt fram i Maine, där 
katolikerna nu utgöra omkring 20 
proc. av hela befolkningen. Men 
·biskop W alsh var också mycket 
-historiskt och politiskt intresse
rad. Han var en av grundläggar-
na · till Katolska Historiska Säll
skapet för Nya England, som 
bland annat åt framtiden har be
varat minnet av detta intressanta 
lands första missionärer. Poli
tiskt var han en varm anhängare 
av de  enskilda staternas självsty
relse inom unionen och tog livlig 
del i sin egen stats allmänna ange
lägenheter. Ända in i det sista ar
betade han oförtrutet. Det tom-
. rum som han har lämnat efter sig 
· torde bliva svårt att fylla. 

Fastän Brasilien efter nordame� 
rikanskt mönster genomfört skiljs
mässa mellan kyrka och stat, här
skar likväl det hjärtligaste sam
förstånd mellan landets andliga 
och världsliga ledare. Detta fram
gick icke minst av de högtidlighe
ter, som firades med anledning av 
ärkebiskopens av Rio de Janeiro, 
kardinal Arcoverde de Albuquer
q lle, femtioårsjubileum som präst. 
Republikens president infann sig 
jämte hela regeringen vid gratu
latutionscouren, och utrikesminis
tern gav en stor festdiner till ju-, 
bilarens ära, till vilken hela den 
diplomatiska kåren var inbjuden. 
Då kardinalen senare jämte- de 20 
biskopar, som vsoro med om hög
tidligheterna gjorde presidenten 
sitt återbesök, mottogs han med 
den ceremoniell som är reserverad 
för regerande furstar. Såväl pre
sidenten som utrikesministern be
tonade i sina tal vid festligiheterna 
Kyrkans stora betydelse för den 
brasilianska statens sunda utveck
ling. 



ROSE�KRANSSÅNGERNA . 

Av Abbe J. Louis, Chartres. 

DE GLÄDJERIKA HEMLIG
HETERNA. 

1. BEBÅDELSEN. 

Under det hon beder, 
Hinilens sändebud. 
Bringar åt Maria 
Hälsningar från Gud. 
Jungfrun varder moder, 
Moder till Gud's Ord. 
Sådan upphöjd heder 
A. l·irig förr cir spord. 

2. BESÖKET HOS ELISABETH. 

Skynda, Jiingfru, has"ta 
Bort från Nazareth! 
Helge Anden för dig 
Till Elisabeth, 
Genom· clig välsignar 
Komniande profet, 
M ed'a,n höqt clu prisar 
Guds · barmhcirtig het. 
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3. JESU FÖDELSE. 

Hjälplös vill Han födas 
Till, en ringa lott, 
Fattig vill Hcin vara, 
H elci världens Drott. 
Han, som cillting skapat, · 
Späd och svaa vi se 
Härskartronen finna 
Blott iJå nwderns knci. 

4, FRAMBÄRANDET I TEMPLET. 

När i templet Jungfrun 
Sonen bärer fram, 
Simeon i Honom 
Ser Gu.ds offerla111,1n, 
Men då himlen f orclrcir 
Denna tunqa gärd 
Hjcirtat gernomborras 
Av ett s11rärtcins svärd. · 

5. ÅTERFINNANDET I TEMPLET. 

Fröid f_örutan like! 
Ende Sonen kär 
Efter namnlös oro 
Återfunnen är! 
Efter ditt exempel 
Fattig syndare 
Kan i templet finna 
Än sin Frälsare. 



DE SMÄRTORIKA HEMLIG. 
HETERNA. 

1. ÅNGESTEN I ÖRTAGÅRDEN. 

Heliga Giids Moder, 
De:n dit kärast haft 
Tönimer intill drciggen 
Smä1·tans bittra saft. 
Dödens fasa bryter 
Nu Ha,ns starka mod, 
Ur Hans porer strönima 
Ångestsvett och blod. 

2. HUDFLÄNGNINGEN. 

Gisslad, sargad, slagen 
U1nder smäderop, 
Blödande Han dignar 
Grynima bödelhop ! 
Spön, som Honom sliten, 
H ören itpp att sl,å! 
A ck, för våra synder 
Får Han lida så! 

3. TöRNEKRöNINGEN. 

0, du ömma Jwngfrit, 
Städse nya kval! 
Törnekronan vållar 
Smärtor idan tal. 
Skåda nu din gärning, 
Usle syndaträl: 
Hiirlighetens Konung 
Lider för ,d i t t fel. 

4. IWRSBÄRANDET. 

Trogna själ, betrakta 
Jesus steg för steg, 
Bärande Sin börda 
Korsets långa väg. 
Se, Hans eaen Moder 
Vandrar i Hans spår, 
Ända till Kalvaria 
Hon med Honom gå1·. · 

5. JESUS DöD PÅ KORSET. 

I osäglig vånda 
Mänskosonen dör, 
Och försoningsof fret 
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Hårda sinnen rör. 
Bredvid dig, Maria, 
Som av synd ej vet, 
Börja vi att fatta 
Snvärtans hemlighet. 

