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VIA D O LO ROSA. 
SJU TIDEGÄRDER EFTER FRANCISKANSKA TEXTER. 

I Jesu namn. 
I. 

Med Kristus är jag vorden korsfäst. 

(Gal. 2: 19). 

En oskrymtad dyrkare av Gud och 
en rätt Kristi lärjunge är angelägen· 
om att fullkomligen efterlikna värl
dens återlösare, vilken är vorden 
korsfäst för hans skull. För den 
skull bör han först och främst vinn
lägga sig om att bära Jesu Kristi kors 
så väl i utvärtes som i invärtes måt
to, så att det må varda honom möj
ligt att med uppriktigt hjärta tilläm
pa på sig själv det ovan anförda or
det av aposteln. Men en slik hängi
venhet och innerlighet förvärvar så
som en levande personlig erfarenhet 
allenast den, som i tacksam hågkomst 
bevarar Herrens lidande och betrak
tar den Korsfästes ångest och pina 
med en sådan minnets friskhet, en 
sådan förnuftets · skärpa och klarhet 
och en så kärleksfull längtan, att han 
i sanning kan med bruden utbrista: 

"Min vän är för mig ett myrra
gömme, som jag bär i min barm" 
(Höga v. I: 13). 

( Sanct Bonaventura: Limets träd.) 

Jesus fängslad och begabbad, sla
gen och korsfäst. Kommen ! Låtom 
oss tillbedja honom. 

HYMN. 
1 Herrens lidande, Herrens, 

hans, som födossar, 
have mitt hjärta sin hugnad. 
Vandrom till Golgata, 

trängtande. 

Se .Herrens smälek och smärta. 
kronan av törnen, 
spikarna, lansen och vassröt. 
Låtom oss bära dem, 

gråtande. 

Se Herren blödande, Herren, 
se och välsigna. 
·Tömmande tårarnas galldryck, · 
smakar han korsdöden. 

törstande.· 



.Min Herres kalk och hans föda . 
berusa och mätta, 
vägkost för pilgrimens hjärta, 
mana att offra och verka. 

tackande. 

Q Herre, upphöjd på °korset. 
konung, vi bedj a :  . ' 

-· ·samiande helgonens skar01:, . 
tänk på oss arma och 

längtande. 
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Se Herren, såld och förnedrad, 
Lammet, som slaktas. 
Kommen och låtom oss prisa, 
låtom oss tacka och lova och sjunga, 

nedfallande. 

Amen. Hell ! 

( Sanct Bonaventura : Herrens Pas
sions otficium.) 

•• 0 

TRON OCH FARORNA FOR VART TROSLIV, 
Följer man med uppmärksamhet 

den gudomlige Frälsarens och apost
larnas preclikoverksamhet, kommer 
man nästan ofrivilligt under intryc
ket av vilken vikt de fästa vid tron 
på den uppenbarade sanningen. Den 
synes intaga huvudplatsen, anbefal
les framför allt annat och är den 
medelpunkt, kring vilken hela åter-
1ösningsverket och det kristliga l ivet 
rör sig. Häri ligger intet märkvär
digt. - Liksom tanken är begynnel
sen och grundvalen för all mänsklig
hanclling, på samma sätt är tron ut
gångspunkten för all mänsklig strii
van till Gud. Men Guds tjänst 
fordrar offer och det första offer 
han fordrar av människan är, att hon 
erkänner honom. Ett offer så vitt
omfattande, som Gud begär, är över 
vår egen insikt, men människan skall 
bringa detta offer av fri vilja och 
uthärda därmed mot varje inflytan
de av vår egenkärlek, ande- eller 
hjärtesvaghet och anfäktelser från 
djävulens eller världens sida. 

I ljuset av denna tanke förstå vi 
också, varför dens tro prisas, som 
varit den trognaste att förena sig 
med och efterföl ja Jesus : "Salig är 
du, som har trott". (Luk. I :  45) .  Vi 
förstå även bättre den djupa bety
delsen av Jesu lovprisa·nde av den 
kananeiska kvinnan : "O kvinna, din 
tro är stor", ( Matt. 1 5  : 28) ,  och hans 
beundran när han -såg hövitsmannens 
tro : "Så stor tro har jag ej funnit 

i Israel" .  ( Matt. 8 :  10) . Vi fatta 
likaså bättre betydelsen av apostelns 
segrande vittnesbörd : "Jag har käm
pat den goda kampen, fullbordat lop
pet, bevarat tron". (Il Tim. 4: 7 . )  
I klaraste mening står för våra ögon, 
varför vår hel. Moder Kyrkan åbe
ropar tron såsom en anbefallning, då 
vi inför döden påminnas om att vi 
hava att inställa oss inför Guds dom
stol. Vi förstå bättre helgonens sto
ra tacksamhet för trons gåva och 
vi förnimma aposteln Pauli upp
muntran till sin lärjunge Timoteus : 
"Sträva efter tro - kämpa trons 
goda kamp". (I Tim. 6 :  I I-1'2 ) .  

Rätt ofta föres emellertid denna 
kamp utan någon svårighet eller 
större obehag. Trons skatt är i gott 
och lugnt förvar, utan anfäktelser 
ibland hela livet igenom. Ja, tack 
vare Guds nåd och en god kristlig 
uppfostran har elen övernaturliga 
övertygelsen blivit liksom kött och 
blod, en andra natur, och därigenom 
avvisas lättare varje tvivel såsom 
ovärdigt. Men Gud tillåter även en 
tid eller tider, för den enskilde, lik
som för hela kristenheten, då trons 
fiender göra sitt inflytande mer gäl
lande, tider, då frestelsen klappar på 
hjärtats dörr, tvivlets ande vill tränga 
in och motstånd mot Guds uppen -
barelse och Kyrkans ledning vid dess 
försvar vill taga bostad i själen. 
I synnerhet under sådana tider skall 
frons inre kraft göra sig gällande och 



visa, att det obestridda ägandet av 
denna skatt ej får bliva orsak till att 
man ej uppskattar den tillräckligt, ej 
slappnar i ivern för tron. 

Att vi nu uppleva en sådan tid lära 
vi ej blott ur böckerna, vi höra och 
se det omkring oss och Kyrkan fäs
ter vår uppmärksamhet därpå. Vi 
leva i en tid, då mer än någonsin 
Kristus och hans uppenbarelse är satt 
till "ett tecken som skall motsägas -
på det att många hjärtans tankar 
skola uppenbaras". (Luk. 2 :  34, 35 ) .  
S å  var det när Frälsaren utlovade 
Eukaristiens hemlighet : "Från den 
tiden drogo sig många av hans lär
jungar tillbaka och vandrade icke 
längre med honom". (J oh. 6 : 67) .  
Han själv visste ju  varför och evan
gelisten intygar det. Då några sade : 
"Detta är ett hårt tal och vem kan 
höra det ?" tog Jesus ingenting tillbaka 
av vad han sagt, utan tillade : "Stö
ter eder detta ? Det är några bland 
eder, som icke tro". "Ty Jesus visste 
från begynnelsen vilka de voro, som 
icke trodde, och vem det var, som 
skulle förråda honom". (J oh. 6 :  6I, 
65) .  Så var det vid varje tillfälle, 
där åkerns herre tillät fienden att så 
og-räs och där aposteln Pauli ord i 
Miletus till prästerna från Efesus 
skulle gå i fullbordan : "Bland eder 
själva skola män uppstå, som skola 
tala förvända ting, för att draga lär
jungarna efter sig." (Apg. 20 : 30) . 

Så var det under modernismens 
tid. då Pius X klagade över att vill
farelsens upphovsmän ej blott fun
nos bland de allmänna offentliga fi
enderna utan till och med bland de 
egna. Och manar oss icke vår nuva
rande påve med den förste påvens 
ord, då djävulen alltj ämt går om
kring sökande, vem han kan upp
sluka, bedragande genom självbelå
tenhet och egenkärlek, att motstå ho
nom, starka i tron. (Petri I br. 5 :  g ) .  
Dessa ord hava ännu samma mening, 
som då Paulus varnade de första 
kristna : "V aren vaksamma, · stan 
fasta i tron. handlen som män, stån 
starka". ( I  Kor. 16 : 13) .  Är det 
icke som bleve vi ånyo väckta och 
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påminta om, att vi ha denna skatt i 
lerkärl. ( II Kor. 4 :  7) .  Ty vad som 
i dag i lugn och ro strålar i klaraste 
glans, kan i morgon genom andra in
flytanden förmörkas till oigenkänne
lighet. Och vad den hl. Frans Xaver 
sade om sanningen av evangelitex
ten : "Den som vill rädda sitt liv, 
skall mista det, och den som mister 
sitt liv för min skull, skall rädda 
det", (Luk. 9 :  24) har sin tillämp
ning på varje trossanning i den me
ningen : den som mister sin naturliga 
tro för min skull, han skall rädda 
den övernaturliga tron. "I bönens 
stund, i fridens tid", så talade denne 
troshjälte, "ser man sanningen · klar 
och tydlig ; vi jubla och utropa må
hända med den hl. Petrus att vi sko
la trotsa fängelse och död. Men i 
farans stund, då vi befinna oss in
för verkligheten och nödvändigheten 
av att bringa offer, då förmörkas 
glansen så lätt, då tvekar övertygel
sen så snart och vad som var otvivel
aktigt säkert, börjar bliva oklart, om 
icke en särskild Guds nåd bistår oss. 
- Denna nåd böra vi göra oss vär
diga genom bön, omsorg, arbete ; vi 
skola undvika farorna. Detta är för 
oss, säger evangelisten Johannes, "or
mens list, anbefalld av Frälsaren." 

Farorna för tron äro såväl i111:e som 
yttre. En inre fara är först och 
främst den bristfälliga kunskapen om 
själva trons sanningar ; en bristfällig 
kunskap, genom vilken man i sin 
uppfattning och · utveckling förblir 
under de fordringar Gud ställer i 
uppenbarelsen, eller genom vilken 
man överdriver dessa och försummar 
all fullkomning, för att såsom 
Petrus säger, "alltid vara beredda att 
redogöra inför var och en som av 
eder begär räkenskap för det hopp 
som I haven". (I Petr. 3 : 1 5 ) .  Har 
det icke ofta visat sig i praktiken; att 
motståndet mot katolska läror och 
begrepp berodde på missförstånd 
och otillräcklig kunskap, på fördo
mar; som växa desto lättare emedan 
ett grundligt studium saknas, och då 
är fallet nära till hands. Var det ic
ke däri Pius den X förklarade, att en 



av de viktigaste orsakerna till mo
dernismen finnes. 

Med bristfällig kunskap förenar 
sig lätt en otyglad nyfikenhet att 
veta allt vad irrlärare eller motstån
dare lära. Tager man: därtill livets 
högfärd, är man ett gott stycke på 
väg att finna, varför man icke full
ständigt tror på Kristus och hans 
ställföreträdande myndighet. En 
otyglad nyfikenhet är tillräcklig att 
förklara alla irrläror, säger Pius X. 
Av nyfikenhet och högmod går man 
hällre till dem, som hava rykte om 
lärdom utanför Kyrkan, än till kyrko
fäderna och kyrkolärarna, och man 
vill icke gärna visa barnslig lydnad 
mot och underkasta sig den myndig-· 
het, åt vilken Kristus anförtrott 
"trons skatt" och åt vilken han sagt : 
"Den som hör eder, han hör mig, och 
den som föraktar eder, han föraktar 
mig". (Luk. ro :  16) . Med rätta 
säger därför den hl. Johannes Da
mascenus : "Tron är ingenting annat 
än samtycke utan varje nyfikenhet". 
Därav också den helige Andes råd : 
"Sök icke det som är över din för
måga och utforska ej det högsta. 
Men vad Gud dig befallt haver, tag 
vara därpå och var ej nyfiken efter 
alltför mycket. Det är icke nödvän
digt för dig, att du skådar med dina 
ögon det som är fördolt". ( Syr, 
3 :  22) .  

