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UR DEN HELIGE BONAVENTURAS ME
DIIA TIONER ÖVER JESUS-BARNETS 

FEM FESTER. 
DEN FÖRSTA OCH DEN ANDRA FESTEN. 

Efter. att hava tvagit vårt förstånd 
i syndaangerns luttringsbad och efter 
att hava låtit våra hjärtan upptändas 
av kärlek, så att dess låga brinner klar 
och varm inom oss, gå vi att avhandla 
för det första hurusom Jesus Kristus, 
den välsignade, Guds son, andligen 
avlas i en from människas sinne. 

Då en .. from Och andäktig själ kän° 

ner sig· rörd och upprörd, det må nu 
vara av hopp om lön i himmelen eller 
fruktan för evigt straff eller av leda 
vid' att längre bo kvar i denna tåre
dal, då nya fo.,givelser · träda· in över 
hennes tröskel och heliga· ömhetS1käns
lor låga· upp i henne, då längtar hon 
efter att betrakta de ting, som icke 
synas; Till.sist bortkastar hon och för
aktar s'ina gamla svagheter och .begär. 
I ;den stunden befruktas hon andligen 
tack vare sin föresats:att börja ett nytt 
liv genant nåd av ljusets Fader, från 
vilken , a:11 god och fullkomlig gåva 
kommer.,, Genom den Högstes kraft 
överskyggas hon.då av himmelsk hug.:. 
svalelse,. ,vilke,n svalkar de lekamliga 
lustarr,a · och ,skärper själens blick till 
större klarsynthet, och då begiver det 
sig, .att den himmelske Fadern i den 

· sjä'en ingjuter sin gudomliga säd. Till 
följd av det under, som skett i hennes 
fördolda liv, blir själen såsom blod
lös, i det att hennes yttre väsen får 
den sanna ödmjukhetens prägel, och 
på grund av sin fullständiga ringakt-

. ning för och försakelse av världen 
vämjes hon vid dess kost. Begären 
övergå i stilla känslofullhet, därigenom 
a:tt uppsåt och önskningar avlösa var
andra i goda gärningars utövande. Of
ta, måste själen, medan egenviljan för
intas inom h�nne, utstå besvär och 
krankhet. Redan: synes hon betryckt 
och ängslad av de synder hon begått 
samt av ånger över den tid hon för
spillt till ingen nytta och det fåfäng
liga liv hon levat i umgängelse med 
världen. Sakta och stilla går det där-

hän, att alla yttre ting trycka henne 
och · ingiva henne vedervilja, emec!.an 
hon märker, att de icke ära behagliga 
för Honom, som hon förnimmer i sitt 
inre. 

Hädanefter förlorar själen all smak 
för köttet, ty hon har smakat vad and
ligt är, och gråten tränger på. Hädan
efter tager själen med /Maria de försrta 
stegen uppför bergen, ty. jorden 11t
tröttar henne och hon längtar efter 
himmelen och evigheten. Hädanefter 
begynner hon att undfly umgänge med 
dem som hava lust till denna värl
den,' och söker förtrolighet me<l dem, 
som trängta efter pimmelerr. Hädan
efter erbjuder hon sina tjär\.ster åt 
Elisabet, det vill sä:ga åt de av gudom
lig vishet upplysta, åt' dem, i vilka kär
leken brinner starkare än l andra. 

Denna punkit i själens utveckling är 
anmärkningsvärd nog, emedan den .är 
oundviklig för många personer.· Ju 
mer de avlägsna sig ifrån världen, ju 
förtroligare sluta de sig nämligen till 
goda människor �åsom. deras vänner 
och tjänare. Deras motvilja för då-: 
ligt sällskap ökas, efterhand som de 
mer och mer tilltalas av det höviska 
un1gänget med goda och andligt sinna
de män eller· kvinnor, varunder en 
varm tillgivenhet vaknar och får sin 
riktning. Därför säger ock den helige 
Gregorius: »Väl den, som närmar sig 
ett helgon. Emedan han ofta råkar 
honom, talar med honom och kan akt
giva på hans föredömliga umgängel
se, tändes hos honom kärlek till san
ningen, han flyr syndens mörker och 
upplyses av himmelskt ljus.» Alltså 
må den kristne besinna huru kyska. 
dygclerika och fromma helgonens sam
tal hava varit, huru upphöjda och häl
sosamma deras råd, och förunderligen 
helgade alla <letas handliqgfr i deras 
inbördes umgängelse med varandra. 
Med ord: och gärning hava de eggat 
varandra till fullkomligihet. 



Gör ock du sammaledes, fromma 
sjä), därest du förnimmer, att du ge
nom Den helige Ande har fått förhopp
ning om ett nytt och himmelskt liv. 
Fly dåliga människors sällskap, stig 
med Maria uppåt, sök råd av dem, 
som äro andligt sinnade, vinnlägg dig 
om att vandra i de fullkomligas fot
spår och besinna väl de godas ord j äm
te deras gärningar och föredömen. 
Fly de orättfärdigas giftiga råd, ty de 
äro städse beskäftiga att förstöra hel
gelsens växande liv i dig, vilket de 
äro angelägna att kväva och envist 
söka att sönderriva. I det att de hyck-
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. la. medömkan, inympa de på dig den 
usla ljumhetens gift, sägande: )>Det 
är ett alldeles för stort företag du har 
givit dig in på. :Qin plan är överdri
ven och. o.utförbar. bet du håller på 
med överstiger dina krafter, och du 
uthärdar icke därmed. Inse då, att de ! 

naturliga förutsättningarna fattas dig, 
du kommer att förlora både omdöme 
och urskillningsförmåga; o�h du skaf
far dig alla möjliga sjukdomar på hal
sen. Du kommer a,tt sluta.som en idiot 
med o,mtöcknat förnuft och försvagad 
viljekraft. Sanna mina örd: allt detta 
dukar du. under för till slut, såvida. du 
icfre uppgiver din föresats och aktc1r 
bättre på din kropps behov. Det är 
somliga saker, som icke passa -sig för 
en perison i din ställning. De skada 
ditt rykte och anseende.)> . , 

Just präktigt!· Den, som aldrig har ' 
förstått varken att reglera sina lev
nadsvanor eller att bota sin egen -själs 
sjukd_omar, han träder upp såsom and
lig lärare och kroppens läkare. Ack, 
allenast alltför många hava låtit sig 
vilseföras av världsfolkets olycksali-

. ga meningar och lärdomar. De hava i 
dräpt Guds sori, som tagit sin boning 
·i dem genom Den helige Andes verk 
i .deras hjärtan. Ty en sannskyldig 
giftdryck vill jag kalla den djävulska 
övertalningsför111ågan. I många själar 
gör den nämligen marken oemottaglig 

I

, I 
för det himmelska utsädet och i än 
flera kväver den den heliga sådd, vil
ken allaredan begynt att gro i form 
av fromma uppsåt och löften. 

Det gives ock andra, vilka synas och 
törhinda även äro goda och fromma. 
Men, med förlov sagt, de äro alltför 

pessim:stiska: De se icke, att Herren 
städse uträcker sina frälsande händer. 
De taga icke i betraktande, att den 
Högstes nåd ä1• varje morgon ny och 
att han både vill. och kan hjälpa. De 
nitälska för Gud, dock utan rätt in
sikt. Då de se, att andra tappert ut
föra sådana uppsåt, som de själva: an-
sågo för goda och heliga, ehun1 de 
icke dristade att sätta dem i verket, 
locka de dem nämligen bort ifrån full
komlighetens väg, dels av medlidande 
med deras lekamliga vedermödor, dels 
törhär..da av oro för a!tt de skola av
vika av sig !Själva. De avråda varje 
avsteg ifrån livets allfarsvägar och. 
motarbeta den gudomliga ingivelsens. 
råd. Och deras egna råd bettaffandec 
huru livet bör levas äro desto farli
gare, ju trovärdigare de förefalla. 

Understundom invända de, i det att 
de listigt begagna sig av den gamle 
fiendens illfundiga konst: »Om dit gör 
så. och så, skola människor anse dig 
för en god och from renlevna:dsmanr 
ett helgon. Men alldenstund du sak
nar den dygc1, som andra tillskriva dig; 
är du i stället en brottsling i den all
rahögste Domarens ögon, vilken kän
ner dina många, svåra och vedervärdi
ga synder. Dina gärningar komma icke 
av honom att räknas dig till förtjänst, 
utan du varder fördömd, så visst som 
du är en bedragare och ett skenhelgon. 
Ser du, somlig asketism .är icke gjord 

. för d,ig. Den kan passa för sådana, 
som aldrig hava gjort något ont, som 
hava fört ett rent och helgat liv,. som 
hava lämnat allt för Herrens -skulI och 
i alla sina livsdagar ådagalagt en full� 
komlig hängivenhet för Gud.»1 

Hör icke på. dem, min älskade. Fäst 
dig icke vid deras ord, o själ, som hel
gats åt Herren. Följ Guds moder på 
hennes branta stig, uppåt, mot bergen. 
I sanning, Gud har icke anseende till 
person. Han räknar icke människornas 
ädla tankar och ej heller deras bätt
ringsdagars antal eller deras gärnin
gars mängd, utan han ser till den brin
nande nitälskan och den stora kärlek, 
som ett hängivet hjärta: äger. Förden
skull minnes han icke vad du var utan 
fäster sig allenast vid vad d11 har be
gynt att varda. Kort sagt: somEga 
råd vore fördömliga, försåvitt icke 
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rå,dgivarna ursäktades på grund av sin 
enfald, vilke1,1 för resten ingalunda är 
lovvärd. 

Och du - Kan du icke vinna fräls
ning genom din oskuld, så bemöda dig 
om att viima den genom bättring och 
bot. Kan du icke vara en Katarina 
dler en Cecilia, så var ,gärna en Ma
ria Magdalena eller en Maria av 
Egypter� . . Emellertid, om du förnim
mer, att du med ditt uppsåt att föra en 
11elgad vandel har undfått i ditt inner
sta Guds ljuvaste gåva, hans egen ,son, -
så utspy varj e dödligt gift odh förbida 
lik .en kvinna i fullbordandets månad 
med längtansfollt · sinne din förloss
.nings stund. 

Men hör .nu och betänk jämväl det
ta andra,, När en människa på en i:ätt
tänkapde persons råd eft�r grundlig 
överläggtJ,ing 0111, det bästa tillväga
gångssättet . verkställer ett heligt upp
såt efter att först havai bett till Gitd 
qm hjålp, då fqd�s Jesus Ki·istus ti11 
jorde11,'., Ty han födes; då sjalen be
·gynnerO .,.t't på allvar utföra en plan, 
so,111 hpn lä.nge har .närt inom ,sig ' men 
'av fruktan for att mi�slyckas ditin
tills icke beslutat sig f ör att fullfölj a. 
Och i hans födelses sälla tirpma j ubfa 
. ängl.arna, d.e himmelska härskarorna 
lova Gud och uppstämma åter sången 
om frid på jorden, själens översinnliga 
' frid, vilken gror, på nytt i samma stund 
som en undfången och begrundad ide 
får synligt liv i en god handling. 

, Visserligen bliver friden endast med 
, svårighet rådande i själens rike, ty köt
tet ropar emot anden och anden emot 
köttet, anden söker ensamheten· och 
köttet föredrager folk1hoparna, Kris
us .är and.ens lust och världen är köt
tets, anden trår .till kontemplationens 
Nila i GLid och köttet ef tertraktar den 
yttre värdighetens pamp och ståt. 
Men då köttet lyder. ,i,nden och hind
ren äntligen äro övervunna, så att det 
,goda verket bringas till utförande, då 
gror ånyo friden i människohjärtat 
·och uppfyl1er det med glädje. 0 sälla 
födelse, åt vilken änglar och människor 
så fröjda sig. »Det vore ljuvt att 
handla naturligt, allenast vår dårskap 
tillate .det. Funnes någon bot för denr
na, då skulle naturens anlete åter bli-
va leetide och fagert». Sanningen av 

dessa evangeliska ord skulle. då ännu 
en gång b'.iva erkänd i världen ; »T·a
gen mitt ok på eder och lären av 'mig, 
ty jag är saktmodig och ödmjuk av 
hjärtat ; och I skolen finna ro för edra 
sj älar, Ty mitt ok är l juvt, och min 
börda är lätt» . 

Men här gäller det att märka något, 
fromma själ. Om denna lyckliga fö
delse gläder dig, så bete dig likt 'Ma
ria.. Var Maria. Hennes namn är 
uttytt b ittersalt hav, ljus i 111,örker, 
härskarinna. 

Var ock du ett smärtornas liav, salt 
av ångerns bittra gråt. · Känn den svi
dande bedrövelsen över synder, som 
du begått. Sörj .över goda gärningat'., 
som du underlåtit. Tukta dig bestän
digt med minnet av den tid du för;mm-
mat och förspillt. . . 

Lys upp kring dig genom höviikhet i 
din umgängelse, sj älsstyrka i din gär
ning, nit att lära andra det, som är gott. 

Och var e.n härskarinna. Det vill 
säga styr dina sinnen, befall över dina 
köttsliga begärelser, regera dina hand
lingar. Förnuft och omdöme skola då 
icke svika dig i din gärning. Sök städ.
se din egen frälsning, din nästas upp

. b_vggelce, Guds lov och ära·. . Det du 
söker skall du ock finna. 

Se de,1 saliga Maria. Mitt i sin lyc
ka bedrövas hon och gråter hon över 
begångna synder. · Hon lyser och strå
lar av dygdens stjärnglans. Oc:h hon 
är sina drifters härskarinna. Jesus 
Kristus, Guds son, hål!er sig icke för 
god att utgå ur den jungfruns sköte. 
Och hennes hjärta är glatt, medan hon 
giver honom livet utan smärtor och 
vedermöda. 

Efter den stunden vet s jälen och 
smakar huru ljuvlig Herren är. Ja, 
ljuvlig är han, i sanning ljuvlig,  ty 
han är närd av helig meditation och 
tvagen i fromma, varma tårars källa. 
Han är svept i kyska drömmars lin
dakläder och vaggad ömt i Gudskär
lekens sköte. Andäktiga läppar kyssa 
honom, och yttervärldens kyla når ej 
in till honom, det slumrande Guda
barnet i sj älens djupa, tysta famn. 

Så varder Fräl�aren född pii nytt 
till evig jul i andens värld. 

(Svensk tolkning av 
.L i s a L u n d ih.} 
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J U B I L E U M S D A G A R  
' " 

I A ·SS  I S  I. 
För den, som i detta franciskartis-

I mens mi
i:i

nesår ha� s�yrt sin färd till · 
Den Helige Franc1sc1 fosterland, har 
för visso det gamla ordet om »den 
staden, som ligger på ett berg», blivit 
besannat. Från Europa och Australi
en, från Japan, Mexico och Palestina 
strömma nämligen dagligen tusen och 
åter tusen pilgrimer och turister till 
Assisi, sedan öppningshögtidligheter
na därstädes, onikring den 1 augusti, 
för ett år framåt den katolska världens 
andliga medelpunkt näst påvestaden. 
Inom den internationella C oniitato per 
le onoraiize .a San Francesco nel VII 
centenario della sua morte har man allt
sedan 1924 haft händerna fulla med 
förberedelsearbeten av skilda slag, och 
elen sista juli 1926, då solen, stor och 
1ågande, sjönk ned bakom Umbriens 
kullar och olivlundar, var, man äntli
gen och storartat färdig att fira fest
årets ingång med midnattstimman. 
Från de fyrkantiga tegeltäckta husens 
fönster hängde dukar i rött och blått, 
Franciscus-stadens färger, den itali
enska tricoloren lyste upp bland allt 
det gråa och <lammvita, som hör till 
Assisis färgskala, och solnedgångs
himmelen stod som öppen över Monte 
Subasio. »Una sera serafica», menade 
en ung franciskanerpater, medan det 
gyllene aftonskimret tände en återglans 
i hans lyckliga bruna ögon och kom 
det starka ansiktet att stråla. 

I pottikerna utanför Sacro Conven
to, de »svarta» franciskanernas huvud
kloster, vimlar det av människor ; kraf
tiga jätta:r från Abruzzerna med spik
beslagna bergsskor och benen lindade 
med läderremmar, dvärgliknande 
svartögda apulire, romantikens kvinna 
av folket från Napoli med sitt gula 
huvudkläde, korallband och guldörhän
gen, mödrar ined krushåriga småbarn 
vid sitt bröst. »För dem fanns icke 
rum i härbärgena», och de ha därför 
ställt sig in på att tillbringa den lj11m
ma umbriska stjärnenatten i pelargån
gar och på kyrktrappor. Dessutom 
-skänker Basilica di San Francesco tak 
över huvudet åt den hemlöse. Dess 
portar stå vidöppna, och på alla dess 

altaren ät Det Allraheligaste utställt 
för tillbedjan: intill soluppgå.ngen. 

