
- �KATOLSK• TIDSKRIFT..!l-A 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

N:r 9 September 1925 
IIIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

GAMMALSVENSK UNDERVISNING OM 

RÄTT SKRIFTERMÅL. 

När människan vill skrifta sina syrn
der, så skall hon först tänka över dem 
och sedan skri fta sig för dem så som 
här nedan står skrivet, ,så varder hon 
evinnerligen säll med Gud. D;en som 
,,ill göra sitt ,skriftermål rätt, han skall 
g'Öra det på det sä,tt som här beskrives 
och som Sanctus Thomas anbefaller ... 

Först och främst skaU ett skrifter
mål vara simplex, det är att det skall 
vara sveklöst så a:tt det skall göras 
med enkla ord utan allt omsvep så 
att synden på alla sätt berättas så som 
elen: har blivit gjord. Och så att ingen
ti!1g sker med' förtäckta ord så att 
skriftfadern ej kan förstå det. 

Sammalunda skall skriftermål vara 
ödmjukt, så att det göres med öd
mjuka knäfall och gudeligt hjärta. 
Och med sådan vördnad och ödmjuk
het, som om människa:rn ginge fram 
inför, Gud själv och !bekände sina 
synder och ingenting såge e11er hade 
för sitt hjärtas ögon utom Gud själv. 

Desslikes skall det ock vara pura, 
det är rent och av innersta hjärte-

roten, så att synden helt och hållet 
gjutes ut ur hjärtat, i vilket elen in
trängt, så att ingenting veterligen för
tiges; då varder hjärtat rent, eljest 
icke. 

Därjäimte skall det vara fidelis, det 
är med troende sinne, så att man full
komligen tror på detta sakrament, att 
det förlåter ens synd, om denna rätte
ligen skriftas, ty ing;en kan vara salig 
utan elen som tror .. 

Dessutom skall det vara vera, det 
är sant, så att i•rngen falskhet eller 
svekfuHhet eller lögn b'landas in i det
samma. 

Därtill skall det ock vara frequens, 
det är det skall ske flitigt, att så ofta 
människan faller i synd, skall hon upp
stå ur synden. Och akta granneligen 
på att hon icke åter faller med fri 
vilja eller av synda:ktighet. 

Likaledes skall det vara nuda cl. v. 
s. blottat och uppenbart, så att ingen1-
ting skyles i hjä1°tat, ty Skriften sä
g.er, att den som döljer sina synder 
på något sätt, han undfår icke avlös-
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ning och upprättas ej av sitt synda
elände; 

Till allt detta skall det också var'a 
discreta det är utförligt, så att',varje 
synd framställes för sig, så att skrift� 
fadeni får v,eta vilka synder som äro 
svåra och vilka. som ära förlåtliga. . 

Dessförntom skall det vara· libens 
eller fri;illigt, så att det sker ,med vil
lighet,, ty påt'vungen tjänst är icke Gud 
täckelig. 

Sammalun:cla skall det yara vere
wnda eller fullt av hlygsel, så att .man 
storligen 'blyges inför -Gud öve1' sin 
synds fulhet. Blygsel - är en stor - bot, 
för synden. 

Desslikes skall det vara integra el
ler fullständigt, så att synderna icke 
uppdelas. Så att man berättar några 
för en skriftefader och de andra: för 
en annan. Ett såda·nll: skriftermål 
hjälper icke människan, ty hon måste 
säga: alla sina synder för en man på 
samma gång·,. om hon annars vill er
hålla avlösning och varda salig, 

Därjämte skall det vara secreta e1-
ler hemligt, så att nian hemligen skrif
tar de synder som: nian !hemligen be
gått och uppenbarli,gen skriftar dem 
som ma:n uppenbarlig;en begått. 

Dessutom skall det vara lacrimabil·is 
eller ångerfullt, så att det skall göras 
med ett förkrossat och sorgset hjärta 
och så ångerfullt, att människan skall 
tycka det vara ,illa av allt hjärttci:, att 
hon har syndat. Ingen sorg är mäk
tigare än ett syndigt samvete. 

Därtill skall det vara accelerata det 
vill säga så beskaffat, au så snart män
niskan åter skulle falla i synd hon åter 
skriftar sig. Så att hon icke dväljes 
så länge i synden, att hon slutligen 
glömmer att skrifta sin synd. 

Likaledes skall det vara fortis eller 
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. stårkt och orubbligt, så att människan 
· fulll<:omligt hoppas på Guds misskund 
· och nåd; GJtt hon får syndernas för
låtels,e, 0111 hon skriftar sig rätteligen. 

- Dessförutom skall det var accu
sans eller anklagande;· så a:ttmänniskan 
skall anklaga sig själv for sina syn
der och icke på något. sätt ursäkta sig 
för synden utan bekänna sig storligen 
skyldig mot Gud och sin egen själ. 

Till allt dett•a, skall det slutligen 
även vata parata parere. Detta bety� 
der att hon skall vara redobogen_ att 
lyda vad henn1es skriftefader bedet 
henne göra och att horn frivilligt ut
för vad han sätter henne till bot för 
synden. Ty synden förlåt,es icke, om 
hon icke vill utf_öra boten. Ingen kan 
fullständigt läka:s som är sårad, om 

· han icke lyder läkaren och rättar sig 
eHet hans råd och vilja i de ting, som 
höra till såren och sjukclomern. Så 
ock andligen etc. 

Den som gör sitt skriftermål så som 
här beskrivits varder utan tvivel säll. 

Anm. Ovanstående högintressanta, 
gammafavenska biktundervisning da
terar sig från början av 1500-talet. 
Den har också särskilt intresse genom 
si,tt egernartacle språk, då clerr hör till 
de dokument, som skrivits på s. k. 
birgittinersvenska, en egendomlig 
blandning av danska och svenska, som 
brukades på sina håll vid elen medel
tida unionstiidens slut. Som ett liitet 
prov på detta språk vilja vi endast 
anföra den första meningen av ovan
stående 8Jtycke i originalskrift: »När 
människen vi! skrifte syne synder 
tha skal hon thänke them öfuer til 
foren . oc skrifte segh s,vo for them 
som här äfter skrifues tha wordher 
hon Ewynneligh sääl mäclh gudh.» 
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NICEAMINNET 
OCH DEN EKUMENISKA TANKEN. 

För oss katoliker är året 1925 ett 
minnesår i särskilt hög g,-ad. I alla 
kartolska länder firas nu just under 
son1J11113.,rmånaderna i ord och skrift 
minqet av en !händelse som iigger 1600 
år tiHbaka i tiden, men som. djupt in
verkat på a1la tiders, även vår tids, 
tros- och fromhetsliv. Händelsen är 
det första ekumeniska koncilium, som 
hölls år 325 i Nicea:, en liten stad i 
Mi1{clre Asien. Konciliet i Nicea 
ger oss e1� förklaring �ch illustration 
av den katoilska läran om ett ekume
niskt koncil, om dess väsen, dess upp-. 
gift, dess verkan. Denna betraktelse 
är desto mera tidsenlig och nyttig, 
enär vi ha att vänta oss ett ekume
niskt kyrkomöte i Rom under de när
masfo åren. 

Vad är ett eku·1neuis!?t lwncil? 
Ett ekumeniskt koncil är- - såsom 

uttrycket en gång för alla har präg
lats ay den teologiska vetenskapen -
en högtidlig sam1mankomst av hela det 
kyrkliga läroä1nbetet, Detba läroäm
bete äger de mest universella andliga 
.fullmakter; dess bestämmelser för
p1ikta människorna i samvetet, ty de 
gälla inför Gud. - Till detta kyrkliga 
läroämbete, som har så avgörande 
fullmakter för tid och evighet, hör 
icke varje kristen lärare, utan eftier 
Kristi vilja endast apostilarnas efter
trädare, Kyrkans rättrogna biskopar. 
Dett'a läroämbete manifesterar sig på 
tvåfaldigt sätt. När vi undervisas ge
nom av biskopen anställda präster, 
när vi läsa biskopens herdabrev eller 
studera de av biskopen, godkändai reli
giösa läroböckerna, stå vi under in
flytande av läroämbetets ordinarie ut
övande. Men detta räcl�er icfoe tilt 
Det finnis saker och ting i det kyrk
liga livet, faror, hotande irrläror, som 
fordra ett särskiOt högtidligt och noga 
övertänkt inskridande ; detta sker. på 
ett ekumeniskt koncil. Då församlas 
alla rättrogna biskopar för att under 
sin överste hetdes, Petri efterföljares, 

presidium överlägga om kyrkliga frå
gor och med den helige Andes bistånd· 
avgiva defini,tiva bestämmelser. Och 
allt vad _ett ekumeniskt koncil såsom 
sådant binder på. jorden, är bu.111det i 

. himmelen, aHt vad det löser på jor
den, är löst i himmelen. 

Enda,st där alltså kan vara tal om 
ett auktoritativt ekumeniskt koncil, där 
hela: det kyrkliga läroämbetet försam
las under Pe.tri .efterföljares presi
dium. Däri ligger den eg,enartade ka
raktär, som skiljer ett ekumeniskt 
kyrkomöi'e från varje vanlig världs
konferens. Denna egen1art s,e vi -klart 
och tydligt redan vid det första kon
ciliet i Nicea. Enligt det kyrko
historien far. oss, församlades i Nicea 
flera än 300 biskopar från den då 
kristnade världen, från Mindr,e A'Sien, 
Persien, Afrifoa•, Spanien, Italien, så 
att väster-. och: österlandlet vid mötet 
var represernterat. Men det räckte 
icke till; dyOika biskopars eller kyrko
mäns ·sammanträden finns det många 
i kyrkohistorien; ett ekumeniskt kon
cil, som_ äger. gudomlig auktoribet, 
finns endast där Petri efterföljare är 
ordförande : även detta var fallet i 
Nioea. Det är en verklig lycka, att 
det första ekmnenislm kyrkomötet icke 
ägde rum i Rom, utairn långt fjärran 
i Mindre Asien. På så sätt framträ
der klarare konciliets erkännande av 
påvens universella, ekumeniska herra
välde. Den dåvarande påven Silvester 
kunde själv iok-e komma och skickade 
i stället sina Iegatier, bi'Skopen Hosius 
frän Spanien och två präster från 
Rom, Viktor och Vince11tius. Dessa 
- och det är att märka - under
tecknade konciliets bestämmels,er som 

1 de första oclh uttryckligen: som påvens 
ställföreträdare. Mer än 300 bisko-

' par unclerskrevo akten, bland dessa be
römda patriarker och prelater från 
österlandet, från Alexandria, Antio
kia, J er,usalem, men först underteck
nade biskopen Hosius och de två enkla 



prästerna från Rom, påvens stäNföre
trädare. 