Vid sidan av dessa omedelbara fa
ror inom oss ställer sig en tvåfaldig 
orsak, genom vilken man behöver 
frukta att förlora tron. : slentrian i 
det andliga och sinnlighet. V ad iir 
farligare då det gäller bön, betrak
telse och sakramentens anammande 
an likgiltighet, brist på eftertanke 
och försummelse att motarbeta sina 
fel. Allt detta gör själen kraftlös 
och berövar den dess motståndsför
måga. Kommer därtill ståndsnådens 
missbruk, ligger tillämpningen av 
Frälsarens allvarsord nära till hands : 
''Av honom, som mottagit mycket, 
skall ock fordras mycket". - Tillåter 
således Gud att en sådan persons tro 
utsättes för fara, bör man man icke 
förvåna sig över att Kristi förutsä-
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gelse går i fullbordan : "Den som är 
orättfärdig i det ringa, han är ock 
orättfärdig i det större", (Luk. r6 : 
ro) , och att t. o. 111. elen hemlighets
fulla domen över den otrogne tjäna
ren blir till verklighet : "Åt var och 
en som har, skall givas och han skail 
hava överflöd. men från den som ic
ke har, skall tagas även det, som han 
synes hava". ( Matt. 25 : 29) . 

Det är desto farligare, som just 
genom dylika dåliga vanor, i denna 
fördärvbringande lj umhet sinnlighe
ten har fritt spel. Denna lidelse bry
ter själens l ivskraft, förmörkar trons 
ljus, gör anden mindre skicklig att 
fatta och älska elen framställda san
ningens skönhet och älskvärdhet. 
Aposteln Paulus säger ju uttryckli
gen : "Den sinnliga människan fattar 
icke det som tillhör Guds Ande ; ty 
det är för henne en dåtskap och hon 
kan icke begripa det, emedan det 
måste andligen bedömas", (I Kor. 
2 : 14) . Den hl. Johannes Krysosto
mus fruktar icke att säga : "Den som 
för ett sinnligt liv, vacklar säkert i 
tron". - Om vi också skulle med
giva; att dessa ord icke behöva tagas 
i deras fullaste allvar och stränghet. 
innehålla de dock en allvarlig varning 
och erfarenheten ger honom alltför 
ofta rätt. Vi vilj a gärna tro . att han 
hade för ögonen aposteln "Pauli för
maning till sin lärjunge Timoteus : 
''Detta bud lägger jag dig på hjårtat, 
min son Timoteus , att du kåmpar den 
goda kampen . . . samt behåller tron 
och ett gott samvete, vilka somliga 
hava kastat överbord och lidit skepp�
brott i tron ; bland dessa äro Hyme
neus och Alexander, vilka jag över
låmnat åt satan ( d. v. s. vilka jag 
uteslutit från Kyrkan) ,  på det att de 
skulle lära sig att icke hå<la". < )  
Tim. 1 :  18-20) . 

I det yttre hotas tron av det in
flytande, som utövas av icke-katoli
ker, otroende och likgiltiga i tron. 
Djävulens _ frestelser hava naturligt
vis också ett ord med i spelet - ty 
vem skulle förvåna sig över att han 
frestar i synnerhet dem, som när- · 
mast anslutit sig till Kristus - men 



det är dock icke så farligt med ho
nom,· om man förblir trogen i bönen. 
Världen och världens ande har han 
tagit i sin tjänst och denna är icke 
så ofarlig, som man ibland menar. 
För att försäkra sig om större fram
gång bland de bredare och djupare le
den, vet det godas fiende att begagna 
sig av människans svaghet och för
söker åstadkomma ett närmande, ett 
umgänge, ett efterliknande av ka
tolsk fromhet och religiöst liv, för att 
den främmande läran skall synas 
mindre farlig, verka mindre anstöt
lig. Ett kärkommet stöd finnes då 
i människans behagsjuka, i karak
tärssvaghet, för att icke tala om 
egenkärlek, och gärna lyssnar man 
till den smickrande lovsången, den 
ljuvare uppfattningen, att man är en 
person med vidare blick, friare upp
fattning och större förståelse. Man 
glömmer härvid att giva akt på att 
det är nödvändigt att öva kärlek och 
tålamod mot personerna, men att 
man aldrig får prisgiva det tingaste 
av den gudomliga uppenbarade san
ningen. Just denna mening och 
övertygelse tvingade aposteln Paulus 
att säga till Galaterna : "Om jag än
nu vore människorna till behag, så 
vore jag icke Kristi tjänare". (Gal. 
I :  IO) . Och den store biskopen Am
brosius skrev till sina medarbetare : 
"Det är bättre att vara · oense med 
världen, än att leva på god fot med 
henne".  Med världen förstås dock ic-. 
ke endast de, som · äro skilda genom 
otro och kätteri, utan även de som i 
kyrkans sköte hysa olika fria åsikter. 
tolka auktoritetsprincipen orätt och 
ej alltid rätt förstå den helige Andes 
maning i Skriften : "Allt som är 
skrivet, är skrivet till vår undervis
ning, att vi genom tålamod och ge
nom skrifternas tröst må hava hop·· 
pet". (Rom. 1 5 :  4) . Därtill kom
mer även en annan omständighet. 
Där personerna icke alltid träda öp
pet fram, där gives ibland, rätt ofta 
till och med, en annan farligare makt, 
lektyren. Denna är desto farligare, 
då man ju fruktar den mindre än 
personerna, och den arbetar till sy-

37 

nes nied oskyldigare vapen. Vissa 
skrifter . framställa irrläran i tillta
lande, sanningen däremot i avskräc
kande form, om den icke helt och 
hållet undanhålles. Tyvärr anser man 
sig i dylika fall alltför ofta stark nog 
för att kunna trotsa faran, och man 
vill gärna läsa allt utan åtskillnad 
och undantag. Ack, kunde eller ville 
människorna ibland komma ihåg den 
hl. Frans av Sales råd att icke onö
digt läsa allting. Han själv klagade 
över att han var tvungen att läsa vad 
han kallade " förp�stande böcker", 
men Guds nåd upplyste och styrkte 
också honom i allt vad han företog· 
till Guds ära, och han tackade Gud 
för att hans tro aldrig lidit någon 
skada. Borde icke i många fall Kyr
kans manande röst vara tillräcklig 
för att lära oss känna och undvika 
falska läror ! 

Säkert är i ;illa fall, att de som i 
Kyrkans tjänst varit tvungna att sys-
selsätta sig med farliga skrifter eller 
friare uppfattningar, städse ådaga
lagt stor försiktighet och helig fruk
tan samt sökt genom innerligare um
gänge med Gud or;kadliggöra det gift 
de voro tvungna att umgås med, och 
de handlade fullständigt rätt, ty fa
ran är icke utesluten, att man icke 
känner den skada wm dylik läsning 
förorsakar eller kunde förorsaka, då 
giftet oförmärkt smyger sig in. · Det 
är sålunda icke att undra på, att 
Kyrkans styrande och ledande myn
dighet städse varnat för dessa faror. 

Om någonsin, gäller 1synnerhet i 
våra dagar, då alla vilj a vara, eller 
synas vara lärda och kloka, ordet : 
Läkare, hjälp dig själv. Ty - det 
är numera ingen hemlighet - djävu
len och världen sammangadda sig 
mot de bättre för att kväva eller till
intetgöra tron i själen. Ingen mänsk
lig vishet, inga jordiska medel äro 
mäktiga nog att besegra dessa f ien
der, det lär oss den helige Paulus i det 
han skriver : "Våra krigsvapen äro ic
ke köttsliga, utan mäktiga inför Gud 
att kullslå fästen ; och vi kullslå pla
ner och all höghet, som upphäver sig 
mot Guds kunskap, och tillfångataga 



varje förstånd under Kristi lydnad". 
(II Kor. 10 : 4 -5 ) .  Följaktligen få 
-vi draga slutsatsen : För dem som ön
ska och vilja förbliva trogna och 
:starka i tron, skall lösen vara Petri 
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ord på Frälsarens fråga : "Viljen 
även I gå ,bort ?" - "Herre, till vem 
skola vi gå? Dit har det eviga livets 
ord." (J oh. 6 :  69, 70) . 

J o h. v a n G i j s e I .  

FIN L Ä N D S K  K V R K O K R Ö NIKA 1 9 2 7. 
I ett land, där det icke finnes fullt 

ettusen katoliker, är det klart, att 
man icke kan vänta att finna märk
ligare drag av katolskt kyrkligt liv. 
I ett dylikt land förflyter Kyrkans 
liv i tysthet och endast då och då 
tilldrager sig något, som så att säga . 
utvisar, att den s. k. reformationen 
icke kunnat helt utplåna allt katolskt 
samt att vår Kyrka icke blott haft 
en djup sedlig .och kulturell betydel
se för landet, utan att den även i nu
varande stund förmår länka även 
utomståendes uppmärksamhet vid sig. 

Inom de katolska församlingarna i 
landet, vilka äro fyra till antalet, 
nämligen församlingarna i Helsing
fors, Åbo, Wiborg och Terijoki, ha1· 
församlingslivet väl varit livligast i 
den förstnämnda staden. Härtill har 
väl mest bidragit den katolska före
ningen Fidelitas med sina månadsmö
ten, vid vilka städse förekommit fö
redrag, vilka låtit medlemmarna vin
na en l ivligare förnimmelse av vad 
Kyrkan varit i hänsvunna tider och 
vad den i dag, som är, betyder fö;: 
det andliga livet likas�väl som för 
det i djupare mening kulturella. 

Att landets katoliker i en högre 
grad än förr förnummit betydelsen 
av Kyrkans kulturskatter i landet, 
utvisar kanhända mest den färd, ett 
antal församlingsmedlemmar senaste 
sommar under kyrkoherden v. Gij sels 
l edning företog till Kyrkans tidigaste 
verksamhetsfält /i landet, nämligen 
trakten kring Åbb. Under denna färd 
besöktes icke blott Finlands märkli
gaste katolska skapelse - domkyrkan 
i Åbo, utan även den gamla kloster
staden Nådendal, varest klosterkyr-

kan i dag som är, talar sitt tydliga 
språk om svunnen katolsk tid. 

Av intresse för oss katoliker kan 
det vara att nä11111a de pågående res
taureringarna av en del medeltida 
kyrkor. Intresset för detta arbete är 
levande. Man har mer och mer kom
mit till insikt om det kulturvärde 
som finnes förborgat under det kalk
lager, med vilket Kyrkans fiender ve
lat utplåna drag av katolskt from
hetsliv och med glömskans dok täcka 
minnet av den tid, landets innevånare 
bekände sig till Moder-Kyrkans o för
änderliga lära och tro . .  Vi skola dock 
icke tro, att restaureringarna inne
bure en sinnesförändring hos våra i 
tron avskilda bröder, men dessa ar
beten bära dock ett vittnesbörd där
om, att större förståelse för Kyrkan 
såsom spridare av en förandligad 
kultur börjat vakna. Vi katoliker 
hälsa med glädje varje dylik ytt
ring. 

Den, enligt vårt förmenande, märk
ligaste yttring av en djupare kultu
rell, om ock icke religiös, förståelse 
för landets katolska tid är resandet 
av en minnessten till landets största 
katolska biskops - Magnus Olai Ta
vast - ära. 

Men gives det ock på en del pro
testantiskt håll en större förståelse 
för Kyrkan, ha vi dock från senaste 
år att anteckna även ett motsatt be
vis, nämligen bevis för en vaken 
fruktan för den "katolska propagan
dan". ' Liksom överallt, där denna 
fruktan finnes, bygger den även i 
vårt land på okunnighet om Kyrkan 
och avvoghet mot henne. Att denna 
okunnighet är stor och att fruktan 
för allt katolskt också är stor, blir 



för oss kanhända klarast, då vi er
fara att landets största och mest om
fattande bibliotek, nämligen Helsing
fors Universitetsbibliotek, saknar 
varje tillstymmelse till katolsk litte
ratur. På okunnighetens och avog
hetens konto måste vi även skriva en 
av en protestantisk prästman förfat
tad avhandling, som senaste år såg 
dagens ljus .. Avhandlingen, som bär 
titeln : "Den ultramontana påvekyr
kan, några drag av dess väsen, lära 
och liv", granskades den 20/rn å ett 
prästmöte i Åbo. För att vi måtte 
se med vilken okunnighet och avog
het Moder-Kyrkan betraktas på pro
testantiskt kyrkligt håll, vare det oss 
tillåtet framhålla, · att avhandlingen i 
1 6  teser starkt fördömer Kyrkan. Så-
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lunda heter det bl. a. "att dess (Kyr
kans) helgon- och relikkult utgör en 
grov' avgudadyrkan", vidare "att den 
håller folken i den grövsta vantrons 
mörker" samt "att dess obligatoriska 
öronbikt är - en källa till sedligt 
fördärv och ett medel för politiska 
ränker'' o. s. v. Dylikt får man läsa 
i nådens år 1927. 