Omkring Dupres Franciscus-staty 
framför den ålderdomliga katedralens 
romanska fasad trängas skarorna tä,
tast. Bakom franciskanervapnet med 
de båda händerna, den. korsfästes och 
den stigmatiserades, vilkas armar mö
tas i ett Andreas-kors, tåga pilgrimer
na från Florens. Dnga flickor i vita 
slöjor, tillhörande kvinnoförbundet 
Bönens apostolat, samlas omkring sitt 
ljusa sidenstandar. Dr dunklet glim
ma processionskruci:l:ixen, vilka från 
de branta sidogränderna under guld
stickade baldakiner föras in i den upp� 
lysta domen. Över mangdens huvuden 
skymtar hela tiden den böjda gestalten 
av Helgonet med händerna korsfagda 
över bröstet, den enda fasta punkten 
i detta böljande mål}niskohav. Såsom 
för sju sekler sedan samlas folkskaror
na omkring Franciscus. Det är, som 
väntade man bara på att i nästa ögon
blick en ordström skall välla fram över 
de slutna läpparna, det ödmjukt sänk
ta huvudet lyftas och den betvingande 
blicken med sitt uttryck av smärta oc::h 
kärlek bryta fram under de nedfällda 
ögonlocken lik en elds,tråle. 

På slaget tolv stiget en lj ttssignaI 
emot himmelen, och i samma stund 
tändas facklorna. Inte den obetydli
gaste rest av en murfresk med heligt 
ämne, inte den fattigaste madonnabild 
i -sin nisch har lämnats obelyst. Hela 
q.en lilla mystiska staden på klipphyl
lan Lågar i rödaktig, flackande belys
ning, då de nio klockorna i Francis
cus-basilikans kampanil sända ut sina 
första djupa malmtoner. Sancta Cla
ras ljusa silverstämma faller in, och_ 
snart gungar luften av klockringnin
gen från alla Umbriens kyrkor och 
kloster, där man ,på berg och slätt för
ku1111ar l'alba francescana - det fran� 
ciskanska jubileumsårets gryningstim
ma. Genom katedralens öppna portar 
flyter ljusskenet ut över piazzan, och 
med dånet av kyrkklockorna: blandar 
sig midnattsmässans orgelbrus och de 
jublande tongångarna i den niäktiga 
franciskanska festhymnen. 



Vid morgondagens solenna mässa 
i Sanct Francisci gravkyrka finns det 
inte en fotsbred plats på golvet i det 
väldiga dubbeltemplets underkyrka, 
60m inte är tagen i anspråk av de knä
böj and� eller stående åhörarskarorna. 
Inte ens Cooc & son ha i dag lyckats 
förmå den nitiske »visningsbrodern» 
att överge sin korstol och sitt brevia
rium för att med annars outtröttligt 
tålamod för de beständigt växlande 
turistskarorna utlägga innehållet 
Giottos freskomå:L-
11ingar över Helgo
nets frv. Omkring ' 
.det _enkla högaltaret, 
uppbyggt :över kryp
tan, där Den heliges 
stoft gömmes, glim
ma de sex grönskim
rande votivlamporna 
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na prelatansikte föra tanken till Pin
turicchios · processionsfresk i Sienas 
dombibliotek. Det ärevördiga i hans 
typ betonas ytterligare genom den he
dernvakt av franciskanska noviser, 
som slutit upp omkring hans, gestalt : 
unga, rena gosseansikten med en sär
egen fast linj e invid munnen och nå
gonting obeskrivligt vekt och dröm
mande över pannan, vars vithet för
höj es av tonsurens .täta, jämna hår
krans. I klostrets sångkör blanda ele

verna från · stadens 
blindinstitut sina kla
ra röster, och Itali
ens förnämsta solis
ter deltaga under il 
Padre Organistas di
rektion i sekvenser 
och hymner. �>Glo
ria in excelsis Deo» .  
Det är, som hade 
alla änglar och sali
ga helgon på murar
iias fresker fått liv 
och stämma, s,0111 
hörde man markens 
sångfåglar oc'h Him
melens härskaror 
lovsjunga Gud. 

I kryptan stå por
tarna till Helgongra
ven uppslagna, och 

----1 
man ser elen skrovli

i sina silverkedjor  
stilla och hemlig
hetsfullt. Höga vax
ljus brinna på  ömse 
sidor om det ro
manska stenkruci
fixet och 1belysa i 

med lugna guldlågor 
korvalvets allegoris
lm framställningar 
.av de franciskanska 
dygderna. En en
sam · solstråte bryter . 
igenom ett �nå:lat 
fönsterglas och skän- Assisi :  Bcisilica di San Frnncesco. 

ga stenkista, huggen 
ut ur den mäktiga 
mittpelarens innanker åt färgerna ett 

mystiskt l iv. Framför sakraments
pt'ocessionen, som under. de låga valven 
langsamt skrider fram emot högalta
ret, bära korgossar på sviktande armar 
de· höga treenighetsljusen i tunga för
gy11da trästakar. Lågorna tindra i 
dunklet likt vandrande stjärnor. Så 
följa bröderna i Sacro Convento. De 
äro bortåt ett 70-tal, sedan klostret i 
våras genom, M ussolinis mellankomst 
blev utlöst från Assisis kommun och 
det internat för läraresöner, vilket se
dan sekulariseringen varit inrymt in
om konrventet, flyttade in i egen skol
lokal. I sina lyftade händer håller 
kardinalbiskopen av Gubbio elen över
täckta kalken. Hans gråa huvud un
der den vita guldskimrande sidenmit
ran och hans karaktärsfulla brett vux-

döme, i vilken Guds l'ille fattige sover 
på sin hårda bädd under det härliga 
monument, som med Basilikan är rest 
över hans liv och gärning. Rökelsedof
ten tränger hit ned ifrån kyrkan, där 
rösterna förstummas. »Ite, 1nissa est». 
Genom det lilla fönstret under högal
taret lyser det svagt, och en ljusstrim
ma lägger sig över gravaltai-ets låga 
trappsteg likt elen darrande. spången' 
mellan tvenne världar. »O helige fa
der Franciscus, ,du Minoriterbrödernas 
spegel, du världens ljus och rättfär
dighetens väg över jorden, led oss, 
syndare, och för ur köttets lanclsflyk
tighet till Himmelens rike i Evighe
tens Ian cl». 

I kvällningen, då cypressernas skug
gor hunnit bli långa, drar processionen 



fråJ1i Sacro Coilvento till vallfartskyr
kan Santa Maria degli Angeli invid 
Portiuncula. Fot för fot vandrar man 
framåt på den vita snörräta vägen, över 
slätten, · vilken förbinder staden, där 
Helgonets vagga stod, med klostret, 
som såg livsverket födas och männi
skan dö. Augustimånen rinner upp 
och kommer vaxl j uslågorna att vitna 
i skyinningsdagern mellan olivstam
marna. Efter konventets insignier och 
reliker och klosterbrödernas svartkläd
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ära och strålande av ett oförgängligt 
ljus». Hans fromma vackra ansikte 
självlyser, och man måste tänka på Jo
hannesgestalten i någon altartavla av 
Perugino. Stundom drunkna de en
skilda rösterna i den unisona folkhym
nen till Himladrottningen, förebedjer
skan. »Dh, santa Vergine, bra per 
nw». De mollstämda, monotona ryt
m�rna lyfta sig och sjunka. · Psalm
sången växfi i styrka. Den breder ut 
sig med makten av en lavin. Under 

pauserna diskuteras 
festföremå:et. »Så 
god han alltid var, 
San Cesco». � »Ja, 
och tänk så snäll 
emot de\ fattiga». 
Det ar, son11 hade 
det gått sju dagar i 
stället för sjti århun
draden, sedan man 
gjorde den erfaren
heten i Italien, som 
hade litet var ibland 
vandrarna alldeles 
nyligen varit i per
sonlig beröring med 
·il Santo. 

Halvvägs· möta 
de »'brun:a» francis

. kanerna från Por-
tiuncula, observa.it-

da eller bruna skara 
tåga Assisis borgare 
i brokiga 1200°tals
dräkter, Umhrierrs 
fascister och flockar 
av pilgrimer från 
när och fjärran. In
te ett ovänligt ord 
från ordningens uni
formerad·e upprätt
hållare; då någon l'i
ten tanklös vecchiet
ta i ivern att upphin
na medsystern >från 
elen avlägsna hem
byn gör ett försök 
att vika ledet och 
med fara att ned
trampas l,öper i en 
båge över landsvä
gen till gångstigen på 
andra sidan. Inga po
lisgester, inga kraft
ord. Man måste be- ·Assisi : I Scicra Convento, 

ternas minnesrika 
huvudkloster, · med 
Della Robbias Fran-

·undra ·en organisa-
tion, som förvandlat denna heterogena 
människomassa till en · mäktig, jämnt 
framåtglidande ström av sjungande 
och bedjande botgörare. En reslig 
1·everendo från en av hergsförsamlinc 

garna vid Trasimeno intonerar med sin 
starka, varma barytonstämma elen ka
tolska ungclomsi·örelsens italienska 
programsång : » Vi äro barn av Gud, 
vår fader. Vi, vil ja se i Gud vår kung». 
En fattig y111gling i urblekt tröja OGh 
söndergångna sandaler beder halvhögt 
Sanct Francisci »lilla rosenkrans» om 
Jungfru Marias sju fröjder : »Jag 
gläder mig med dig, o Maria, i den 
kyska glädje, son1 berusade ditt hjärta 
i den stund, då din gudomlige Son up' 
pen1bar�cle sig för dig, uppstånden 
ifrån de döda, beklädd med ovansklig 

ciscusstaty i festlig 
trocession. En krans av bleka rosor 
dofta omkring det härliga kmistverket. 
Dei1 är bunden i »il Roseto», rosengår
den, där rosorna: inte bäfa taggar men 
ha roströda fläckat som av bloµ på de 
tunna gröna bladen, ·ett ständigt för
nyat minne av elen stj ärnlösa vårnat
ten, då Sanct Frahciscus, ensmh och 
ångestfull, blödde i törnhäcken om
kring Portiuncula. Med sitt oförlik
neliga uttryck av resignerat lidande 
verkar den vita terracottabilclen som 
en uppenbarelse. Mötet är symboliskt. 
Det bekräftar i111för hela världen, att 
elen bittra fiendskapen mellan konven
tualer och obscrvanter hör till det för 
länge9en förflutna. Som bröder van-

. dra Deii Heli,ge Francisci sö11er i ju
bileumskvällen sida vid sida in i Sa111ta 



Mai.-ia degli Angeli, vars j ättekupol 
välver sig skyddande över de� uråld
riga lilla kyrkan med samma namn, 
vilken står i dess miitt. Mellan de ly
sande raderna: av paraderande karabin
järer med dragna sablar i sina händer 
strö små vitklädda flickor fredens oliv
kvistar och andaktens rosor över kyrk
golvet. Vid Santa Maria degli Ange
lis tröskel vika de vördnadsfullt åt si
dan - Hoc locus sanctus est, de ma
nande orden tyckas obehövliga - och 
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. stanna först inför det blomstersmyc
kade högaltarets ljushav. Efter dem 
ringlar s,ig dubbelprocessionen in ge
nom portalen. Tusen och åter tusen 
knäböjande pilgrimer vända sina blic
kar emot tribunen där ovanför, var
i från Assisis biskop i full ornat höjer. 
den sjuhundraåriga Franciscus-auto
grafen i dess silverram,, Helgonets väl
-s,ignelse från stigmatiseringsbergets 
Golgata tiLI älsklingslärjungen, broder 
Leone, över de tysta skaro'n�a .  »Do
n1.inus te benedicat, dig - just dig». 
Till varj e oroligt och gråtande hjärta 
i mängden går den innerliga, sällsamt 
personliga fridshälsningen. På en hög 
piedestal i mittskeppet inväntar fest
talaren den stund, då den ofantliga 
vallfartskyrkan ej förmår rymma en 
enda åhörare utöver de oräkrueliga, 
vars b'.ickar redan hänga vid hanlS läp
par. Som han står där på sitt posta
ment, orörlig och slank i sin d ekorati
va bruna franciskanermantel, tned det 
tunna yllerepet knutet omkring livet, 
verkar han gotisk träskulptur. I ett 
ögonblick får bildstoden liv. Den nyss 
så orubbligt .stilla gestalten tyckes för
va:ndlad till en eldslåga. I korta, med
ryckande satser bygger han upp sitt 
anförande. Han tvingar sina åhörare 
att i andlös uppmärksamhet följa hans 
tankes ilande flykt från klimax till 
klimax, utgjuter i en ström av flarn-

mande vältalighet sitt hjärtas dyrkan 
av Ordensstiftaren, för vars, ideal han 
offrar sig och lever, »diktens och könsc 
tens pånyttfödare, naturens återupp
täckare, kärlekens profet och apostola
tets levandegörare, det politiska och 
sociala livets förnyare, fridens härold 
i en stridande, trött och sargad mänsk
lighet». Ti!L sist griper han ordet, som 
svävar på allas halvöppna läppar, slun
gar det ned till de lyssnande skaror
na, utlösande deras så väl som sin egen 
hänförels,e i ett enda skallande evviva . 
»Em1iva San Francesco !» Oemot
stån4lig,t bryter det sig fram ur otaliga 
strupar, det stiger uppåt emot de höga 
valven, det pressar sig emot sidoskep
pens pelare och ekar; tiUbaka i från de
ras murar, det fortplantar sig till de 
täta skarorna, ,som vän:ta utanför det 
fyllda templets portal och sända det 
vidare i natten. 

Pilgrimerna ha slagit sig till ro på 
kyrkgolvet för att bida morgonmässan. 
En liten grupp av vitldädda nunnor 
knäböjer framför s:akramentsaltaret .  I 
natten utanför står Sacro Conventos 
fästningslika silhuett svart emot det 
flödande månskenet. De många små 
tindrande ljusprickarna i Assisi stråla 
somi vänliga ögon genom mörkret. Av 
sig s•jälva komma på mina läppar det 
döende Helgonets ord, då han från 
samma plats mellan Portiuncula och 
Assisi såg tillbaka emot den ä1skade 
staden däruppe på berget, hälsande den 
en sista gång till avsked och tack.: 
» Välsignad vare du av Gud, Heliga 
Stad, ty genom dig skola många sjä
lar varda frälsta och i dig skola många 
Guds tjänare hava sin boning och ur 
dig skola många varda utvalda till att 
besitta Det eviga Livets Rike». 

Assisi i aug. 1926. 
L i s a L u � d h .  
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I F Ö R S K I N G R I N G E N. 
Hur !ever den svenske nuticlskato-

1iken sin dag ?  Se där en fråga, som 
.ofta sysselsatt mig; men. på vilken jag 
av helt naturliga skäl aldrig kunnat 
erhålla något tillfredsställande svar. 
Den svenske katoliken på landsbygden, 
enkannerligen den som, liksom under
tecknad för en enkel bondes åtminsto
ne ur intellektuell synpunkt enformiga 
tillvaro, saknar i allmänhet möj l'ighet 
att p:äga umgänge med trosfränder. 
Denna isolering1 - redan i sig själv 
,smärtsam nog - medför med natur
nödvändighet brrstande kännedom om 
det katolskt religiösa livet utanför den 
egna lilla trånga kretsen. Till en ej 
ri111ga del - skarU tacksamt erkännas 
- utfylles denna brist av den spirande 
katolska pressen i vårt land. Men det 
är ändå så mycket, som vi skulle vilja 
veta 0111 varandra, vi bröder, som mås
te leva åtskills, omgivna av människor, 
som sakna aH förstå't!lse för vår reli . 
·gion, som kanske betrakta oss med1 en 
viss misstro, ja ibland1 t. o. 111. med 
förnkt eUer hat. Denna bristande käri . 
nedom om trosfrändernas liv och till-
- varo, denna obekantskap med de små 
, eller stora s,,årigheter, som kunna möta 
. dem, och med de medel, varmed de 
bekämpa desamma, utgör en stor svag
:het, som ofta har påpekats. Ty genom 
.den gå Yi tyvärr så ofta miste om det 
. ,stöd och den tröst, som trots allt l igger 
i medvetandet ·0111, att även andra än vi 

. själva ha att kämpa mot samma slags 
· svårigheter, som så ofta möta oss, ävei1 
andra katoliker leva i samma små och 
inskränkta förhållanden som vi, känna 

· sam.må try't:k utifrån soni vi, och hysa 
. samma yarrna längtan som vi, att få 
tillfredsställa de religiösa behoven, -
Hur gärna ville j ag ej hai svar på de 

· frågor, jag så mången gång gjort mig: 
. Finns · det många flera katolska bön
. <ler, än jag i vårt land ? Hur formar 
sig deras dag ur 1;eligiös synpunkt 

, -sedd ? Ha de långt till sin kyrka, och 
hur ofta kunna de besöka den ? Kunna 

· de mottaga ·sin själasörjare i hemmet 
och där fira den heliga Mässan och 
nj11ta Sakramentens tröst ? Kanske 
ha flera än j arg gjort dessa eller lik-

nande frågor, karnske skulle flera i:.n 
�ag finna stöd och hjälp i svaren på 
desalnma ! 

Det är med tanke på allt detta, som 
jag nu i vår kära Credo vill söka ge 
en bild av en katolsk · diasporafamiljs 
tillvaro i religiöst hänseende, sådan 
cl-en gestaltar sig i våra anspråkslösa 
· förhållanden, här uppe i Dalarna. 