Så gör Nicea, klart för oS's, vilka 
de väsentliga grundförutsättningarna 
för ett autentiskt, ekumenisk!!: koncil 
äro, nämligen att he1a det kyrkliga 
läroämbetet församlas under påvens 
presidium. För den skull är ett så
dant koncil elen betydelsefuU!aste 
världskonfer,ens man kan täntka sig, 
dess bestämmelser goclkänna:s av Gud 
i himmelen, och binda samvete!!: på 
jorden; dess klara vilj,a gör sig även. 
praktiskt gälfancle i livet och leder 
till ett 1_)ositivt resultat hos miljoner 
av katolifoer på hela: jorden. Överallt, 
där påvens herravälde icke gillas e!Ler 
överhuvudtaget ett läroänrbete är 
okänlt, där är man långt, långt från 
Nicea, där kan icke vara tal om ett 
auktoritativt, ekumeniskt kyrkomöte i 
ordets både t,eologiskt och historiskt 
fastlagda betyddse. 

Vad är konciliets uppgift? Det se 
vi i vår andra pt1nkt. Vartill skola 
hela kyrkans överste lärare församlas? 
De församlas - som redan antyddes 
- för att, stödda på Kristi uppenba
relse, definitivt avgöra kyrkliga frå
gor. l\lf.eningen är aUtså icke, att de 
skola förkunna fullständigt nya tros
läror e!Ler grunda nya kyrkor eller 
uppfinna en mer utvecklad kristen
dom, ·som skär djupare ned än kon
fessionerna nå - nej, de S'kola i reli
giösa tvivel och frågor, som måhända 
dyka upp under tidernas lopp, auten
tiskt säga, vilkien Kristi klara och säk
ra vilja v,a•r, vare sig- cl'et är fråga 
0111 tron eller sedeläran. Så behand
lades t. ex. i N icea frågor rörande 
dopets, botens odh prästvigrningens 
sakrament, bestämdes på:skfestens ter
min för hela Kyrkan. lVIen dessutom 
gav konciliet i Nicea - och det i för
sta rummet - en klar definition rö-

. rancle en fundamental troslära. Och· 
denna definition ha'!' egentligen gjort 
Niceas namn berömt för alla årlmncl
raden, har gjort konciliet till förebil
den för ailla andra koncilier. Denna 
Niceas definition visar även klart vad 
som måstJe vara alla konciliers heders
uppgift: Det är Kristi gudoms för
svar. För detta ändatnåls skull ägde 
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det första ekurnenislw lwnciliet rum. 
Arianerna· nekade på elen tiden, att 
Kristus är lika Gud som Fadern; de 
kallade Kristus Gud:, men förstodo or
det på arnmt sätt. Då församl'ades de 
rätltrogna biskoparna. Till väst.erlan
clet hade elen arianska irr'läran - ännu 
icke hunnit� mel1! då det gällde Kristi 
gudoms försvar, då ville både väster
och österlanclets biskopar stå som en 
man tillsammans, för att högtidligt 
utesluta från K(yrkans g,emenskap var 
och en s011J1 vägrade bekänna att Kris
tus är Gud som Fade'I'n. Sedan dess 
var det' a11ai konciliers främ,sta upp
gift att troget bevara Niceas funda
ment. Och detta med rätta. Ty Ni
ceas funcla:ment är skriftens fun<la
,ment. Skriftens djupaste innehåll, 
.Kyrkans, frälsiningens och hela kris
tendomens grundval och fundament är 
läran om Kristi gudom. Den läses både 
i det gamla och det nya testamentet, 
lyser sedan Nicea i ökad klarhet ge
nom århunclraclern1 - med glädje 
trodd av otaliga även utanför den ka
tolska Kyrkan. De som försöka au 
bemästra elen moderna värlclem,-h!ircla 
hopade svårigheter med en s. k. dj11� 
par:e kri•.,,tiendom ufan enighet i grund
frågan : Kristi gudom, de driva -
mins,t sagt - en farlig, tvivelakti:g 
trafik; ty de försöka att bygga högt 
utan att noga observera fundamentet, 
Kristus! »En annan grund kan irngen 
lägga än den som är lagd och elen: är 
Kristus Jesus.» Må Gud ttpRlysa 
dem! 

Men de som vägra tro att Kristus 
är Gud' som Fadern, de samla icke 
på något sätt med Kristus, ty de sön
derriva I<iristus, hans innersta väsen 
och sönderriva Kyrkan, Kristi leka
men! De äro icke uppbyggande kraf
ter i Guds rike, och det skia•ll vara 
konciliets verkan : Andlig uppbyggel
se åt alla sidor. Därmed komma vi 
till vår sista .punkt. 

De ekumeniska konciliernas verkan 
är för det första: Klarhet, klarhet i 
trosfrågor. Det ha alla ekumeniska 
kyrkomöt:en presterat att de gentemot 
förvanskn.ingar av Kristi lära företa
git en uttrycklig och otvetydig preci
sering av uppenbardsens innehåll. 



Nästan alla korta sammanfattningar 
av tros'Sanningar som vi ha i våra 
bönefonmtlär ooh i våra kateketiska 
böcker., gå tillbaka till konciliernas 
a1ibete, och särskilt den trosbekänne!l
se som lä'Ses av prästen i varje hög
mässa och som. kort och klart' fram
lägger l(,risti gudom, härstammar i 
sina huvuddelar från konciliet i Nioea. 
Därmed gjorde konciliet Kyrkan för 
:alla tider en stor tjänst, Ty väl läsa 
vi mycket om Kristi, Guds sons väsen 
i den hel. skrift, mm först Niceai präg
lade det ena avgörande ordet, vil'ket 
sammanfattar alllt, som bibeln säger 
·om Kristus, han _ är opnnuaw,, con
substantialis, av samma väsen som Fa
dern. Så fastslog kyrkomötet med ett 
ord uppenbarelsens djupaste mening 
och bmgte kla1,het i trosfrågor. 

Glädje i troslivet var konciliets arrd
Ta verkan. 

Ännu i dag Jä,sa vi i de skrifter 
som •bevarats från den tiden, de rätt
trognas stora glädj e över kyrkomötets 
definitiva bestämmelse. Denna glädje 
var glädjen över sanningens säkra be
sittning : nu var man i stånd att säga 
med det enda ordet consubstanrialis, 
vad som var det avgörande i läran 
,om Kristi person. I denna stora glädje 
underkastade man sig gärna kone1liets 
alla bestämmelser. Dess definitioner 
höllos efter kyrkofädernms ord heliga 
som ett evangeliun1 »som ie11 sann pe
lare och ett st'arkt segertecken mot 
varje heresi», såsom vi läsa hos elen 
helige Atanasius. 

Klarhet i trosfrågor, glädje i tros-
1ivet, d�t var resultatet av alla ekmne
niska kyrkomöten. Klarhet, glädj e !  ,_ 
Tyvärr finns än ett tredje resultat, eri 
tredje verkan. Men Kyrkan har icke 
skuld därtill. För att kunna bevara 
alla goda, blev hon tvungen på varj e 
koncil, att frånskilja cliem från rsin 
gemenskap som envist vägrade tto. Så 
.är konciliernas tredje verkan : andar
nas söndring, en v,erkan som för 
många, många är den svåraste att för -
stå. Och dock säger den helige Pau-
1us : »Sönclrirngar måste finnas, för 
att de beprövade må bli kända». -Och 
till Titus skriver harn : » Undvik en 
l{ättersk människa efter. en första och 
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andra, talrättavisning, vetande att en 
sådan människa är förvänd och begår 
-synd, ja, hon har själv fällt domen 
över sig». Av vår Herre höra vi det
samma. När han i Kapernaum hållit 
det stora rta1'et om ,enkaristien och sa
de : »Detta bröd j ag giver eder . är 
mitt kött för världens liv», då ägde 
en stor söndring rum bland hans lär
jung,a·r. Några trodde icke och bröto 
med Herrens gemenskap. Och vad 
gjorde He'I.Ten ? Kallade han dem till
baka ? Tvär,tom : Han säger tiN och 
med till sina tolv utvalda : » Viljen 
även I gå ?» De stannade, men med 
de andra bröt Herren, därför att de 
tvivlade på en enda trossanning. Som 
ett blixtljus belyser cliernna scen Her
rens inre intentioner : Först enhet i 
tron, sedan Herten!l geme111Skap ! Dern
na scen i Kapern<J.U!ll upprepades ef
ter varje ekumeniskt kyrkomöte ; det 
kom alltid en heresi, en söndring, och 
Kyrkan måste bekräfta denna sönd
ring, i det hon högtidligt uteslöt från 
sin gerrneruskap alla dem, som förkas
tade en trossanni11,g. Så uteslötos 
_t, ex, i Nicea arianern4. Det var kon
cilienms tenden_s att ti'll de goda-s för
mån avskilja clrem som vägr;:i:cle tro, 
aldrig var det tendensen att samla 
dem i en !blott yttre enhet, il-tt söka 
en ·kompromiss. Andarnas s.öndring ! 
Det heter icke att trons fiender med 
detsamma fullsfändigt besegrades. I 
Nicec1. s,e vi just motsatsen. När aria
nerna, hade brännmärkts såsom irrlä
rar,e, stegrades deras stolthet och vre
de till det omätliga, irrläran visade sig 
starkare _ än förut, gjorde de största 
framstieg och hotade förgifta hela 
Kyrkan. Men småningom råkade 
<J,rianismen fullstäncli,gt i statens hårda 
trä:lclom, dess andliga frihet gick fi;ir
loracl, dess kraft att giva insatser i 
kulrtur och liv förlamades helt och hål
let ; och efter 300 år, i sjunde århund
radet, när elen sista ariarrska stam
men bland germanerna återvände till 
elen katolska läran, v,air den stora irr
lärans kraft fullständigt bruten för 
alla tider. En arian1sk konfession fitirr1JS 
icke 1ner. Således har även historien 
givit Kyrkan rätt. Och Kyrkan har 
under tidernas lopp ut'esli1tit _även and-



ra och vägrar den religiösa gemenska
pen med' dem. Och vem kan förmem 
Kyrkan att handla så, a:tt följa Her
rens föredöme i Kapernaum, att vid 
sina: åtgärdler till männfrskoslä:ktets 
lycka rådfråga sin tvåtusenåriga er
far.enhet och vägra den religiösa ge
menskapen med dem, som förkast9-
helig,a: trossanningar ? Och v,em kan 
förmena Kyrkan, att prisge skenbara 
fördelar för a'bt genom sin reservation 
och sitt tigande ernsarn i världen, höja 
rösten för deri sanning, vilken nästan 
häl\ften av kristenheten har bortglömt, 
avt utan enhet i tron den av Kristus. 
åsyftade enheten i kärleken är alldeles 
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omöjlig? Det är Kristi, det är apost
larnas, det är alla konci,liers lära, en 
lära som rättfärdigats genom en två
tusenårig historia. Kyrkans stånd
punkt är Kristi ståndpunkt i Kap,er..: 
naum : Först enhet i tron, sedan H er
rens gemenskap ! Det är Kyrkans oav
brutna predikan, bön och strävan, att 
ingen må följa dessa1 lärjungar i Ka
pernauri1, som förkastade en trossan
ning och förlorade Herrens gemen
skap, utan ailt al1a må stanna med 
Petrus hos Jesus Kristus, som är Gud, 
högtlovad i evighet!  

R. W e h n e r. 

GÖTEBORGS KATOLSKA FÖRSAMLING 

UNDER SEX DECENNIER. 
S: t  Josephs kyrka invigdes 1865. 