DE ÄROFULLA HEMLIG
HETERNA. 

1. UPPSTÄNDELSEN. 

Underbara segrar! 
Bräckt är dödens glav ! 
Jesus, krrönt med ära, 
Uppstår ur Sin grav ! 
Torka dina tårar, 
Kära M ocler, nu, 
Ty ditt barn, din Herre · 
Lever, lever ju! 

2. JESU HIMMELSFÄRD. 

Sväva bort från jorden, 
Upp 11wt himmels höjd, 
Åle'riJänd till Fadern, 
Till evärdlig fröjd! 
Rerl oss där en boning, 
Men Din Moder giv 
Oss för väntetiden' 
Till 'Vår tröst, vårt liv. 

3. DEN HELIGE ANDES SÄNDNING. 

Åter nya under 
Av Din kärleks skatt! 
Ty Hugsvalarn kommer, 
Lyser U1JP vek natt. 
Fruktan Han förjagar, 
Tålamod beskär. 
Bed, o helga Jungfru, 
Att Han blir oss när! 

4, MARIAS HIMMELSFÄRD. 

Men i himlen J esitS 
Längtat efte1· dig, 
Därför nu Han nalkas, 
Hämtar dig till Sig. 
Där du härskar över 
Himlens hela hov. 

- Troner, herradömen, 
Sjungen herrvnes lov! 



5. MARIAS KRÖNING I HIMMELEN. 

Härlighetens krona 
Dig förvarad är, 
J esu.s Kristus kröner 
Själv Sin Moder kär." 
-. Men där högt dii tronar 
Ovan synd och död, 
Bed för oss, Maria, 
Minns oss i vår nöd! 
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övers. från franskan 
av K a r  i n A n t e  1 1. 

ROSENKRANSMÅNADEN . .  

Rosenkransbönens fromma vana 
var icke okänd för våra katolska 
förfäder. Det bland vår tids sven
ska protestanter gängse uttrycket 
radba111d förekommer också i me
deltidssvenska. I en anteckning i 
Stockholm stads jordebok för år 
1455 talas sålunda om rafband 
(bärnstensband, rav = bärnsten) . 
Vanligen kallades emellertid ro
senkransen under Sveriges medel
tid "pater nostei· band" med tanke 
på de böner, som ingå i densrun.ma. 
I Svensk Diplomatarium förekom
mer detta ord på två olika ställen 
(3: 287 och 4: 370) . Ooh om de1J.1 
heliga Klara berättas i Klosterläs
ning (utg. av Klemming 1877) , att 
hon "saman la:gdh" stenbitar, var
med hon räknade sina böner, "for 
thy at hon ey hafdhe pater noster 
band" ( s. 322) . 

Också det sköna, sinnrika nam
net Jungfru Maria psaltare, 
"warffru psaltara", återfinnes i de 
gamla dokument, som ännu äro i 
behåll från vår medeltid. 

I det s. k. Giessenmanuskriptet, 
en börrbok präntad i Vadstena 
kloster i 1500-talets början, · fin
nes rosenkransandakten utförligt 
beskriven. Där berättas, att 
"J omffru Maria" ffi1 gång visade 
sig för en from munk, som gärna 
tjänade henne. Och hon brud ho
nom läsa Vår Fru Psaltare under 
julh'ögtiden . . Han skulle sålunda 
bedja tre gånger femtio Ave Ma
ria och ett Pater Noster vid vart 

tionde A ve och ett Credo · "widh 
hwaria fämtionde Ave Maria" d. 
ä. inalles tre Credo. De första 
femtio A ve skulle han läsa för den, 
g1lädje, som den heliga Jungfrun 
kände, då ängeln kom och förkun
nade, att hon skulle bliva moder 
till "gudz son". De följande fem
tio Ave skulle gälla Marias gläd
je, då hon födde världens Frälsare. 
Och de sista femtio A ve skul1e lä
sas "för alla the äro", som Guds 
Moder "nw haffwer j himerike til 
likarna oc siäl". Till sist uppma
nade Maria sin fromme tjänare, 
att han också skulle lära andra 
denna böneövning, ty många skul
le genom densamma "komma til 
himerike". 

I samma innehållsrika bönbok, 
som troligen huvudsakligen prän
tats av tvenne nunnor, Katheri'na 
Ty11gilsdotter och Margareta 
Olofsdotter från Nyköping, berät
tas också om en kartusianerbroder, 
som i en vision fick skåda "alt 
himerikes härskap" lova Gud med 
en skön rosenkransandakt "tak
kand:he g1udhi fföre alla sina godh
gärningha". Det sades honom ock
så, at människan får sina synda
straff utplåna.de varje gå·rig hon 
använder denna himmelska · an
dakt. Och de "ffaghra kronor" 
som de undfå av Gud i himmelri
ket skola vara lika många som de 
"rosen kranzsa" de läst härnere på 
jorden. 