Liksom ofta annars, när jag i en
·samheten mediterar över tillvaron, gå 
mina tankar tillbaka till länge sedan 
Lydda tider. Såsom överallt annor
städes i vårt kära fädernesland, så har 
även här i det vackra Dalom, funnits 
en tid, »då allt fick sin1 vigning i Kyr
kans famn». Den helige kung Eriks 
tid, den gode kung Magnus Ladulås', 
den heliga Birgittas, den lmgstore En
g-elbrekts och de ädla Sturarnas tid. 
Då hade vi al.Ja en tro. Hur det nu är, 
dämm behöver jag ej orda. Och kan
cke är i Dalarna splittringen på det re
ligiösa, området större, än · inom något 
annat svenskt landskap i närvarande 
tid. Det är ett antagande, som, jag 
flera: gå111ger sett bestyrkt i tidnings
meddelande111 från de h:1terskt-kyrkliga 
myndigheterna själva, senast framfört 
som ett påstående i uttalanden vid ett 
· stiftsmöte i somras. Dalarnas , folk, 
· som reagcera:de starkast mot nyhetsma
. karna, då dessa vid den stora ,öndrin
gens tid sökte med fagert tal narra 

· folket _ att omfatta en ny, frä1111nande 
tro, som det ej kände,· dessa dalkarlar, 
son, kämpade som sanna katoliker för 
sin tro, tim slut med vapen i ha11d, än
da til'ls det kungliga vMdets öv,ermakt 

. tvang dem falla tillfoga, dessa da,lkar
lar äro nu uppdelade på ett otal sek
ter av de mest skiftande slag. Ernsanit 
här i Hedremoratt9-kten äro vi omgivna 
av anhän.gare till sju: 9lika sådana: lu
teraner, missionsvänner, frälsningssol
dater, baptister, metodister, pingstvän
ner och Efraims söner. Kanske fin
nas ännu flera, som jag ej känner· ti'll. 
I sanning, med svek · och våld vunno 
söndringens vänner' en härlig victoria. 
- Avogheten sekterna emellan fram-

. träder ej så statkt' tt'te . på lat1dsbyg
den ; bönder äro niestadels ett lugnt 
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och fridsamt . släkte. Ofta nog äro j u  
f .  ö .  sektmedlemmarna allt för obekan
t;i. med sin tro i dogmatilskt hänseende, 
för att någon slags polemik skulle 
kunna uppstå. Och när man ej känr 
ner sina egna trosdogmer, hur skul'le 
man vara öekant med andras ? Den 
katolska Kyrkan är kanske den mest 
kända, vilket ej utesluter, att hon på 
sina håU är den mest misskända. Ofta 
har jag !haft anledning rätta tvärsäkra 
men osanna påståenden rörande vår 
tro och det märkligt nog mest från s 
k. bildade personers sida. Men j ag . 
kan ej säga, att jag någon gång varit 
föremål för personliga angrepp av all
varligare art. Det har mest varit hän
syftningar av mera skämtsamt slag. 
Endast en gång har jag varit föremål 
för ett förklenande omdöme i min 
egenskap av katolik. Så slitningar med 
grannarna ha vi, Guc1 vare tack, för
skonats ifrån ; de äro alla, vilken be
känneb:e de än tillhöra, synnerligen 
försynta och präktiga nränniskor. 

I samvaro med sådana människor, 
enkla, trohjärtade men religiöst olrnnr 
niga eller likgiltiga och under sträv· 
samt arbete förrinner min dag i likhet 
kanske med de flesta katolikers i vårt 
land. Någon stund under dagens lopp 
erbjuder sig väl i allmänhet för de 
flesta för. inre samling och sinnets lyft
ning. Så också för mig och de mina ; 
men mest blir det väl kvällarna och i 
synnerhet söndagarna, som lämna de 
bästa och mest ostörda tillfällena för 
:familjens små högtidsstunder. När 
Herrens Dag ingår, få vi 'liksom så 
många andra katoliker i förskingrin
gen blott i andanom förena oss med 
dem, som lovprisa och bedja i försam
lingskyrkan. Hur ofta har jag ej där
vid tänkt på de sköha ord, Sch�ller lagt 
i den fångna Maria Stuarts mun, förut 
en gång anförda , här i Credo : »Ach, 
<lie Begluckten, '<lie das froh geteilte 
Gebet versammelt in dem Hans <les 
Herrn» .  Söndagliga besök ·i kyrkan 
äro ej att tänka på. Ett bevistan.de av 
den heliga Mässan i församlingskyr
kan skulle för bort- och återresa tiaga 
mer än en dag i ansprå,k och dess
utom ställa sig för dyrbart för våra 
förhå:llanden. Vi, få vara glada, om 
det över huvud någon gång kan gå för 

sig. Nu få vi i stället göra det bästa 
möjliga : sam!as till andakt framför 
bilden av den korsfäste Frälsaren och · 
Hans heliga Moder, och så med bön 
och tacksägelse fira vår primitivt enk
la gudstjänst. Vi få - vi som så 
många andrn - förlita oss på det or
det ur Herrens mun : »Varest två eller 
tre äro församlade i Mitt namn, där 
är Jag mi,tt ibland dem». Som oftast 
föreläser jag då ett längre eller kor
tare stycke ur någon andaktsbok eEer 
ur någon annan bok något, som lämpar 
sig ti,11 näring för själen. 

Visst känns det svårt, att sålunda 
långa tider nödgas försaka det, som 
för den troende katoliken är det vik
tigaste och nödvändigaste : den heliga 
Mässan och Sakramenten. Men även 
i detta hänseende sörj er den Allsmäk
tige för oss genom sina hängivna tjä
nare. Sålunda har vår gamle själasör
jare så där en fem a sex gånger årli
gen besökt oss, läst Mässan och med
delat Sakramenten. Vid ett sådant 
trllfälle är det fest i den gamla går
den. Och hur skulle det väl kunna 
vara annat, när efter c :a 400 år det 
heliga Offret åter frambäres i denna 
på historiska minnen rika bygd. Här 
förbi ·ha Engelbrekt och Sturarne tå
gat fram i spetsen för dalabönderna, 
när riket varit i nöd ; på den vackra 
Sjulsbo Klint här strax invid lär en
ligt sägnen Engelbrekt vid ett dylikt 
ti;lfälle ha valts till dalaallmogens hö
vitsman. Kanske vigdes vid sådana 
och liknande tillfällen i ·  samband med 
den heliga Mässan de bistra kämpar
nas fan:or och fälttecken. - Ofta har 
det varit med sådana tankar i huvudet, 
som jag farit till Hedemora för att 
möta den vördade gamle herden, när 
dagen för hans ankomst varit inne. 
Jag har tänkt på de gamla fäderna, 
som strävat under långa veckor vid 
plog och harv för att så, när Herrens 
dag kom, möta upp till Mässan i Hede
mora S :t Paulskyrka med hustru och 
barn. Till kyrkan i Hedemora kunna 
vi väl ej gå för att övervara frambä
ran<let av det Nya Förbundets Offer, 
men den heliga Mässan firas dock åter 
även här i gamla Dalom, om det ock
så ännu ej kan ske ens var söndag. 

Kvällen innan Mässan skall celebre-



ras »bygga vi kyrkan», som vi bruka 
säga, vår kära kyrkoherde och jag, 
d; v. s. vi förändra ett stort bord till 
ett altare med blommor och ljus ooh 
heliga kärl. På morgonen <lien stora 
dagen hämta vi först tröst och hjälp 

319 

� Botens h. Sakrament. Strax därpå 
firas den h. Mässan, som det är gan
·Ska lätt att med litet omtanke och täm
ligen enkla anordningar förläna en 
mycket högtidlig karaktär. Vid, den 
heliga handlingens höjdpunkt mottaga 
vi vår Frälsare under brödets gestalt. 
Alltid är församlingen mycket liten, 
ibland endast min hustru och jag, då 
våra barn ännu äro för små, ibland ha 
vi kanske någon anhörig eller annan 
kär gäst, som önskar övervara högtid- . 
ligheten. Men trots församlingens obe
tydlighet har vår ungdomlige gamle 
kyrkoherde aldrig dragit sig för att 
hålla en alrltid gärna hörd predikan. 
Gud löne den trogne, gamle prästen 
för all hans omsorg om oss ! Vi skola 
mycket sakna honom nu, då vi veta, 
att han ej mer skall besöka oss i egen
skap av församlingsherde. 

Ibland ha vi haft anledning fira fa
miljehögtider av religiös . karaktär ,så
som vid våra smås diop. Då har det 
gått ännu mera högtidlig1t tiU, och vi 
ha haft gäster : släkt. ooh intima vän
ner samt en eller annan av grannarna, 
vilka alla intresserat tagit del av de 
innehållsrika heliga ceremonierna. -
När jag talar om detta, kommer jag 
att tänka på, hur vid vår yngsta lilla 
flickas dop här så när hade blivit fyra 
nya katoliker upptagna · i Kyrkan, i 
stället för en. Folket på en gård inte 
långt härifrån hade med en bland stats
kyrkans medlemmar icke a'llt för säll
synt likgiltighet försummalt att föra 
sina tre yngsta till dopet. När så för
spordes, att en präst skulle komma för 
att döpa vår lilla, tyckte far och mor 
ifråga, att det väl icke skulle var,a så 
dumt att få den där saken undanstökad 
även för sitt vid.kommande, så de tre 
telningarna kläddes på och förmana -
<les att vara snälla och inte skrika eller 
prata för högljutt under den högtidliga 
akten. Just som färden hemifrån skul
le anträdas, avstyrdes det hela genom 
att vederbörande av någon unclerrät
ta<les om, att det var en katolsk präst, 

som skulle förrätta dopceremonienr . 
Huruvida de tre barnen fortfarande 
äro odöpta, känner jag ej till. 

Vid de stora kyrkliga högtiderna 
få vi alltid reda oss .utan präst, men 
givetvis göra vi själva alilt vad vi kun
na, för att påminnas om de resp. da
garnas betydelse. I ett av rummen 
ha vi alltid en särnkild plats reserve
rad för bilden av SmärtornciJs Moder 
och hennes högtlovade Son, och denna 
plats, som alltid är smyckad med ljus 
och grönt, pryda vi under Kyrkans 
stora festdagar med särskild omsorg. 
Blommor äro j u  numera ej svåra att 
anskaffa ens mitt i vintern, och vigda 
ljus ha vi aHticl hemma. Vid Jul, 
Påsk ooh Pingst, på den heliga J ungi
fruns festdagar och våra .skyddshel
gons brinna ljusen och dofta blom
morna, medan jag högt reciterar d'e 
hel. officierna. 

Huvudsakligen på nu. nämnda �ätt 
är det, som vi häruppe kunna aktivt 
deltaga i det kyrkligt-religiösa livet. 
Det kan ju synas armt och fattigt, och 
tålamod och förnöjsantihet äro de dyg
der, katoliken i förskingringen före
trädesvis måste göra sig bekant med. 
Dock, vi få :hoppas på »bättre tider», 
och så en sa:k till - vi ha ju Credo ! 
Genom den kära tidskriften ha v i  j u  
ändå kommit så ofantligt mycket när
mare 'det kyrkliga livets centra. Ge� 
nom den fä vi dock följa med, där· 
detta liv pulserar ,som starkast, Även 
annan god katolsk litteratur är j u  nu
mera tillgänglig, och sådan anskaffas 
också flitigt, i elen mån så är möjligt. 
- M en ordnat gudstjänstliv, för
eningsliv, reträtter, vallfärder, aUt 
detta, varav de i de stora städerna el
ler deras närhet boende katolikerna 
ha tillfälle att ,så r ikligen hämta andlig 
näring och vederkvickelse, hör ännu 
för de avsides boende trosförvanterna 
i alJmänhet till de ouppfyllbara önsk
n ingarnas område. 

Alldeles utan möjligheter i berörda 
hänseende äro vi kanske 'likväl icke 
alla. Ty här och där i detta land ha 
<le katolska århundradena dock läm
nat spår. Det finns litet varstädes 
minnesvärdai platser, som framkalla 
erinringar om Sveriges katolska tid, 
och som kunna vara väl värda: ett be-



sök, Så !ha, .min hustru och j ag denna 
sommar gjort en liten vallfärd - om 
man så får kalla · det :__ till ruinerna 
av Dala1:nas enda kloster, det till cis
terciensernas orden hörande Guclsber
ga (Mons 'Pei} i Dala-Husby, numera 
rätt och \Slätt kallat Kloster . . Detta 
kloster, som anlades 1486, ägde be
stånd endast till 1 530, då på det själv
gjorda kyrkliga överhuvudets . i Sve
rige befallning 111,unkarna fördrevos 
och foyggnaclerna r(l:serades. - Det är 
ej mycket, som återstår av de gamla 
tnurarmt, men det, som finns, är dock 
kärt för en kaitoliks hjärta. Och all
tid, är cLet kärt att sta11na inför det en 
stund i begrundan och hälsosam re-
flexion. � · 

Trots. alla . inskrä1ikningar, som vi 
äro underkastade, trots alla försakel
ser och umbäranden i andligt hänse
ende ha vi ändå, även vi cl:iasporaikato-· 
liker, så mycket att vara tacksamma 
över mot Gud först och sist men även 
mot vår kyrkliga styrelse, vår Biskop 
och våra präster. Utan dessas upp
offrande arbete oc:h ihärdiga ansträng
ningar sku'lle vi troligen - beträngda 
och kringskurna i våra rättigheter -
Så småningo.Hl duka under för omgiv
ningens påJtryckninga,r och kanske rent 
av hemfalla åt elen lil�giltighet i religi
öst hänseende, som. är utmärkande för, 
tror jag, det stora flertalet av vårt 
lands befolkning. Må, vi därför löna 
Aem för aH dera;s strävan med var
maste tacksa:m:het men . också genom 
att 1111ed qrinnande iver gå dem till 
mötes och räcka dem hjäl'psamma hän
der, i trqfast samverkan för vårt sköna 
och upphöjd<1, mål : vårt älskade fäder
neslands ålterföraricle i den heliga Kyr
karis sköte. Det är en maning, som 
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j ag, den ringaste av bröderna·, dristar 
1111g rikta till alla K yrkarts. barn i vå,rt 
land, · men i synnerhet till .de kring-
spridda och förskingrade. · 

Ty - jag upprepar det .__:_: även vi 
förskingrade ha så mycket att taga 
vara på, så mycken orsak t'ill tack och 
_lov. - Själv ' Q1ar j ag a'1lrsedan min 
konversion för ö\rer femton ° år sedan 
nödgats �ill större delen leva i för
skingringen. Men under dessa år har 
Gud givit miig så mycken anledning 
till tacksamhet, bland allt annat också 
en god maka, som eldar min tro och 
mitt hopp. - 'Mest a'V alla vill j ag 
dock 1ova och prisa Gud för nrin ka
tolska tro. Utan den vore jag ett ir
rande rö, genom den har jag fatt en 
fast grund att •stå på. Stormar och 
oro kunna väl hemsöka mig och skaka 
mig häftigt, men den fasta punkt, det 
hä1leberg, på vilket Gud i sin out
grundliga barmhärtighet låtit mig få 
fotfäste rubba:s icke under mig. D en
na katolska tro har givit mig det skö
naste och bästa, som kan giv·as åt en 
dödlig : den har givit mig Gud själv i 
oförvanskad storhet, i ofattbar skön
het och ljuvhet. Denna heliga tro 
har givit mig· elen unclerbar31ste till
fredss'tällelse och · det ljusaste hopp. 
Och jag vet av min Herres eget ord, 
att denna heliga tro, som fostrat m'iJ
j onta1s martyrer och helgon, som sett 
massor av sekter uppstå och åter före 
svinna, j ag vet, a-tt denna heliga: . tro, 
denna fasta ankargrund, aldrig, aldrig 
skall svikta ! - Så lha vi väl orsak att 
v�ra lyckliga även vi ute i försking
ringen. 

Sjulsbo, Hedemora:, den i2 oktober 
1926. 

T h e  o cl o r H a  g b e r g. 
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VI. NYKYRKLIGA BYGGNADSPLANER. 

Vad vi hittills betraktat i Petris 
Stad har uteslutande varit ruiner : en 
underminerande filosofi, en instörtad 
<logmbyggnad, en sönderriven bibd 
och en sönderslagen KristusbiM. Här 
har icke rrämnats kvar sten på sten. 
Men i en utkant av sin minstad hålla 
Örebromännenv på med nå:gra nybygg
nader eller kanske rättare sagt några 
lJyggnadsplaner, som vi till sist måste 
studera för att kunna ,göras deras ar
bete full . rättvisa. De lämna oss ock
så några värdefulla vinkar om hut 
det en gång kommer att se ut i moder
nisternas nya kyrka. 

Där ·få,r naturligtvis icke finnas ens 
tillstymmelsen av någon kyrklig ord
ning, någon hierarlzi. Pfannenstill siar 
längtansfullt om den härliga, tid, d'å 
»lekmännens självständighet och mecl
b.estämmanderätt . i kyrkliga frågors> 
genomförts »utefter hela linjen» (VI. 
36) . Folkskoleinspektör M. Nordell, 
Örebro, framkastar på Örebromötet 
följ ande - fråga : »!V ar finnes denna 
påstådda bundenhet vid på visst sätt 
formulerade . dogmer ? Vill man gå 
från prästgård till prästgård' och inlåta 
sig i samtal härom med vår kyrkas 
prästerskap, skulle man finna, att hos 
detsamma en mångfaldig skiftning ,rå
deri uppfattningen av de kristliga lä
rosatserna . . .. Och att avvikelser . i 
dogmatiskt avseende numera vållar 
den, solllj gör sig skyldig därtill, för-

följdse, torde man icke med rätt kun° 

na · påstå. !Snarare visade det sig· och 
kunde genom erfarenheten bekräftas, 
att sådana, avvikelser och heretiska 
åskådningar rt1edförde :framgä.ng och 
upphöj else» (VI . 41 ) .  Här ha vi en 
lyckad ögonblicksfotogra·fi av d'en 
svenska statskyrkan år 191 0 :  babylo
nisk förbistring i förkunnelsen, syste0 

matisk premiering av heretiska åskåd
ningar. Hur skall det då icke först 
bliva i modernisternas helgjutet anar� 
kistiska framtidskyrka. Man tycket 
sig ,redan kunna höra dess soi:l _ av rös
ter. Hur komma icke där alla präster 
att predika mot varandra, alla lärare 
att försvara mot varand·ta stridande 
åskådningar. Algård brinner av ive1' 
att »släppa bildade, varmt nitälskan
de lekmän upp på predikstolen» (VI. 
35) . 