Det katolska församlingsarkivet i 
Göteborg från äldre dagar är ej inne
hållsl'ikt. Ett litet protokoll från 28 
septem!ber 1862 omförmäler emeller
tid att sagda dag i den »till bönrum 
hyrda sa1en, Kungsgatan 55» hållits 
ett sammanträde under ordförande
skap av pastor M. Pfarvzetter ( ?) 
( namrnet otydligt i !handlingen),  varvid 
byggmästaren A. Heres, stuckatören 
P. Viotti och bryggmästaren M. 
Hannschi,eld enhälligt valts till kyrk
värdar. Församlingens medlemsantal 
a!ngives i samma källa »till inalles ,vid 
pass SO» .personer. En del känner 
man ej ens till namnet utairn heter det 
bl. a. : »tre :italienska gipsarbetare, 
sju handsmakar,e från Böhmen och en 
soldat vid Göt<J, Artilleri vars namn 
förmodas vara Backzel». 

Troligt är väl a:tt i ,salen vid Kungs
gatan 5 5  de första planerna till en 
kyrkobyggnad dryftats även om dessa 
framför allt befordrats av biskop 
Laurentius Studach i Stockholm. Re
dan året därpå läses nämligen i .  Gö
teborgs Handels- och Sjöfartstidning 
för den 3 september följande notis : 
>>Katolska kapellet. Regeringen har 

fastställt till överintendentsänibetet in� 
lämnad ritning till det kapell som här
varande katoliska församlim1g ämnar 
uppföra j dess för detta ändamål in
köpta vid Spannmålsgatan belägna 
egendom..» Ritningen var uppgjord a,v 
ovannämnde · byggmästare och kyrk
värd A. Heres och arbetet på:börjades i 
slutet av september 1863. Färdigt stod 
l;let av den lilla församlingen sä:ker
ligen efterlängtade kapellet i juni 
1865. 

I eirn dåtida 'beskrivning heter det 
om den nya kyrkan : »Hon ligger vid 
en trång och dyster gata och är in
klämd mellan höga· hus. Icke desto 
mindre väcker det lilla templet up.p
märksamhet genom sitt torn och sin 
götiska, fasad. Denna upptager endast 
tre fönster, men dessa äro rundligt till
tagna och irurnefattar fyra sträfpelare, 
som s.träcka sig mot rtiak1isten för att 
till slut uppgå i med korsblommor 
försedda fia:Ler. Det inre är vackert. 
Det är icke långt, icke heller brett 
men .det är högt och framför allt 1 just, 
gfadtigt. Även här råder den götiska 
stilen. Dagsljuset infaller från ena 
sidan genom tre smärta spetsbågs-



fönster som äro omgivna av höga 
pilastrar vilka tillsammans med den 
motsvarande väggens bilda tio stöd för 
det med korsvalv försedda taket. Ko
ret är femsidigt och får siirn särskilda 
belysning genom ett takfönster. Altar
tavlan är en målning i olja av Johan 
Schrauda,lph i Miinchen. Den är till 
kyrkan skänkt av biskop Laurentius 
Studach och föreställer den helige Jo
seph med J esusbarnet vid vars fot Erik 
den helige av Sverige och martyn::n 
Laurentius knä-
böja. Koret har 
vidare i tvänne 
nischer statyer 
av apostlarna 
Petrus och Pau
lus (senare yt
terligare av S :� 
Michael och S :t 
Anna) och stör
re oljemålningar 
som föreställa 
Flykten till 
Egypten och 
den helige Jo
sephs död.» . 
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tjänst sista gårdag ( 11 juni 1865) 
med en för oss ovanlig högtidlighet. 
Den långa altartjänsten förrättades a:v 
den inkallade apostoliske vikarien (»i 
de otrognas länder») monseigneur 
Studach . biträdd av kyrkoherden vid 
katolska församlingen i Stock:hofan, 
Berµhard samt den nya pastorn här
.städes Lichtle, alla iklädda de gran
na dräkter som til1höra den kyrka, 
vilken anser sig företrädesvis bära i 
sitt sköte korsets, försakelsens och 

· · fattigdomens re
ligion. 

En medarbe
tare i Göte
borgsposten som 
dagen före1 in
vigningen besökt 
kyrkan finner 
även han kyr
kan estetiskt till
talande men gör 
följande märk
liga reflexion 

Interiör av S:t Josephs Katolska Kyrkci 

i Göteborg. 

Predikan som 
hölls av kyrko
herden Bern
hard på ledig 
svenska var ur 
många synpunk
ter. ganska in
tressant i det 
predikanten utan 
att med ett enda 
polemiskt ord 
såra andra be� 
kännare dock 
utan dagtingan 
framhöll och be
tonade den ka
tolska kyrkans 
utmärkande lä
rosatser san1t 
framhöll ibety
delsen utav en 
del sinnebilder 
som här före
komma. Denna 
kyrka hade nu 

om biktstolen: »På ömse sidor ( om ko
ret) finnes även tvänne mindre läkta
re påminnande om den som i katolska 
kyrk�n i Stockholm, brukar begagnas 
av änkedrottningen, under den till 
vänster är biktstolen med plats för 
tvänne ( ! !) biktande belägen.» Göte
borgspostens morgongroda slukades 
på kvällen utan vidare av Handels
tidninge11. 

S. A. Hedlt1nds och Viktor Ryd� 
bergs tidning visade för övrigt sin 
osmakliga kritiklust mot allt vad ka
tolskt heter i det följande mycket 
protestantiska referat av invignings
högtidligheten: »Det katolska kapellet 
härstädes öppnades till offentlig guds-

blivit ett Guds hus emedan Kristus 
här vore lekamligeru närvarande i alta
rets offer 111. m. Att andra kyrkor, 
som ej antogo denna offertjäm,st, icke 
kunna varai Guds hus sades ej av pre
dikanten men konklusionen var lätt 
att draga. Efter predikan utfördes 
den av herr J. Czapek komponerade 
stora messa, vilken Påskdagen upp� 
fördes i katolska kapellet i Stock-
hoim.» 

Innairu jag går att härefter lämna 
några personhistoriska uppgifter, som 
ju ej böra saknas, om det skall ·förlä
nas kött och ben åt den yttre gestalt
ningen må beskrivningen av kyrkans 
utseende något fullständigas. Först 



må då uppmärksammas det vackra 
Mariaailtaret med dess blåvitskimra:rn
de Madortnastaty ( enligt mitt förme
nande något för högt pla!Cerad) samt 
den skulpturalt sköna predikstolen. 

De.t nuvarande huvudaltaret erhöll 
församlingen i början på 1890-talet 
tack vare kyrkoherde Lohmeyers vm·
ma intresse för kyrkans förskönande. 
I överernsstämmelse med kyrkans 
byggnadsstil är altaret försett med 
spetsbåga1· och gör, son, sig bör, sig 
starkt gällande med sin rika guldfärg. 
Tabernaklets överbyggnad i tältfonn 
är särskilt tilltalande och altairets un
derbyggnad med de fyra bilderna av 
S :t Mattens, Marcus, Lti:kas och Jo
hannes minna om det saliggörat1de 
evangelium som förkunnas i S :t 
J osephs kapell för en lä,ngtande för
samling. Det ståtliga kyrkofönstret 
med en målning· framstä!llande de he
liga från Bethlehern är kyrkans senast 
tillkomna utsmyckning ( 191 5) . 

Men än en liten tingest som ej hel
ler bör glöni1mas. Den lilla.i nätta of
fer:bössan vid itigången sotn bär in
skriptionen : »Saliga äro de bannhär
tiga, ty dem skäll ske barmhärtighet.» 

I akustiskt avseende är kyrkan för
träfflig. 

Den förste kände katolske prästman
nen i Göteborg synes ha varit ovan
nämnde M. Pfarvzetter. Enligt mig 
lämnad uppgift, som jag. dock ej kun
nat kontrollera, skall han ha varit 
tjeckoslovak och hans _förnämsta upp
gift var av mycket ambulatorisk art. 
Han hade artt uppsöka de inom och 
utom Göteborg spridda katolikerna. 
Församiingens förste kyrkoherde ef
ter kyrkans tiHkomst var elen vid inr 
vigningen assisterande pastor T. S. 
L1chtle till börden fransman. Om 
hans prästerliga gärning ha mina ef
terforsirningar ej haft något att för
mäla. Redan i augusti 1867 lämnade 
emellertid pastor Lichtle Göteborg och 
efterträddes han av pastor J oihannes 
J urzick, som tidigare verkat i Norge. 
Kyrkoherde J. skall ha varit en fram
ståenrde predikant och genom ett vins 

na:ncle sätt förvärvade han sig stor 
sympati även bland icke-katoliker. 
Under pastor J urzicks kyrkoherdetid 
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inföll elen märkliga religionsstridett 
niellan kyrkoherde Anton Bernha•rd i 
Stockholm och Viktor Rydberg. Kyr
koherde J urzick jämte grosshandlare 
Alex. Barclay voro . kyrkoherde Bern� 
hards jurymän i dem något underbara 
nämnd, vats utslag betydde ett neder
lag för kytkoherde Bernhard. Något 
annat var ej heller att vänta på grund 
av tidens anda och nämndens sam
mansättning, Till grosshandlare Bar
clay, som nu vilar å Örgryte gamla 
kyrkogård där de tre små bokstäver
na R. I. P. å den stora släktgraven 
ge till känna hans katolska försarn
lingsskap ävenso111 till hans änka•, nu 
bosatt i Stockli.olm står Göteborgs S :t 
J osephs församlitig i stor tacksamhets
skuld på grund av deras lliiobla giv
mildhet. DJupt ingripande i försam� 
lings'1ivet blev kyrkohetde-ärkebiskop 
Albert Bitters ett decennium långa, 
·särskilt för de fattiga och nödlidande 
uppoffrande apostoliska verksamhet. 
När ärkebiskopen förliden sommar be
sökte Göteborg hörde jag månget tack
samhetens ord för hans gärning 1875 
-1885. Och om ärkebiskopens mirt
nesgoclhet vittnat följande lilla epi
sod från ett förliden sommars Göte
borgsbesök. Ärkebiskopen kom att 
läsa mässan . i S ::t Joseph på års
dagen av änkefru Furuströms död 
(änkefru Furuström hade, tror jag, 
i c :a ett halvt sekel tjänat som hus
hållerska i prästgården) .  Ej glömde 
därvid den hjärtevarme ärkebiskopen 
elen gamla hushållernkan utam, vid mäs
sans slut bad han för henne : Må det 
eviga ljuset lysa för ·henne l Vile hon 
i frid ! 

Men jag närmar mig tiden, då jag 
själv blev medlem av S :t Josephs för
•samling och tacksamhetens skuld tryc
ker mig, när jag erinrar mig ärke
biskop Bitters efterträdare, kyrkoher
de J u!it1s Lohrneyer och pastor Frans 
Borka, ha,rns trogne medarbetare. 
Borta äro de nu från vår stad efter en 
lång a1·betsdag i Göteborg, 28 år för 
kyrkoherde L. och 22 för pastor 
Borka. Oförgätligt är för mig allt 
det upplyftande goda, som ja•g har 
dem att tacka för både som utmärkta 
predikanter och som kärleksfulla, ni-
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tiska själasörjare. Men ej endast från 
mig titan från många gå, säkerligen 
när jag nu påmint om dem, av ve
mod blainidacle ta'Cksamhetskänslor till 
dem där de nu verka, kyrkoherde L. 
i Trier od1 pastor Barka som kyrko
herde i Gävle. 