Efter denna inledning följ-er så 
en rosenkransbetraktelse med ej 
mindre än 54 punkter, där huvud
händelserna ur Jesu liv genomgås 
av den fromt betraktande. Slutli
gen omnämnes också Marie him
melsfärd, "H wilkin tik sina häl
gaste modher, wpthok til himeri
kis". Andakten avslutas med en 
vacker bön, vari den bedjande bön
faller ·Guds Mo:ler, att hon "aff 
mik W!Sle s:ynderske" ville mottaga 
"thänna besynnerlika rosen 
kranz", sammansatt av "b1omst
rom" d. ä. ängelns hälsning. 

Sedan måste vi gå ett gott stycke 
väg fram i tiden, då katolskt liv ef-



ter århundradens vinter åter be
gynte att spira i Norden. I Leon
hard Goffines Religions-Handbok 
Jör katholska församlingar 
( Srtockholm 1841) omtalas "Den 
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tyrkronan. På anstiftan av sin 
hedniska moder Drakomira och sin 
broder Boleslaus mördades han av 
den sistnämnde i kyrkan i . Alt
bunzlau ' deii. 28 september , 929. 
Men som sitt lands skyddshelgon 
härskar han över sitt f.olk ännu i 
dag som är. 

Det märkligaste med den heliga. 
Wenceslaus är hans stora kärlek 
till altarets heliga sakrament, så 
mycket märkligare . när man tar i 
betraktande de tidsförhållanden 
under vilka 'han levde. Med sina 
egna händer brukade han jorden i 
vilken han efteråt sådde det vete 
som sattes åsido för altarets be
hov. När kornet var moget skör
dade och malade han det egenhä;n
digt, knådade degen och bakade 
brödet, varpå han överräckte det 
som ett offer åt prästen. På sam
ma sätt skördade han de druvor. 
och beredde det vin som skulle an
vändas vid mässan. 

Marianska Psaltarens högtid 
(Första Söndagen i October) " ( Il, 
464) , varvid inledningsvis omtalas 
att "Den Marianska Psaltaren, 
även kallad Rosenkrans och Rad
bandsbön, har uppkommit i början 
av fjortonde århundradet." Efter 
några historiska upplysningar på
pekas också rosenkransandaktens 
höga värde : »,Sammansättningen 
av denna Psaltare var frukten . av 
en djup människokännedom och en 
klar blick uti tidens behov ; fruk
ten · av en brinnande nitälskan för 
de vilseleddas välfärd, som förstod 
att förena de högsta föremålen för 
tro ooh tillbed'lling med den lätt
fattligaste undervisning i en en
kel böneform". Rosenkransens 
"trenne huvudstycken" kallas här 
"dein fröjdefulla, den smärtefulla 
och ·den ärefulla Rosenk1,ansen". 

Något gammalt radband från 
Sveriges katolska tid finnes ej 
mera i behåll. Väl hava pärlor av 
olika ämnen blivit funna i marken 
vid utgrävningar, men om ingen 
av dessa kan man med skymten av 
visshet sä;ga, att den tillhört eti 
radband. Men rosenkransandak
ten var också bland våra katolska 
farfäder en högt skattad andakt. 

Icke tillfreds med att dagligen 
1 bevista det heliga mässoffret, var
i vid han knäböjde mitt ibland fol
. ket på det bara stengolvet, ansåg 

han det för en stor ära att få 
tjänstgöra som akolyt eller att på 
något annat sätt få tjäna i helge
domen. Efter att ha tilbragt flera 
timmar under dagen i bön framför 

I
:.. det allraheligaste · sakramentet, 

steg den unge hertigen ofta upp 
om natten ooh skyndade, mäktigt 
dragen av Guds kärlek, till kyr-

S:T WENCESLAUS. 1 kan för att besöka den Konung vil-

För tusen år sedan styrdes Böh
men av en from hertig vid namn . · 
Wenceslaus. Han hade av sin far
moder Ludmile blivit uppfostrad i 
den kristna tron, och han blev en 
mönstetkristen och en mönsterre
gent. Landet var ännu delvis 
hedniskt; men Wenceslaus sörj
de för den kristna lärans befästan_ 
de i riket, han byggde kyrkor, ut
övade en stor välgörenhet mot de 
fattiga, avskaffade dödsstraffet. 
Själv förde han en askets och ett 
helgons liv och skulle därför snart 
få utbyta furstekronan mot mat-

ken där dolde sig i ringhet. Vid 
dessa tillfällen strålade hans an
lete ; den kärlekseld, som lågade i 
hans själ, tycktes meddela sig åt 
kroppens alla lemmar. 