Någon gång kan mart t. o .  m. få 
det intrycket, att alla dessa refornie
ringsbekymmer äro tämligen onödiga, 
då Örebrofäder · finnas, · som tyckas 
vilj a ha bort alla offentliga gudstjäns
ter. Hannerz påminner i ett anföran
de om att Luther i Detttsche Messe 
kallar »våra n. v. gudstjänster för nöd
gudstjänster» (VI. 37) . »Det behövs 
således ett nytt gudstjänstbegrepp». 
Vilket detta är får man dock icke rik
tigt red'a på. Man får endast klart' 
för sig, att den radikale förslagsstäl
laren ville »flytta; gttdstjänsten ut un-'.-
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der det biå tet'):lpelial�et, d., v. s. icke 
räkna de kristne( efter antalet kyrkobe-
6äkare eller mäta fromheten efter natt
vardsgångarna. Salig vore den som 
funnit sitt arbete ! En moder, ,som väl 
sköter sina b?,rn men . därigenom för · . 
kanske tio åir hindras från att besöka 
lcyrka:n, torde. öva en bättre gudstjänst 
än ' den; sonii aldrig saknas vid den of
fentliga gudstjänsten» .  · I detta avse
ende torde Hannerz känna sig _ nöjd 
med de förhållanden sojn nu råda in
om hans statskyrka·. · Där finns · det 
överflöd på Mde fäder och mödra:r, 
som »för kanske tio år» och mer .»hin
dras från att besöka kyrkan». Där 
ha präster och lärare av det hannerz
ska slaget lyckats trycka ner både an
talet kyrkobesökare och naittvardsgäs
ter till ganska blygsamma siffror. Och 
ännu mindre torde dessa bliva i, moder
nisternas framtidskyrka. 

Var och en märker lätt, att den kyr
ka som modernisterna vilja uppbygga 
Över alla· de ruiner som de genom trä
get, nedrivningsarbete lyckats åstad
komma blir en helt annan än den gam
ina:llutherslka. Också om sakramentens 
förvaltning i denna nya församling 
får man i Örebromötets handlingar 
värdefulla antydningar. Rektor Wick
bom ivrar för _ >>friare _ liturgiska for
mer, f'lera alternativ för de kyrkliga 
handlingarna, högmässan så väl som 
dop och nattvard, konfirmation, jord
fästning, vigsel o. a.» (VI. 28) . I 
denna korta sats innehålles en laddning 
dynamit, med kraft att sönderspränga 
de liturgiska byg;gnader, som ännu f in
nas kvar i Petris Stad. »Många varmt 
religiösa människor» kunna icke dela 
'den läroåskådning, varav vissa delar 
av den s<ve1;1sk-lu1:!herska högmässo
gudstjänsten äro uppburna. Detta är 
anledning nog för Wickbom att önska 
den ändrad. Detsamma tycks vara 
fallet med . statslkyrkans nattvard,li
turgi. » Vår nattvardsliturgi ger starkt 
µttryck åt en bestämd teologisk upp
fattning», fortsätter Wickbom med be
drövelse. Ja, hur kan den kyrka, som 
inte vill tåla någon fast och 1{1ar teo
'logi, tillåta liturgiska former, som gi
va uttryck åt nå�ot så farli�t som »en 
bestämd teologisk uppfattning» ? Ock
så tron på en personlig Gud är en be-

stämd teologisk uppfattning. Vore det 
inte bäst, att den svenska srtatskyrkan 
antoge en gudstj änstordning, där Guds 
namn icke förekommer ? Då ,skutle 
»många varmt religiösa människor» 
son11 nu av »samvetsnöd» hållas bo'rta 
från denna dogm_ernas hemvist säkert 
i skaror skynda dll modernisternas ny
moderna kyrka. >>V�rt dopformulär 
stöter också många, såväl präster, som 
äro tvungna att använda dess o rd, som 
lekmän, vilka i dopets form önska upp
taiga sina barn i Jesu församling» (VI. 
29) ,  fortsätter den klagande Wickbom. 
Emellertid fortsätter han mera tole
rant : >�Låt det stå kvar för dem, som 
med sanning kunna använda det, men 
giv oss andra därjämte !· Det blir ej 
oreda genom flera liturgiska former». 
Nej , det ,blir nog den mest mönster
gilla reda och ordning i modernister
nas framtidskyrka. Så snart någon 
kommer och förklarar, att han el'ler 
hon känner sig »stött» av någon litur
gisk form, t. o .  m. i en så  central kult
handling som sakramentens förvaltan
de, skall man st,rax förklara sig beredd 
att införa nya alternativ. Wickbom 
väntar sig mycket .. av d�}il�a. refori:ner, 
hans kyrka kan darav parakna oanade 
landvinningar ! ! 

Det torde inte dröja länge, förrän 
svenska statskyrkan · ·gör avsevärda 
ändringar i sin ritus liksom i sin sak
ramenbs förvaltning. Nya varsel här
om kunna vi finna i de artiklar om 
dop och nattvard, som professor Lin
derholm nyligen publicerat i det k u1-
turradikala Svenska Dagbladet. Om 
statskyrkans nuvarande ledare vilja 
vara ärliga och konsekventa, måste de 
helt enkelt förr eller senare göra om
fattande ändringar i hela gudstjänst
livet. Här finna vi alltså åter en skizz 
till nykyrklig byggnad. 

Vi ha med undran tagit del av ovan
stående, med lätt hand utkastade skiz
zer till den nyteologiska framtidskyr
kan. Ännu mera stiger måhända vår 
förvåning, då vi studera planritnin
gen av modernisternas framtidsskola. 
Seminarieadjunkten Anna Sörensen, 
Falun, beskriver det omkring år 1910 
rådande nödläget i Sveriges skolvärld 
särski't med tanke på konfirmander
na och folkskoleseminariernas elever. 
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Hon »·betonade, att det gällde att vara 
rädd om de ungas samveten» (VI. 43) .  
Tydligen vill hon ha bort den aposto
liska trosbekännelsen vid den luther-
6ka konfirmationen. »Teologen kan 
säga, att avläggandet av trosbekännel
sen endast betyder, att man ansluter 
sig till den historiskt utvecklade kyr
kan, men de unga kunna icke ta sa
ken så» (VI. 44) . Liknande svårighe
ter ha också de unga lärarna med »mo
dern» läggning. »De unga lärarna be
finna sig nämligen ofta i samvetsnöd, 
j ust emedan de icke äga teologens för
utsättningar att historiskt bedöma be
kännelsen» , Fördenskull önskar Anna 
Sörensen förändringar i »bekännelsen 
i litu.rgiri>> och i »ba'rndomsskofans lä-. : · 
rokurser och läroböcker» .. ,ltädn1åste · 
man naturligtvis giva henne1 rätt. Om 
man inte längre tror på d,et gamla be
kärinelseinnehållet, måste n;ian givetvis 
avskaffa de gamla bekätiri,elseformler- · 
na. De unga konfin:n�nderna och i 
lärarna som talarinnan:.'ömnämner visa 
sig äga ett ofördärvat 'öih oförblindat : 
·samvete, vilket man �yvärr icke k:,m 
säga om Anna Sören9e1/s , »teo�oger», , 
vHka högfid'ligen med munnen uttala • 
en trosbekännelse, som:de'i hjärtat för- . 
neka. För varj e oförvilla,t sinne mås
te det stå klart, att den som uppläser 
en trosbekännelse därmed förklarar 
att han är övertygad om dess . sanning 
och icke att .'han vill ansluta · sig till en 
· kyrka, som förr i världen ansåg den 
sann men nu anser den falsk. 

Men ännu återstår en överraskning, · 
allra mest häpen blir man, då man 
blir invigd i Örebrom�nnens skolplan. 
En av deras ledande · andar, teol. dr 
S. A. Fries, »konstaterade ert babylo
nisk förbistring i resonemangerna om 
religionsundervisningen» (IV. 47) un
d,er mötets stora skoldiskussion. Kan
ske har han sjäiv icke varit utan- sku:d 
till denna förbistring. Lektor E. Sah
lin, Stockholm, kritiserade i sitt dis
kussiowinlägg en modernistisk skol
plan, som haft ingen mindre än doktor 
Fries till upphovsman och varit offent
liggjord redan år 1905 i uppsatsen : 
»Lärdoinar från den högre och lägre 
religionsundervi sningen i N ederlän
derna». Också den vid nyteologernas 
anarkiserande förslag vane kan knap-

past tro si11a ögon; då han . Jäser föl
j ande . p:an för religionsundervisnin-
gens ordnande : . 

1 )  » Till barnets tionde eller elfte 
år böra föräldrarna . fritt bestämma, 
om och i vilken form religionsunder
visning skall meddelas deras barn». 
Naturligtvis får här ingen katekesun
dervisning förekomma. Undervisnin
gen består i »bibliska historier, böner, 
psalmer och sånger med lämpliga små 
barnfester av reli,giös karaktär». (IV. 
4 1 ) , 

2) Så kommer det andra stadiet av 
barnets liv, »•son;i inträder med dess 
tionde eter elfte år». Då kräver sam
hället »ett bestämt kunskapsmått om 

. religionen, i första hand .fäderneslan
dets relis-ionshistoria, men sedan 
och i dei;i mån det . lå:ter sig göra 
en orient�raride ' överblick Över re
ligionens liistoria · i allmänhet». För 
detta stadiu1n föreslår doktor Fries 

· »obligatorisk 'religiortsundervisning en
ligt ett 'obj ektivt historiskt' . eller oi:n 
man så. vil) . · reli,gionshi�totiskt pro
gram». Med .andra ord : doktor Fries 
vill taga bort kristendolt).sundervisnin
gen och ersätta. deq med »objektiv» 
religionshistoria. . . Men ännu återstår et( stadium : 
»det, soin barnet genomlöper omkring 
femton års . ålder, då det själft får 
frivilligt . avg�ra - lat så vara rmed 
föräldra1:s och målsmäns råd - om 
det vill deltaga i den konfes1:>iondla 
kon firma tians undervisningen». , Pe 
kristendomsfientliga krets.arna här i 
landet kunna vara belåtna. I sina strä
vanden att. avkristna skolan f inna

. 
de 

verksamma. bundsförv11nter i landets 
»moderna teologer». På lektör Sah
tins kritik kunde· doktor Fries endast 
svara, att >>hans förslag redan vore 

. genomförda i både realskolan och 
gymnasiet» . (IV. 47) . Bland alla Öre
bromännens ny'byg,gnadsförslag torde 
deras skolplan taga priset i djärv fan
tasiarkitektur. Man förstår väl lektor 
Sahlins bekymrade utrop : »Man un
dergräver ju barnens tro på de böc-' 
ker, ur vilka de skola lära sig något 
gott och otvivelaktigt kunna lära sig 
något gott» (IV. 46) . 

Men sådan är ju  hela Petris stad. 
Vi hava redan tillräckligt tagit dess 



sevärdheter i betraktande. Vi ha fttn� 
nit en undergrävd stad, en överallt un
derminerad fästning, där redan hus 
har fallit på hus. Dess grundval är 
sand, dess byg,gnader korthus, de gam-
la stödjepunkterna : Bibeln, Kristus 
gälla ej mera där. Fallet, fallet är det 
stora Babylon. Och bland ruinerna 
framkastas febrilt nya byggnadsför
s]ag, det ena mera outförbart än cl-et 
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andra. Hur annorlunda är det icke i 
Petri Stad, inom den heliga katolska
och apostoliska Kyrkan, som är grun
dad på hälleberget, fast uppbyggd till 
ett system av evig sanning, som äger 
en oavkortad Bibel, en Kristus i oför� 
minskad gud'omsglans och som så'lun
da med lugn och frimodig'het kan fort
sätta att bygga på framtiden ! 

1B . D. A s  s a r s  s o  n. 

JOHANNES J0RGENSEN HYLLAS. 
Den 6 november 

för 60 år sedan föd
des den berömde 
danske diktaren, 
professor Johannes 
J prgensen · i elen 
vackra lilla staden 
Svendborg på :Fyn. 
Hembygdens stilla, 
djupa ro oc'h faderns 
- sjökaptenens -
rastlösa färder på 
främmande hav kom 
att . sätta en · stark 
prägel på hans liv. 
Redan tidigt vakna
de Johannes J prgen· 
sens intresse för lit
teratur och hans far
broder, . övei·lärare 
J prgensen, var den, 
som först fötcle ho
nom in: i poesiens 
värld. 

katolicerande . ten:-. denser modern 
fransk . diktning 

1884 blev han stu
dent och studerade 
därefter zoologi vid 
Köpenhamns univer
sitet. Han utveckla· 
de sig till fritänkare 

--�·, 

övergick han år 
1896 till katolska 
Kyrkan. En ung j u
disk konstnär Mo
gens Ba.Hin - i Jo� 
hannes J prgensens 
böcker ofta omtalad 
under namnet Fran
cesco - var den, 
som närmast åstad
kom, att han, tog 
detta avgörande 
steg, som innebar en 
vändpunkt i Jprgen
sens liv. Många av 
hans förra vänner 
vände honom ryg
gen och under en 
lå:ng tid måste han 
kämpa med mycket 
vanskliga ekonomis
ka villkor, samtidigt 
s01i.1 han av alla er
kändes som en ena
stående språkets 
mästare och en man 

Johannes Jprgensen. 
Byst av Chresten Skikkild. 

och kom in i en litterär krets, som höll 
till i »Studentersamfundet». Snart 
övergav · han emellertid sina zoologis-

, ka studier för att :heh ägna sig åt för
fattarskap och journalistik. Blott 21  
är gammal utgav han sin första dikt
samling, som väckte stort uppseende. 
Otillfredsställd n1ed elen blotta natu
ralismen och· under . stark påverkan . av 

som icke svek sin 
övertygelse för timlig vinnings skull .  

Med fullaste rätt kan J prgensen sä
gas hava haft den största betydelse för 
katolicismens framgång i Norden. Ge
nom sina långa uppehåll i B elgien, 
Frankrike; Italien och Tys1dand har 
han blivit en f1s1lländad europe, som 
hör till katolicismens största nu - le
vande personligheter. Böcker som 



»Frar.s av· Assisi» och »Katarina av 
Si ena», vilka äro byggda på grundliga 
vetenskapliga studier och skrivna med 
en diktares lyriska och känsliga stil, 
äro liksom så många av hans övriga 
böcker, vilka rent av bJivit klassisk 
litteratur, lästa över hela världen och 
översatta på en mängd språk Vad 
som framför allt karakteriserar J9Jr
gensens psyke är en blandning av ome
delbarhet och klokskap, som är honom 
egen. Han har lyckats bevara den iakt
tagelsens och känslans friskhet och ur
sprunglighet, som hör ungdomen till : 
»allt förvånar och hänför honom, han 
gläder sig och sörjer som ett barn, 
men samtvdigt upptäcker man mannen 
i hans verk, mannen, .som i 'hög. grad 
besitter både livets och bokens vetan
de och förstår att bedöma människor 
och ideer nyktert och tolerant» · (H. 
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C. de · \i\Tiart) . På1 honom passa Pas
cals ord förträffligt in : man trodde, 
att man blott skulle finna en förfat
tare och man fann en människa. Icke 
tninst i ·  Belgien har J 9Jrgensen förvär
vat stor popularitet. Den dag då detta 
land plötsligt drogs in i krigets eld och 
under det långa martyrium, som därpå 
följde, stod han trofast på dess sida 
och i sina ,båda böcker >>iKlokke Ro
land» och >�Det yderste Belgien» för
fäktade han kraftigt Belgiens sak. Den 
tyske j esuitpatern Friedrich ·Mucker
mann har på tal om denna sida av i l  
J 9irgensens författarskap sagt, att det 
mera är ett rop av mänsklighet än 
misstämning mot ett annat fotk, som 

, .kännetecknar dessa böcker, och att 
dem1a krigstragedi nu bör glömmas i 
medvetandet om vad som är så ,levan
de i Österns kristendom, nfönligen att 
alla äro vi skuld till allt och att vi där-
för alla må förlåta varandra. 

Men ingenstädes nämnes Johannes 
J9irgensens namn med sådan kärlek 
och beundran som bland danska kato
liker och ingenstädes hava lyckönsk
ningatna på hans 60-årsdag den 6 no
vember formats med ,sådan värme som 
bland dem. 'Nordisk Ugeblad for ka
tholske Kristne's nummer för den 7 

november är helt ägnat åt J9Jrgensen
ju'bileet. Det innehåller bland annat 
en hel del uttalanden om J. av män 
och kvinnor från olika läger i Europa. 