Men att man icke ens med dylikt 
tal kan nedtysta intresset för Kyr
kan, utvisar å andra sidan de talrika 
protestanter, som regelbundet bevis
ta · den katolska högmässan. Och så 
våga vi hoppas, att Kyrkan även i 
Finland skall gå en lyokligare tid till 
mötes. 

J a r l L : s o n - R e n v a l l. 

KI R K E - K RÖ N I K E F O R  DAN MAR K 1 927. 

I. 

En Kirke-Krönike har to Sider : 
Dagliglivet .'.._ og de Begivenheder, 
der rager op. 

Det förste kan ikke skildres, forcli 
.det foregaar i Löndom : Biskoppens, 
Pr.esternes, Söstrenes og Skolernes 
<laglige Arbejde - og Katholikker
nes stilfardige Kristenliv i Hjem og 
Kirke. 

Men det er Grundlaget, Underto
nen, der giver de större Begivenhe
ders Melodi Relief og Klang. Af 

· Begivenheder skal jeg n.evne : Kir
ker, cler er fuldendte og inclviecle ·--
Pr.ester, cler har holdt gyldent J ubi-
1,ceum, og nyankomne Pr.ester - pro
minente Afdöcle - Böger og Blacle 
- og· forskellige "Sager", cler . har 
optaget Danmarks Katholikker.· 

Men · L.eseren maa ikke for clisse 
Sager glemme, at det egentlige Liv 
er levet i det -St.ille -og har· groet med · 
en Tilv.ekst paa omkring 200 Kon
vertitter. 

II. 

Af Kir/ler har elen danske Mission 
i 1927 faaet 4 nye og en .eldre kunst
nerisk restaureret, ligesom Grundsten 
er nedlagt til et nyt Hospital og en 
ny Kirke. 

Aabenraa i Sönderjylland har i al 
Stilhet begynclt selvst.endig Mission .. 
Hedvig-Söstrene har köbt en Klinik,. 
og Pater May er bleven ansat. Fore
löbig maa man nöjes med et Kapel 
i Huset. 

Brönshöj, en Forstad til Köben
havn, har paa Initiativ af den unge 
energiske Pastor Cay v. Benzon faaet 
sit St. Antoni Kåpel. En ;elclre Byg
ning er ved s.ercleles helclige Tilfö
jel!'jer af Apsis, Spir og Sakristi ble-
vet omclannet til et saare v.erdigt og 
enkelt guclshus, som Velgörere har 
pryclet med Pibeorgel og en stor An
toni us-S tatue. 

Assens paa Fyn skylder · Pastor 
Rij ckevorsels · · heldige . Indsamling i 
Holland · sin statelige V or Frelsers · 
Kirke. . Det yclre er holclt i dansk 
Kirkestil og tager sig helt state1igt 



ud. Det Indre er vrerdigt . og könt, 
blot förekommer Gipsstatuerne en· 
Dansker fremmede. Kirken har, baa
de Orgel og Klokke og priser ved sin 
hurtige og fuldstrendige Frerdig
bringelse sin energiske Prrest. 

Bispekapellet_,ved Siden af Biskop
pens Bolig indviedes ogsaa i Sommer. 
Ombygningen er foretaget med heldig 
Haand ; det er et fint lille Rum med 
enkle, rene Linjer og smukke Pro
portioner. Kun kunde man have Ön- -
sket det redlere Ruder. Det afhjrel
per et Savn for Katholikkerne i Val
by, som har Adgang til Messen. 

Aalborg i Nörrejyllands har faaet 
nedlagt Grundsten til St. J osef-Söst
renes nye Hospital - en anselig og 
monumental Bygning. 

Nyborg på Fyn har ogsaa nedlagt 
grundsten - til en Kirke, som Ma
ria-Söstrene opförer. 
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Nakskov paa Lolland har benyttet 
Franciskus-Aaret til ,�t blive smyk0 •  

ket, takket vore Velg'Öteres , Forsta1it (_ 
else. Frk. Birgitte W est har gen
nem 2 Aar maalet_ Franciskus-Scener 
og Golgatha paa Korets tre mregtige 
V regge og Guds Moder . og Helge11er 
paa · Pillerne i Kirken. Ogsaa \ Tri
umfbuen er dekoreret, og · Prredike
stol · og Alterskranke er fornyede i 
Kirkens Stil, ligesom Gulv og Trce
vrerk er bragt i Harmoni med det öv
rige. Aksel Theilmann har skabt en 
stor Franciskus til Nichen paa Fa
caden. Atter et personligt, regte ka
tholsk-dansk V rerk af unge danske. 
katholske Kunstnere. 

III.  

Provikaren, Pastor Helmke og Jo
sef-Söstrenes Prrest, Pastor Denos 
har fej ret deres 50 Aars Prrestejubi
leum under stor Opmrerksomhet. 
Pastor Helmke blev samtidig ud
nrevnt til pavelig Kammerherre. Dan
mark har i Aar faaet to nye danske 
Prrester hjem efter endt Uddannelse 
- Pastor Niels H ansen ved Sakra
mentskirken fra Rom - og Pastor 
Fr. J aworski ved St. Ansgars fra 
P,u·is; 

IV. 
Vi har lidt Tab ved srerlig to. Döds-

fald : 
Kmnn1.erherreinde Krag_ var en i 1 

Menighedsarbejdet og V elgörenhe
den meget energisk og beskedent op
taget Dame, lwis fromme Eksempel 
har opbygget mange. 

Billedhugger Chresten S kikkild 
var den lovende Förer for dansk
katholsk Kirkekunst. Hans efter
larete Arbejder i Kirkene i Ordrup, 
Esbjrerg, Rudkjöbing og srerlig hans 
Krempealter i Tilbedelseskirken staar 
som varige Monumenter for hans re
ne og strerke Kunst. 

V. 
Med Böger og Blade er Danmarks 

Katholikker ligefrem forkrelede. 
Katholsk V ge_b.lad fuldendte sin 

75 :de Aargang ; J(atholsk Ungdom 
(nu under Pastor Benzon) sin 9 :de ; 
og Iesu-H jcerte-Budbringer ( under 
Pastor Koch, S. J. ) sin 12 : te. 

Pastor Ort·ved har utsendt et bind
strerk Vrerk (med offentlig· Under., 
stöttelse) om Cistercienserne ; det 
blev saare ve! modtaget i videnskabe
lige Kredse. 

111 essebogen er paany udgivet, af 
cand. theol. & mag. Niels Hansen -
et uhyre Arbejde for en Enkeltmand . .  

Thomas a Kempis kom i reviderct 
Fordanskning ved Pastor Ronge. 

R. H. Benson's "Kiijonen" kom 
som Fortsrettelse af fire tidligere 
Benson-Romaner. 

En helt dansk og helt katholsk Ro
man fik vi af Baronesse Rosenörn
Leiin i "Glentholm" - bedre Lres
ning kan vi ikke önske vor Ungdom. 

Af Peter Schindler kom Skizzen 
"Petrus, Paven ag Rom" og Studien 
"J omfrii 111 aria". 

Pastor C ay v. B enzon har nt
sendt en lille Bog om "S ogneprcesten 
fra. Ars') . .  

Ligesaa kom <ler Oversrettelser af 
en · Piece om Garcia. M orena og af 
Dewald's H aandbog. 



VI. 
· Aaret har set en "Katholsk Lvtter

f orening" gro frem til at va;etag-e 
vore Intresser i Radioen: En Kreds 
af Katholikker har sb.enket Biblio
theket i Svendborg en af Skikkilcl 
hugget Buste i Marmor af .T ohanncs 
Jörgens en. 

Rosenkranskirken har optaget den 
priselige Skik : paa Festdage at synge 
C om pletoriitm. 
. Pastor De V oss har faaet et stort 

J 0 N E S 
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Kristus-Spil antaget til Opförelse paa 
Fri! uftsthea:tret. 

Saaledes kc.eder större og mindre 
Begivenheder sig sammen til at dan
ne det katholske Kirkeliv i Danmark 
-'- tiled dets Fremskridt og Mangler, 
Glc.eder om Skuffelser. 

Men bag de ydre Begivenheder 
gror den Aandens Plante, der aldrig 
kan visne, og som 

s·u c c i s u s v i r e s c i t ! 
P e t e  r S c h i n d I e r . 

B U D  D E . 
K L O S T E R B R O D E R  I N Å D E N D A L. 

Vir justus ut palma flo
rebit : sicut cedrus, quar 
in Libano est, multiplicc1 
bitur. 

· Den, som i våra dagar besöker 
Nådendal, den gamla birgittinersta
den vid en av Östersjöns vikar, skall 
med förfäran finna, vad pietetlöshe
ten verkligen förmår åstadkomma på 
helgad mark. Av klosterbyggnader
na återstår intet, icke sten på sten. 
Där dessa fordom stått är nu anlagd 
en park, som icke låter främlingen 
ana något reformatoriskt brott under 
den natursköna ytan. Klostrets sto
ra, vackra kyrka blickar dock ännu 
stolt över nejden, ruvande på sina 
stora minnen. Men även den har sett 
sina bättre dagar. Pietetslösa restau
reringar hava .skövlat och vandalise
rat dess inre. Koret, där fordom al
taret stått, är förvandlat till "för
stuga" med ingång, och alla dess he
liga, gamla föremål, sniderier och ar
beten av guld, äro med undantag av 
några få förintade och försvunna. 
Såsom genom ett under har en dyr 
klenod bevarats. I kyrkans sakristia 
får nämligen främlingen se en paten, 
som av Jönes Budde blivit skänkt till 
Nådendals kloster. Den är gjord av 
tjock; massiv silverplåt och förgylld. 
Randinskriptionen lyder : "thenne 

kalk loth brodhär Jönes Budde ått 
Nådendal göra hy Stokholm." In
skriptionen är avbruten av ett Kris
tushuvud, vilket är en avbildning av 
ett träsnideriarbete av stor skönhet, 
som ännu .finries i behåll. Måhända 
var detta Kristushuvud mycket om
tyckt inom klostret eller älskat av 
Jönes Budde, eller kanhända var det 
snidat av honom själv, detta kan man 
ej mera avgöra. Patenens mittel
parti är prytt med en bild av en bir
gittinermunl�, den enda bild, som vi 
äga av Jönes Budde. - Vem var då 
denne man, vars liv så intimt var för
bundet med Nådendals kloster ? 

Ett fulfständigt svar på denna frå
ga kan man aldrig mera giva. Ty 
hans liv, så stort det än varit, har 
blivit höljt i dunkel. Han levde för 
Gud och han dog för Gud, där är 
den heliga summan av den stora man
nens gärning. Man vet icke varifrån 
Jönes Budde kom. Hemma från 
Pommern, av Riigensk härkomst, var 
Vadstena hans förra boplats. Kort 
efter 1461  omnämnes han som munk 
i Nådendals birgittinerkloster, och 
där förblev han till sin död omkring 
1500. Dessa data förtäl ja oss intet 
om Broder Jönes' personlighet. Men 
denna behöver icke föroliva dold för 
oss, ty vi veta, att Jönes Budde var 



en representant för den nordiskt-bir
gittinska kulturen, vilken var en 
frukt av den heliga romersk-katolska 
Kyrkans lära. På denna grundval 
stod Jöns Buddes världsåskådning. 
För att en världsåskådning skall va
ra sund, måste den grunda sig på en 
lära, och läran måste vara fotad i 
dogmat. Utan dogmer uppnå vi re
ligiös nihilism. Endast den katolska 
Kyrkans hävdande av dogmernas 
upphöjdhet över intellektet kan ska
pa · sådana kärngestalter, av vilka 
Jönes Budde var en. Kan man där
för framhålla någonting mera logiskt 
och konsekvent, än då man säger, 
att den store birgittinermunkens per
sonlighetsliv som en klar källa sprang 
fram ur Kyrkans jord, med näring 
ur Kyrkans stora skatt av tankar. 
Jöns Budde var en religiös filosof. 
Vi ha ett dokument, som bevisar 
detta. Jöns Budde har nämligen till 
svenska · översatt en under medeltiden 
mycket spridd teologisk-filosofisk 
skrift av undervisarn;ie syftning : 
"Lucidarius". Namnet Lucidarius 
var ofta använt såsom titel på skrif
ter · i och för undervisning. · Boken 
är i ·  dialogform och innehåller en 
öv.ersikt av den äldre skolastikens 
dogmatik. Denna hans översättn_ing 
avslutas med följande ord.: "Här lyk
tas Lucidarius, vilken dichtade Sanc
tus Anselmus ( av Canterbury) och 
uttyddes i Nådendal av broder Jonas 
Budde anno domini 1487." 