Kyrkoherde Lohmeyer efterträddes 
av nuvarande provikarien i Finland, 
kyrkoherden i Helsingfors cl :r J oh. 
van Gijsel, som tyvärr fick verka här 
endast tre år, varefter han kallades 
till Stockholm. 

På en redan 12-årig verksamhet 
till församlingens fromma kan vår nu
var3!rncle vördade kyrkoherde, pater 
Theoclor van Heugten se tillbaka och 
om de dj upa sympatier han åtnjuter 
därom vittnade bl. a. de många lyck
önskningar som ingingo till honom på 
hans i vintras begångna SO-åriga fö
delsedag. Holländskt lugn och hol
ländsk optimism äro för honom sär
skilt karaktäristiska. 

Rätt och billigt är att bland de präst
män, som tjänat i S :t Joseph som and
liga ledare även nämna nuvarande 
provikarien kyrkoherden i S :ta Euge
nia cl :r Edv. \Vessel, kyrkoherden : 
:Malmö G. Kuipers och kyrkoherden 
vid Oskarströms nya mi0sionssta'1:ion. 
\Vilh. Meij erink. Någon kortare tid 
ha även här verkat nestorn bland 
Sveriges katolska präster pater Bernh. 
Stolberg odh den för åtskilliga år se
dan bortgångne kyrkoherden i Malmö" · 
Papp. Under de sena,st,e årern är det 
två dagar, som innebära särskilt min
nesvärde för elen lilla katolska floc
ken i Göteborg. Den första inföll på 
själva Pingstdagen 1923, då vi för 
förstw gången fingo högtidligen mot
taga vår nye överherde H.  H. Biskop 
Miiller, och elen andra gäller elen min
nesrika augustisöndag, då Hans Emi
nens Kardinal vo.n Rossum gav oss 
sin och elen Helige Faderns välsig
nelse. 

Men last hut not least - bör vid 

cless;r minnesanteckningar omnämnas 
vad de goda S :t J osephs och S :t Elis_a.:. 

bethssystrarna betycld,e för arbetet 
inom församlingen. Hur många 
barn ha ej hulclats och fostrats under 
elen långa tiden av 52 år av S :t 
J osephssystrarna i vår liHa anspråks
lösa skola. Och S :t Elisabethssyst
rarir.ia ! I 31 år ha de ty.st, stilla ocih 
anspråkslöst vandrat till de sjt1ka, rika 
och fattiga utan åtskillnad. De ha ge7 
110111 sin gärning burit vittnesbörd om 
vad katolsk kärleksverk6amhet är. Om 
11u detta inneburit propaganda - vå7 
gar j ag nämna det ordet ? - så tor
de elen dock varit av den art som 
även elen argaste protestant med tack
samhet tagit emot. 

Har nu S :t J osephs församling un7 
der de förflutna sex decennierna gått 
framåt, frågas det kanske till sist ? 
Förvisso har så mycken andlig kraft 
ej inåt gått spårlöst förbi och utåt 
tala några siffror. I stället för de 
vid pass SO 1862, nämnes i Ceder
blads, »Göteborg» från 1884 siffran 
över 100 odh Nordisk Familjebok för 
1909 kommer till etit fixerat medlems
antal av 340. På grund av elen 
de katolska församlingarna numera 
frånrövade rättigheten att föra egna 
kyrkoböcker är det ej möjligt att 
exakt angiva katolikernas nuvarande 
antal här i Göteborg såsom ej heller 
annorstädes. Och m1 ett önskemål 
för framtiden. Det gäller kyrkaru eller 
rättare sagt hennes läge. Ty S :t Jo-,
sephs kyrka är obestridligen vacker 
och hon motsvarar ännu församlingens 
behov även om hon kanske kunde 
vara för liten, om alla som borde fin.:. 
na vägen d�t komme. .Men detta : 
»Hon ligger vid en trång och dyster 
gata och är inklämd mellan höga hus» 
det är det bedrövliga det s9111 skulle 
kunnai falla bort_. Den katolska kyr
kan borde »ligga mitt i byn». 

L e n n a r t \V i b e r g. 

• 
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VÅR UN GDOMS RELIGIÖ SA FOSTRAN� 
Det nya skolårets början påminner denskull intaga den förnämsta plat� 

Oss alla om de heliga plikter, som vi sen i hela barnets uppfostran. Och 
hava för vår ungdoms kristliga fost- om detta redan gäller överallt i värl-
ran. För katolska föräldrar äro bar- den, så gäller det naturligtvis så myc-
nen Guds välsignelse, deras största ket mera här i landet, där så stora 
sRatt, tillika. med vår Herres kors den och många faror hota vår tro. Då 
skönaste klenoden i hemmet. För behöves det förvisso en grundlig ut-
kristna föräldrnr kan det fördenskull bildning och goda kunskaper i reli" 
icke finnas någon mera· ansvarsfylld gionsläran för att kunna skilja mel-
omsorg men heller icke någon mera Ian villfarelse och sanning och· förbliva 
lyckofylld glädje än barnens uppfost- Kyrkan trogen. Här måste barnen 
ran. Föräldrarna stå gentemot bar- bliva så väl införda i katolskt liv och 
nen i Guds· eget ställe, då barnet först ' katolsk lära, att de av allt sitt hjärta 
och främst tillhör Gud. En god upp- älska sin religion, så att de vid skol-
fostran är det största och säkraste ka- tidens slut kunna säga med helig be-
pital, som föräldrar kunna lämna sina slutsamhet : » Vad som än må hända 
barn för vägen genom livet. Och ur mig i livet, min Gud och min tro vill 
föräldrarnas hand kommer Gud en jag aldrig övergiva. De äro min stav 
gång att l<räva barnets själ tillbaka. och mitt ljus». Våra barn måste där-
En god uppfostran omfattar också för åtminstone erhålla en lika god, ja · 
barnens utbildning till ett levnadskall. om möjligt en bättre kyrklig uppfost-
För att kristliga föräldrar en gång un- ran än barnen i rent katolska länder. 
der tacksamma barns välsignelser sko- Men detta mål, kunna vi endast upp-
la kunna lägga sina huvud till vila, få nå, om religionsundervisningen blir 
de icke sky något offer, då det gäller ordnad på bästa sätt, om hem och sko-
att giva barnen de bästa lärdomar, la, präster och föräldrar samarbeta i 
så att dessa! senare stärkta till kropp bästa harmoni. 
och själ väl kunna fylla sin plats i Vikariatets präster hava nu erhål-
livet, sköta sig bra och bliva lyckliga · lit en väl övertänkt läsplan för reli-
människor. gionsundervisningen och en väl för-

Men vida viktigare är omsorgen om. beredd ordning för våra barns reli • 
barnets odödliga själ. Hur mycket giöst-kyrkliga uppfostran jämte upp-
vi än önska att säkra vår ungdoms draget att samvetsgrant genomför� 
timliga välfärd, 'skall den dock aldrig dess b�stämmelser. Nu gäller det för 
kunna undgå att möta många pröv- eder, kristna föräldrar och målsmän, 
ningar och sorger under vandringen att av kärlek till Gud och edra barn 
genom livet. Men vad varje barn kan med förståelse och ben;cl!villighet med-
och bör uppnå, det enda nödvändiga, .arbeta för uppnåendet av detta mål. 
det är förmånen att under alla livets Det . gäller ytterst edra barns timliga 
skiftningar älska Gud och tjäna ho- och eviga välgång. Fören den, vid 
110111, förbliva: trogen den katolska tron, Kyrkans hand till Kristus och lyc-
;jälens dyrbaraste skatt, leva i enlig- kan. För eder finnes ingen högre, 
het med denna heliga tro och sålunda viktigare _och skön_are uppgift. Upp-
till sist uppnå sitt eviga mål, salighe- fostran är ju en: fortsättning av Guds 
ten i Guds himmel. 1Men därtill tar- skapelse av människosjälen. Vid det 
vas mycken nåd och kraft samt en ansvar som I haven som ställföteträ· 
stark vilja. Och detta upphöjda mål dare för ·Gud, vilken edra barn i för-
är i regel knappast uppnåeligt, därest sta rummet tillhöra, vid edert ansvar 
icke barnet redan från början ge°:O!l}_ ___ __ i!}för Kyrkan och inför barnen själva 
en god religionsundervisning blivit besvär jag eder: Sörj en för, att edra 
lärd att känna och älsk,a sin Gud. Li- barn få en god och målmedveten reli-
vets vår måste tillhöra den Högste. giös uppfostran. 
Den religiösa fostran måste för- Men i all synnerhet beder jag eder 



att noga beakta följande anordningar. 
, · _ I )  _ Säriden såvitt möjligt alla ed
ra barn i våra katolska församlings
skolor. Där . veten I, att edra barn 
äro. i gott förvar. Där är hela under
,visningen genomandad av katolsk tro 
och åskådning, en pedagogisk och re
ligiös enhet. Här erbjuder skolans 
familjära prägel många fördelar. Be
främjandet av våra skolor ligger mig 
mycket om hjärtat. Det borde vara 
'en hjärtesak och en hederssak för vå
ra försairnlingai·, för våra präster och 
lärare, att vårt skolväsen alltmera ut
vecklas och förbättras. 

2) · De barn som icke kunna be
söka den katolska skolan få icke stå 
tillbaka för sina . katolska jämnåriga 
i religiös kunskap och övning och äro 
därför strängt förpliktade att deltaga 
i den för dem inrättade normalkursen 
med två religions timmar i veckan. 

3) Också för den katolska skol
·ungdom, som besöker högre allmänna 
läroverk och högre flickskolor, är vid 
våra katolska skolor en nioårig nor-
111.alknrs anordnad, som under de fem 
_ första skolåren omfattar två, .· under 
de fyra sista en timma i vecka,n (in
begripet bibelkunskap, kyrkohistoria 
o. s. v. ) .  Det är för var och en sträng 
förpliktelse att regelbundet deltaga i 
·denna kurs. 

Läroplan för såvä1 folkskola- som 
normalkurs är noga föreskriven. Vid 
skolårets slut hålles också en offent
lig . examen i kristendornskunskap. De 
lärjungar som studera vid högre lä
roanstalter få mottaga, ett studentbe
tyg i kristendomskunskap endast på 
det villkoret, att de regelbundet be
söka religionsundervisningen och be
·stå exarnensprovet i kristendornskun
·skap, som äger rum inför en särskild 
kommission. 
' En svensk :lärobok i kristendoms
kunskap för katolska lärjungar i hög
re skolor är under förberedande. 

4) Då emellertid religionen mera 
består i övning än i vetande och bar
nasjälarna behöva nådens daigg, för 
'att kunna växa för Gud, ombedjas för
äldrarna på det bestämdaste att låta 
barnen deltaga i det för deras fostran 
så nödvändiga och för deras andliga 
utveckling- så upplyftande kyrkliga li-
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vet, särskilt i skolgudstjänsterna, och 
att uppmµntra; dem till sakramentens 
mottagande, som åtniinstorie fyra gån
.g�r om året är föreskrivet för hela 
vår skolungdom. 