Även svenska katoliker hava uttalat 
si,g, däribland Bi�kop J. E. · Mii1ler, 
vars inlägg är av följande lydelse : 
»Det finns icke något författarnamn, 
som har en så god klang i hela värl
den, men framför allt i den katolska 
världen, som Johannes J 9Jrgensens. I 
synnerhet hans utmärkta bok om den 
helige Frans av Assisi har erövrat al
las hjärtan. Jag eriJ11rar mig ännu med 
vilken hänryckning den antlliga krets, 
som jag en gång tillhörde, njöto av 
denna helgonskildring. Den är icke 
blott skriven med den mest utsökta 
konst, som förutsätter ett clj uptgåen
cle studium och som, när den trängt 
fram till klarhet, väljer d'en enklaste 
och skönaste· formen. Nej ,  elen är 
också skriven med en förstående stor 
andes hela kärlek. Bland mina många 
önskningar för · vår världsberömde 
nordiske författare är också den, att 
Gud måtte ännu länge bevara honom 
lika ungdomsfrisk både till kropp och 
själ som hitti!,ls, så att han !hinner att 
skänka oss en biografi av vårt största 
nordiska helgon, den heliga Birgitta , 
skriven med lika katolskt hjärta öch 
lika stor kärlek till ämnet som den 
monumentala F r'anci.scus bo�(en. >> 
· I Assisi, som utnämni: Johannes· Jf'Jr� 
gensen till hedersborgare och medlem 
av centralkommitten för . årets stora 
Franciscusfestligheter, har han j u  se� 
dan länge varit bofast. Sin 60-årsdag· 
tillbragte han emellertid' efter inbjudan 
av föclelsesta:dens styresmän, i Svencl
borg, som den 6 november 1högticlaigt 
firade honnm. Från tidigt på morgo� 
nen vajade flaggorna överallt i staden 
och på :huvudgatan var en flaggalle 
rest på föranstaltande av stadsstyrel� 
,sen. I själva rådhuset 'hyllades för� 
fattaren med tal och kantat, varpå 
följde en festmåltid, vari mukring 500 
personer deltogo. Det hela blev en 
storslagen festlighet, som djupt rörde 
Johannes Jyirgensen, cl'en alltjämt lika 
äkta dansken, som alltid med den mest 
intensiva och gripande kärlek varit 
fästad vid sin födelsebygd. Lördagen 
den 13 november hölls en lysande fest 
för författaren å Glyptoteket i Kö
penhamn. De SO i11'bjudarna repre
senterade spetsar inom Danmarks ka
tolska, litterära och vetenskapliga 



värld. En mängd representativa per
soner 'hade kommit tillstädes. Huvud
talen höllos av dr Perdh och förfat
taren Helge Rode. 

Vid en högtidlig reception å det 
Gyldendanske Forlag i Köpenhamn 
blev Johannes Jprgensen av Biskop 
Brems dekorerad med Gregorius den 
stores orden, och några dagar efter 
sin födelsedag utnämndes han till kom
mencfor av Dannebrogen. Söndagen 
den 21 november överlämnades till J. 
en konstnärligt utförd adress, uppta
gande namnen på dem, som skänkt bi
drag för resande av en marmorbyst av 
författaren i Svendborg. Bysten, som 
här avbildas, är utförd av den bekan
te danske konstnären Chresten Skik
ki:d och kommer att avtäckas i slutet 
av månaden. 

Då detta skrives, ingår medde'lande, 
att S :t Michaels Klub, Academicum 
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Catholicum, Danmarks katholske Ung
d'omsforbund och Katholsk Klub i Kö
pen11amn 'hava för avsikt att fira sin 
trosfrände och landsman vid en fest å 
Hotel d' Angleterre måndagen den 22 
novern'ber, varvid tal komma att hållas 
av Pater L. Giinther, Monsignore J. 
Olrik, Pastor P. Schindler, Barones
san Rosenprn-Lehn samt Hovjägmäs
tare Garth-Griiner. Jesu Hj ertes Kir
kes stora kör medverkar och kommer 
a,tt bl. a. sjunga Jprgensens »Der _er 
en Brpnd som rinder» med musik, som 
Pater A. Menzinger komponerat med 
anledning av 60-årsdagen. 

Den danska pressen har givetvis äg 
nat 60-åringen deri största uppmärk
sarrl1et och K. F. U. M. i Köpenhamn 
har hyllat sin världsberömde lands
man vid en fest, besökt av tusentals 
personer. 

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

DE SVEN SKA KATO LIKER NAS B R ÖLLO PSTELEG RAM. 

Till furstebröllopet i Bryssel har . 
Hans Högvördighet Biskopen insänt 
följande telegram: A , Leurs Altesses 
Roya1es le .Prince Leopold et la Prin
cesse Astrid. Bruxelles. Les catholi
ques · de .  Suede sont heureux d'exprimer 
leurs plus profonds et respectueux sen
timents de joie et d'espe.rance au sujet 
de l'union d'une princesse suedoise avec 
le prince. royal de Belgique. Ils offrent 
avec leurs sinceres felicitations les 
meilleurs voeux de bonheur, en deman
<lant au ciel les plus riches benedictions 
pour Leurs Altesses Royales et pour la 
Belgique. Monseigneur · J. E .  Muller, 
vicaire apostolique de Suede, son clerge 
et son vicariat. I svensk översättning : 
Till Deras Kungliga Högheter Pri.ns 
Leopold och Prinsessan Astrid. Brys
sel. Sveriges katoliker äro lyckliga att 
härmed få uttrycka sin djupt kända, 
vördnadsfulla glädje och hoppfUJllhet, 
då en svensk prinsessa ingår giftermål 

med Belgiens kronprins. ·  De frambära 
tillika med sina ,uppriktiga gratulatio
ner sina bästa lyckönskningar, i det 
de bedja himlen sända sina rikaste väl
signelser såväl över Deras Kungliga 
Högheter som över Belgien. Mgr J, E. 
Muller, apostolisk vikarie av Sverige, 
hans präster och hans vikariat, 

På detta telegram har kommit föl
jande svar : · Monseigneur Muller, Vi
caire apostolique Stockholm. Duc åu
chesse . Brabant sensibles sentiments 
aimables temoignes catholiques Suede 
vous prient ainsi qu'eux recevoir leurs 
sinceres remerciements. Offic:er Or
donnance. Biskop Miiller. Apostolisk Vi
karie. Stockholm. Hertigen och Hertig
innan av Brabant som med rörd tack
samhet mottagit de så vänliga hälsnin
garna från Sveriges katoliker bedja 
Eder liksom dem mottaga deras upprik
tiga tack. Vakthavande Officeren. · 

B. D. A s  s a r s  s o n, 



CREDOS BÖCKER. 
Den Helige Fra:nciscus av 

R u r i k H o  1 m. J. A. Lind
blads Förlag. Uppsala. 

Det är ett obestridligt faktum, att 
intresset för Kyrkan är i ständigt sti
gande inom vårt land, och detta icke 
minst inom de vel.'kligt lutherskt beto
nade kretsarna ;  många av de nyda
ningar; som i dessa dagar äga rum 
inom den svenska lutherska statskyr
kan ha sitt ofrånkomliga upphov och 
ursprung i Kyrkans lära och ritual. 
Sålunda har i den nya svenska psalm
boken bönen för de avlidna upptagits, 
de nyare lutherska katekeserm11s teser 
bevisas gärna och till synes med en 
viss förkärlek genom Citat från Kyrko
fäderna, företrädesvis från . den sped · . 
ellt katolske Sankt Augustinus, de förr 
så föraktade mässkrudarna börja åter 
komma tiH heders, icke el]ldast i stä·· 
derna, men också ute på landsbygden. 
Våra helgon börja bland protestanter
na bli föremål för en uppmärksamhet 
vilken vi hoppas, en gång i tidernas 
längd skall föra till större förståelse 
för Kyrkan och dess troslära. Får 
icke Gud annorledes verka i männi
skornas hjärtan, torde Han väl slutli
gen verka genom obönhörlig logik, vil
ken likt en annan vägvisare vid väg
skälet pekar på detta, att en lära, en 
tro, som kunnat fostra dessa heliga 
män och kvinnor, icke kan varn av den 
nattsvarta beskaffenhet, varmed den 
ännu mångenstädes utmålas. 

Hagiografien på svenska språket är 
i ständigt växande. Vi kunna i detta 
ögonblick glädja oss åt en synnerligen 

omfattande. litteratur rornnd:e det hel
gon, som i år tilldrager ·sig den katol
ska världens största intresse, nämli,gen 
Sankt Franciscus. Även de svenska 
s. k. ny-:teologerna börja befatta 
sig med helgonet, skriva om honom, 
utgiva böcker .om honom och förklara 
honom. 

Teol. dr Rurik Holm har utgivit en 
liten bok, Den Helige Franciscus, med 
ett utomordentligt smakfullt. och med 
stor omsorg utvalt illustrationsmateri
al. Själva den lilla levn'3!dshistorien 
är ledigt och klart berättad, och den 
visar, att författaren har goda, . c;im 
också icke särdeles djupa historiska 
kunskaper, samt är skriven ined en 
viss, om också ganska begränsad för
ståelse för helgonets hetxdelse för 
samtid och eftervärld. Vad man sa,k
nar, är den psykologiska blicken för 
den . .  heliges utveckling från eri nöjes
sjuk och fåfänglig yngling till det stig
matiserade helgonet, för hans .mål att 
föra människorna från j akten efter 
njutningar, rikedom och väddslig ära 
till stillhet inför Gud,  ti!J självförsa
kelse och ödmjukhet. Över huvud ta
get saknas den franciskanska andan i 
denl]la biografi, om också författaren 
mångenstädes klarare än andra prote
stantiska teologer uppfattat det katol
ska fromhetsidealet och den katolska 
tankegången. Sålunda läser man med 
,tor tacksamhet . förstående ord som 
dessa om Jungfru Maria, att det var 
för Sankt Franciscus »självfallet, att 
i samma grad som Jesus blev hans 
hjärtas skatt, steg efter tidens tanke-



.,. 
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gång, Jesus moders härlighet fram 
för honom». Har månne författaren 
haft i tankarna Erasmii ord tili refor
matorerna : »'Vakten Eder att bära 
Maria ut ur Kyrkan, ty l1on bär med. 
sig på armen sin son» ? Man har 
svårt att tänka annat, ty Rurik Holms 
yttrande står ju i direkt strid med 
gängse protestantiisk teologi, viliken 
utan att tillåta en gensägelse påbördm 
oss en fristående kult av Guds Moder, 
ett tiEbedjande av henne, till vilken 
vi vända oss med begäran om hennes 
förböner. På ett annat ställe säger 
författaren, att »Fran�iscus var i all · 
sin individua1itet katolik» .  I allmänhet 
brukar helgoruet från protestantisk:: 
hå,]] fram5tällas som ett slags förelö
pare till Luther, men denna sin mot
satta å,sikt styrker författaren ytterli
gare gehom att tillfoga : »han var evan
gelisk, men han var icke protestant. 
Av den superbia, det högmod, som en 
katolik måste ttUskriva Luther, när 
lh;;m . sa!tte sitt eget samvete mot Kyr
kans auktodtet, fanns icke en tillstym
melse hos Franciscus». Rurik Holm 
har: vackert uppfattat »grundmoti<vet 
i . ,Franciscus' livsföring : Kärlekens 
oövervinneliga kraft att förlåta, den 
glada underka·stelsen ul'rder Gt1ds skic
kelser, glädjen i Gud mlitt under allt 
l idande. Ifans eget liv är en .enda 
glädjehymn. Och hans bröder skulle 
vara glädjespridare i världen». Han 
fi;amhåller huru samma gnmdton ge-
11omgår allt den HeHges verlrnnde : »att 
det. är för alla väsen en: självklar lyc
ka att vara till, och att det är deras 
enkla plikt att .tacka sin Fader för li
vet». 

· Så lån:gt kunna vi glädjas åt den 
förståelse, som den protestantiska ny-· 
teologien i Rurik Holms person visar 
vårt .  kanske frommaste helgon. Så 
länge somhelgonets gärningar och ord 
kunna i någon ma:ru förenas med s. k. 
inodernt tänkande, är allt gott och väl. 
Annorlunda stäl'ler sig saken, när den 
lutherska teologen Rurik Holm börjar 
hehandla underverken och stigmatise
ringen. ·Mgr. Benson säger någonstä
des, att vi leva i det, som kallas en 
»vetenskaplig tidsålder», d. v. s. en 
tidså,lder, då människosinnet är inställ'� 
på att betrakta alla teser som abevi-

\ade, när de icke kunna red'Uceras till 
fysiska formler. Rurik Holm gör 
krampaktiga försök a:tt förklara un
derverken omkring den Helige på ett 
för modern veternkap fullt acceptabelt 
sätt. Han förutsätter, att det : »finm; 
intet skäl att betvivla, att han verkli-
gen gjoJ:1t »underverk», även om det 
är svårt eller omöjli•gt skilja mellan 
legend och historia», men han finner 
intet skäl a1tt tillskriva Gud1 och Guds 
allmakt dessa underverk, utan föDkla
rar dem genom : »den obegränsade till
lit och dyrkan, varmed människorna 
mötte honom, fanns det en jordmån. 
där ett ord ur hans mun var i stincl 
att läka mången sjukdom ; och ur hans 
till det yttersta koncentrerade person
lighet måste ha utgått en maikt, som 
samt:rden med sina förutsättningar . ej 
kunde annat än tillskriva magiska·verk,. 
ningar». Författaren förnekar Sankt 
Francisci egen: tro, att Gud v.erkadE': 
genom honom., Han påstår, att deri. 
Helige endast haft för .avsikt att lin;. 
dra lida.ridet, aldrig att Uppeilbara si,i 
makt, och i detta må,ste förvisso en 
var katolik giva honom, författaren, 
tätt, ty lika litet har helgonet velat 
visa någon sin personliga förmåga, 
som Hans Mästare önskade visa sin 
överjordiskai kraft, när Ban ärtmi 
vandrade här nere på jorden och ge
nom .sina underverl<1 uppenbarade Sin 
Faders Allmakt ; genom underverkeii 
uppenbarade den Helige Franciscus 
Guds. oänc1liga allmakt, odh det är . ,så 
katolike111 uppfattar aHai underverk :_ 
såsom en uppenbarelse av Guds aU
makt, och icke som en profan helbräg-: 
dagörelse . av kloka gubbar, . amerikan
ska damer och franska apotekare. 
Författaren vidhåller som sin bestäm
da övertygelse; att l�elgonet betraktade 
underverken som en. vanförnställning, 
och att han själv uttalade sig ringak
tande om desamma, vilken beskyl'lning 
även tillvites Aposteln Paulus . .  Apos
teln Paulus. blev ju själv slagen med 
blindhet, han såg de övriga apostlama 
underbara verk, han hade själv levat 
på Kristi tid !i Man står spörjande i,111-

• för frågan, hur de protestantiska teo
logerna läsa sin Bibe'l och hur de kun
na bortförklara eller förklara de där 
framställda uhder-verken. 
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1 Ännu mera förvånas man ·vid läs
:nit]lgen av Rurik Hohns frarnställnring 
.av stigmatiseringen. , »Stigmatiserin
gens faktum kan icke betvivlas», med1-
,giver författaren · helt öppenhjärtigt, 
men framdrager p� samma gång diver
;se hypotesei· , vilka -skola tmfredsstäl
lande förklara det oförklarliga. Inför 
möjligheten, att »här kan föreligga ett 
- för all naturlig förklaring oåtkomligt 
under», skönjer man Rurik Holms 
studentikosa grin; och han förefaller 
:mera benrägen att sätta sin tiHtro till 
möj :igheten, att den Helige själv till
fogat sig såren, eller a,tt Elias av Cor
tona kan ha begått ett »homt bedrä
geri», sat'nt framdrager moderna tolk
ningar med självsuggestion och högt 
spänd inbillningskraft som ledande 
1ffafter. I detta sa·mmanhang m�ste 
anföras ett citat, som visar, hur främ
mande Rurik Holm i själva verket står 
inför katolsk ta:nkegårng. Bakom stig
matiserirngen spårnr författaren »något 
hernllighetsfullt : den mystiska kärlek 

. till den korsfäste, som glödde i Fran
·ciscus' själ och som gjorde eucharisti
en, nattvarden, till själva: brännpunk
ten för hans religiösa liv». Är rcke 
över huvud taget Förvandlingen den 
Heliga Mässans :höjdpunkt ? Här ha 
·vi ändock en av de väsentliga motsat

. serna i katolsk och protestantisk guds .. 

. tjänst : för katoliken är förvandlingen, 

. Guds nedstigande ibland oss, Hans 
· -ovärdiga barn, det stora, ofattbara 
undret, som dagligen förnyas, för att 
tala med Rurik Hohns egna ord, 

. brännpull!kten, under det att pred�kan, 
herr Anderssons eller herr Petters-

. sons uppfattning av det eller det bi<bel1-

stället, är för protestanten det givande, '. 
,det väsentliga. Trots allt, tycks icke 
Rurik Holm ens till sin egen tillfreds-
. -ställelse kunnat förklara stigmatiserin-
:gen, ty han slutar med en suck över 
:sin egen ofönnåcga i detta avseende 
Dch ett medgivande, att den moderna 

. vetenskapen ej vet stort mer än Tho
mas av Celano, vilken uttryckte sig 
sålunda : »Emedan han: med en under
bar kärlek alltid bar Kristus Jesus och i 

. 110nom korsfäst i sitt hjärta, d�rför ; 
lJlev han fran:llför andra märkt med i 
Kristi kors' insegel». 