Men Jöhs Budde är icke . endast 
den torre intellektualisten. I enlig
het med den inom Birgittinerorden 
rådande syftningen till det inre re
ligiösa livets stärkande, förefanns 
även inom Nådendals kloster en lut
ning åt mysticismen, sådan den i 

-alla tider har blomstrat inom Kyr
kans hägn. Birgitta var en represen
tant för den mystiska riktningen. Så 
äro t. ex. hennes tankar i_nför Alta
rets allraheligaste Sakrament djupa. 
Mert det förblev icke därvid, nåden · 
drev Birgitta ut att handla. Detta 
handlingsmättade- vikingalynne ka
rakteriserar . speciellt den nordiskt- · 
bi.rgittihska kulturen, även om.- ,dt:n 
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äger en fundamental plats inom hela 
Kyrkan och inom kyrkolärans etik. 
Handling för Gud med tillbakaskju
tande av alla människans egennytti
ga önskningar, det var även mottot 
för Jöns Buddes arbete i klostercel
len. "Kärleken", säger Thomas av 
Aquino, "går till Gud själv för att 
stanna hos honom". Jöns Budde är 
ett barn av denna tro. "Jag vill", sä
ger han i en av sina översättningar, 
"från de yttre tingen gå till dem, som 
innantill äro, och därpå från de inre 
stiga upp till de högre tingen, - -
och sålunda må jag, därmed att j ag 
känner mig själv, komma till att 
känna min Gud och Skapare. Den 
inre människan är själen, i den fin
ner jag hos mig tre ting : minne, för
stånd och vilja. Genom minnet er
inrar jag mig Gud, genom förestån-

. det skådar jag honom, genom viljan 
omfattar och älskar jag honom." 

Bland de skrifter, präglade av <len 
kristna mystiken, vilka Budde över
satt, märka vi särskilt "S :t Bernhar
di tänkelsebok", vilken torde återgiva 
en del av Bernhard av Clairvaux's 
skrift : De consideratione. Bland hans 
övriga översättningar må vi nämna 
delar av bibeln, Judits, Esters, Ruths 
och Makkabeernas böcker, vilket fak
tum är en glänsande apologi mot re
formationens "bibelupptäckter". 

Vi hava nu frammanat för våra 
blickar Jöns Buddes religiösa person
lighet. · Vi hava framställt honom så
som Kyrkans lydiga son, såsom B ir
gittas andliga barn och såsom en 
man, vars karaktär utmärktes av en 
orubblig plikttrohet och stark Guds
förtröstan. Nu gäller det för oss att 

, fastställa Jöns Buddes plats i histo
rien, birgittinermunkens historiska 
betydelse. Då historiker alldeles sär
skilt vilja framhäva gångna tiders 
personligheter, taga de till hjälp tids
miljön, vars mörka bakgrund ytterli
gare skall . framhäva den ifrågava
rande gestaltens ljusa sidor. Detta 

• är icke beµÖvligt, då det gäller Jöns 
Budde. Man . Qehöver icke nämna,. 

• att upjonsstriderµa- vid· deµna tid för-
: bitti;ade · sinnena, för . att framhäva_ 



Jöns Buddes ädla tanke. Den är 
ädel nog ändå. Man behöver ej hel
ler nämna, att hans tid tillika genom 
den heliga Birgittas stiftelse beteck
nades av en stark andlig fördjup
ning, och att Jöns Budde var ett barn 
av denna riktning. Han är stor nog 
ändå. Han är stor bland sin tids 
barn, ty det var denne mans vilja, 
att hans gärning skulle få utföras i 
stillhet. Han fileade icke efter ara 
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varr, då den tysk-lutherska kulturen 
gjorde sitt intrång i Finland. Jöns 
Budde var då redan död, och hans 
träd blev nedhugget. Men Jöns Bud
des inflytande har dock verkat i still
het genom tiderna. · Historien kan 
icke operera med psykologiska fakta, 
Gud allena läser tankarna i män
niskornas hjärtan. Historien kan 
icke säga, vad det betydde för Fin
lands kultur i sm helhet, då Jöns 

N ådendals ldosterkyrka. Nederst t. v. l\!Iinncsstenen över .Tönes Budde. 

och beröm. Klostercellen var hans 
arbetsfält, där förflöt hans liv i böc
kernas tystnad, där gjorde han sin 
gärning i manlig plikttrohet. Man gör 
· icke Jöns Budde orätt, om man säger, 
att hans cell var likt ett frö, hans sakt
mod dess kraft, hans gärning dess 
näring. Av fröet blev ett stort hun
melshögt träd, på vilket himmelens 
fåglar slogo sig ned, Jöns Budde om·· 
spänner en hel kultur - och ännu 
mer, han är grundläggaren av en hel 
kultur. Den nordiskt birgittinska 
kulturen planterades av Jöns Budde 
på Finlands marker. 

Men Jöns Buddes storhet växer, 
om man betraktar honom i jämförel
se med den efterföljande tidens virr-

Budde såsom en representant för den 
västerländska katolska kulturen drog 
från Vadstena ut i österled till Nå
dendal. Men det är väl icke för myc
ket att understryka hans gärning så
som den största och högsta, ty han 
är grundläggaren för den finska lit
teraturen, han är Finlands första 
skriftställare. Minnet av Jöns Bucl
des gestalt växer i reformationens 
skymning, där de höga kraven i 
Jöns Buddes tro efterträddes av 
människans fallande till föga inför 
Luthers lära om den ofria viljan och 
om demonerna. Viktor Rydberg sä
ger härom, att Luther förvandlade 
hela mänsklighetens historia · till ett 
ändlöst diableri. Det är och förblir 



för var man en gåta, huru folket 
kunde byta en skön och sann tro, 
som de lärt av en man med deras 
blod i ådrorna, vilken delat <lera'> 
sorger och vilken de både hört och 
sett, mot en tro, som förnekar män
niskans sanna värde och alla skön
hetsvärden för övrigt, vilken genom 
obskyra män ryktesvis hämtas till 
Norden från en man av en främ
mande stam, som måhända ej ens 
visste om Finlands existeii.s. Detta 
måste icke ha skett utan våld. Den
na tanke gör Jöns Budde till en mar
tyr för sin tro. En martyr, och störst 
såsom sådan är han även, Finlands 
förste skriftställare, då han jämföres 
med nutiden. Ty alla Jöns Buddes 
efterträdare hava lånat sig till usla 
tj änare för "prava opinio", vrånglä
ran med dess ännu ouppfyllda krav 
på tanke-, tros- och samvetsfrihet. 

Ensam står Jöns Budde i Finlands 
litteratur. Ensam fick han även ar
beta i klostercellen. Jöns Budde be
rättar sjiiJv, huru . han kände sig trött, 
men huru han åter blev styrkt av 
Gud. "Det hände", skriver han i 
"Liber fratrum Wallisgracie", "att 
när jag på fj orton dagar hade av
skrivit denna bok på latin, att jag var 
mycket trött, ja, i två a tre dagar 
nästan sängliggande. Då bådo ab
bedissan och systrarna att jag skulle 
översätta boken på svenska, vilket 
jag ock gjorde såväl för deras en
trägna anhållans skull, som ock att 
bokens heliga innehåll bleve bekant 
för dem, som ej förstå latin. Väl an
såg jag mig icke vuxen ett sådant 
företag, men förtröstade mig på alla 
heliga jungfrurs och på deras böner, 
som uppmanade mig därtill. Då hän
de det under andra natten, sedan jag 
tagit boken till mig och med största 
ansträngning 6 a 8 kapitel av den
samma översatt, att mig förekom i 
drömmen, det jag satt vid fönstret 
och allt syntes mig så mörkt 
både i boken och i rummet, att jag 
knappt kunde se. När jag så satt 
och ängslades i detta mörker, såg jag 
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en skön jungfru, liknande en nunnä 
i vacker dräkt med svart dok, in
komma. Hon bar för bröstet en 
tavla med tvenne dörrar, närmade 
sig stället där jag satt och sade : 
"broder, jag ser att du bedrövas och 
ängslas över mörkret, som är i boken 
och i rummet", varpå hon upplät tav
lan, uti vilken fanns en den blankaste 
spegel, alltomkring på ett underbart 
sät.t smyckad, och fortfor : "i denna 
spegel skall du se och förstå allt vad 
i boken., står", varefter hon igenslöt 
dörrarna och bortgick sakta. När j ag 
vaknade, Gud hjälpe mig, j ag talar 
sanning, ringdes till ottesången och 
all trötthet hos mig var försvunnen, 
så att jag under de ·14 dagar, på vil
ka jag fullbordade översättningen, 
varken kände någon matthet, ej hel
ler behov av vila och sömn." 

Såsom Jöns Buddes födelseort är 
oss okänd, såsom hans idoga arbete 
doldes inom klostermurarna, så är 
även hans gravplats oss obekant. Han 
fick sin önskan uppfylld att ej prisas 
på jorden, för att desto mer prisas 
i himmelen. Jöns Budde tillhör det 
stora antalet av icke kanonise1-ctde · 
helgon. Men Jöns Buddes namn blir 
dock en symbol för det katolska 
återuppvaknandet i vårt land, i Fin
land. Det är icke utan sin betydelse, 
att man först i senare tider kommit 
ihåg hans namn, och att i våra da
gar en sten har blivit rest till hans 
minne. Denna sten talar nu till var 
och en, som har en smula tid till ef
tertanke. Den talar om en man, vil-
ken hör till den stora riktning, som 
alltid och allestädes har hävdat kul
turens värdelöshet utan kr1stligt un
derlag, vilken förr fallit än vikit för 
statens brutala hand ; och vilken, själv 
en martyr för sin tro, dock fått be
grava så många, många ramlade kul
turer. Jöns Buddes gärning är och 
förblir alltid katolsk, en "ödmjuk 
men stark" gärning i birgittinsk och 
äkta nordisk anda. 

Nådendal, Wallis Gratiae, oktober 
·1g27. S v e n  S o r t  h a n. 
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KA T O LICIS M E N  O C H  DE N SO CIA LA 
F RA GA N. 

(Forts. ) 
Vilhelm Tells .och Nikolaus von 

<ler Fliies land kan berömma sig av 
att ej endast hava, genom en av sina 
katolska söner, ordnat sin sociala lag
stiftning på förträffligt sätt, utan 
även av att hava skänkt dagens ljus . 
åt den man, vilken förstod att kring . 
sig samla ledarna för katolska sociala 
strävanden i olika länder, ja, vad 
mera var, att komma själva Påvesto
len att ingripa i dessa strävanden, så 
att de därigenom blevo hela Kyrkans 
sak. Denne man var biskopen, se
dermera kardinalen av Geneve, Gas
pard l'viermillod. 

Född 1824 i Carouge, en liten stad 
i kantonen Geneve, där hans far var 
bagare, växte Gaspard Mermillod 
upp i ett ringa hem och fick själv 
pröva på arbetarens strävsamma liv. 
Redan som liten gosse röjde han iver 
att hjälpa. Om en fattig kvinna kom 
in i bagarbaden för att hämta bröd, 
skyndade den lille att vara till hands 
och bar sedan hem korgen åt henne 
för att bespara henne besv�ret. 

Lika karakteristisk är följ ande 
lilla episod från hans pojkår. Då det 
var fråga om att sätta honom i l äro
verket i Geneve, som då var inpyrt 
med protestantiska fördomar, sade 
han till sina föräldrar : "Ni kan göra 
med mig vad Ni vill. Ni kan skicka 
ut mig på fälten, till plogen, till bo
skapen. Jag går, vart Ni behagar, 
men aldrig till det där heretiska läro
verket i Geneve" .  