Den första !bikten skall i regel ske 
under det nionde eller tionde levnads
året, den första, högtidligt begångna 
gemensamma kommunionen i det tolf
te levnadsåret. Bekräftelsen skall 
mottagas under sista året, som barnet 
besöker folkskolan, i regel alltså un
der det fjortonde levnadsåret. »Jag 
vill träda fram inför Gud, inför Gud, 
som är min ungdoms glädje». (Ps. 
42 :4) .  

5 )  För att barnen och skolungdo
men skolaJ kunna lära känna: vara'i1d
ra, få starkare samhörighetskänsla 
och god kamratanda, skola sa vitt möj
ligt vid lämpliga tider på året sam
mankomster anordnas µtanför kyrkan 
och dessutom skaU församlingen två 
gånger om året anordna en tilltalande 
ungdoms fest. 

6)  För vårai katolska kvinnor 
måSl!:e det vara en hjärtesak, att i den 
gudomlige barnavännens anda och ef _ 
ter den heliga Elisabets och så många 
andra heliga kvinnors förebild med 
moderlig kärlek taga vård om alla fat
tiga, föräldralösa, och eljest hjälpbe
·hövande barn, för att bereda dem plat
ser i våra bamhem elller på annat sätt 
sörja för deras katolska uppfostran. 
En vacker uppgift för våra katolska 
kvinnor är också gynnandet av våra 
barnhem och underhåll av barnen in
om des·sa. 

Av genomförandet av dessa grundr 
satser beror vår Kyrkasi framtid här 
i landet, vår ungdoms lycka, som till
lika är föräldrarnas. Öm Gud genom 
en god religiös uppfostran har fått 
ett rum i barnens hjärta, då bliva de 
-sta,rka på vandringen genom livet, då 
förlora de aldrig mod och förtröstan 
utan vandra glada sin väg framåt i 
trons ljus. Då uppfyllas Tobias' sköna 
ord : » Hela hans släkt och hefa hans 
-familj framhärdade i det goda och i, en 
helig vandel, så att de voro behagliga 
för både Gud och människor och alla 
fovånare i landet>>. (Tob. 14 : 17) .  

·t J o -h a 11· n e ·SI E r i k M ii 1 1  e r. 
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FRIED RICH LE O P O LD voN STOLBERG. 
En sympatisk gestalt i kretse111 av 

tyska dikfare under Vv elmarperioden, 
litteraturens b1omstringstid, är greve 
Friedrich Leopolcl von Stolberg. Han 
var Klopstocks lärjunge och Goethes 
vä11 och blev själv en betydande skald 
och prosaförfattare, vid sidan av en 
lysande bana som diplomat och högre 
ämbetsman. Stor arbetsförmåga och 
djupt religiöst allvar präglade hela 
hans liv ; vid f,emtio års ålder upp
togs ha11 i I<J,rkan, efter att under 
måm1ga år hava förberett• sig till detta 
steg, som han själv kallar det vik
tigaste i sitt. liv. 

Han föddes i Holstein och tillbragte 
en stor del av sin barndom i Danmark, 
där hans far vaor överhovmästare hos 
drottningen av Danmark och förvalta
de hennes gods. Friedrich Leopold 
och brodern Kristian fingo en vårdad 
uppfostran och lärde sig tidigt latin 
och frnn1ska: sitt modersmål var den 
förre så bevandrad uti, att han redan 
vid tio år diktade ett Ode till Fri
heten. Senare följde en rad lyriska 
odh patriotiska sång,er, ballader, läro
dikter och tragedier. Känsla och fan
tasi voro rikt utvecklade hos Stolberg, 
men det fanns ookså ,e:11, satirisk ådra 
hos ho110111, som bildade en motvikt 
emot dem. 

I sin ungdom svärmade han för sin 
tids frihetsicleer och den frnmskai re
volutionens utbrott hälsade han först 
med glädje. Det dröjde dock ej lä,rnge 
förrän han upptäckte, att det icke 
var den frihet, som han åstundat, utan 
elen värsta despoti'srn, som kommit till 
makten i Frankrike - liksom i våra 
dagars Ryssland - och att den hom'
de att utmynna i fullständig anarki. 
Ha:111 blev snart en avgjord motståru
dare till revolutionen och bekämpåde 
den i tal och skrift, ty hos en så över
tygad kristen som Stolbetg kunde gud
lösheten ooh förföljelserna mot Frank
rikes kristna enda�t uppväckai den 
djupaste harm. 

Redan av sina fromma. föräldrar, 
som han i ungdomen miste, hade han 
fått allvarliga grundsatser och då han 

i äkt,emskap förenats med Agnes von 
vVitzleben, riktade hans tankar allt
mer på Gud och evigheten. Efter sju 
års lycka miste han sin goda hustru 
genom döden : han har i talrika dikter 
besjungit 1henne som ett nära nog öv,er
jordiskt väsen och sorgen var så 
stark att han måste lämna 01denburg, 
där han i-rn1ehaft ett ämbete odh an
taga posten som danskt sändebud i 
Berlin, endast för att komma bort från 
alla sorgliga minnen. Det förefaller 
n1ärkligt att en tysk medborgare blev 
dansll minister i Berlin, men dåtidens 
förhållanden voro betydligt mer 
kosmopolitiska än våra och Stolberg 
var ju uppvuxen i Dai111mark och hade 
många: släktingar där ; bl. a. var hans 
syster Henriette gift med en greve 
Bernstorff. Stolberg blev dock 1791, 
sedan han förmält sig med grevinnan 
Sophie von Reclern, utsedd till rege- · 
ringspresident i Eutin i Olde11'burg. 
Han företog först en läm1gre resa till 
Italien med sin hustru, njöt i fulla 
drag av konstens och naturens skön
het och skrev efter sina anteckningar 
siH för.sta betydande prosaverk. »Resa 
i Tyskland, Schweiz, Itaolien och Sici
lien», som ännu citeras i tyska kanist
historior, på grund av sina träffande 
omdömen. Många fördomar mot 
Kyrkan skingra:des under denna färd. 
Sto1berg bad nu dagligen till Gud, 
skriver senare hans hustru, »att c 11 
den katolska Kyrkan vore den sa:ntna, 
han måtte föras till henne. Ett stod 
klart för honom : Vore det någonsin 
en kristen plikt, att utan omsvep be
känna sig till kristendomen, så var 
det nu.» 

I Miinster lärde Stolbergs kä11111a 
furstinnan Amalie Galitzine, som 
skulle komma at1:t bistå dem i deras 
forskningar efter sanningen. Själv 
konvertit förstod hon de intellektuella' 
svårigheter, som bekymrade dem, och 
var alltid färdig att förklara Kyrkans 
läror och låna upplysande böcker, 
samt korrespondera med dem. I hen
rnes hem mötte Stolberg tvänne fram
stående präster, Overberg och Fiir-



stenberg, med vilka han slöt en vän
skap, som varade livet igenom .. Även 
markisinnan Pauline de Montagu, en 
fransyska och en�igrant, som med sina 
barn sökt en tillflykt i Tyskland, och 
där ägniade sig åt att hjälpa sina nöd
ställda landsmän, uppväckte Stolbergs 
och hans makas beundran. 

Till en protestantisk vän, teologen 
Hess i Ziirich, som hört om hans 
katolicerande tendenser och förfrågat 
sig därom, skrev Stolberg 1 798 : »Se
dan många år känner jag längtan ti1! 
dem enda, stora moderkyrkan, hon 
som mitt under tidens oerhörda miss
gärningar så underbart visar sin 
helgande kraft. Den protestantiska 
lärobyggnadens instörtande ligger i 
öppen dag, om ock antalet 'av goda 
och fr01i1ma prot,estanter är stort i 
alla samhällslager.>> Han ville dock 
icke taga något avgörande steg, irnnan 
han var fullt övertygad av Kyrkans 
läror. Vrid att läsa en av Fenelons 
predilmingarr 'blev begreppet om den 
av Kristus stiftade Kyrkan tydligare 
för honom, och han insåg, att om man 
ej från barndomen tillhörde: hernnie, 
det vore ens plikt att återvända 
till henne, kosta vad det ville. Även 
Bossuets »Exposition de la doctrine 
catholique» förjagade ur hans själ 
»den dimma av fördornar:, _som han in
supit - ick,e i föräldrahemmet -
utan vid universitetet». Läran om de 
goda gärn�rngarna hade i synnerhet 
varit en stötesten för honom, liksom 
för många andra protestanter, men 
då han insåg att elen överensstämde 
med den he1iga Skrift, utgjorde den 
ej längre något hinder för hans kon
versioiru. Den 1 juni 1800 upptogos 
Stolberg och hans ma:ka i 'Kiyrkan un
der ett besök i Miinster. Till en vän, 
diktaren Lavater, skrev han, »att han 
känt nödvändigheten av att tillhöra en 
kyrka, som, styrd av Guds Ande, än
nu på den klippa, på vilken hom1 bli
vit 'byggd, bjöd helvetets portar mot
stånd.» 

Flertalet av släkt och vänner visade 
förståelse för hans steg, ty Stolbergs 
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redbara, karaktär var dem en borgen 
för att det tagits enligt fullaste över
tygelse. Endast en, diktaren Voss, 
förföljde honom med srnädeskrifter, 
medan däremot Goethe ogillade en dy
lik intolerans och sade, »att han trodde 
sig vara i Dam1t1es helvete, då han hör.,. 
de sådana fördömanden». 

Stolberg nedlade sitt ämbete i 01-
denburg och flyttade med sin familj 
till M i1nster, där :han levde i en katolsk 
vänkrets. Med hänförelse ställde han 
sig i den stridande Kyrkans tjänst 
och bekämpade i synnerhet den · anrti
kristliga filosofien. Under flera år 
arbetade han här på .sin  Religions hi
storia, som ivrigt lästes av både kat.o
liker och protestanter oc1h gjorde ett 
så djupt intryck på diktaren Freid
rich vVilhelm Schleg·el, att han· kort 
därefter lät upptaga sig i elen katolska 
Kyrkan. Många andra hade denna bok 
att tacka för sin kornversion och sökte 
råd och upplysning hos honom i de 
svåra tiderna, då Tyska riket v.ar sin 
undergång nära. Stolberg hyste all
tid stort intresse för politik odh vän
tade sig räddningen från England, 
vars statsmän han beuniclracle, därför 
att de aldrig böjde sig för Napoleon. 
Han skrev Alfred elen stores och den 
helige Vincents av Paul levnadsbe
skrivningar, Betraktelser över den 
heliga Skrift och till sist sin svane
sång »Das Biichlein von cler Li,e'be», 
en återspegling av hairns inre liv. Han 
dog på godset Sonclerhausen en from 
kristens clöcl, år 1 819, innerligt sörjd 
av de sinat och av en stor vänkrets. 
Det katolska Tyskland firade 1919 
hundraårsminnet av hans bortgång 
med storslagna mirnrnesfester. Ännu i 
vår · tid äro Stolbergs ättlingar kända 
för sitt fromma och kyrkotrogna sin
nelag : hans sonson, elen 86-årige pater 
Bernhard Stolberg, har som. präst äg
nat sig åt själavård i Sverige och en 
annan Stolberg står i 'Spetsen för Bo
nifatiusförerningen i Tyskland. 