Härom finnes en mycket vacker 
legend, som diktare och målare äl
skat att framställa. En bister vin
ternatt, när marken var betäckt 
med snö, gick hertigen barfota, 
ledsagad av en page, att avlägga 
sitt sedvanliga besök i kyrkan. 
Hans följeslagare huttrade av 
köld och klagade högt över smär
tan i sina fötter. Då tröstade ho
nom hans herre kärleksfullt och 
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Tådde honom att gå bakom i de också blott för en flyktig stund, 
fotspår hertigen själv nyss . upp- handlat Så som om e1i enda, dödlig 
trampat. Så snart pagen gjorde människas goda tanke om dig vore 
detta spred sig en ljuvlig värme · dig dyrbarare än din eviga salig-
i ihans fötter · och han kunde nu het? 0 denna blick, denna gu-
med glädje följa helgonet på den domliga blick, som upplyser digom 
fromma vandringen. · -· ·--hela din skuld och uselhet och än-

Måste vi icke blygas över vår dock giver dig hoppet om upprät-
liknöjdhet och våra oräkneliga för- telse, denna blick, som giver dig 
summelser, när vi tänka på den lov att återvända till Mästarens 
böhmiske hertigen och på den aN- fötter, fastän det synes dig att 
lägsna tid och det halvvilda land Hans för.barmande måste vara ut-
han levde uti ? tömt ! Denna 1sorgsna, milda, höga 

»Men», utbrister en fransk po- blick,. som vill åter.kalla dig till allt 
et, * » V.ad betyder väl ändå ett hel- det du g,enom ditt eget förvållaude 
gon, även om det är en hertig av förlorat ! Huru ofattlig är icke 
Böhmen, emot heligheten själv, din köld, o mitt hjärta, som kan 
Jesus Kristus, Gud i- Därför .  till- motstå denna blick ! 
ropar jag alla bedrövade 1Mh eder Och även när du icke medvetet 
alla, mina okända vänner, mina · förnekat din · Herre i ord eller gär-
läsare, mina fränder och alla dem ning, huru ofta har Han icke vänt 
som berövats hoppet - jag till- sig om och sett på dig, sett in i ditt 
ropar eder av fullaste övertygelse :  samvete och blottat för dig hem-
Skynden ! träden i Jesu fotspår, I liga tankar, känslor, önskningar, 
bröder som liden, och I skolen icke varmed du djupt bedrövat Hans 
lida mer !» heliga hjärta ? Han har låtit dig 

K. A. 

"OCH HERREN VÄNDE SIG OM 
OCH SÅG PÅ PETRUS". 

Huru gripande äro icke dessa 
011d, huru överväldigande - "och 
Herren vände sig om och såg på 
Petrus" ! Träffa de icke även dig 
in i hjärtegrunden ? 

Ock, huru ofta, min själ, har 
icke .Jesus vänt sig om och sett på 
dig, på dig också, och huN har du 
mött denna Hans blick ? Hans gu
domliga, manande, kallande blick, 
som även när den förebrår uttryc
ker en så förlåtande kärlek, ett så 
bottenlöst medlidande. _ Har d 11 
vänt dig bort från denna blick, har 
du undvikit den, försökt intala dig 
själv att blicken ej gällde dig -
eller har du liksom Petrus smul
tit i tårar vid din älskade Heri·es 
blick, när du märkt att du av feg
het fömekat Honom, att du, om 

* Jean Vaudon. 

· se och förstå din syndfullhet. Huru 
har du då mött Hans blick, :har du 
varit villig att se och förstå, att 
ångra och bekänna - eller har du 
vänt dig bort? 

· Och har det ej varit Han som 
sett på dig alla de gånger du för
nummit en plötslig inspiration, en 
god ingivelse, en osjälvisk önskan, 
,en ädel tanke, en allvarligföresats, 
varje gång längtan efter något 
bättre och heligare uppfyllt ditt 
sinne, varje gång den Helige Ande 
talat till ditt hjärta? Har du mot
stått nådens verkningar i din själ ?  
Har du  vänt dig bort för den sö
kande blicken ? Har du klenmodig 
och oföretagsam dröjt med att föl
ja dina heliga impulser tills de 
slocknafhort och du åter stått där 
kall, tvekande, spörjande, olyck-
lig? 

Tänk om din Herre ej mer skulle 
vända sig ,om och se på dig ! Tänk 
om det just nu vore den allra sista 
gången ! 

0 Jesus Kristus, se på mig i 
detta ögonblick, smält bort isen 
kring mitt hjärta, böj min vilja 
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under din visa mig all min synd 
och brist, all Din gränslösa nåd 
och misslmnd ! Och gör mig, som 
Ou gjorde Petrus, starkare efter 
mitt fall, giv mig en större, ödmju-

kare, djupare kärlek till Dig. Giv 
mig ångerns stora nådegåva och 
den sanna botfärdighetens ande. 

K o n  v e  r t i  t. 

FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

PAVLIG LYCKÖNSKAN. 