"Ser man icke", ski:iver Eugene 
Duthoit, "huru i dessa båda drag 
från Mermillods barndom hans var
ma kärlek till katolska Kyrkan och 
till samhällets styvbarn redan lyser 
fram. Det var denna dubbla, oskilj 
aktiga kärlek, som besjälade hela 
hans liv". (Eugene Duthoit, "L'U.· 

nian de Fribourg. Catholicisme et Vie 
Internationale". Frib.ourg 1924, sid. 
2 1 . )  

Mermillod undgick att komma in  i 
osund atmosfär och fick i stäIIet gö
ra sina studier i en miljö, där hans 
andes rika gåvor kunde fullt harmo
niskt utveckla sig, nämligen i Fri
bourg i därvarande jesuitkollegium. 
Redan vid 23 års ålder prästvigd, 
verkade han i Geneve, först som ad
junkt och från 1864 såsom kyrko� 
herde vid N 6tre Dame, vilken upp
förts, därför att katolikernas antal i 
staden Geneve stigit från 3_::>00 till 
14,000 under loppet av några år. För 
att samla medel till kyrkobygget h,a
de han, då ännu ung präst, begivit 
sig till Paris och genom sin varma 
vältalighet och sin personliga charm 
vunnit åhörarnas hjärtan. 

Ännu större uppmärksamhet till
drog sig Mgr. Mermillod (han hade 
1864 blivit titulärbiskop av Hebron) ,  
genom sina predikningar i Paris 1868 
och 1872. "Han har", skrev en an
sedd tidning, "av Gud fått alla de 
egenskaper, som ära nödvändiga för 
hans uppgift : han har energi, lian 
har mildhet ; hans förkunnelse är 
klar, den är kraftig, den kallar allt 
vid sitt rätta namn, och likväl är den 
helt genomträngd av kärlek". ( "Le 
Monde", 16 april 1872 ) .  

Inför Paris-eliten i kyrkan S :te 
Clotilde talade han om arbetarnas 
villkor. I synnerhet hans båda pre
dikningar där den 23 februari 1868 
och den 14 april 1872 väckte ett oer
hört uppseende och gjorde talaren 
bekårit i vida 'kretsar. 

Föga kända däremot ära biskop 
Mermillods insatser vid Vatikan
konciliet i Rom 1869--1870. Det var 
han, som utarbetade det förberedan
de program, vari problemet angåen
de förhållandet mellan kapital och 



arbete betecknades såsom "gravissi
ma et  necessaria res" ( en mycket 
viktig och nödvändig sak) .  Program
met kom ej till behandling vid kyrko
mötet, ty detta blev, som bekant, 
ajournerat till följd av fransk-tyska 
kriget ( 1870) . Likväl är detta · do
kument högst betydelsefullt, ty det 
vittnar om Mgr. Mermillods stora 
framsynthet och utgör i visst avse
ende en förelöpare till encyklikan 
"Rerum novarum", hela 2 1  år  se
nare. (Jfr. Duthoit, sid. 23) .  

I Rom och Paris gjorde biskopen 
av Hebron bekantskap med män, be
själade av samma intressen som han 
själv : i Paris 1872 med banbrytarna 
för katolskt-sociala strävanden i 
Frankrike, greve de Mun och mar
kis de La Four du Pin, och i Rom 
under konciliet och senare med två 
av dessa strävandens ledare i Öster
rike, greve Kuefstein, en man för vil
ken "historien, den sociala frågan och 
till och med teologien icke syntes 
hava varken hemligheter eller myste
rier", samt med greve Blome, leda
mot av österrikiska Herrehuset, f. d. 
statsminister och erfaren diplomat, 
vilken i religionen funnit kraft att 
övervinna sig sj älv och ställa sin 
nästan fruktansvärt överlägsna be
gåvning till Guds och Hans saks för
fogande. 

Biskop Mermillod hade även före 
Vatikan-konciliet i Rom åtnjutit Pius 
IX :s fulla förtroende och av den he
lige Faderns egna händer fått mot
taga biskopsvigningen ( 1864) . Nio 
åt senare ( 1873) blev han av påven 
utnämnd till apostolisk vikarie i Ge
neve, där han· allt sedan sin präst
vigning 1847 outtröttligt arbetat till 
Guds ära och själarnas frälsning, 
upprättat katolska skolor och grun
dat två katolska tidningar, "L'Ob� 
serva te ur Catholique" och "Les · An
nales Catholiques".  

Mot hans utnämning till aposto
lisk vikarie restes svårigheter av kan
tonalregeringen i Geneve. Denna, 
som ville efterapa den av · Bismarck 
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igångsatta kulturkampen i ryskland, 
dömde Mgr. Mermillod till landsflykt 
genom ett · dekret av den 13 feb�uari 
1873 och utgav lagar och förordnin
gar, vilka voro kalkerade efter "järn
kanslerns" beryktade "Majlagar" .  

Med blödande hjärta måste bisko
pen lämna både det land och den 
hj01'd, han varmt älskade. Under si
na färder förkunnade han den gu
domliga sanningen i olika länder. 
Även Stockholm fick mottaga besök 
av honom, och i S :ta Eugeniakyrkan 
lyssnade också många protestanter 
till den varmhjärtade talaren, vilken 
redan i unga år visat sig äga gåvan 
att göra sig förstådd även av i cke
katoliker, något varom hans skrift 
"Lettres a un Protestant sur l'auto
rite de l'Eglise et le schisme" (Paris 
1860) bär vittnesbörd. 

Landsflykten, varigenom hans fi
ender velat stäcka hans verksamhet, 
blev i Försynens hand ett medel att 
utsträcka densamma. Den landsflyk
tige biskopen kom ofta till Rom. Där 
innehades ·s : t  Peters Stol sedan 1878 
av Leo XIII. Denne sysselsatte sig 
sj älv med · arbetarfrågan, och den 
schweiziske biskopens maningar fun
no stark genklang i hans själ. Påven 
kvarhöll Merrnillod under flera må
nader i Rom 1882 och gav honom i 
uppdrag att tillsammans med Mgr 
Jacobini leda arbetena i en kornmitt(\ 
som hade "att i den katolska trons 
ljus studera alla frågor av samhälls
ekonomisk natur, särskilt sådana, 
som anginge arbetarna, att söka de 
sanna principerna, vad hänsyn den 
moderna samhällsekonornien tar till 
dem, och huru man ska,11 kunna göra 
dem gällande i samhället". Denna 
komrnitte utarbetade, efter grundliga 
undersökning-ar, förslag och uttalan
den om arbetets natur, om ägande
och arvsrätten och om kapitalavkast
ningen. (J fr Duthoit, sid. 24) . 

I Schweiz hade under årens lopp 
den politiska horisonten ljusnat : 1883 
blev landsförvisningsdomen upphävd, 
och efter ro-årig exil fick biskopen 



av Hebron återvända. "Mgr Mer
millods landsflykt hade", såsom bis
kop Besson skriver, "börjat bliva vi
da mer genant för dem; som avkun
nat den i Geneve och stadfäst den i 
Bern, än för den frejdade landsflyk
tingen och den Kyrka, han represen
terade. Det · behövdes en elegant lös
ning : man fann den. Då biskopen· av 
Lausanne och Geneve avled, blev 
Mgr Mermillod · (av påven) utnämnd 
till den ledigblivna biskopsstolen. 
Därigenom Upphävdes å ena sidan det 
apostoliska vikariatet, och å den an
dra blev det ett lagligt, men lysande 
återvändande för den landsförvisade 
biskopen". (Mgr Marius . Besson, 
"Le Cardinal Mermillod") .  Men med 
anledning av kantonalregeringens 
hållning kunde Mermillod icke taga 
sitt residens i Geneve. Liksom S :t 
Frans av Sales, hans helige företrä
dare på Geneves biskopsstol ett par 
sekler tidigare, fick han slå sig ned 
på annan ort. Han valde Fribourg. 

Under de sju år, han här förde 
biskopsstaven, utvecklade han icke 
endast en beundransvärd verksamhet 
som stiftsherde utan fullföljde även 
kraftigt sitt arbete för de sociala 
strävandena. Han samlade i sitt re
sidens i Fribourg de män, han lärt 
känna såsom förkämpar för dessa 
strävanden. I "broarnas stad" mö
tas tre sociala källflöden : den påvli
ga kommitten i Rom, där Mgr Mer
millod var en av ledarna ; de fran� 
ska arbetarklubbarna i Paris, grund
dade av greve de Mun och markis de 
La Tour du Pin ; en grupp tyska kac 
toliker med säte i Frankfurt, under 
ledning av furst Karl Löwenstein 
(han, som många år senare blev do
minikanermunk) . 

I oktober 1884 samlas i Fribourg 
de första medlemmarna i den av bis
kop Mermillod stiftade sammanslut
ningen : "L'Union internationale 
d'Etudes sociales", eller kortare : 
"L'Union de Fribourg". De voro : 
tysken furst Löwenstein, österrikaren 
greve Kuefstein och fransmännen 
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markis de La Tour du Pin öch M. 
Milcent. Därefter kommo greve 
Blome från Österrike ; de ryktbara 
teologerna jesuitpater Lemkuhl och 
dominikanerpater W eiss från Tysk
land ; greve de Mun och dominika
nerpater de Pascal från Frankrike ; 
greve Medolago och professor To
niolo från Italien ; de schweiziska 
statsmännen Python och Decurtins 
samt den belgiska sektionens · delege
rade, hertig d'Ursel och M .  · _Helle
putte, som senare blev minister. Alla 
dessa män beklädde redan eller skulle 
komma att i sina resp. länder bekläda 
inflytelserika ställningar i allmänna 
värv, i parlamentariska församlingar, 
vid universiteten såsom professorer i 
teologi, i statsekonomi eller lagfaren
het. Deras sammanslutning, · Fri
bourgförbundet, var som en samlings
plats för levande vatten, som där
ifrån skulle strömma ut över hela 
Europa, ja, långt bortom dess grän'._ 

ser. 
Den källa, varur alla dessa män 

från olika länder öste kraft och klar
het, var katolsk tro, katolska grund
satser : redan vid sitt första möte 
förklarade de, att de ville hava en 
säker, oföränderlig grundval för sitt 
arbete, och åärför med fullt och obe
tingat förtroende stödde sig på re
ligionens och den romerska Påvens_ 
undervisning. 

Från denna utgångspunkt såg Fri
bourgförbundet bland sina främsta· 
uppgifter att skingra två på den ti
den mycket utbredda fördomar. Den 
ena av dessa bestod i den då allmänt 
rådande meningen, att det ekono· 
miska och det moraliska livet l�ge på 
två fullständigt skilda plan, som ej 
kunde ha någon beröring med var
andra. Det ekonomiska livet berod
de av krafter, som undandraga sig 
morallagens prövning och krav. 1 · 
följd därav anginge det ekonomiska 
livet alls icke Kyrkan. 

Den andra icke mindre utbredda 
fördomen ansåg, att det vore de in� 
dividuella krafternas fria spel, sOm 



bäst befordrade den ekonomiska ut
vecklingen, och att i följd härav eko
nomiska frågor icke anginge staten, 
vilken endast borde följa satsen : 
''Laisser faire, laisser aller''. 

Mot dessa båda fördomar riktades 
tunga slag av Fribourgförbundet, 
som av Leo XIII fått i uppdrag att 
bana väg åt encyklikan "Rerum no

varum". · Förbundet fastslår, att det 
ekonomiska och moraliska l ivet in
gripa i varandra. Att använda ar
betare är en handling av ekonomisk 
natur. Men är det lovligt att icke 
betala en rättvis lön ? Att låta sina 
arbetare arbeta mer än de ha krafter 
till ? Att icke bry sig om de faror, 
som hota dem ? Detta är frågor av 
moralisk natur. De angå ej endast 
barmhärtigheten Utan även rättvisan. 
Vem är berättigad tala .i _moralens 
namn, säga, vad tättvisan, men också 
l�ärleken kräver ?  -,-- Kyrkan. Redan 
den 23 oktober 1885 uttalar Fri
bourgförbundet en önskan, att påven 
i11åtte upptaga frågan om arbetare
skydd tiB behandling. Den I I  okt. 
1887 kan Mgr Mermillocl, vilken var 
mellanhand mellan påvestolen och 
förbundet, meddela, att elen Helige 
Fadern ämnade utgiva en encyklika 
öm förhållandet mellan kapital och 
arbete, men att detta ämne fordrade 
de mest ingående undersökningar på 
grund av sin ömtåliga natur. För
bundet fortfor emellertid att enträget 
och vördnadsfullt hemställa, att På
ven ej måtte dröja med dess offent
liggörande, utan låta världen höra 
Kristi Ståthållares ivrigt emotsedda 
uttalande i arbetarfrågan. 