K a r i n S p a r r ·e. 
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rån Credos lorn NJ,· 

Det nyligen avslutade s. le . ekume
niska 111.ötet i Stockholm skall utan 
tvivel, för framtiden · stå som ett för 
perioden efter världskriget rgw-
1918 utomordentligt karakteristiskt ti
dens tecken. Elij est stöter det på 
stora svårigheter för den utomstående 
betraktaren att siå snart efter denna 
märkliga tilldragelse uttala ett sarn
inanfattande slutomdöme. Från ex
tremt sekteriskt vänsterhåll har det 
stora världsmötet brännmärkts som en 
lönndörr till katolicismen. Detta är 
naturligtvis långt ifrån fallet. Där
emot är det icke uteslutet, att den 
kyrkliga · mentaliteten i Sverige under 
augusti 1925 på några enstaka punk
ter orienterats närmare den katolska 
världskyrkan. De svenska lutheraner:. 
na ha fått ett tillfälle art:t se någonting 
av världen utanför de trånga socken
. gränserna. En internationell fläkt har 
funnit vägen irr i deras instängda kam-
inare. Grekiskt-schismatiskå dignitä
rer och anglikanska kyrkomän ha mot
tagits med välvilja av sina protestan
tiska värdar i Sveriges ht.i\rudstad och 
deltagit i deras kongress. Därigenom 
kan det också ' tänkas, att den svenska 
opinionen blivit mildare sttärnd gent
emot katolikerna, vilka i Norden be
traktas som en grupp av kristenheten; 

som s_tår de schismatiska grekerna nä
ra. Mötets skicklige och energis�e 
arrangör, ärkebiskop Söderblom, ut
talade också öppet i sin slutpredikan 
i Uppsala domkyrka sitt beklagande 
av den katolska Kyrkans frånvaro 
vid_ denna hans världskongress. Ge
nom dylika uttalanden och händelser 
mildras utan tvivel den närmast vid
skepliga: skräck för namnet »katolsk>> 
och »katolik», som ännu i våra dagar 
förefinnes bland de breda lagren i 
Sverige och son, utgör ett svårt hin
der för det katolska arbetet här i 
landet. Den uppriktiga strävan · efter 
större. enhet mellan de kristna, som 
präglade detta möte; kan om den är
ligen övertänkes och fullföljes föra 
många närri1are den verkliga enhetens 
Kyrka. 
· Alla dessa - och måhända även 

andra � goda följder av detta världs
möte bliva emellertid blott illusoriska 
om man skärskådar det radikala felet 
i de välmenande stora anordningarna: 
deri fullständiga frånvaron av gemen
sam trosbekännelse. . AQla trosfrågor 
tindvekos ängsligt på detta moderna 
koncilium. Också i1 aktuella spörsmål 
som angå sedeläran gjordes inga klara 
och bestämda uttalanden, om man un-

- dat1tager proklamerandet av några all-
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männa sanningar, som · icke · blott alla 
kristna utarl. också alla tänkande män
niskor för länge sedan är� eniga om! 
Mera: ointvistade moralfrågor löstes i 
den ofruktbara kompromissens tecken. 
För övrigt har kristendomen alltifrån 
sin uppkomst varit en religion, en tros
lära. Ingenstädes i Bibeln finner man 
stöd för den uppfattningen, att Kris
tus grunda:de sin Kyrka i första hand 
för att lösa sociala frågor. Och aldrig 
någonsin i kyrkcihistorren ha de krist
na själva hyst en dylik uppfattning. 
Också judar, muhammedaner, buddis
ter etc. hava starka etiska intressen. 
För att behandla sociala: och humani
tära frågor sammankallas lämpligen 
sociala och humanitära kongresser, 
_icke »kyrkomöten». 

schismatiska ledare med mera konser
vativ trosuppfattning, som kommit till 
Stockholm, måste känt sig underliga 
till mods, då det mer och mer gick 
upp för dem i vilket teologiskt säll
skap de hamnat. För oss katoliker 
var det under dessa mötesdagar en 
stolt känsla, att gång på gång påmin• 
nas om; att vi tillhörde elen enda stör
re Kyrka, som icke velat deltaga i detta 
fin-du-siiecle-kyrkomöte, där vackra 
intentioner och verksam idealism gjor
des maktlösa av ti'dstypisk halvhet, 
oklarhet och indifferentism. 

Söndagen den 16 augusti lades 
grundstenen till St. Maria! Kirke i 
Aalborg, där katolikerna sedan den 
25 november 1900 firat gudstjänst i 
en mera anspråkslös liten kyrkobygg� 
nad, som bär det vackra namnet : »Ma
ria, de Sjukas Hjälp». Den högtidlig<). 
ceremonien företogs av kyrkoherden 
på orten pater Merx. Hela försam
lingen defilerade förbi grundstenen 
och var och en , ung · och gammal, rik 
och fattig, slog ett slag med en liten 
hammare på stenen. Godsägare Johan 
Knudsen hade skän¼t kyrkan en bank
bok med en summa, som först skulle 
få'. uttagas år 2175, varefter den med 
sina ränfor skulle användas till bygg
nadsfond, av eh ny katolsk kyrka i 
Aalborg. Pater 1Merx höll slutligen 
ett anslående tal med historiska be
traktelser. 

,De italienska statsbanonm hava ny
ligen·utgivit en statistik över pilgrims
tågen till Rom under det heliga året. 
Enligt denna ha före den 1 5 maj detta 
_år ej �indre än 1 1 5  extratåg, fyllda 

· med fronuna pilgr,imer, sökt sig i väg 
till, Rom. AV dessa ha cirka 70 kom

. 1nit ·från utlandet, medföraride 59,000 
·pilgrimer; ·· ordnade i större grupper. 
Dänill kommo omkring 18,000 vall
färdande i mindre grupper i reserve-

Betecknande är att de delar av kris
tenheten, som äro starka i tron, som 
hålla på bestämda trosläror, genom
gående ställt sig avvisande - i bästa 
fall avvaktande - gentemot detta 
kyrkliga, för tron likgiltiga världsmö
te. Redan här i Sverige ha de oppone
rat sig. Mötet.har kritiserats både från 
schartauanskt och pingstvänligt håll. 
Den lutherske ärkebiskopen i Finland 
har intagit 1en liknande hål'lning. Bland 
de framträdande konferensdeltagarne 
- kanske rent av bland konferensdel
tagarna över huvud - saknar man 
representanter för de stora sekter, som 
just nu tack vare sin trosfasthet och 
trosvisshet äro så framgångsi;ika :  ad
ventister, mormoner, Christian Science · 
etc. Hur de olika kyrkornas repre
sentanter ha: valts och till vilken grad 
de representerade kyl'korna förbundit 
sig ait:t l,yda den stora representantför
samlingens beslut för.efaller dunkelt. 
Den anglikanska kyrkan represente-' . 
rades tydligtvi's, huvudsakligen å.v bi;ed� · 
och lågkyrkliga lärare med mera o�d 
än kraft. De schisma:tiska patriarker
na och arkimandriterna, som förmåtts 
att deltaga i detta Stockholmsri1öte, 
utgöra endast skenbarit ett undantag 
från den allmänna regeln. Deras kyr
kosamfund kallar sig visserligen »det 
ortodoxa», men det är allmänt bekant, 
att allehanda modernism i vår tid bör
jat beblanda sig med deras »ortodoxi». 
Också deras högre klerus har smittats 
av den trosupplösande tidsandan. De 

. , , rade jänvägsvagnar. Samddigt an� 
lände cirka 200,000 pilgrimer, som 
företogo sin Romavallfärd på egen 
hand. En stor del av pilgrimerna har 
också begagnat sig av tillfället att gö
ra ett besök i Assisi, Loretto, Pompei 
och Padua. Anmärkningsvärt är, att 
hittills denna väldiga trafikapparat 
fungerat utan minsta olyckshändelse. 



Nionseigneur Marius Besson, bis
kop av Lausanne, Geneve och Fri
bourg, har utsänt ett officiellt medde
lande om, att ett nytt konstnärligt re
likskrin för närvarande förfärdigas, 
vari den helige Petrus Canisius' ben 
skola"· gömmas. Biskopen uppmanar 
de troende att frikostigt bidraga till 
detta fromma verk. Särskilt . framhål1 
ler han de katolska skolbarnens plikt 
att visa sin tacksamhet mot elen lika 
vise som gode kyi;koläraren, som 
skänkte dem den bästa: av alla skolans 
böcker : d'en katolska katekesen. 

En internationell katolsk kongress 
av blygsamma dimensioner men rediga 
och klara riktlinjer hölls i den gamla 
universitetsstaden Oxford den 10--15 
augusti. Som inbjudare stod »det ka
tolska rådet för internationell sam
verkan». S01n kongressens beskydda
re stod kardinal Bourne, ärkebiskop 
_av vVestminsiter. Även ärkebiskopar� 
na av Liverpool och Ernaculum (In
dien) deltogo i mötet, som räknade 
omkring mo icke-engelska deltagare, 
representerande 19 olika länder och 
omkring 40 olika organfaationer. Kon-
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gressen sysselsatte sig ·särskilt med 
ras- och nationella problem enligt kris
ten uppfattning, I dessa problem. ytt
rade sig särskilt profes,sor Ryan, 
Washington, doktor l\fack, Luxem
burg, professor O'Sullivan, Dublin 
och professor de la Briei-e, Lille. 

Ärkebiskopen av Q'ltebec kardinal 
Louis N azaire Begin har nyligen av
lidit vid 85 års ålder. Han studerade 
vid franska seminariet i Rom, där han 
också blev prästvigd år 1865. Senare 
blev han teologie doktor i Innsbruck 
å r  1867. Hemkommen tia Canada 
blev han professor vid det berömda 
Lavaluniversitetet. År 1888 valdes 
han till biskop av Chicoutimi. Tio år 
därefter blev han ärkebiskop av Que7 
bec. År 1914 fick han slutligen mot
taga kardinalsvärdigheten. 

Enligt si'Sta statistiken finnas fö,
närvarande 32 italienska och 34 icke
italienska kardinaler, 14 patriarker, 
219 ärkebiskopar, 944 biskopar, 20 
apostoliska delegater, 198 apostoliska 
vikarier och .82 apostoliska prefekter. 
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LEGENDEN OM DEN THE

BAN SKA LEGIONEN. 

( Åminnelsedag : 22 september.) 

Av Moder Mary Salo1ne. 

Eri legion var ett romerskt rege
mente, och denna legion kallades den 
thebanska, sannolikt emedan den var 
hemnTai från grannskapet av dern gam
la staden Thebe, varom vi läsa så 
mycket i Greklands historia. Huru 
legionen blivit omvänd till kristendo
men veta vi icke ; men på den romer
ske kejsaren Maximin�anus' tid voro 
soldaterna kristna. Somliga hålla före 
att en helig biskop av Jerusalem om
vänt dem. Det kam, ju nog vara rik
tigt, men vi äga ingen visshet därom. 