Biskop MUller hade glädjen att till 
Ärkebiskop Bitter på jubileumsdagen 
överlämna följande handbrev från den 
Helige Fadern. 
· Pius PP. XI till vår ärevördige Bro

der Albertus, Titulärärkebiskop av Sul
tanea. 

Völ'dade Broder, hälsning och aposto
lisk välsignelse. 

Med glädje hava vi förnummit, att 
Du inom kort går att fira den fröjde
fulla minnesfesten av Ditt prästämibe
tes början för femtio år sedan. Ty det 
är utmärkande för kärleken, att den gör 
allting gemensamt för dem som älska, 
såväl glädje som sorg. Dock, den gläd
je som din prästerliga minneshögtid be
reder oss, får ytterligare näring vid 
tanken på 1din förtjänst, som visat sig så 
lovvärd i de mödor, som Du så outtrött
ligen nedlagt på ledningen av det apo
stoliska vikariatet Sverige. Det är där
för vi lyckönska Dig till Ditt fullborda
de prästämbete och hos den evige över
steprästen rbedj a, att Du ännu måtte till
växa i både år och kraft, på det att 
Din a1•betsglädjes frukter måtte bereda 
Dig en myckenhet förtjänster för den 
himmelska härlighetens oförvanskliga 
ärekrans. Måtte Gud med välbehag upp
taga Dina böner, och måtte dessa ytter
ligare styrkas genom den Apostoliska 
Välsignelse, vilken vi av varmaste hjär
ta sända Dig, ärevördige Broder, i Her
ren som ett förebud på himmelska gå
vor och ett tecken på vår bevågenhet. 

Givet i Rom vid Sankt Petrus den 
25 augusti 1914 under det tredje året 
av vårt pontifikat. 

Pius PP. XI. 

HISTORISKT MINNESVÄRDA 
DAGAR. 

voro för den svensk missionen den 1, 2 
och 3 oktober i år, då en av våra unga 
svenska theologer av vår biskops hand 
här hemma mottog Tonsuren och de s. 
k. lägre vigningarna som föregå sub
diakonats, diakonats och prästvigningen. 

I 1S :a  Birgittas kapell på Djursholm, 
nästan på årsdagen av dess öppnande 
mottog stud. theol. Frans . Hausl (född 
stockholmare, som sedan flera år bedrivit 
theol. studier vid universitetet i Inns
bruck) , den s. k. Tonsuren, genom vilken 
han blir upptagen som medlem av 
Kyrkans klerus. Herr Hausl, själv oblat 
av Birgittas orden, de övriga oblaterna, 
Birgittasystrarna och några inbjudna 
samlades den 1 oktober på e. m. i det 
smakfullt smyckade, i ljus strålande ka
pellet. Biskopen i mitra och korkåpa trä
dE•r fram till altaret assisterad av kyrko
herde Nordmark i Birgittineroblaternas 
gråa dräkt samt av theol. kand. 0. Lewin 
även han oblat av orden. - I varma 
hjärtliga ord vänder sig biskopen till 
den unge theologen som skulle mottaga 
Tonsuren samt till en annan ung stude
randei sonl! begiver sig till Innsbruck för 
att börja sina präststudier och nu vid 
detta tillfälle skulle mottaga bekräftel
sens sakrament. Med värme talar bisko
pen om den h. Andes nåd och kraft, som 
han nu skulle nedkalla över dessa Her
rE'ns blivande tjänare. Klar och ljus 
tonar systrarnas sång : ,, Veni Creator 
Spiritus,, - Kyrkoherden kallar med 
namns nämnande Tonsuranden att träda 
fram till ·biskopen, som efter en kort för
maning på latin med en sax på fem 
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ställen av huvudet klipper bort håret, 
för att dä�·1md påminna prästkandidaten 
att han som Herrens tjänare skall med 
glädje bära Kristi törnekrona, lidanden 
och smälek för Kristi sak. - Systrarna 
sjöngo därunder de föreskrivna psalmer
_na. Vid slutet av ceremonien iklädes 
·Tonsuranden den korta vita mässkjortan, 
»röklinet,, och offrar i biskopens händer 
ett vaxljus. - Efter de bägge ceremo
niernas slut kunde vår käre biskQP ej döl
ja  sin glädje över att äga svenska unga 
theologer, utan togo sig hans känslor ut
tryck i ännu E'tt från hjärtat gående tal 
till de unga om prästens arbete i den 
Ji. Andes nåd och kraft. Efter den 
sakramentala välsignelsen sjöngo alla 
>,Store Gud vi lova dig,, -