Huru kraftigt Fribourgförbundet 
än hävdade, att elen sociala frågan 
icke kunde lösas utan Kyrkan, så ville 
detsamma ingalunda förneka, att sta
ten också har ett betydelsefullt ar-

. bete att utföra på detta område. 
Staten är ju satt till rättvisans hand� 
havare, samtidigt som hans skyldig
het är att befordra det allmänna bäs
ta. Staten äger dessutom maktmedel 
för att effektivt befordra social 
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hjälp. Fribourgförbundet tillägger, 
att, på grund av yrkenas olikhet och 
det beroende, vari deras utövare stå 
till varandra i alla grader, det är nöd
vändigt, att staten oftast ingriper ge
nom det organiserade och som of
fentlig kår erkända yrket. Den all
männa lagstiftningen har att utfärda 
allmänna stadgar och staten tillkom
mer övervakningsrätt över alla yr
ken; (J fr V. Cathrein, S. J., Moral-
philosophie, II : 623 ) .  

Sådana medlemmar, vilka tillhörde 
lagstiftande församlingar, sökte Fri
bourgförbundet därför bereda till att 
framlägga förslag till arbetslagsti ft
ning. År 1887 kunde förbundet med 
glädje omnämna, att greve de Mun 
i franska deputeradekammaten väckt 
förslag om ordnande av försäkrings
ka;sor för oiycksfalf i arbetet samt 
vid sjukdom och åiderdom, om reg
lering av arbetet sam begränsning av 
arbetstiden för vuxna, kvinnor o ch 
barn. 

f Schweiz tar en av Fribourgför
bunclets män, Gaspard Decurtins, till 
orda för ett lagförslag ori.1 utsträck
ning av · arbetsgivarnas förpliktelser 
samt _om olycksfalls- och sjukförsäk
ringar. 

Mecla:q Fribourgförbundets män 
grepo in med stor framsynthet, hade 
arbetslagstiftningen knappast tagit 
sina första steg. Lagar hade stiftat!> 
i Frankrike och England för att för
bjuda småbarns användande i indu
strien, och ännu 1892 tvekade man 
om möjligheten att inskränka kvin
nors arbete i fabrikerna från 12 till 
1 1  timr.nar. 

På den då vanliga invändningen, 
att den internationella konkurrensen 
ej tillät minskning av arbetstiden; 
svarade Fribourgförbundet djärvt, 
att skyclclslagstiftningen för arbetare 
måste sträva efter att bli internatio
nell. Annars blir elen alls icke effek
tiv. 

Redan i oktober . 1884 hade Fri
bourgförbunclet, internationellt till 
sin sammansättning, beslutat att till 



behandling upptaga följande två frå
gor, avseende missförhållandenas av
hjälpande på internationell väg : 

1 :·o) Om botemedfot ej skulle be, 
stå i gemensam (internationell ) över
enskommelse, sådan som redan före
ligger i fråga om lagar, rörande 
krig ; 

2 :o) På vad sätt ku11na katoliker
na befrämja tillblivelsen av sådana 
överenskommelser ? 

Samma år framlade greve de Mun 
i franska parlamentet en motion, vari 
kammaren anmodade regeringen att 
förbereda antagandet av en interna
tionell lagstiftning, som skulle tillåta 
varje stat att skydda arbetaren, hans 
hustru och barn, utan skada för den 
·nationella industrien. 

Ar 1885 vände sig Fribourgför
bundet till Leo XIII med bön, att 
påven behagade . till regeringarna 
rikta en mai.1ing om tillvägabringan, 
de av interna:tionell konvention, an
gående social lagstiftning, med tids, 
enlig tillämpning av de sedvänjor, 
vilka, tack vare katolska Kyrkans 
inflytande, fordom rådde överallt. 

Aret därpå beslöt en av Fribourg
förbundets män, d : r Decurtins, att i 
schweiziska nationalrådet väcka en 

·motion, vari han hos schweiziska re
geringen anhöll, att denna ville hos 
andra stater i Europa göra förnyad 
framställning om åstadkommande av 
en internatio�ell konvention, beträf
fande laga skydd för arbetare. 

Fribourgförbundet, som anslot sig 
till motionen, fastställde · föij ande 
punkter såsom de, vilka först borde 
komma under behandling, näml. sön
dagsvila ; kvinnors dags- och nattar
bete samt arbete under jord ; arbets
tidens längd såväl över som under 
jord för vuxna ; hälsovådliga och ex
plosiva ämnens tillverkning. 

Den 23 december 1887 framlade 
nationalråden Decurtins och Favon 
detta förslag med yrkande, att 
5chweiziska förbundsrådet måtte 
sammankalla en internationell kon
gress föt åtgärder i saken. Därvid 

hölls ett gripande tal i äkta katolsk 
anda av Decur-tins, vilken av påven 
erhöll den varmaste uppmuntran. 

Emellertid försökte tyske kejsaren 
Vilhelm II att tillägna sig det 
5chweiziska initiativet och samman
kallade i Berlin en konferens med 
makternas representanter, men den
na fick inga omedelbara på följder. 

Decurtins och hans vänner förlo
rade ej modet. Ar 1893 föreslog 
han på den schweiziska arbetarunio
nens kongress i Bieune, att en inter
nationell kongress för arbetarskydd 
skulle samla alla arbetaregruppers 
representanter utan partiåtskillnad. 
Denna kongress ägde rum i Z iirich 
1897. Ar 1900 stiftades under med
verkan av en mängd av Fribourg
förbundets gamla medlem1nar, såsom 
greve de Mun och Henri Lorin "För
eningen för laga slcydd åt arbetarna"" 
Tack vare denna förening, vari på
vestolen ända från första början va1' 
officiellt representerad, · lyckades man 
äntligen år 1906 i Bern avsluta en 
första internationell arbetarekonven
tion innehållande förbud för kvin
nor� nattarbete och för användande 
av vit fosfor i tändsticksindustrien. 
1 5  stater biträdde .denna konvention. 

"Vad stort sker, sker tyst", säge1· 
· ett g�mmalt ordspråk, som verkligen 
kan tillämpas på Fribourgförbundets 
verksamhet, och vid en av dess sam
mankomster 1890 sade greve Blome : 
"Intet är så skönt som att förbereda 
triumfer, i vilka man ej deltar . . . . . . 
Sedan åratal ha Ni, mina herrar, 
spritt ut ideer, och dessa ideer, an
tagna och klädda i ord i detta lilla 
råd i Fribourg, flyga nu runt Euro
pa och ha börjat tillämpas, och värl
den anar ej , att Ni äro dera'> upp
hov". (Duthoit, sid. 37).  

Men om världen föga kände till, 
vad man verkligen var sKyldig det av 
Mgr Mermillod stiftade förbundet, 
så var det på ett ställe, där man in
såg och uppskattade dess insatser. 
Det var i Rom. Vid många tillfällen 
hade påvarna, både Pius IX od� Leo 



XIII, givit Mgr Mermillod bevis på 
förtroende, och den 23 juni 1890 för
länade Leo XIII honom kardinals
purpurn. 

Kardinalens krafter, nötta genom 
rastlöst arbete och långa strider för 
Kyrkans heliga sak, började avtaga, 
och den 23 februari 1892 avled han 
i Rom. Likväl hade han fått upp
leva den ivi:igt efterlängtade dag, då 
Roms starka röst lät höra sig i den 
sociala frågan : den 1 5  maj 1891 of
fentliggjordes Leo XIII :s encyklika 
j arbetarfrågan, "Rerum novarum", 
såsom den benämnes efter begynnel
seorden. Den väckte ett oerhört 
uppseende särskilt i de stora kultur
länderna. Den översattes till alla 
språk. Den utkom också på svenska, 
och det redan 1891 .  En andra upp
laga har utgivits 1925 på föranstai
tande av Birgittaföreningen i Stock
holm. 

Leo XIII :s maningar hava likt sä� 
deskorn nedlagts i hjärtat på katoli
ker i alla jordkretsens länder och 
framkallat en stor, vittomfattande so
cial reformverksamhet. Därom . vitt
na de storartade insatser, som gjorts 
i Nordamerika av kardinal . Gibbons 
och rektor Keane, i Holland av Mgr 
Schapmann och Mgr Nolens, i Bel
gien av professor Kurth och Arthur 
V erhagen, vilka ställt sig i spetsen 
för katolska ungdomsorganisationer 
och i handling omsatt påvens ideer 
på olika 0111råden av socialt liv. I 
Frankrike införde Leon Harmel och 
hans vänner vid ett antal företag ett 
system av lönetillskott för barnrika 
arbetarefamiljer, varigenom vägen är 
banad för konsekvent genomförd fa
miljelön. Deras uppslag har fort
satts av ett konsortium av katolska 
textil-industriidkare i N ordfrankrike. 
På olika områden hava Henri Lorin, 

50 

George Goyau, Fonsegrive, Milcent 
Naudet, Eugene Duthoit m. fl. arbe� 
tat i encyklikans ande. I Italien ära 
imponerande arbetare- och bondeor
ganisationer tillvägabragta genom 
Tonevlos, Rezzaras och Albertarios 
energiska strävanden. För Österrike 
är nog att nämna pater W eiss, Mgr 
Scheicher och Mgr Schindler, för 
Tyskland sådana katolska socialpoli
tiker som Hitze, Trimborn, Eugen 
Jäger, Georg Ratzinger, J. Bachem, 
d :r Pieper etc., alla verksamma för 
i;unda reformer i katolsk anda. (J fr 
professor, d :r J. Beck, "Die soziale 
Entwicklung seit der Enzyklika "Re
rum novarum", "Catholicisme et Vie 
Internationale", sid. 99. f. f . )  

Att vara banbrytare för encyklika11 
Rerum novarum betraktade L'Union 
de Fribourg såsom sin huvuduppgift. 
Efter rundskrivelsens publicerande 
llnsåg förbundet sitt värv avslutat och 
upplöste sig. Men 25 år efter kar
dinal JVIermillods död ( 1892) blev 
Fribourg år 19 17, mitt under världs
:kriget, ånyo utgångspunkt och säte 
·för ett nytt förbund, som i trogen an
'ilutning till fredspåven Benediktus 
XV :s manmgar strävar att åstad
komma fred och samförstånd mellan 
folken. Under hängiven lydnad mot 
den Apostoliska Stolen har det gjort 
till sin vår Helige Fader Pius XI :s 
lösen : "Pax Christi in regna Christi". 
(Kristi frid i Kristi rike) . I en an
:nan uppsats skola vi skildra det nya 
Fribourg-förbundet, vars namn är 
"L' Union catholique d' hudes inter·
·nationales", och som likt sin föregån
gare L'Union de Fribourg i tysthet 
redan uträttat stora ting. 

Kulla i Odensvi, Kristi konunga
dömes högtid, 30/10 1927. 

G u s t a f A r m f e 1 t. 



5 1  

PRINSESSAN ELISABETH AV FRAN KRI KE 

1764-1793. 

Vid sidan av Ludvig XVI och Ma
rie-Antoinette, under de tider, då 
franska revolutionens stormflod bröt 
in över deras liv och gjorde dem till 
verkliga martyrer, står konungens 
unga syster som en tröstens ängel. 
Hon förblev sin broder och hans fa
milj trofast i både glädje och sorg ; 
i lyckans dagar var ho� måttfull och 
sansad, och i motgången visade hon 
ett sinneslugn och 
en kristlig resigna
tion, som av samti
da vittnen med be
undran omtalats. 
Efter många lidan
den, sedan konun
gens och drottnin
gens huvud fallit 
för guillotinen, blev 
hon likaledes dess 
offer vid trettio års 
ålder. 

för ett barn ovanlig förståelse för 
religionens sanningar. Hennes sorg 
vid den enda systerns giftermål med 
en prins av Savoyen var gränslös, 
men senare lärde hon sig hålla av sin 
svägerska, Marie-Antoinette, och 
fann en ersättning i denna vänskap 
för förlusten av systern, som hon al
drig återsåg. 

Drottningen var glad och sorglös ; 
hon skämtade med 
sin lilla syster, som 
hon kallade Elisa
beth ; en gång skul
le sorgens svarta 
vingar överskugga 
dem samtidigt, men 
vem anade det, då 
de njöto av ungdo
mens vårliga tid ? 

Hon föddes 1 
V e1 sailles den 3 
maj 1764 och döp
tes samma dag, som 
sed �r i katolska 
länder. Hennes för
äldrar voro Lud
vig Dauphin, tron
följare och Lud
vig XV :s son, och 

Prinsessan Elisabeth. 