Ma.n står undrande · och · spörjande 

inför Rw;ik ffolms bok. · Har förfat� 
tareti gripits av hänförelse inför detta 
härliga helgon, har han velat visa sin 
samtid, att helgqnets väg är vägen ur 
den försumpning vi för närvarande 
leva: , uti, har hart med helgonet som 
förebild önskat gå i strid! mot den allt
mera växande njutningslystnaden, 
jakten efter äreställen, kampen efter 
rikedomar ? Har han känt detsamma, 
som den Hel. Augustinus kände, när 
han utbrast :- Mitt hjärta, Herre, var 
oroligt, · intill dess det vilade i Dig ? 
Har han gripits av rädsla_, och tafar, 
som en, vilken måste tala, men som 
· fruktar att säga sin tankes tanke, sin 
innersta känsla, och vars tal därför blir 
tomt prat ? Eller är det endrust den 
ny-moderna teologen, som håller före
_drag 0111 ett helgon, vars existens han 
väl känner till, men vars betydelse han 
. icke kan fatta ? Man har en förnim
melse, att ny-teologen står på barnets 
ståndpunkt i mångt och mycket ; bar
net plockar sönder sina lekswker, men 
kan icke åter sätta dem samman ; ny
teologen river ned, men kan icke byg
ga upp. 

Det är ett ·sorgligt faktum, att den
na, den forsta på svenska språket för
fattade bok om den Helige Frarrdscus 
har absolut intet och mindre ärr intet 
att giva Sveriges katoliker, j a, kan 
knappast betrakt<).s som lämplig att be
varas i ett kaitolskt hem, att läsas av 
katolsk ungdom, och man står tvek
sam, 1huruvida den ens har något att 

· giva protestanterna . 
Snittet på klädedräkten kan föränd

ras med tiden, men de eviga_ ' sanrtin -
garna så sotn· desamma ära -uppenbara
de, kunna icke av tiden eller tidens 

. barn förändras. 
. s . 

lUitt livs . 1U1innen, av 
C l a e s L a g e· r g r o n. V. 
P.  A. Norstedt & Söners 
Förlag; Stockholm. 

Kammarherre ·CJa:es Lagetgten har 
givit ut den 5 :te delen av sjtt, »Mitt 
livs minnen». · Denna del ·präglas av 
samma förtjämter som uföfatkt de 
föregående delarna : en mranlig bet'ät
tartafang, märiniskokännedon1 cich en 
humor, som adhtr · även i och · för sig 
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mera betydelselösa episoder. Det är 
bland helt olika folkslag och samhälls
lager författaren med samma säkerhet 
och forståelse rör sig, än på pensiona
ter med en blandning av olika männi
skotyper, än slottsgemaken bland hög
aristokratin. Han skildrar miljön och 
personerna på ett ofta överdådigt, 
träffsäkert och roande sätt. Hans spe
lande humor och goda lynne är över 
allt med. Författaren nämner själv 
om sin ly�kas ·stjärna, och att han: haft 
tur i livet. Det är sant, att han haft 
förmånen att få se världens olika län
der och folk, men han har också haft 
förmågan att se fördomsfritt och med 
öppen blick för företeelserna och med 
vilja att tränga bakom det som endast 
fängslar och även mången gång för
villar dien vanlig� turisten. Att han på 
ett överdådigt sätt skildrar sin föde'lse
trakt i den första delen av hans m'in
nen, diet veta vi, och det är ju  mindre 
underligt med hans skildringsförmåga 
och då det rör sig om från barndomen 
kända förhållanden. Men när det gäUt 
främmande länder, iha ju självfallet 
kraven ökats på iakttagelseförmågan 
och förmågan att kunna förstå och 
icke felbedöma, vad man ser. Till sist 
kunniJ, vi icke underlåta att påpeka den 
ärlighet och uppriktighet som känne
tecknar författaren, även då det rör 
sig om honom själv. 

Denna sista del, som nyss utkommit 
och som författaren kallar : »Min vall
fart och resa i Österlandet 1881», in
ledes med en skildring av .Corpo di 
Cava och Tirreni, dit han rest från 
N eaipel. · På den förstnämnda orten 
återknyter , författaren bekantskapen 
med författarinnan madame Romieu, 
och hennes originella . personlighet l'i.k
som hennes sällsamma öde erbjuda 
för · läsaren ej ringa intresse. 

Snart fortsätter emeHertid förfat
taren · resan till det egentliga Cava och 
skild-ringen av de olika typerna på det 
pensionat på vilket han tagit in och 
en del händelser därstädes intressera 
och roa. Författaren återvänder till 
N eapel, kommer in i N eapels fina 
värld, blir introducerad hos en hierti-

. ginna Calabrita. Nå, den fina världen 
visade sig i detta fall icke vara a1'ltför 
fin. Efter tre veckors uppehåU i N ea-

pel fortsättes färden till Sicilien �ch 
Palermo för att den vägen vidare kom
ma till Orienten. I Palermo hade för
fattaren genom rekqmmen<lation · fått 
inträde hos en högförnäm dam, herti.,
ginnan Torre-Arsa. 

Över Taroma går färden vidare till 
Messina, Syrakusa och från Malta till 
Egypten och Port Said. Alla sevärd
heter odh fornlämningar på de orte1• 
författaren, i egenskap av Aftonbla
dets korrespondent besökt skildras in
gående och intresseväckande men mås
te i denna korta anmälan förbigås. 

Från Port Said , en nybliven stad på 
12 ,000 invånare och 25 kafeer, r ik
ligt välsignad med den s .  k. europeiska 
civilisationen, går färden med ångbåt 
till Ismai:ia och vidare med tag till 
Kairo. Färgprakten i det sceneri som 
här öppnar sig för turistens blickar 
fängsfade författarens skönhetssinne 
com en sagovärld ur » Tusen och en 
natt». Han besökte Sakkara, det gam
la Memfis, det äldsta Egyptens hu
vudstad och besåg trappyramiden, 
som av arkeologerna ansetts. som värl
dens äldsta byggnad. Här· erbj öds 
även tillfälle att se Kung Pepis mu
mie, som nyss av egyptologer ha:de bli
vit avklädd för a:tt efter 5,000 år fo
tograferas. 

Det bar n u  av till Alexan:dria för 
att sedan med ångbåt fortsätta fär
den med Jerusalem som må:l. Av Pto
lemeernas huvudstad som tagit arvet 
efter Memfis och Tebe fanns föga 
kvar, minnande om Kleopatras och 
Antonius' skimrande fester. Kleopat
ras sista nål hade året förut fått göra 
resan över Atlanten till New York. 
Alexandria föreföll banal i j ämförelse 
med vad han nyss skådat. Författaren 
återsåg Port Said odh kom följande 
dag till J afa, .vä'.komnad av munkarna 
i franciskanerklostret. Men resan fort
sattes över Saron:s blomsterfält. Ett 
kloster intill staden Ramle förmäles 
enligt legenden stå på den mark, där 
Josef av Arimatea bodde, ty Ram�e är 
bibelns Arimatea. Vi citera vidare 
författarens · medryckande skildring. 
Från Ramle gick färden vidare över 
Sarons slätt, tills man nådde foten av 
Judeens berg. Nu går det uppför tiH 
på en höjd där havet syntes för sista 
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gången. Judeen låg i fågelperspektiv 
med bersgtoppar, kullar och dalar. 
Himlen var full av färger - guld, 
purpur och syrenens - bleka färg
toner lekte och blandade sig på den 
ljusblåa grunden, där nymånen visade 
sin si;verskära och där Venus blänkte 
redan innan dagen sagt farväl. Ehuru 
månens silverstrimnia var tunn, var 
dock natten ljus. Stjärnorna glänste 
med guldskimmer och Venus lyste så 
starkt, att våra skuggor, säger förfat
taren, avtecknade sig på vägen. 

Nu gick färden utför backarna, då 
plötsligt ljus glimmade fram, först en
staka sedan i en hel rad. »Jerusalem!» 
utropade författaren och de medre
sande. Författarens följande beskriv
ning av Jerusalem, Betlehem, Döda 
Havet, Saba, J ordan och sina intryck 
från det heliga landet i sin he'.het äro 
så medryckande-;- att man vore färdig 
att ord för ord citera, men det tillåter 
icke utrymmet. Vi kunna icke under
trycka den reflektionen, att så kan 
endast en troende katolik skildra det 
heliga landet. Åtminstone ger de båda 
medföljande protestanternas odh puri
tanernas hållning vid vissa tillfällen 
an:edning att befara att protestanter
nas tvivelsjuka icke är ägnad för för
ståelse av de minnen, som ä.ro för
knippade med Jerusalem. Ett sepa
ratavtryck av skildringen från det he
liga landet vore önskvärt för dem, 
vilka med hänsyn till kostnaderna icke 
kunna förskaffa sig arbetet i sin ,hel
het. 

Efter tre veckors vistelse i J erusa
lem bar det av på ångbåt över havet 
till Beirut. När ångbåten närmade sig 
denna ort skildrar författaren huru 
mot det högblå himlavalvet strålade 
Libanons snö högt över . de många 
bergskedjor, · som allt efter avståndet 
framträdde i olika färger. 

Efter en dags uppehåll i Beirut 
går färden· över Libanon till Damas
kus. »österlandets pärla», »paradisets 
spegelbild». Här är orienten oförfals
kad och författarens skildring av sta
den ooh dess historia är lärorik och 
intressant. Sammanträffandet ' med 
Abdel Kader och La:dy Digby fängs
lar läsarens intresse. Efter en tid,s 
vistelse i Damaskus besöktes Baalbek, 

vars historia och fornlämningar skild
ras. över havet med kortare visit på 
Rhodos och Smyrna går hemfärden 
vidare. Vi gå för.bi författarens_ besök 
i Aten och Konstantinopel vilkas mån
ga sevärdheter beundras och. beskrivas, 
och fö:ja honom tiH Bu<lapest och 
Wien. Med vemod läser man om 
kronprinsparet Rudolfs besök i Un
gerns huvudstad, där prinsessan, »fö�:
trollande söt», såsom författaren sa
ger, hyllas på det varmaste av Buda
pests befolkning. I Wien återsåg för-

. fattaren kandidat Bergstedt, som han 
tillfälligt råkat i Aten och som utan 
att veta att författaren var katolik, 
vid ett samtal om olika religioner sade, 
att de kristna religionerna komma att 
sopas bort med undantag av den ka
to:ska, som skulle bliva beståndande, 
ty den var den enda som var konse
kvent. Själv var han fritänkare, en 
klassiskt bildad, högst intelligent ung 
man. :Med honom besöktes operan, 
där Afrikanskan gavs med Labatt som 
Vasro <la Gama. Labatt hänförde 
wienpubliken genom sitt sätt, sitt spel 
och sin apparition. Skildringen ·av be
söket hos greven av Chambord på 
Frohsdorf är av ej ringa intresse. Dri
ven av hemlängtan styr föriattaren 
nu färden till fäderneslandet oc'h hem
met. Mötet med fadern på järnvägis
stationen skildras målande och gri
pande i några få ord. Festen på 
Adolf sberg hos herrskapet är en tid,s
bild från 1880-talet, karakteristisk 
· nog. 'Man förstår författaren, att han 
efter sex års bortovaro kände sig nå
got främm�nde för de svenska seder
na. Nå, nå, det är ju i viss mån an
norlunda nu tack vare restriktionerna, 
men nog ,skröt man redan då väl .myc
ket om den höga kulturen. 

Den 5 :te delen avslutas med ,skild
ringen av bröllopet i Karlsruhe 1881, 
vilken skildring särskilt av den ä]dit'e 
generationen torde läsas med nöje. 
Det var i egenskap av tidningskorres
pondet författaren var närvarande vid 
bröllopshögtidligheterna. Hans skild
ring av besöket hos en hög hövfunk
tionär är dråplig odh på samma gång 
en bild från det som varit. 

Nu sluta vi vår korta anmälan av 
kaminc1Jrherre Lagergrens bok och kun-



1{a försäkrå, att var och en som lägger 
sig till med densamma, förskaffar sig 
en bå:de mycket under'hållandie och 
ta11keväckande lektyr. 

. E. B e r g m a n: s s o n. 

Teresia av Lisieux. Av 
G u r  1 i P i, p p i n  g. . Ka
tolska bok,förlaget. ,Stock
holm 1926. 

Det ligger något säreget styrkande 
och värmande i den vissheten, att en 
av Kyrkans största och ljusaste hel

. gonges,ta:lter är barn av vår egen ma
terialistiska och mekaniserade samtid, 
till synes så oförenlig med begreppet 
helgon. Den heliga lilla Teresia, car-
111elitersystern, son1 dog he'lt ·ung och 
efter en kortvarig process blev kano
niserad i Peter&kyrkan den 17 maj 
1925, är ett ljuvt underverk av öd
mjukhet och fromhet mitt i en urartad 
värld, där otron och förhävel'Sen tyck
tes triumfera, och tusen sinom tusen 
människor i nöd anropade hennes för
böner, långt innan hon blivit helgon
förklarad. Lilla Teresia av J esusbar
net är i själva verket en av Kyrkans 
mest älskade hehga, de smås, de tj ä
nande och hetrycktas tröstarinna, vars 
tappra och milda sj äl har en ,sällsam 
förmåga att komma oss nära i det ena
handa, gråa varc1agslivet. 

Själv yttrade hon på sin dödsbädd : 
»Efter min död skall jag låta ett regn 
av rosor falla ned över jorden och jag 
skall tilrbringa mitt liv i himmelen med 
att göra gott på jorden» .. 

Gud skänkte henne kraft att hålla 
sitt löfte; och mångfaldiga ära de hon 
hjälpt och upprättat, icke minst under 
världskrigets elände. 

Lilla Teresia hör icke till de visio
nära eller extatiska helgonen, och in
tet enda iögonenfallande storverk har 
hon uträttat. Hennes väg uppåt var 
»den andliga barnastigen», och det är 

. genom stiUsam kärlek och trohet i 
5kenbart ringa ting hon blivit ett ly
sande förecJlö1ne för ciss alla och en 
'tillflykt för oroliga hjärtan. »Lilla 
Teresias rosor» - ·de innebära, att 
bördan lättnar' att även det tyngsta, 
sirnpla'Ste arbete får en vacker betyclel
seftrllhet, att fattigdom och sjukdom 
kännas mindre svåm, att en strimma 
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av poesi lyser upp· även den tor.ftigaste 
ti'llvaro. 

Det finns redan en ganska omfat
tande litteratur över detta älskvärda 
helgon, men först i dagarna ha vi fått 
ett svenskt originalarbete om Lilla Te� 
re'Sia i fröken Gurli Pippings bok, en 
biografisk och karakteriserande skild
ring, som huvudsakligen med stöd av 
Teresiias självbiografi, »En själs his
toria», ger en klar · och levande bild 
av hennes personlighet, hennes from
ma barndom, hennes mönstetgil'la of
ferliv i Carmel, »fridens ark och him
me'.ens förgård», ,och hennes gripande 
hjältemod på döclsbädden. 

Författarinnan har tydligen varit 
mycket intagen av sitt ämne ; hennes 
fran1'ställning vittnar alltigenom om 
kunnighet, om kärlek och pietet. Hon 
bar icke velat göra någon psykologisk 
analys - och till en sådan inbjuder 
väl knappast Lilla Teresia - utan 
hon ha.r nöj t sig med en populär teck
ning, som en var kan ta del av med 
utbyte. Hennes bok är mjukt och be
hagligt skriven ; sj älva dess ton ,·är
. mer och stämmer till sympati .  Den 
nobla utstyrseln och de intressanta bil
derna bidra att göra den fullt värdig 
lilla Teresia, vars ljuva väsen och enk
la storhet ha mycket att lära vårt folk 
långt tttanför de katolska kretsarna. 

E. N - g. 

Små skepp. Av K a t h-
1 e"e n M. N o r r i s . 

»Flickiböcker ? .  . . '1\ifissromaner !>>, 
· ubrister kanske någon och anlägger 
en ringaktande min. 

Alla ha vi ju läst - och möj ligen 
rent av njutiti av - dessa: al':bekanta 
beskrivningar på five o' dock teer, 
tenni'spartier, flirt med elen otroligt 

· ädle, sköne och fattige hjälten, som i 
sista kapitlet, tack vare ett dussin s1ä'k
tingars katastrofartade frånfäl'e, för
vandlas till en sannskyldig Krösus och 
hemför den dyrkansvärda hjältinnan. 

Lyckligtvi·s finnes det dock böcker 
. av en annan typ, vilka förtjäna hedras 
med namnet »flickböcker», därför att 
ingen mor behöver frukta för att sätta 

· dem i sin dotters �1änder, böcker, vilka 
· ledigt och medryckande skildra unga, 
ofördärvade människors liv och 0111-



givning, på ett sä.tt, som 'höj er över 
den vanliga nöjeslektyrens nivå. Det 
är huvudsakligen Amerika som äran 
av detta slags romaner tillkomni�r, och 
det författarnamn, som härmed å:syf
tas är Kathleen M. Norris. 