Lika gripande i all sin enkla värdighet 
voro de två följande dagarnas vigningar 
i S :t Eriks ky1,ka, då kand. Hausl av 
biskopen med samma assistens mottog 
de s. k. ,,ordines minores,, . - Under den 
lt. mässan på torsdagen blev han vigd 
till Ostiarius ( den gamla kyrkans dörr
vaktaresyssla) och Lector (föreläsare av 
de s. k. »lectiones,, ) .  Vid den förstnämnda 
vidrör han kyrkans nycklar som över
räckes honom av biskopen, varefter ärke
diakonen för honom till kyrkans port, 
som den nyvigde öppnar och stänger, 
varefter han ringer med kyrkans klocka. 
Som tecken på lektoratet mottager han 
lectionsboken av biskopen. Under mäs
sa:it erhållE·r han av densamma frids
kyssen. -

På fredagen mottog den unge ordinan
den de två återstående lägre vigningarna 
och blev Exorzist (besvärjare) och 
Acolyth (altartjänare) mottagande bo
ken m:ed besvärjelserna samt ljusstaken 
med ljuset samt den tomma vinkannan. 
Efter den högtidliga sakramentala väl
signelsen med anledning av Jesu hjärta 
fredagen och avsjungandet av lovsången 
»Store Gud,, var ·den i - svenska missionens 
historia sällsynta ceremonien tillända. 
Några år ännu och ·vi få hoppas att i 
S : t  Eriks kyrka se våra svenska kan
didater mottaga under hela församlin
gens deltagande de högre vigningarna 
och som nyvigda präster stiga upp till 
Herrens hdiga altare. 

A 111 i C U s. 

VALLFÄRDEN DEN 14 SEPTEMBER. 

Den traditionella vallfärdsbåten läm
nade Stockholm i ett strålande väder. 
Man fick en rätt stark förnimmelse av 
den anda, som skulle komma att besjäla 
denna vallfart, långt innan d�n tog si:h 
egentliga början med läsandet av lita
nian till alla helgon, den vedertagna in
troduktionen till alla vallfärder. De vall
färdande tycktes till stor del vara med
lemmar av våra kongregationer - en 
upplyftande kongregationsstämning kom 
också att vila övc:•r hela färden. Ett_ an
nat glädjande tecken var den växande 
förtrogenheten med sann, katolsk vall
färdsanda - de andliga erfarenheterna 
från tre föregående svenska vallfärder 
tycktes få ett förtätat uttryck i denna 
fjäi•de. En sund, gedigen vallfärdstra
dition håller på att utvecklas hos oss. 
Man hade en känsla av att man tillsam
mans bildade ett starkt sammansvetsat 
helt, och alltE•ftersom färden fortgick, 
steg intensiteten i bön och sång. Den 
andliga vitalitet vallfärdsledaren lade i 
dagen och som smittade andra, t01•de till 
en del hava berott på den starka kontakt, 
han förnam sig hava med de deltagande. 

Vid framkomsten till Björkö tågade 
vi i procession högt bedjande upp till 

_ Ansgarsmonumentet med den ·korsfästes 
bild buren framför oss. Därpå lästes 
den heliga mässan av Pastor Meyer och 
utdelades livets bröd, som många mot
togo. Vid mer än ett tillfälle har vår 
vallfä1,dsledare visat sig besitta en märk
lig förmåga att ge ett fullödigt uttryck 
åt de säregna känslor och stämningar, 
som bemäktiga sig en, då man befinne'I.' 
sig i Ansgarskorsets närhet, där natu
rens skönhet och tanken på fäderna helt 
hålla en fången. Det var en kärnfull, 
allvarsmättad predikan Pastor Meyer 
höll för oss - man kom att tänka, att 
så måtte de• första trosvittnena hava 
talat till den lilla församlingen i Birka. 
Starkt kändes sambandet med det flydda 
och starkt den egna förpliktelsen. Före . 
avfärden samlades vi ännu en gång vid 
korset, och Pastor Meyer talade till oss 
om vad han förnummit som denna vall
färds kännetecken : andakten, innerlig
heten. Så företogs hemfärden under bön 
och sång. Med ijlakramental välsignelse 
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och Te Deum avslutades den i S :  a 
Eugenia kyrka. 

Bredvid min första vallfärd som kato
lik - -den företogs i ett annat Iand -

. har denna sista fått en särskild plats i 
mitt hjärta. Emellertid tycktes vallfärds
iden ännu icke helt hava slagit igenom 
i våra församlingar. På många håll är 
man ej medveten om vad en valHärd 
inebär och vad den har att skänka. Myc
ket som i katolska länder är självfallet, 
måste . hos oss förklaras och utredas. 
Skulle det icke i vår församlingar be
hövas en klargörande utredning av en 
vallfärds innebörd till välsignelse för 
många? 

E d v i n S a n d q v i s t. 

MARIAöN. 

Söndagen den 21 september lästes den 
årliga stiftelsemässan för framlidna fri
heri·innan Maria Klinckowström i ka
pellet bredvid mausoleet å den lilla idyl
liska Mariaön i BjörkÖfjärden. Kyrko
herde S. Nordmark celebrerade vid al
taret med den gamla altartavlan från 
medeltiden den heliga mässan, under vil
ken de närvarande ynglingarna och unge 
männeri utförde en del sånger. Det var 
gripande att se dessa unga ·män i heligt 
allvar här ute i den stilla ensamheten 
förenas med sin Frälsare i den h. Kom
munionen. 