Marie-Antoinette 
skrev till sin mor, 
kejsarinnan Maria 
Teresia av Österri
ke, med tanke . att 
vilj a gifta bort svä
gerskan med bro
dern, Josef, arvta
garen till Österrikes 
tron : "hon. är ett 
förtjusande barn, 
som äger begåv-

prinsessan Maria J osepha av Sach
sen, en av sin tids frommaste furst
innor. · Men redan vid fyra år var 
den lilla Eiisabeth moderlös och kort 
därefter miste hon även sin far. 
Tillsammans med sin något äldre 
syster Klotilde erhöll hon en ganska 
allvarlig uppfostran : de studerade 
ivrigt under uppsikt av Mme · de 
Ma1:sa:n och fingo tillbringa sin le
diga tid med att rida eller promenera 
i Fontainebleauskogen; Andaktsfullt 
förq�redde prinsessan :Elisabtth sig, 
vid elva år till s�n första heliga kom� 
munion och hoi1 : säges hava visat. ·en, 

mng, karaktär öch 
mycken älskvärdhet" . 

Vid 14 år fick hon sin egen lilla 
ho;stat och deltog i de kungliga . jak
terna, vilket beredde henne . stort 
nöje, då hon var . en ivrig ryttarinna. 
En av hennes hovdamer, grevinnan· 
Diane de Polignac, försökte -dtaga' i11 
prinsessan i hovlivets intriger' tneri 
stötte härvid · på ·bestämt motstånd : 
lVIadame Elisabeth, som hennes titel, 
lydde såsom varande konungens ,sys
ter, valde sina vänner bland de. mer-a 
ovärldsliga och .föredtog 'ett . _e.nkelt 
levnadc5fätt · framför . lyxen vid ·hovet. . 
Då, hon ·b.lev .20 :år, skänkte :'I,,1.,ldvig 



XVI henne ett litet lantställe, Mon
treuil, utanför Versailles, där hon 
kunde få styra, som hon ville. Hon 
hade där en ladugård med schweiziska 
kor och mjölken delades ut till ·späda 
barn i de fattiga familjerna i trakten. 
Mme Elisabeth bodde dock kvar i 
V ersailles. hörde mässan på morgo
nen i slottskapellet, men red eller gick 
sedan till Montreuil för att tillbringa 
hela dagen där med några hovdamer. 
En liten ringklocka vid porten stod i 
samband med mottagningsrummet, 
.där hennes läkare, Le Monnier, un
dersökte de sjuka eller sårade och 
prinsessan själv lärde sig att för
binda sår. 

· Hon ålade sig petsonliga uppoff
ringar för att kunna utöva välgören
het. En dag erbjöds henne en spi
seldekoration till ett av rummen. 
"Jag kan icke köpa· den", sade hon, 
"ty med den summan ki.mde jag giva 
utstyrsel åt fyra brudar". Hon var 
mycket road av läsning och ägde ett 
litet bibliotek på Montreuil samt ett 
1rnpell, vilket hon kqnstnärligt smyc
kade. Hennes utseende beskrives 
sålunda av Mme Vigee-Lebrun, som 
målade hennes porträtt : "dragen vo
ro ej regelbundna, men hyn ·· ägde 
·ungdomlig friskhet och det låg ett ut
tryck av godhet och välvilja i ansik
tet. Hon såg ut som en vacker her
dinna". Prinsessan föreskrev sig 
själv en bestämd dagordning, där bön 
och betraktelse hade sin givna plats. 
Flera giftermålsanbud från olika hov, 
Portugals, Spaniens och Savoyens, 
avslogos av ministerrådet, som läto 
sig bestämmas av politiska synpunk
ter och många trodde att Madame 
Elisabeth, liksom sin faster, Louise, 
skulle taga slöjan ; men hon var nöjd 
med sin tillvaro och ville stanna i 
sitt hemland. 

Hennes lugn stördes dock snart av 
-den börjande jäsningen inom landet : 
vid hovet och i alla familj er fördes 
våldsamma diskussioner om politik 
och inom den kungliga familjen råd
de _ oenighet om vilken ståndpunkt, 
som borde intagas till de nya ideerna. 
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Prinsessan Elisabeths sympatier vo
ro hos Ludvig XVI, vars · goda av
sikter och rättrådighet hon kände,· 
t'nen hon manade honom ofta till 
större beslutsamhet i att bekämpa 
upproret. Personlig ärelystnad låg 
fjärran -för henne, men hon kunde 
klart säga sin mening i politiska frå
gor och det hade otvivelaktigt varit 
bättre om hennes råd· oftare hade .in
hämtats. Hon beundrade Marie
Antoinettes lugna värdighet och älsk
liga väsen och visade stor förtrytelse 
över allt · förtal som av uppviglare 
spriddes i laqdet om drottningen. 
En samtida har sagt, att ett bättre 
bevis på Marie-Antoinettes oskuld 
än den unga, allvarliga svägerskans 
högaktning och tillgivenhet, kan man 
icke framlägga. 

I en dagbok, som Mme Elisabeth 
förde åren 1789-1792, och i brev 
till sina väninnor, de Bombelles, Rai
gecourt och de Monstiers (Rage, 
Bom.be och Demon kallar hon dem) ,  
giver hon en bild av revolutionens 
framsteg. Hon beshiver utförligt 
för Mme de Bombelles de fruktans- . 
värda dagarna den 5 och 6 oktober 
1 789, i Versailles, då kungafamilj ens 
liv hängde på en tråd efter pöbelhor
dens ankomst dit och de endast räd
dades genom Lafayettes ännu trogna 
trupper. Det sägs att Mme Elisabeth, · 
som skyndat in från Montreuil, då 
hon såg de annalkande folkmassorna, 
föreslagit att ett par kanonskott 
skulle avlossas för att skrämma dem 
tillbaka till Paris, men att ingen av 
det hastigt församlade ministerrådet 
förmådde handla med den snabbhet 
som situationen krävde. Pöbeln tvang 
konungen att med de sina fara in till 
huvudstaden, där de höllos under 
sträng bevakning. Faran kom när
mare : "Man mördar i Bourgogne, i 
Dauphine", skrev Mme Elisabeth i 
sin dagbok, "min Gud, när skall det
ta upphöra ?" 

Det blev en hård prövningstid för 
den unga prinsessan, som, berövad 
sin frihet och omgiven av fiender,· 
dock bevarade sitt lugn. Hon hade 



blivit skild från sina bästa vänner 
genom emigrationen samt från brö
der · och svägerskor, men kunde allt
jämt stå i brevväxling med dem. 
Ludvig XVI trodde att ordnade för
hållanden så småningom skulle in
träda ; Mme Elisabeth såg däremot 
klarare ställningens allvar och yrka
de på mera enighet inom det monar
kiska partiet. Framförallt tänkte hon 
på religionens bevarande i det av in
re strider sönderslitna landet, Hon 
bildade en böneförening, vars med
lemmar avgåvo löftet att årligen bi
draga med en summa, som skulle an
vändas till ett gott verk, vilket bleve 
särskilt nödvändigt. De underhöllo 
två fattiga barn och stiftade ett al
tare i en kyrka, men deras huvud
sakliga uppgift blev att understödja 
de fattiga präster, som revolutionen 
jagat . från församlingarna, samt att 
hjälpa dem att undkomma sina fien
der. 

Mme Elisabeth skrev i sin dagbok : 
"det säges att provinserna med sorg 
taga emot dekretet om att gudstjän
sterna i katedralerna skola upphöra, 
men trots detta förbliva kyrkorna 
dock stängda ! Så går det i allt : man 
suckar, men det onda sättes likväl i 
verket !" Hon motsatte sig bestämt att 
konungen skulle giva sitt samtycke 
till prästernas konstitutionsed, som 
var förbjuden av Kyrkan. Han blev 
övertalad att höra en söndagsrnässa, 
läst av en sådan edsvuren_ präst, men 
Mme Elisabeth vägrade att gå dit 
och blev i föl jd härav utsatt för smä
delser i de revolutionära tidningarna. 
Av den katolska delen av befolknin
gen kallades hon : "den heliga Geno
veva i Tuilerierna". Planer för en 
flykt ur Paris för kungafamiljen 
uppgjordes först av Mirabeau och 
,upptogs efter hans död av den ridder
lige svensken, greve Axel von Fer
sen. Han lyckades även få dem ut 
ur staden i en stor hyrd vagn under 
förklädnad den 20 juni 1791 ,  men de 
hejdades i Varennes och tvingades 
att återvända hem under eskort av 
Barnave och Petion. Drottningen 
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och Mme Elisabeth begagnade till
fället att rättfärdiga konungens hand
lingssätt inför de två revolutionsle
darna. Barnave tog intryck av de- . 
ras ord och var beredd att hjälpa 
dem i deras svåra läge. Till _och med 
den fientligt sinnade Petion -:-medgav : 
i en senare beskrivning av färden att · 
Madame Elisabeth nog hade en god 
och ädel själ, fastän uppfylld av 
bördsförcl0111ar 111. m. Han hade 
märkt att isynnerhet Mme Elisabeth 
såg smärtsamt berörd ut, då i stället 
för ett leve för konungen, rop av 
leve Petion och Barna ve och leve· 
Nationen hördes. Konungens ställ
ning förvärrades alltmer och han 
miste en god vän, s0m gjort oerhör
da ansträngningar för att rädda ho
nom och hans farnil j, i Gustav I II. · 
Prinsessan skrev härom: i sin dag
bok : "Nu är konungen av Sverige · 
mördad. Var och en kommer i sin 
tur". Hennes rn:örka aningar besan
nades snart. 

Den rn juli 1792 stormade pöbeln 
Tuilerierna, medan den pliktförgätne 
borgmästaren, Petion, förblev overk
sam. En medlem av Nationalför
samlingen, Roederer, tvang kungafa- · 
miljen att begiva sig till parlamentet, 
fastän en ansenlig del av adeln väp
nad infunnit sig i slottet, beredda · at.t · 
försvara sin konung till det yttersta. 
Ludvig XVI gav'efter, i hopp om att 
undvika blodsutgjutelse, men blev 
illa belönad för sin mildhet, då han 
och hans familj följande dag fördes 
till Le Temple, inom vars dystra 
murar de blevo fångar. I januari 
1793 dömdes konungen efter en pa- · 
rodisk rättegång, med blott fyra rös- , 
ters övervikt till döden - egentligen 
emot flertalets vilja. Med ett lugn, · 
värdigt en kristen, mottog han bud
skapet om domen och bad endast om 
att få återse de sina och att få hava 
en präst under de sista timmarna, 
vilket beviljades honom. Prinsessan 
Elisabeth hade givjt honom abbe 
Edgeworths adress och det blev den
ne som · hörde hans sista bikt, läste 
mässan och räckte honom elen heliga 



kommunionen. Vid guillotinens fot, 
då konungens huvud föll, utropade 
prästen : "Helige Ludvigs son, upp
stig till himmelen !" 

Marie-Antoinette och Elisabeth 
slöto i sin djupa sorg sig allt inner
ligare till varandra och ägnade sig åt 
barnen. Men snart nog vände sig 
jakobinernas raseri mot de värnlösa 
kvinnorna : den 3 juli 1793 ryckte� 
den lille Ludvig ur sin moders ar
mar och sattes under den råe skorna, 
karen Simons förmynderskap. Drott
ningen fick endast genom en springa 
i muren se sitt barn gå förbi i trap
pan. Den 2 augusti fördes hon bort 
till ett annat fängelse för att dö. Via 
rättegången försvarade hon sig själv 
med värdighet och vände anklagelsen 
till sist mot sina domare : "Jag var 
drottning och I haven avsatt mig ; 
jag var maka och I haven mördat 
min man ; jag var moder och I haven 
ryckt mina barn i från mig. Endast 
mitt eget blod återstår : skynden Eder 
att utgjuta det, för att släcka Eder 
törst !" Till Mme Elisabeth skrev 
hoh : "Det är till dig, min syster, som 
jag skriver för sista gången. Jag har 
blivit dömd, icke till en skymflig död 
- det är den endast för brottslingar 
- men till att återförenas med din 
broder. Oskyldig liksom han, hoppas 
jag kunna visa samma sinneslugn 
som han i den sista stunden. Ack, 
min syster, i vilken belägenhet läm
nar jag dig icke !" Hon anförtor 
herine vidare sina barn, i hopp om att 
de skola kunna räddas. 