Av hennes alster har utom berättel
sen »Två systrar», nyligen till svenska 
överflyttats »Små Skepp», en skildring 
av en irländsk familj och dess släk
tingars liv i San Francisco. Författa
rinnan för oss ej ti:J slumkvarteren, 
till arbetarnas uppslitande värld som 
Upton Sinclair så gripande , skildrat, 
utan hon rör sig. bland medelklas,män- . 
niskor, de för någon generation sedan 
från Irland inflyttade emigranterna, 
vilka med större eller mindre fram
gång slagit sig fram i den nya värl
den och på äkta amerikanskt vis sträva 
efter än större rikedom och anseende. 
Där läses om ungdomsnöj en, baler 
och toaletter, även där flirtar man och 
roar sig, även där förekommer besvi
kelse och sorg. 

Så:tiUvida erbjuder boken intet sär
skilt uppseendeväckande. Det som ger 
den dess prägel och värde av mänsk
ligt dokument, det är betonandet av 
de båda mäktiga faktorerna i dessa 
människors !i v :  religionen och famil
j en. · Religionen, det är dessa katolska 
irländaires naiva, enkla barnatro, vis
serligen ib1and missuppfattad och -
möjligen på grund av nationella egen
heter - någon gång stegrad till över
drift, men alltid rörande i sin inner
lighet och i stånd att sätta en idee'll 
prägel på även de alldagligaste för
hål'anden. Vi få läsa hur kvinnorna, 
unga och gamla, fattiga och rika, del
taga i reträtter, vi höra dem dryfta frå
gan om »kallelsen». Och där förekom
ma tjusande skildringar ur klosterlivet. 

Jämsides därmed framträder med 
en i Sverige numera okänd styrka det 
andra irländska draget : familj ebegrep
pet, på gott ooh ont. I det vardags
liv, som skildras i »Små Skepp», sam
lar sig intresset kring konflikterna 
mel'.an individen och familjen, j a  -
i vissa fall mellan familj en och religio
nen. Vid ett ·samtal rörande en ung 
novis, lägger KathJleen M. Norris föl
j ande ord i några äldre nunnors mun : 

»Den här flickan har 'haft svåra 

prövningar , . . Och fainil j en gör det 
än i dag mycket svårt för henne.» 

»Å - de där familjerna !»  skrattade 
abbedissan. » Vilket kors är · de inte, 
och hur lika sedan ! I England, i Frank
rike, i Amerika - alltid likadana ! 
Min mamma vill inte, att j ag ska bli 
nunna !»  

)>Min egen mor förklarade att hon 
aldrig mer skulle tala till mig h> sade 
klosterföreståndarinnan småleende. 

»Min också !» til:acle aibbedissan. � 
Det skall vara en amerikansk · för

fattarinna till att sålunda i några få 
ord påvisa, hurusom klosterlivet icke 
blott utgör en tillflykt för trötta sjä
lar, uan även en positiv levnadsbana 
Eör dem som äro kallade därti], en ba
na vars beträdande liksom i många fall 
konstnärens, kostar tårar och strider. 

Liksom hon med säker hand tecknat 
de nunnor som framskymta i boken, 
har författarinnan även på det mest 
betagande sätt skildrat lyckliga, idea
liska unga hustrur och mödrar. De 
fall av överdriven, missriktad religio.: 

sitet som hon omnämner, öka blott 
bokens värde som dokument, ty man 
får ej glömma, att den rör sig bland 
ättlingar av enkla, irländska bönder, 
ättlingar av ett varmblodigt, känsligt 
och idealistiskt folk som i århundra
den, under förtryckarnas hårda lagar, 
måst avstå från gods oc'h guld, från 
boklig lärdom och kultur, blott för att 
få behåHa sin gamla, fäderneärvda tro. 

Jo s e fa A r m  f e  1 t. 

Kimer I Klokker. S :t 
Olavs förlag. Oslo. 

1 pressläggningen ingår de norska 
katolikernas vackra och innehållsrika 
jultidning »til anmeldelse». Det är 
oss en glädj e att rekmnmendera denna 
Skandinaviens enda katolska j ultid
ning. Inom det stämningsfulla, i guld 
och vackra färger utförda oms'laget 
bjudes utmärkta textbidrag på vers 
och prosa av K. Kjelstrup, Sigrid Und
set, Lars Eskeland, Nils Parmann och 
flera andra. 

Den katolska jultidningen, som även 
i utstyrsel kan tävla med flera av våra 
förnämligaste julpublikationer, bör 
ioke saknas på de svenska katolikernas 
bord till julen. 
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MED PiLGRIMER TILi.. ASSISI OCH ROM. 

Från Köpenhamn startade den 30 
september ett mindre antal skandina
viska katoliker, till största delen dan
skar, för en pilgrimsfärd till Assisi, 
den helige Franciski stad, och till det 
eviga Rom. Vi skulle i Assisi den 4 
oktober deltaga i det högtidliga firan
det av den helige Franciski 700-åriga 
dödsdag eller, som Kyrkan uttrycker 
det, »födelsedag till evigt liv» . 

Resan gick över Berlin till Miin
chen, där det första uppehållet gjor
des. Ledaren för vallfärden, kyrko
herden P. Schindler, frambar här i 
Lieb Frauenkirche den heliga mässan 
och pilgrimerna mottogo den heliga 
kommunionen i den meningen att fär
den lyckligt börjad även måtte bliva 
lyckligt fullbordad. 

Efter att ha besett Miinchens se
värdheter fortsatte vi så färden över 
Innsbruck mellan Alpernas snöklädda 
berg och genom dess fruktbara· dal
gångar till , norra Italien och sist ge
nom Umbriens vackra landskap. Ef
ter 24 timmars oavbruten resa anlän
de vi söndagen den 3 oktober· till As
sisi. Vi anlände ståtligt till staden, ty 
i vårt följe hade kommit ett par hund
ra soldater i parad. På eftermidda� 
gen samma dag anlände också Hans 
Eminens kardinal Merry del Val, vil
ken i egenskap av påvlig legat mot
togs med kunglig salut och militärisk 
honnör. Han begav sig omedelbart, 
åtföljd av ytterligare fyra kardinaler 
samt eskorterad av ridande militär till 
S :ta Maria degli Angeli eller Portiun
cula. Efter det kardinallegaten här in
tagit sin plats i den påvliga tronsto
len höll kardina'l Bonzano, 'samme man 
som ledde d'en eukaristiska kongressen 
i Chicago i somrars, på italienska språ
ket ett tal, behandlande Franciskus' 
liv. Dert påvliga välsignelsen utde
lades därefter och till slut gavs även 
välsignelsen med reliker av den helige 
Franciskus . 
· Emellertid hade pilgrimerna fått sin 
bostad i et't nunnekloster, San Qui
rico, vars älskvärda abbedissa ställt 
flera gästrum till förfogande, och 
::ven sörj ,. för vårt lekamliga väl be-

finnande. Nunnorna, som levde i :full
ständig avskildhet från världen:, f ingo 
vi ej se, med undantag dock för abbe
dissan, vilken vi hälsade genom en 
gallerförsedd öppning i muren. 

Här i Assisi hade vi redan första 
dagen glädjen att sammanträffa med 
Hans Högvördighet Biskop M.  
Buckx, den för svenska katoliker väl 
bekante apostoli�ke vikarien för Fin
land som hade anlärnt hit i samma 
· äreu'de som vi och som nu anslöt sig 
till oss. 

Påföliande dag den 4 oktober, den 
helige Franciskus dag, f irades med 
högtidlig pontificalmässa i San Fran
cesco, celebrerad av kardinallegaten 
som assisterades av ett flertal bisko
par och präster. Ordensfolket som 
räknades i tusental, främst naturligt
vis francislkaner, hade kommit tiUstä� 
des . Musiken utfördes av en blandad 

, mans- och · gossk6r. Dagen däi·på be
vistade vi biskop Buckx's mässa i 
San Francesco vid helgonets grav ne
re i kryptan, ävenledes mottagande 
den heliga kommunionen. Senare på 
dagen företogs en rundtur genom· s ta
den, varvid sevärdheterna togos i 
skärskådande. Vi besökte bland an
nat S :ta Chiara samt båda vid hel
gonets grav ; man ser genom glasloc
ket ännu hennes ansiktes ädla drag. 

Den tredje och sista dagen i Assisi 
började vi med mässa i det )illa av 
Franciskus . uppbyggda Portiuncula, 
en, såsom det angives vid ingången, 
helig plats. Kapellet prydes utvän
diat av Overbecks berömda fresk fö-b 

. 1 reställande den helige Franc1s ms 
mottågande den s. k. Portiuncula
avlaten. Över detta lilla kapell reser 
sig nu den stora och mäktiga kupol
prydda kyrkan Santa Maria degli An
geli. Här hava miljoner och åter mil
joner fromma pilgrimq· förrättat s in 
andakt. 

Man kan bilda sig en föreställning 
om tillströmningen av människor till 
Assisi med sina 17,000 invånare, när 
man hör att besökarnas antal vid vår 
därvaro uppgick till omkring 100,000 



och att antalet av 'heliga mässor, som 
en dag lästes var omkring 300 .. 

Till slut hade vi även nöjet att vara 
med om en festlig samvaro med förfat
taren Johannes J j?l"rgensen, viiken in
lagt så stora förtjänster om kunskapen 
,om den helige Franciskus. 

Efter de oförgätliga dagai'na i As
sisi fortsattes resan till kristenhet�ns 
medelpunkt, Roma aeterna, det eviga 
Rom, dit vi anlände på kvällen före 
,den heliga Birgittas dag. Morgonen 
därpå lästes mässan av Biskop Buckx 
-vid den helige Petri grav i S :t Peters
kyrkan och övervars av oss alla. Bi
skopen höll ett kort tal på svenska, 
manande oss att fasthålla vid vår he-
1iga tro för vilken så många heliga 
män givit sina liv, att bortse från all 
småsinthet och att genom ett gott 
exempel vara andra till uppbyggelse. 
Senare på dagen besågo . vi Peterskyr
kan, pinakoteket med alla värdefulla 
konstverk och Sixtinska kapellet. Da
gen härpå foro vi ut till katakomberna, 
det heliga mässoffret frambars i närhe
ten av den heliga Cecilias grav och fler
talet av deltagarna mottogo . den heliga 
eukaristien. Efter att ha avlagt ett be
sök hos Trappisterna, som trakterade 
oss med kakao av egen tillverkning, 
gingo vi ånyo ned i katakomberna. 
Här talar varj e sten till oss sena ti 
ders barn, �itt mäktiga språk. In
skrif termt äro ofta av det mest röran .. 
:de slag. Exempelvis :  »Han trodde på 
en Gud.» - »Lucilla: trodde på Jesus 
Kristus.» - »O söta Tyche !· Hon 
levde 1 år, 10 månader och 15 dagar, 
mottog dopet och gav pä samma dag 
sin ande åter.» 

Påföljande dag den 9 oktober när
varo vi vid Biskop Buckx's mässa i 
.den · helige Aloysius' av Gonzaga rum, 
härefter bereddes oss tillfälle att 
taga i betraktande minnen från 
detta helgon och från hans tid och 
se de föremål som stodo i för
bindelse med de under han utfört. På 
eftermiddagen hade tillfälle beretts oss 
till audiens hos den helige Fadern ; vi 
gingo genom en mängd av salar och 
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rum och fiogo till sist ett rum för 
oss själva. Den helige Fadern, åt
följd av kammarherrar och . uppvak
tad av officerare ur N obelgatdet, häl
sade vi med knäfall. Han talade myc
ket älskvärt och erinrade sig med 
glädje . det förflutna heliga året, då 
han hade nöjet att se så många nor
diska · pilgrimer omkring sig. Han 
räckte var och en av oss sin hand och 
vi kysste vördnadsfullt ringen, var� 
efter han gav välsignelsen, icke endast 
åt oss som voro närvarande, utan 
även åt anförvanter och vänner i hem
landet. 

Påföljande söndagsmorgon åhörde 
vi påvens mässa i ett av de mindre 
kapellen i Vatikanen. På eftermidda-· 
gen bevistade vi beatifikationen av 
några franciskanska martyrer i San 
Pietro, och hade då glädjen att för 
tredje gången se den helige Fadern 
och mottaga hans välsignelse. 

· På månd. avreste vi från Rom och 
kommo på kvällen till Genua. Tisdag 
kväll anlände vi till Lugano i Schweiz, 
och gjorde påföljande morgon ett be
sök hos S :ta Birgittas systrar, där vi 
åhörde mässan och ännu en gång mot
togo den heliga kommunionen. Syst
rarna gåvo oss hälsningar med till 
Stockholm, vi togo farväl och tåget 
drog oss allt längre mot norr. 

Färden gynnades hela tiden av ett 
mycket . vackert väder. Tiden var 
knapp och det gällde att på de få da
garna kunna se så mycket som möj
ligt. Att mera i11gående fördjupa sig 
i ett eller annat var ej möj ligt. 

Men intrycken ble'vo många och 
överväldigande, färden blev ett min
ne för livet, en rikedom av välsig
nelse har kommit deltagarna till godo. 
Att närmare beski:iva de kähslor som 
uppfylla el1 efter att ha besökt alla 
dessa vördnadsvärda platser är svårt, 
det är något som den enskilde bäst 
sj älv upplever. Mitt tåd till framtida 
Italiaresande är dock : Försumma ej 
att besöka dei1 helige Franciskus stad 
- Assisi ! 

T. K e 1 1  n e r. 



') ; ·  

rån Credos torn 

I Roni har nyligen en  ovanlig och 
imponerande högtid ägt rum. Den 28 
oktober vigde nämligen den Hel. Fa
dern ;,jälv sex kinesiska biskopar i S :t 
Peterskyrkan. Tjugo kardinaler och 
hela den vid det påvliga hovet ackre
diterade d,iplomatiska kåren voro när
varande. Efter den högtidliga invig
ningsceremonien höll Påven till de 
nya biskoparna en predikan på latin, 
i vilken han uttryckte sin glädj e över 
denna sällsynta tilldragelse och sina 
förhoppningar om den katolska trons 
utbredning i Kina. 

Förut har Mittens rike ej haft nå
gon infödd katolsk biskop, sedan do
minikanerpatern Gregorius Lo vigdes 
till biskop i Makao år 1685 . Han var 
även Kinas förste infödde munk och 
präst. 

Två av de nya 'biskoparna tillhöra 
franciskaner.- och en jesuiterorden. De 
ha al'.a under en lång tid varit verk
samma i den kinesiska missionen, och 
en av dem, Mgr Tchao, har varit pri
vatsekreterare hos den apostoli;,ke de
legaten i Kina, Mgr Constantini. Hans 
moder led martyrdöden under boxar
upproret år 1900. 

lJe sex nya kinesiska biskoparna 
komma före sin hemfärd att besöka 
Paris, Londbn och Belgien. 

En ny serie av saligförklaringar tog 

sin början den 3 oktober. Då upphöj
des till altarnas ära den abessinska 
prästen och martyren Ghebre Micha
el, född år 1855 och vid 64 års ålder 
dödad för sin trohet mot den katol
ska Kyrkan. 

Den italienska regeringen har be
fallt, att från ooh med början av höst
terminen detta år krucifixen åter skola 
vara uppsatta i alla de kungliga ita
lienska universitetens lärosalar. De 
katolska kvinnoföreningarna ha täv
lat om att för detta ändamål skänka 
universiteten värdiga och konstnärligt 

1 utförda krucifix. 

Den 22 och 23 oktober samlades i 
Milano den andra italienska kongres� 
sen för utbredande av Bibeln. Många 
biskopar och andra högre ¼yrkliga dig� 
nitärer voro närvarande. På begäran 
av armebiskopen Mgr Panizardi 'träf� 
fades anstalter att åt alla soldater i ka· 
sernerha och sjukhusen giva exemplar 
av Bibeln i litet format för att lätt 
kunna medföras. De skola även få en' 
kortfattad framstallning av Jesu liv. 
Omkostnaderna därför ha Milanos ka� 
tolska ungdomsföreningat åtagit sig. 

I Assisi högtidl'ighölls den 4 oktober 
med ojämförlig glans 700-årsminnet 
av <len hel. Franciscus' död. Kardinal 



· Merry del' Val presiderade såsom påv
. lig l�gat »a latere», omgiven av fyra 
andra kai'dinaler, de imponerande hög
tidligheterna, vilkas höjdpunkt nåddes 
på af ton::n i 'basilikan Santa Maria deg
li Angeli, då minnet av H Poverellos 
lycksaliga hädanfärd firades. Då ring
de  aJa Assisis och hela Italie11s kyrk
klockor till helgonets ära. 