Legionen beordrades från österlän
derna till Ga'llien och skulle statione
ras vid, Genevesjön. Anförare för 
regementet var en ung man vid na.11m1 
Mauritius, en ädel, tapper, trofast 
krigare, ärad och högaktad av sina: 
kamrater och åtnjutande sina: över
ordnades fulla förtroende. 

En dag kom det befallning från hög
kvarteret att soldaterna skulle ned
göra ortens ailla kristi�a. Mauritius 
fick kännedom härom. Han hade 
aldrig förut i sitt liv underlåtit att 
lyda en order. Lydnad var liksom en 
andra natur hos honom. Men nu var 
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det en befallning som stod i strid mot 
hans samvete, mot Guds lag. Inte ett 
enda ögom1blick tvekade han. Gud eller 
Caesar? Gud måste segra. Mauritius 
Iät tillkänna:giva att han var krist,en 
odh vägrade att lyda. Med en mun in
stämde de sextusen legioruärernai i den-' 

na vägran. De hade mången gång 
riskerat livet i Cresars tjänst. Men då 
hade det e,rndast gällt kroppen. Nu 
var det fråga om själen, och den till
hörde Gud, deras högste Hen'e. 

_Det är någonting fruktansvärt när 
soldater göra uppror. De äro statens 
bålverk, de bära vapnen, de förfoga 
över medlen till nationens säkerhet. 
Om de vända sin styrka · och erfaren
het emot den moder som fostrat och 
tttbildat dem är i sanmiing ställningen 
fört".ivlad. Mauritius, den rättskaf
fens soldaten, måste ha känt en yt
terlig motvilja för uppror ; men valet 
låg mellan Gud och människan,, och 
i hans själ kunde ingen tvekan råda. 

Hans och hans legiornärers vägran 
framfördes till kejsaren, och ett på
bud utfärdades om att legionen upp� 
repade gånger skulle decimeras. Vet 
du vad detta betyder? V ar tionde man 
skulle avrättas. Så ställde de tappra 
soldaterna upp sig i led odh räknan
det vidtog. Urtan att knota, utan det 
mins'ta tecken till motstånd inväntade 
de sextuseirn sin tur. Ingen sviktade. 



ingen deserterade. Ståndaktiga, i god 
ordning, lade de alla ned sitt huvud på 
stupstocken och miste sitt liv för att 
återfinna det i en lycksalig evighet. 

" Stället där de tappra männen föllo är 
allt fortfarande uppkallat efter derws 
högsinta anförare, och de äras i alla 
tider såsom heliga, :\5.ristna martyrer. 
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Vet du, jag hys�t en stor förkärlek 
för soldater. N alurligtvis vet ,jag att ' 
de ha sina fel - vi skulle alla ku11101a 
uppräkna dem på våra fingrar ---:- men 
ha de kanske ioke dygder också ? Xro 
de icke städse redo att marschera, att 
tåla, 3!tt kämpa,, att dö ? Om de äro 
verkliga soldater, så ä�o. de det. Och 
jag undrar vilken av oss är lika redo 
att göra svåra: saker. Jag är inte a'lls 
så säker på mig själv, men det är ju 
förstås bara jag ! Andra civila per
soner kunna kanske vara lika modiga 
och självuppoffrande som någon sol
dat, men understwrndom betvivlar ja'g 
det. övers. av K a r i n  A n  t e  1 1. 

- F Ö R S T Ö R E LS E V E R K E T S  

FYRAHUNDRA ÅR S M IN N E. 

Den lilla men errergi,ska lutherska 
gruppen omkring Gustaf Vasa arbeta
de efter den oro som framkallats av 
Olaus Petris giftermål våren 1 525 
mera on1ärkligt och försiktigt'. Fram 
på' sommaren ( I I  juni) samma år 
vände sig archidectus ( den till ärke
biskop valde men ännu icke vigde) 
Johannes Magnus till de kyrkliga 
spetsarna: i riket med en av konungen 
inspirerad cirkulärskrivelse, som på
pekar önskvärdheten av en svensli 
översättning av Nrya Testanientet. Ar
betet var brådskande. Översättningen 
borde vara färdig redan i september 
(söndagen efter Marie födelses fest) . 

För att påskynda arbetstakten för
delades arbetsbördan mellan domka
pitlen i Uppsala, Linköping, Skara, 
Strängnäs, Västerås, Växiö och Åbo, 
dominikanerna, franciskanerna, bir
gittinerbrödema i Vadstena och kar
tusianerna j, Mariefred. 

Denna fromma cirkulärskrivelse 
som mera! kan sägas vara skriven av 
Gustaf I än av Johannes Magnus mot
togs med ett visst misstroende av de 

på tidens tecken aktande katolska le
darna. Biskop Brask uttalar i ett brev 
till Peder Galle (9 augusti) sin för;
undran över att archielectus, låtit loc
ka sig in i denna labyrint utan att· 
först hava rådgjort med prelaterna 
och domkapitlen. För övrigt förs,tåi:
han icke elen praktiska nyttan av en 
sådan översättning. Nästan alla soni' 
kunde läsa förstodo ju ocksiå ·· 1atin 
och kunde läsa sin Bibe1 på detta 
språk. Slutligen påpekar den garnlf 
kyrkofursten, �tt han har sett en bok 
med evangelium för hela kyrkoåret 
på danska språket. Den kunde man 
ju också använda sig av i Sverige, där 
ri1an lätt förstod' dans.ka. Brask talar 
också här om en gammal bibelöver
sättning från den heliga Birgittas tid, 
som han emellertid aldrig s<ett, endast 
hört talas om. 

Trots sin reserverade hållning lät 
emellertid Btask ombesörja översätt
ningen av de bibelböcker som til.Jde
lats Linköpings . domkapitel (Markus
evangeliet och Korinterbr,even). Den
na meclhanns emellertid ej inom den 
o,rirnligt korta tid som bestämts i cir
kulärskrivelsen, som troligen icke var 
allvarligt menad'. Men i januari 1 526 
kunde han ,s,kicka sin kantor mäster 
Erik till Uppsala med slutfört arbete. 
Sedan hör man ingenting om hela den
na svenska bibelöversättning från offi
ciellt håll. Först år 1534 dyker den 
upp igen. Då skall nämligen Johan
nes 11\fagmts som landsflykting i Dan
zig ha låtit avsluta· hela översättnings
arbetet genom Linköpingsprästen Fet
rus Benedicti, men i brist på pennin
gemedel kan han omöjli,glt låta trycka 
densamma. De svenska katolikerna 
voro tvungna att .vänta ännu mer än 
350 år, tills, de fingo sitt Nya Testa
mente tryckt på svenska språket 1895. 

Gustaf V asa som annars med störs
ta stränghet och bestämdhet vakade 
över att hans befallningar åtlyddes, 
visade påtagligen ringa iver för att 
detta med stor apparat igångsatta fö
retag skulle fortsätta:s och slutföras. 
Enligt MesseniuSI skall den beräknade 
kyrkopolitikern genom denna cirku-
1�.rskrivels,e ha veilat erfara katoliker
nas ställning tiU översättningsfrågan. 

Deras översättning brydde han sig 



i 

j 
-j 
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mindre om. Han planerade nämligen 
en egen översättning verkstä:lld av de 
lutherska hovteologerna. Denna ut
kom först året efter ( I 5 augusti 
1 526). Den sa:knar såvä'l översätta
rens namn som varje hänvisning till 
källor. Den lutherska kyrkohistori
kern Anjou förklarar denna hemlig
hetsfollhet på det sättet, att översät
tarna icke ville, att något mänskligt 
namn skulle sätta siw förgängliga få
fänga i förbindelse med Herrens verk, 
som bliver evinnerligen. En annan 
- mindre mystisk och mera mänsk
lig - förklaring ligger kanske när
mare ti'll hands. De lutherska hovteo
logernaSJ namn voro allt annat än po
pulära i Sverige under denna kamptid .. 
Det föreföll helt säkert klokare att än 
så länge dölja namnen på d·e föregiv
na reformatorerna och låta anonyma 
verk förber,eda sinnena: för deras för
kunnelse. Översättningen i fråga är 
naturligtvis försedd med ett företal i 
förstucket luthersk anda. Den nya 
översättningen vitl särskilt tjäna de 
enkla lantprästerna, meri vänder sig 
också til'l alla goda kristna. Den är 
också försedd med upplysande an
märkningar. Den börjar med' Luthers 
företal, som dock blivit försiktigt mo
difierat. Så<lunda: har den svenske 
översättaren strukit Luthers bekanta 
omdöme, att Jakobs brev är en »halm
epistel» utan evangelisk art. Likaledes 
har han, icke följt Luthers exempel 
att vid · numreringen av Nya Testa
mentets böcker sätta några m�sshag
liga skrifter (Hebreerbrevet, Jakobs 
och Judas brev, Uppenbarelseboken) 
i en liten grupp för sig efter alla de 
andra böckerna och utan nummer -
allt för att skona de svenska katoli
kernas känslor. 

LUC. 5: s-10. 

»Smn tro- och kärlekspant jag, arma 
llvinna 

utav min brudgum, Konungen, har fått 
ett smycke - tio mynt - var skall 

jag finna 
det ena, soin för mig förlorat gått? 
Det slets från bandet, våldet bort det 

rivit -
och varje dracm bcw bvld av den dem 

givit ! 
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Nu ligger penningen på golvets tilja 
i kammarns vrå, kanhända - höljd 

av damm -
av fött er trampad 11ed - liksom en

lilja 
från stängeln bruten där en hord gått 

frmn 
och skövlat allt - och bilden, kunga.:. 

orden, 
de plånas itt, de nötas bort avjorden ! 

Men jag vill sopa huset väl och söka 
så noga att min skatt jag finna må! 
En enda dracm - men, acll, hur den 

skall öka 
niitt smyckes prakt - 0, må jag 

återfå 
den penning vilkens värde är beseglad 
av Kungens bild och inskrift därpå 

präglad!» 

Så klagar skriftens kvinna - och 
hon sopar 

sitt hus till dess hon finner dracmen, 
smit 

var borta - när hon funnit högt hon 
· ropar 

av fröjd och bjuder sina vänner: 
»Kain 

och gläds med mig, ty penningen är 
funnen 

den dyra bröllopsskänk, sant var för
svitnnen !» 

Jag är den dracm, med Kungens prägel 
slagen 

och med hans bild och skrift - i 

vägens dani 
den tappades - stoft dolde ädla 

dragen 
och nötte , orden ut - - jag söktes 

fram 
av kvinnan, Kyrkan, soni med sina 

vänner 
glad smn sin egendom 11·tig igenkänner. 