I gravkoret, dit man efter mässan i 
procession begav sig lästes ,,De profun
dis,, och vid Lourdesgrottan bads ,,An
gelus,, , · På lördagskvällen samt på sön
dagseftermidclagen hölls i kapellet å vil
lan Marielund högtidlig välsignelsean
dakt. ' 

X. 

JOSEFSFöRENINGEN 

firade sin årliga Birgittafest elen 5 okto
ber och öppnade därmed de månatliga 
sammanträdena. Efter den högtidliga 
birgittinervespern i S : t  Eriks kyrka 
samlades medlemmarna i den med elen 
heliga Birgittas bild samt med blommor 
och ljus rikt smyckade festsalen i bi
skopshuset. Kyrkoherde S. Nordmark 
höll ett kort föredrag om elen svenske 
konvertiten Laurentius Jgnatius Tjulen, 

som 1795 blev utnämnd till apostolisk. 
vikarie för Sverige. Hans Högv. Biskop 
Johannes Erik hedrade sammanträdet 
med sin närvaro. 

X 

ELISABETiHSYSTRARN A 

i ,Stockholm hava fått ett länge närt 
önskemål ·förve1,kligat. De hava för
värvat ett eget hem. 

I januari 1923 inköpte de en fastig
het, Brahegatan 7, vilken nu efter ett 
års arbete står färdigombyggd och ä.r . 
inredd dels till moderna bostadsvåningar, 
dels till det sjuk- och vilohem, som syst- · 
rarna i dagarna öppnat. 

Vi lyckönska ;ystrarna till deras nya 
hem och vi skola i nästa nummer åter
komma med en utförligare redogörelse 
för detsamma och för invigningen av 
hemmet och dess vackra kapell. 

TILL F,ERIEKOLONIEiN Å MARIE
LUND 

hava influtet ytterligare gåvor. 
Transport 1Kr. 145 :

Doktor E .  . . . . . . . . .  . . . . . . . ,, 15 : -
E. R-r . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 10 : -

Kr. 170 :

Ett varmt tack till alla ädla givare !  

GÄVLE. 

Elisabethsystrarna i Gävle ha i da
garna flyttat in under eget tak. Det 
nya hemll11et utgöres av ett litet nätt en
våningshus · vid en av stadens centrala 
tvärgator. Fyra fönster åt gatan, ett 
par gavelfönster uppe under takvinkeln 
och såsom föreningslänk med granngår
den ett högt, tätt plank, bakom vilket 
några trädtoppar låta ana en liten träd
gård, se där exteriören. Men där bak
om döljer sig en värld av avskildhet och 
frid. Det är det första intryck, som 
slår en vid inträdet genom den smala 
trädgårdsporten, och detta intryck föl
jer en sedan troget överallt vid genom- . 
vandring av det lilla nätta, prydliga 
hemmet. Den lilla vackra trädgården 



med ,dess av utplanterade blomsterkru
kor kantade gröna gräsmatta och dess 
till vila inbjudande soffgrupp under 
lummiga äpple- och körsbärsträd är 
som en liten klosteridyll. överallt läng,s 
husväggarna löpa små stenkantade blom
steranläggningar, och i al,la vinklar och 
hörn stl> med matjord fyllda lerrörspe
lare, vari frodiga pelargonier prunka. 
Här skulle jag vilja stanna, tänker man 
ovillkorligen. Stiger man så in genom 
den lilla förstugan och den lilla tam
buren (allt tyckes vara diminutivt här) , 
kommer man in i ett litet, men ljust, 
glatt och vänligt mottagningsrum. Dess
utom rymmer nedervåningen ytterligare 
tre rum, varav två eventuellt kunna in
redas till sjukruin för patienter, som 
önska stilla, privat vård. Den inven
tiöst inredda vindsvåningen innehåller 
en trevlig hall, vilken av systrarna an
ordnats till matsal, föreståndarinnans 
enskilda rum, hemmets kapell samt ett 
rymligt kök. Omnämnas förtjänar även 
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den under hela huset löpande källaren 
med cementgolv och förvaringshyllor 
samt en till största delen bakom träd
gården dold rymlig ekonomibyggnad, 
som erbjuder möjlighet till praktiska 
ändringar. Varje rum är försett med 
kakelugn, men oberoende härav finnes 
anordning för centraluppvä:i:mning av 
det hela. 