Det officiella Italien har deltagit i 
högtidligheterna för »Guds lille fatti
ge». Undervisningsministern M. Fid e 
li höll eu mycket uppmärksammat tal 
i Assisi, i vi;ket han hyllade den helige 
Fr�ncislrns ej blott såsom den ojäm
förlige efterföljaren av Kristi liv utan 
också som det italienska folkets· första 
skald och uppväckaren av en 11y kul
·tur och konst i Italien. Till den1 påv-
1ige legatens . disposition ställde . rege
ringen ett kungligt extratåg och en 
1'ivvakt;1 ' '.J 

· . J :Frafrkrilie har stor ·uppmärksam
het . :ägnäts åt Kardinal Andrieu's, är
kebiskop . av Bordeaux, uttalanden om 
vissa principer, som . leda den royalis
_tiska tidningen »·Action frarn;aiEe». 
Ehuru , den .katolska Kyrkan tillåter 
alla :i;e:geringsformer, blott de ej såra 
den' allrnänna mo,ralens fordringar 
samt Guds och Kyrkans lag, kan hån 
ej ställa sig likgiltig, om'i ledaren för 
ett .stort ,pPlitiskt parti, såsom Charles 
l\1Iaurras, huvudredahör för » 1' Action 
fra;u�aisei, offentligen framställer tan
kat'., · som · s1kulle leda tiH en renässans 
av ett rent hedniskt stats- och sam
häli'sliv. Så lär t. ex. den royalistiske 
koryfen, att . staten har obegränsad 
makt .över den · enskilde, att hänsynen 
till dess nytta står över alla sedliga 
krav, att makten är förmer än rätten, 
j a  han vågar t. o. m. tala för s1ave
riet3 återställande. 

I fördömandet av denna maktfiloso
fi ha ej blott ett stort antal av Frank

rikes biskopar utan även Påven själv 
genom en särskild skrivelse instämt. 
Pius XI.  påminner i · den om Leo 
XIII :s lära om statens cich Kyrkans 
i.nhördes . förhållande och framhåller 
med skärpa, att allt politiskt handlande 
måste underordnas moralens bud. 
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De imposanta katolska manifestatio
nerna mot de förhatliga l ekmannala:::c -

garna, som kränka Kyrkans , frihet, 
fortsätta i11ed oförminskad krnft över 
hela landet. Så ,ha t. e.-x:. massmöten 
hållits, i Belfort med 1 ,800i i Epinal 
med 6,000, i Cernay med 10,000, i 
Saint-Quentin med 12,000, i Röanne 
med 12,000 och i Mans med 20,000 
deltagare. 

I Tyskla11d hat en av det »Evange
liska förbundets» egna medlemmar, 
elen bekante protestantiske teologen 
vtto Baumgarten, utträtt ur · denna 
sammanslutning, som har till speciell 
uppgift att i Tyskland bekämpa den 
>>romerska faran». Samtidigt har han 
i månaclstidskriften »Zusammens
chluss» på det skarpaste protesterat 
mot den osakliga hetspolernik, soin av 
detta förbunds president D0ehring fö
res mot elen katolska Kyrkan. På ett 
särskilt avskyvärt sätt framträdde elen 
i det tal, S0111 denne höll pa den sista 
generaNrnnferensen, vilket, Battii1gar� 
ten betecknar som »en en'da stor 'hets 
till konfessionshat». Bland · annait 
j änmstä'.ler Doehring bolsj evismel'l och 
»tdtrarnontanismen» såsom det tyska 
folkets farligaste ' fiender; ' »vilk:a i 
hemligt fÖrburid med kap1talisn1d1 
genom underjordiskt arbete , försc\1aga 
rikets styrka>> .  Baumgarten framliäl
ler vidare, att »genom detta det »Evan
geliska förbundets» officiella fe�ttal 
den med nationalisn1en och monarkis
men på det intimaste . förbundna pro
testantiska chauvinismen visat sin full
ständiga odug'.ighet att åt det tyska 
folket bevara decs enhet och den kon
fessionella freden, utan . vilka dess 
kommande återuppstigande tiU makten 
är otänkbart . . .  · Då det »Evangeliska 
förbundets» officiella representant an
ser den nuvarande stunden Iåmplig att 
med bolsj evikerna j ämnställa det ka
tolska Tysk�and så0om ett nedb�ytan
cle element i riket, detta katolska Tysk
land, mm under världshiget och re
volutionen, för vilka det sannerligen 
icke kan göras ansvarigt, upnbjudit allt 
för att åter bringa: vårt folk till ord
nade förhållanden och för d'et ,öppna 
ti!lträde till världsmakternas råds1ag, 
som j ust under ledning av jesuiterna 
med flit avhållit sig från all upphet
sande konfessionell polemik, då åte;.-



står för en väri: av den nationella enig
heten blott en utväg : att genom utträ
de ur det »Evangeliska förbundet» gö
ra sig fri från aillt medansvar för så
.dan folkfördärvande dårskap.» 

I Sverige finnes en »Förening för 
protestantismens värnande», vilken un
der ledning av män såsom Pfannenstil 
och Söderblom samarbetar med det 
tyska »Evangelisc'her Bund» . Det vo
re att önska, att dessa välmenande för
kämpar för kristenhetens enande toge 
i närm.aTe övervägande, om ett sådant 
sällskap är ägnat att föra dem när
mare deras önskningars mål. 

. I England visai talrikc1, tecken, att 
den. gamle!, Kyrkan för varje dag allt
mera återvinner -folkets hjärta. Så 
ägde t. ex. för första gången ef t�r re
formatonen nyligen åtel," en procession 
med det Heliga Sakramentet rum på 
den_ skotska ,ön Rothesay, Hundratals 
katoliker deltogo i densamma och den 
sa.!{ramentala välsignelsen gavs. De 
många turister, som besökte ön, iakt
togo processionen med intres�e och 
sympati : 

Av stor betydelse för Kyrkans ut
bredning i England' är »Convert Aid 
Society», ·en sammanslutning, som har 
till uppgift att ekonomiskt hjälpa kon
vertiter, särskilt anglikanska präster, 
som på grund av sin konversion förlo
rat sitt dagliga bröd. Denna o rganisa
tions inkomster voro förra året nära 
3;000 pund men har detta år. redan 
stigit till 5 ,500, och den omfattas för 
varje dag med allt större sympati av 
de engelska katolikerna. 

Ofta kunna dessa genom köp för
värva anglikanska eller frieyrkliga ka
pell, där ej mera någon gudstjänst hål
les. Så har nyligen i London ett me
todistiskt kapell på sådant sätt över
gått i katolsk ägo. 

På Irland har, en energisk kampanj 
satts i gång mot den omoraliska littera
turen, teatern och biografen. Rege
ringen ha,r til1satt en särskild kommit
te för att undersöka bästa sättet att 
bekämpa dessa farliga fiender tiU fol-
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kets andliga välfärd . .De flesta luta åt 
meningen att genom lagstiftning för
bjuda införsel av sådana 1böcker, tid
ningar och filmer, som . kunde 'ha va 
en skadlig inve�kan på folkets moral. 
Man söker även kväva den dåliga pres
sen genom bojkott. »Catholic Truth 
Society» deltar med kraft i kampen 
och organiserar överallt möten för att 
skapa en sund offentlig opinion. 

I Danmark kommer snart en ny or
den »Den Heliga Gravens systrar» att 
införas. Den hade, som namnet angi
ver, sin upprinnelse under kor'5tågens 
tidevarv och blomstrair för närvarande . 
särskilt i Belgien. Dessa nunnor dela 
sin tid mellan undervisning och <bön. 
De utveckla stor liturgisk prakt och: 
d eras skolor äro högt ansedda. _. 

I Mexico pågå allt vildare förföljd� 
seri:J.a mot ' den katols�a Kyrkan. Det 
mexikanska folket och särskilrde fat
tigare klasserna ge hjältemodiga bevis 
på  sin 'hängivenhet för sin trO'. Ehuru 
de äro utan ledare o.cl.1 utan organisa
tion bevaka de dag och natt' kyrkorna, 

. - färdiga aitt försvara derri, nät regerin
gens . utskickade söka bemäktiga . srg 
dem. · D å  ringa .kyrkklockorna· och en 
ofta blodig strid utkämpas, som på 
båda sidor kostar många Sårade oth 
döda. Ofta tvingas polisen och trup
perna att med oförrättat ärende draga 
sig tillbaka. I provinsen Guadalajara 
'hava 300 lärare blivit avsatta från sina 
platser, emedan de ogillat regeringens 
religionsfientliga poli,tik. Ett avsky
värt brott har 'begåtts .strax utanför 
staden Chalchihui,tes i staten Zakato
kas, där kyrkoherden först utan någon 
anledning häktades ooh sedan tillsam
mans med tr� :nodiga katoliker, som 
protesterade mot det olagliga förfa
randet, arkebuserades. De fyra krop
parna fingo sedan l igga där utan be
gravning. Sådant är nu rättstillstån
det i Mexico. Hur länge skola de ka
tolska folken med lugn åse, att en stor 
katolsk nation på så sätt terroriseras 
av en liten grupp fanatiska kyrkofi
ender ? 
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FRÅN V Å R A  FÖRSAM LIN GAR O CH FÖRENINGAR 

MARIAKONGREGATIONEN REGINA 
CONFESSORUM, 

som nu räknar inemot 30 medlemmar 
(män),  hade den 8 november årsmöte, 
då den . gamla styrelsen omvaldes, samt 
därefter samkväm, varvid kapten C. A. 
Favre höll ett med varmt bifall m-0tta
git anförande om kyrkliga minnen från 
Frankrike. 

Präses pastor R. W ehners vid års
mötets början gjorda uttalanden om 
kongregationsarbetets karaktär åhördes 
med spändaste uppmärksamhet. I sitt 
tal berörde han årets Franciscusjubi
leum och belyste hurusom Mariakongre
gationernas arb�te anknyter till fran
ciskansk'a · tankar. Franciscus häv,dade 
ju kraftigt, att den andliga aktivite
ten · i .  Kyrkan icke är begränsad: till 
prästadömet utan att även lekmanrta
världen innesluter fundamentala upp
byggande krafter . .  Prästadömet . och 
lekmannavärlden mås.te ' stå tillsam
mans, icke minst i ·  Sverige. Liksom 
Fr11,nciscus' . reformarbete icke så myc
ket vår. en reformrörelse från <J,et onda, 
till det goda utan fastmer från det 
mer· ' eller mindre . kristna •. niedelriiåttet 
till .andlig fullkomning; så vilja också 
kongregationerna · åstadkomma ·något · I mer än . , blott medel1nåttet. Franciscus 
önskade vidare , åt sin reformkristendom 
ett högsta mätt av ande och minsta möj
liga organisation. Detsamma vilja kon
gregationerna, organisationen är blott 
ett , stöd åt anden, ingenting vidare. 
Därefter utvecklade talaren skälen för 
att kongregationsarbetet i Stockholm 
icke bör underskattas, även om med
lem1,anta:let ·, ännu icke är överväldi
gande. 

,,Regina Confessorum», som 1 ar an
ordnat exercitier för män, har märk
bart tilltagit i inre styrka. K-0ngrega
tionen står öppen för alla män inom 
vår församling och anmälningar om in
';räde mottagas av dess Präses. 

S e k r e t e r a r e n. 

ELISABETSFöRENINGEN 

ber att på detta sätt få framföra ett 
varmt tack till alla dem som bidrogo till 
det goda resultatet av kollekten för för
eningen söndagen den 21 sisitl. november. 
De.t av föreningen mottagna beloppet 
uppgick till kr. 736 :  57. 

S t y r el s e n. 

S :T JOSEFSFöRENINGEN 

avhöll torsdagen den 18 november all
mänt sammanträde i föreningsloka
lern a. N. Smedjegatan 21. Herr T. 
Kellner höll därvid ett med liviigt in
tresse och varmt bifall mottag€t före
drag om de nordiska katolikernas pil
grimsresa till Assi1,i och Franciskusju
bileets firande dlärstädes, yari före
dragshållaren sjij.lv haft föi.'månen att 
deltaga. Föredraget illustrerades av 
talrika ljusbilder, Efter. föredragets 
slut vidtog supe och ett animer.at sam
kväm med musik cich sång av .\le duk
tiga förmågor föreningen förfogar över. 
M,edlemmarna hade i stort antal infun
nit sig �h prästerna från S :ta Euge
nia och S :t Erik hed'rade föreningen 
med sin närvaro. 

CONCORDIA. CATHOLICA 

hade den 25 november anordnat en fa
miljeafton å . föreningslokaleI.1, Norra 
Smedjegatan 21, med ett gediget, om
växlande program. Sammankomsten var 
be&ikt av ett 60-tal medlemmar. 

I S :ta Eugenia kyrka lät föreningeru 
lördagen den 27 november frambära det 
heliga mässoffret för sina avlidna med-
lemmar. . 

Föreningens traditionella Julfest för 
församlirugens barn äger rum den 4 ja
nuari å Restaurant Gililet vid Brunke
bergstorg. Med tacksamhet mottagas 
gåvor till densamma. 



1. Onsdag. Ferialdag. 
2. Torsdag. S :t Bibiana, Jungfru. 

Martyr. 
3 . . Fredag. : S :t Fra:ti.ciscus Xaverius. 

B�k. 
4. _Lördag. S :t Petrus Chrysologus. 

Biskop, Kyrkolärare. 
5 . .  .Söndag. Andra i Advent. 

6. Måndag. S :t Nicolaus. Biskop. 
7. Tisclag, . S :t Ambrosius, . Biskop, 

Kyrkolärare·. 
8. : Onsdag. Marias obefläckade avlelse. 
9. Torsdag, dag inom föregående fests 

oktav,. 
. 10. Fredag, dag inom oktaven. 

11, Lördag, S : t  D.amasus , 'l. Påve. 
;12. Söndag. Tredje i Advent. 

· (Marias obefläckade avlelses fest.) 
13 .. Måndag. S :ta .Lucia. Jungfru. 
.14. Tisdag. Dag inom oktaven, 
15, Onsdag, (Kv!lt(;)mperfastedag) . .  Ok

tavdagen till Ma:r:"ob!:fL �vl; ,fest, 

Lil-Osom alla till gudstjänstbruk avsed-.
. da föremål i stiftshyddån ·blevo till sitt 

ändamål invigda, så är det också på sin 
plats att det nya förbundets gudstjänst
foremål genom bön och välsignelse tagas . 
bor.t från profant bruk för att uteslutan-

. de användas vid Herrens heliga tjänst, 
Av denna anledning har Kyrkan före
skrivit särskilda välsignelser för altar
dukarna .och för de små linnedukar, som 
a:n:vändas vid det helig!l mässoffret, för 
prästens klädebonad vid gudstjänsten, 
för kalkar, ciborier och monstranser 
samt för tabernaklet (sak,ramentshuset ) ,  
Kalk och patena, ·som vid det heliga off
ret komma i direkt beröring med Kristi 
heliga lekamen och blod, välsignas av 
biskopen och smörjas därvid med helig 
chrisma. Denna vigning kallas för kon
sekration, ej att förväxla med begreppet 
konsekration (förvandlingen) vid den he
liga mässan. 

Klockvigningen har i folkmun fått 
namnet klockdop, på grund av ceremo
niernas likhet med vissa ceremonier vid 
dopet. Biskopen eller en av honom be- · 
fullmäktigad präst iförd vit vesperman
tel (korkåpa) beder tillsammans med de 
honom assisterande prästerna sju psal
mer, vilka innehålla ett botfärdigt åkal
lande av Guds barmhärtighet. Biskopen 

16. Torsdag. S :t Eusebius. Bisk. Martyr. 
17. Fredag. (Kvatemberfastedag) . Fe

rialdag, 
18. Lördag. (Kvatemberfastedag) .  Fe-

rialdag. 
19. Söndag. Fjärde i Advent. 

20. Måndag. Ferialdag. 
21. T,isdag. S :t  Thomas. Apostel, 
22. Onsdag. Ferialdag. 
23. Torsdag. Ferialdag. 
24. Fredag. Vigildag till Juldag@. 

(Julafton) . 
25. Lördag. Juldagen. Vår herres Je� 

.su Christi födelse. 
26. Söndag. S :t Stephanus, protomart . 
27. Måndag. S :t Johannes. Apostel och 

Evangelist. 
28. Tisdag. Menlösa barnens ·fest. 
29. Onsdag. S :t Thomas. Biskop. Mart, 
ilO, TorsdaJr, Ferialdag, 
31. · Fredag. (Nyårsafton) / S:t S ilves

ter. l'åve. 

välsignar därefter under bön det .vatten, 
varmed klockorna. utan och innan tvättas 
innan de skola tagas i bruk att förkunna 
'Guds lov och mana de troende till bön och 
gudstjänst. Med de sjukas heliga olja 
tecknar han sedan ett kors pa klockans 
utsida, bedjande att dess ton, helgad av 
den helige Ande, likt en Guds röst 
i:nåtte fördriva och hålla fjärran allt 
skadligt och varje tunga bekänna att 
Kristus genom sitt kors besegrat dö
den. Med samma heliga olja tecknas 
s-edan sju kors utanpå och fyra kors in
uti klockan med orden: »Helgad och 
vigd, o Herre, måtte denna klocka varda 
i Faderns och Sonens och Den Helfo:e 
Andes namn till ditt heliga namns/ära. 
Frid vare med dig !»  Den renade och 
helgade klockan skall genom sin lju
dande malm vara ett vittne om Guds 
överallt räckande och nående makt och 
hjälp, Därför ställes under klockan e.tt 
rökelsekar med rökelse, timjan och myr
ra och bedes den 76 psalmen, som för
kunnar Guds makt och läses evangeliet 
om Jesu hes ök hos Maria och Marrtha, 
där Herren gjorde uppmärksam på det 
enda nödvändiga. Varje kyrkklocka skall 
liksom tillropa de troende :  Blott ett är 
nödvändigt. R.'åtlda din odödli()'a Riäl för 
Gud och evigheten. S. N-k. 