En annan bild: Jag kvinnan är, som 
hade 

ett ännespann av mynt med kungaord 
och avbild präglade och sorgsen sade: 
»Se, bilden plånats ut av stoft på jord! 
0, hjälpen 1'/liig att ädle givarn prisa 
och hel och fläckfri fram hans gåva 

visa!» 
E. A. V, G. 
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FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

BÖN FÖR KRISTENHETEN.S ENANDE 
I en'lighet med Hans Högvördighet Bis

kopens förordning har under föregående 
månad följande bön om kristenhetens 
enande blivit läst under gudstjänsterna: 

Aillgode Jesus, människosläktets fräl
sare, vi nedfalla inför dina fötter och 
bedja dig ödmjukt vid dina högtheliga sår 
och ditt dyrbara blod du utgjutit för 
hela världens frälsning, vänd di.n barm
härtighets ögon till oss och våra vi�se
gångna bröder. Se i nåd ned på de mån
ga tusen kristna, som i dopet mottagit 
trons insegel, men sedan uppväxa och 
leva skilda ifrån moderkyrkap., berö
vade så många nådemedel, så mycken 
tröst och välsignelse. Århundraden ha 
gått sedan skilsmässan och de leva ännu 
i frärr · 'lnde land. Längtan efter den 
förlora · enheten har nu gripit dem, ty 
de hava ·vit utfattiga och känna djupt 
söndring, förbannelse. 0, Jesus, du 
gode herd låt dem icke hertt öch hållet 
förgås i hunger och elände. Se, hur_u 
många av kärlek till dig i hela världen 
arbeta och bemöda sig, offra och bedja 
för alla kristnas återförenande. Välsigna 
dem! Låt det sanna evangelium lysa 
överallt. Varkunna dig över de vilse
gångna. Upplys de sökande, fullända, 
vad som du redan börjat i deras hjärtan. 
Giv alla hörsamhet mot din heliga nåd, 
lydnad mot din visa lag. 

Låt alla dina barn finna hemvägen till 
den kyrka, · vilken står som ett baner 
för folken, som ett tempel, där alla släk
ten och tungomåil endräkteligen skola 
förkunna ditt lov och verka för din ära. 
Giv att söndringens sår snart må läkas, 
att splittring.ens dimmor snart må 
skingras för sanningens sol, på det att 
alla som kallas kristna och bekänna den 
treenige Guden, må vara ett i dig. Så 
har du ju själv bett i en högtidlig stund : 
»Helige Fader! Jag beder, att de alla 
skola vara ett såsom vi äro ett, för att 
världen skall tro, att du har ' sänt mig.» 
Herre, evige Fader ! Hör denna din Sons 
bön; den har framgått ur hans hjärta, 
den förstummas aldrig i hans kyrka : 
Sänd din Helige Ande, enhetens och kär
lekens Ande, att han må församla all 
världens folk till trons enhet, att de väg
ledda av e n herde, samlade omkring e t t 
a1tare få njuta Kristi oförminskade väl
signelse och således uppnå ditt eviga 
rike, där du med Sonen och den Helige 
Ande lever och regerar, en Gud i evighet. 
Amen. 

RETRÄTT PÅ MARIELUND. 
Under sista veckan av augusti voro 

flera av det svenska vikariatets präster 

samlade på det stilla, i lantlig re undan
gömda Marielund för att under provika
rien kyrkoherde Wessels ledning genom
gå den helige lgnatius' andliga övningar: 
Den andligen givande och välgörande 
reträtten . avslutades fredagen den 28 
augusti och följdes omedelbart av en 
konferens, vari hela vikariatets präster
skap deltog med undantag av de båda 
seniorerna, pater Stolberg och pater Be
nelius. Hans Högvördighet Biskopen ut
talade i en hjärtevarm predikan i Marie
lunds lilla kapellrum sin glädje över att 
se så många av sina präster samlade 
omkring sig och ställde för deras ögon 
den gode Herdens manande exempel. He
l a  samvaron under dessa samlande dagar 
var präglad av den förtroendefulla bro
derlighetens ande. 

P. 

BARNKOLONIEN PÅ MARIELUND. 
En .sådan härlig sommar som den för

flutna har gjort våra barn på landet gott. 
Så återvände också pojkarna efter fem 
veckors vistelse därute både brunbrända 
och rundare om kinderna än de kommit 
dit. Syster Editha, som haft hand om 
sina pojkar, lämnade då plats för syster 
Clementia, som har flickorna i sin vård. 
Sommarens stora glädje var den nya 
roddbåten, som pastor Nordmark samlat 
ihop medlen till och som under somma
ren gungat i vassen med sitt namn Maria 
blänkande i solen. - Sammanlagt ha 
tjugo barn kunnat beredas sommarvistel0 

se på kolonien i tvenne grupper om tio 
barn, under en tid av fem veckor för 
vardera gruppen. Hälsotillståndet har va
rit gott och barnen ha synbarligen haft 
stor nytta av vistelsen på det vackra 
Marielund. 

X. 

MARIEKONGREGATIONEN AUXI
LIUM CHRISTIANORUM. 

Under den sist förflutna vintern väck
tes inom Mariakongregationen Auxilium 
Christianorum ett förslag att söka samla 
de unga flickorna från S :ta Eugenia för
samling i åldern 14-18 år för att tid 
efter annan tillbringa ett par timmar 
tillsammans. Huvudändamålet härmed 
skulle givetvis vara att genom samman
träffandet med annan katolsk ungdom 
knyta dem fastare till Kyrkan. Denna 
tanke har det även lyckats att sätta i 
verket. 

Under maj månad var vid två olika till
fällen en livlig skara samlad i försam
lingslokalen Norra Smedjegatan 21. Det 
lektes och sjöngs, och glädjen stod högt 
i tak. Efter en liten förfriskning lästes 
högt ur en bok, och kvällen avslutades 



med en kort ar.dakt i kyrkan mitt emot. 
Dessa sainmankdmster · komma nu att 

under yintern fortsätta. De ledas av 
. : .:medlemmar i Mariakongregatiohen Auxi

' )ilim Christianorum; som med glädje öch 
iver åtagit sig cletta arbete, som ju är ett 
genomförande av eri av kongregationens 
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huvµduppgifter,c nämligen att · utom ·bön 
. även såvitt möjligt pra1.tiskt , arbeta för ' 

andra. - - - · 
Det är att ·hoppas, att denn·a tanke, 

·vars ·:förverkligande endast kan vara till 
välsignelse, måtte mötas av förståelse 
och intresse, M. 



SEPTEMBER . 

1. Tisdag. S. Aegidius. Abbot. 
2, Onsdag. S. Stefan. Konung av 

Ungern. 
3, Torsdag. Ferialdag. 
4. Fredag, Ferialdag. (Jesu hjärtas 

fredag, ) . . 
5. Lördag. S. Laurentius Just1nianus. 

Biskop. Bek. / . · , ' . . 
6. Söndag. Fjortonde efter .· ;pingst) 

(I Högm. Skyddsängelsf�sten, ) 
7. Måndag. Ferialdag., . , 
8. Tisdag. Maria Föde�se. (.:Mpii:11ässa:'.) 
9. Onsdag. S. Gorgoniu'.s', { �rtyr. 

10. Torsdag. S. Nicofaus a· 
0

Tolen\ino; 
Bekännare. \ . , . ' ', . . ' .- ,  

11. Fredag. S. Protus .pch. Hyaci�thus. ; 
Martyrer. · ; _  i 

12. Lördag. Maria N am�s fe\'t.. . · .. , 
13. Söndag. Femtonde e(ter pingst: . 

(I Högm. Maria Födelseii fäst.) · 
14. Måndag. Korsets upphöjels�; (Kors-

mässa.) · 

Kristi Lekamens fest inträffar på tors
dagen efter Trefaldighetsfesten, m€n fi
ras i vissa länder först söndagen därpå. 
� Redan sedan apostlarnas tid firar 
Kyrkan instiftandet av Altarets heliga 
sakrament och Nattvarden på skärtors
dagen 1 dymmelv€ckan. Men emedan på 
d€nna dag Kyrkan genom tank€n på Je�u 
lidande och död störes i sin glädje över 
Aftarets h. sakrament och dess nåderike
domar så har hon anordnat en särskild 
fest till Kristi helga Lekamens ära, då 
hon kan giva fritt lopp åt sin glädje. 
Genom den fromma priorinnan i St. Cor
nelius klostret i Li.ittich Ju1iana och hen
nes uppenbarelser införde biskopen av 
Li.ittich festen först i! sitt stift 1246. På
ven Urban IV förordnade firandet av 
Kristi Lekamens fest för hela Kyrkan, 
vilket påbud förnyades på conciliet i 
Vienne 1311. 

På Kristi Lekamens fest utv€cklar 
Kyrkan sin största prakt till Altarets 
heliga Sakraments ära, ty 
1) denna fest är ett glatt bekännande av 

vår tro på Kristi närvaro i Sakra
mentet samt 

2) €Il gottgörels€ för all vanvördnad mot 
Frälsaren i detta Sakrament och 

3 )  vidare en offentlig tacksägelse för 
all nåd som flyter ur föreningen med 

15. Tisdag. Marias sju smärtor. 
16. Onsdag. Kvatemberfastedag. S. Cor

nelius. Påve. S, Cyprianus. Bisk. 
Martyrer. 

17. Torsdag. S. Fransisci sårmärken. 
18, ·Fredag. Kvatemberfastedag. S. Jo

, sef- a Cupertino. 
19, '  Lprdag. Kvatemberfaste-dag. S. Ja

' .  ·, ·rtuariu� ..m. fl. martyrer. 
20 '$önd�g. Sextonde efter pingst. 
·2i.· Måndag. '< S. Matteus. Apostel. 

. Evang,, · .  
· 22. .'.fisdag. '. · S. Tomas de Villanova. 
2:J, _., Onsdag,; , S. Linus. Påve. Martyr. 
, 24, 1.'Porsdag. B. M. V. de Mercede.  
25. , :Fr�clag, . Fe:rialdag. 
26: · 'Lördag. ' V fi,r Frus tidegärd. 

127. Söndag. , Sjuttonde efter pingst. 
28, · M�ndag. - · ;'S. Wenceslaus. Hertig. 

· Martyr: 
29. · ·  Tisdag; · S. Mikael. Ä11keängel. 

. 30, · Onsdag. S. H ieronymus. Kyrko
, ·  färare. 

Kristus i den heliga Kommunionen 
samt 

4) sluilligen €n trons triumf över otron. 
Det liturgiska firandet av festen tager 

sig vid den heliga mässan uttryck i den 
härliga sekvensen : Lau,da Sion salvato
rem av S. Thomas av Aquino, i vilken· han 
på mästerligt sätt prisar detta under
bara Sakrament. Före eller efter den hög
tidliga högmässan anordnas festliga pro
cessioner i och utanför kyrkorna, genom 
städernas gator och över åkrar och fält, 
varvid Sakram€ntet bäres under en bal
dakin, omgiven av prästerskap, ord€ns
fofä och troende m€d ljus och blommor i 
händerna. En sådan proc-ession med K1'1.s
ti Lekamen under brödsgestalt kallas 
theophorisk till skillnad från processio
ner, i vilka Sakramentet icke bäres om
kring. - På olika öppna platser äro 4 
festligt smyckade altare uppresta, vid 
vilka processionen stannar under det att 
början av ett av de fyra evangelierna 
sjunges vid varje altare. Detta sker för 
att antyda att alla evangelierna giva vitt
nesbörd om den heliga Nattvardens in
stiftande och att med evangeli(lrnas för
kunnelse även denna trossanning måtte 
förkunnas för hela skapelsen. Därefter 
välsignas alla närvarande med den i mon
stransen under 'brödgestalt fördoMe Fräl-
sar€n, S. N-k. 