Väl vore det önskvärt, om rummen 
vore något större och framför alit nå
got högre, men det diminutiva ökar ofta 
hemtrevnaden och motväges här av den 
ändamålsenliga praktiskhet, varmed hu
sets alla utrymmen äro tillvaratagna. 
Var och en, som lärt känna Elisa:beth
systrarna och väi,dera deras trofasta, 
självuppoffrande liv och arbete, kan där
för ej annat än glädja sig åt det lilla 
egna hem, där de, skilda från världens 
jäktande larm och oro, kunna få njuta 
det lugn och den ljuva frid, som de så 
väl behöva och förtjäna. 

K. 



OKTOBER 

1. Onsdag. S :t Rsmigius. Biskop. 
2. Torsdag. De heliga skyddsänglarna. 
3; Fredag. Ferialdag. (Jesu hjär-

tas fredag.) 
4. . Lördag. S :t Franciscus av Assisi. 

Bek. 
5. Söndag. Sjuttonde efter Pingst. 

(I högm. S : a  Birgitta. )  
6. · Måndag. S :t Bruno. Bekännare, 
7. Tisdag. S :ta Birgitta. Änka. Sve

riges skyddshelgon, 
8. Onsdag. Rosenkransfesten. 
9. Torsdag. S :t  Dionysius m. fl. mar

tyrer. 
10. . Fredag. S :t Franciscus Borgia. 

Bek. 
11. Lördag. Dag inom oktaven till S :ta 

Birgittas fest. 
1 2. · Söndag Aderto Ade efter Pingst. 

(I högm. Rosenkransfesten.) 
13. Måndag. S :t  Eduardus. Konung. 
14. Tisdag. Oktavdagen till S :ta Bir

gittas fest. 

Då emellertid helgdagarnas alltmer 
växande fal i stället för att bringa de 
troende nytta och välsignelse, i stället 
förde dem bort från Gud och avsikten 
med dessa fester icke blev uppfylld så 
förordnade Kyrkan i förening med de 
världsliga myndigheterna att en del så
dana fester skulle upphöra att gälla 
som offentliga, påbjudna festdagar, utan 
endast inom Kyrkans liturgi bibehålla 
sin högre rang och festlighet. Sådana 
avskaffcide festdagar äro t. ex. alla s. k. 
cinnandagcir, den helige .Johannes döpa
rens fest m. fl. En del sådana avskaf
fade festdagars offentliga firande har 
förlagts till följande söndag. Kyrkan 
har härvid också tagit hänsyn till de 
stora olikheterna och de skilda förhål
landena i olika länder och i olika tider. 

V ar och en av de tre stora festkret
sarna lik!som även en del av de enskilda 
större festerna har sin förutgående, för
beredande festlighet (vigildag) för att 
förbereda de troende att i rätt anda till
bringa festdagen samt ett efterfölj ande 
avslutande firande av festens hemlighet 
(oktav) för att låta festen fruktbäran
de inverka på de troendes sinnen. Vi-

15. Onsdag. S :ta Teresia. Jungfru. 
16. Torsdag. Ferialdag. 
17. Fredag. S :t Hedvig. Änka. 
18. Lördag. S :t Lucas. Evangelist. 

1 9. Söndag Ni ttonde efter Pingst. 
20. Måndag, S :t Johannes Cantius. 

Bek. 
21. Tisdag. S :t Hilarion. Abbot, 
22. Onsdag. Ferialdag. 
23. Torsdag. Ferialdag. 
24. Fredag. S :t Raphael. Ärkeängel. 
25. Lördag. Vår Frus tidegärd. 

26. Söndag. Tjugonde efter Pingst. 
27. Måndag. Vigildag till S :t Simon 

och Judas fest. 
28. Tisdag. S :t Simon och Judas. 

Apostlar. 
29. Onsdag. Ferialdag. 
30. Torsdag. Ferialdag. 
31. Fredag. Vi'gildag till Allhelgona

dagen. 

gildagarna härröra från de första krist
nas bruk att tillbringa den festen före
gående natten vakande (vigilare = va
ka) och bedjande i kyrkan. Dessa natt
vakor (vigilier) äro. av apostoliskt ur
sprung och ha sin förebild i Mästarens 
egna nattvakor under bön och fasta. 
Oktave,rna bestå av det åtta (octo) da
ga1,s långa efterföljande upprepandet 
och påminnandet vid Kyrkans gudstjän
ster av huvudfestens heliga hemlighet. 

Vid anordnandet av de kyrkliga fes
terna har Kyrkan i äldsta tider tagit en 
viss hänsyn till bestående hedniska fes
ter i det hon satte i deras ställe och 
på deras tid sina egna fester för att så 
hindra de nyomvända att deltaga i de 
hedniska bruken. Det är ett misstag 
att tro, att de kristna festerna skulle så 
småningom ha vuxit ut ur de hedniska 
föreställningarna. 

Utom efter de tre huvudfeste-rna un
der kyrkoåret kan man också indela fes
terna i följande tre klasser : 1) Vår 
Herres fester. 2) Dm heliga Jung
fruns fester. 3) Änglarnas och de he
ligas fester. 

S. N-k. 