Prinsessan ägnade sig nu med öm
het åt den 1 2-åriga Marie-Therese 
och indelade dagen i arbete, bön och 
läsning, samt daglig promenad i fän
gelserummen. Brorsdottern, söm se
nare återfick friheten, beskriver fas
terns rörande omsorg c,m hennes fy
siska · och andliga väl : huru hon lär
de henne att lita på sig själv och att 
modigt uthärda försakelser. På väg
gen sågs ett par insk-i-ifter, · ·gjorda 
med· nåfar. Prinst:Ssim Elisabeth 
hade skrivit : : Pernagoniam et pas
sione11i tuam, libe'ra 'nos. Per mor-
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tem et sepulturam tuam, libera nös." 
Revolutionsmännen begärde allt en
trägnare hennes huvud och processen 
gjordes kortare med henne än med 
de andra. Den IO maj 1 794 förhör
des hon och den första frågan var : 
"Har Ni sammansvurit Er med den 
siste tyrannen mot samhället orh det 
franska folkets frihet ?" - "Jag är 
okunnig om vem Ni ger detta namn, 
men jag har aldrig önskat annat än 
fransmännens lycka", svarade hon 
lugnt. Hon anklagades för vad som 
nu i Ryssland skulle kallas kontra
revolutionära stämplingar och hen
nes förnekande av varje aktivt delta
gande i kampen brydde ingen sig om. 
Nästa morgon ställdes hon inför 
domstolen med 24 andra anklagade. 
På presidenten Dumas fråga : "V ad 
är ert namn ?" svarade hon stolt : 
"Elisabeth Marie av Frankrike, sys
ter till Ludvig XVI och faster till 
Ludvig XVII,  Er konung". 

"Har Ni vårdat och själv förbun
dit såren på de mördare, Er bror 
sänt emot de goda Marseilleborna på 
Champs-Elysees ?" 

"Jag vet ej av att min bror skickat 
mördare mot vem det vara må. Om 
jag bistått några sårade, så har en 
känsla av mänsklighet förmått mig 
att förbinda deras sår : jag beröm
mer mig ej därav, men Jag tror ej 
heller man kan göra det till ett 
brott." 

Hennes advokat, Chaveau-Lagarde, 
påpekade, att protokollet varken ha
de vittnen eller fällande bevis och 
att hennes svar endast kunde lända 
till . hennes heder, samt att prinses
san, som vid franska hovet varit ett 
mönster för alla dygder, icke kunde 
vara fransmännens fiende. Här blev 
han avbruten av presidenten, som 
häftigt utfor mot honom; därför att 
han talat om den anklagades dygder 
och föreslog, att han skulle · fängslas ; 
men detta bifölls ej av 1·ätten. I cke 
dessmindre blev Mme Elisabeth för
klarad· skyldig och: dödsdomen for
kunnades. Hon hörde den, utah att 
giva ett' tecken till rörelse, så ·att den 



,obönhörlige åklagaren, Fouquier-Tin
ville anmärkte : "Man måste erkän
na att hon ej utstött en klagan". --
"Vad har hon att klaga över, Elisa
beth av Frankrike", genmälde Du
mas, hava vi ej givit henne ett hov 
:av aristokrater, värdiga henne själv ? 
Intet hindrar henne att tro sig vara 
i Versailles'salonger, då hon vid guil
lotinens fot ser sig omgiven av den 
trogna adeln." Det var sant i så 
måtto, att de andra dömda till stör
sta delen voro adliga ; men även bor
gerliga namn funnos på listan, där
för att de ansågos vara rojalister. 
Det fanns två präster bland fångar
na och det sades att en utomstående 
andlig lyckats få tillträde till fän
gelset och giva dem den religionens 
tröst, som sakramentens mottagande 
innebär för en kristen. 

Portarna öppnade sig en strålande 
vårdag, den 1 1  maj ; i den första 
kärran satt Mme Elisabeth helt vit, 
klädd ; hon talade till sina medfångar 
för att uppmuntra dem att vara mo
diga. Folket på gatan skränade 
först, men snart inträdde en djup 
tystnad. Två unga kvinnor, Mme 
Beugnot och Mme du Quesnoy kas
tade sig på knä framför kärran och 
bådo Mme Elisabeth välsigna dem. 
Vid Place de la Revolution steg hon 
först ut, men då uppropet till de 
dödsdömda lästes, var hennes namn 
det sista. Den ena efter den andra 
av kvinnorna gick fram till prinses
san, gjorde en djup nigning och om
famnades av henne. Männen bugade 
sig för lVIme Elisabeth innan de 
gingo i döden för sin trohet mot den 
1mngaätt hon representerade. De 
-närvarande gräto av rörelse, till och 

55 

med de ivrigaste republikanska med
borgarna frågade sig varuti brottet 
bestod, för vilket den goda Mme 
Elisabeth dömdes. Hon besteg själv 
lugnt schavotten och lät binda sig vid 
plankan på guillotinen, som avhögg 
huvudet. Samtida hava berättat att 
i dödsögonblicket en doft av rosor 
spred sig över Place de la Revolu� 
tion. Hqn kastades i en massgrav 
på ett område, som benämndes Kristi 
åker, därför att ett krucifix stått där 
och vallfärder gått dit. Det var sålun
da en helgad ort, fastän övergiven ef
ter revolutionen. År 1817 lät Ludvig 
XVIII förgäves söka efter fasterns 
kvarlevor. Ingen ståtlig gravvård 
reser sig över den fromma franska 
prinsessan, men hennes minne hålles 
heligt bland Frankrikes katoliker, för 
vilka hon är ett lysande föredöme. 

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

MME ELISABETHS BÖN I FÄN
GELSET. 

Vad kommer att hända mig i dag, 
o min Gud ! Jag vet det ej. Allt 
vad jag vet är, att intet kommer att 
ske, som Du icke från eviga tider 
har förutsett. Detta är mig nog, 
min Gud; för att jag skall vara lugn. 
Jag tillber Dina eviga rådslag och un
derkastar mig dem av hela mitt hjär
ta. Jag vill allt, jag tar emot allt, 
jag uppoffrar allt åt Dig. Jag för
enar detta offer med min Frälsares, 
Din käre Sons offer, i det jag ber 
Dig, i tanke på Hans heliga hjärta 
och Hans oändliga förtjänster, om 
tålamod i våra iidanden och om den 
fullständiga undergivenhet, som till
kommer Dig i allt vad Du vill och 
tillstädj er. 



Den 6 j anuari, Trettondagen, ut
gav den Helige Fadern en encyklika : 
"Mortalium animos", vilken klart 
och bestämt angiver den hållning, 
som katolikerna böra intaga till de 
nu så vanliga strävandena att genom 
kompromisser åstadkomma en union 
mellan de kristna kyrkorna. Encykli
kan kallar dem, som arbeta för detta 
mål, för "panchristiani" och framhål
ler, att den väg, som de vandra, en
dast kan leda till en bedräglig reli
gionsenhet. Ty Gud har för män
niskorna uppenbarat den sanna reli
gionen och därför även grundat si11 

Kyrka på jorden. För den skull är 
det människornas plikt att tro på 
den gudomliga uppenbarelsen och att 
lyda Kyrkan, sådan som hon av 
Kristus blivit stiftad och inrättad och 
sådan som hon under århundradens 
lopp ända fram till vår tid förblivit 
såsom en och densamma, nämligen 
-den heliga katolska, apostoliska, ro
merska Kyrkan. Därför kan de 
kristnas enhet endast förverkligas ge• 
nom de annorlunda troendes återvän
dande till den katolska Kyrkan. En
cyklikan slutar med önskan; att den 
dag snart måtte komma, då alla vil
segångna äntligen återvända till det 
andliga hem, där apostlafursten Petri 
efterträdare med faderlig kärlek här
skar. 

Ett av de mest glädjande tecknen 
på att folken i allt större utsträck
ning rikta sina blickar mot det påv
liga Rom såsom de kristna enhets
krafternas livgivande centrum är den 
ständiga ökningen av den vid den 
Apostoliska Stolen ackrediterade di
plomatiska kåren. Före världskriget 
bestod den endast av 2 ambassader 
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och 14 legationer. Nu har ambassa
dernas antal vuxit till 9, varibland av 
de nytillkomna märkas Tysklands, 
Frankrikes, Belgiens, Polens och 
Brasiliens, och legationernas till 19 ,  
bland vilka återfinnas Storbritanni
ens, Preussens, B ayerns, J ugosla
viens, Rumäniens och Tjecko-Slova
kiets. Även Vatikanens egna diplo
matiska representanter i de olika hu
vudstäderna ha blivit betydligt talri
kare. Före kriget räknades deras 
antal officiellt till 28, men nu äro lle 
över 50, vilka hos snart sagt alla ci
viliserade folk företräda den höga 
regering, vilken framför alla andra 
arbetar för hela mänsklighetens and
liga enande samt dess timliga och 
eviga välfärd och lycka. 

Nyligen har en delegation från Al
baniens regering ankommit till Rom 
med uppdrag att förhandla med den 
Heliga Stolen om avslutandet av ett 
konkordat. Av Albaniens 800,000 in
vånare äro redan 250,000 katoliker 
under 2 ärkebiskopar och 3 biskopar. 
De övriga äro nästan uteslutande mu
hamedaner. 

Den 22 december öppnades offi
ciellt det redan länge under arbete 
varande missionsmuseet i Lateranpa
latset. I den Heliga Faderns namn 
presiderade kardinal Vanutelli, och 
bland de närvarande märktes många 
av Kurians kardinaler, talrika med
lemmar av den diplomatiska kåren, 
av det högre romerska prästerskapet 
samt ordnarnas och kongregationer
nas representanter. Mgr Selvaggiani, 
som är sekreterare i Propagandan 
och ordförande för museets styrelse 
höll ett föredrag, i vilket han gav en 
historisk återblick över museets till
blivelse. Vid slutet av missionsut
ställningen i Vatikanen 1925-1926 
utkastades planen av Pius XI och 
organisationen fastställdes genom ett 
påvligt Motu proprio av den 12  no
vember 1926. 

Tack vare värdefull hjälp av Mus
solini har det år 1870 av den ita
lienska staten tagna stora dominika
nerklostret S. Domenico e Sisto vid 
Piazza Magnapoli nu återgått till si-



na rätta ägare. Från att vara säte för 
det italienska justitiedepartementet 
övergår det nu till att härbärgera 
centralledningen för den över hela 
världen spridda dominikanerorden. 

Konsistorialkongregationen har ny
ligen offentliggjort ett påvligt de
kret, enligt vilket "Opera Bonomelli", 
en känd organisation för själavård 
bland italienska utvandrare, upplö
ses. Orsaken till denna sensationella 
åtgärd är, att fascisterna allt mer 
sökte vinna ledningen i denna väl
görenhetsinrättning och till och med 
där förflyttade präster utan hörande 
av de kyrkliga myndigheterna. 

Enligt förljudande har den Hel. 
Fadern antagit ett förslag av bisko
pen av Kartago att till denna stad 
förlägga 1930 års eukaristiska världs
kongress. Innevarande år kommer 
den som bekant att hållas i Sidney i 
Australien. 

Under ledning av Kardinal Lu<_;on 
av Reims ha Frankrikes biskopar ut
sänt ett upprop om tecknande av ett 
lån på 200 miljoner francs för åter
uppbyggande av de genom kriget för
störda kyrkorna i nordöstra Frank
rike. Redan år 1922 upptogs ett så
dant lån på exakt samma summa, 
vilket blev fulltecknat på 5 dagar. 
För dessa penningar ha redan 500 
kyrkor helt och hållet återställts och 
200 ära nu under arbete. Men ännu 
återstå 1 ,200 kyrkor, vilka blivit mer 
eller mindre skadade av krigsopera
tionerna. 

I Paris har i närvaro av talrika 
representanter för hela världens ka
tolska press bildats en internationell 
byrå av katolska journalister för att 
utgöra ett förenings band . mellan de 
katolska pressmännen i de olika län
derna. 

I Frankrikes huvudstad har också 
nyligen hållits en "katolsk författar
vecka", i vilken deltaga skriftställare 
av olika filosofiska, estetiska, poli
tiska och sociala åskådningar, men 
alla bekännande sig till den katolska 
tron. Huvudämnena för diskussio-
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nerna voro Frankrikes rekristianise
ring och återställandet av den katol
ska kristendomens världsinflytande. 
Många talare beklagade, att dei1 ka
tolska pressen i Frankrike allt för 
mycket läte sig förvirras genom na
tionalistiska fördomar och därigenom 
skänkte alltför liten uppm�rksamhet 
åt Kyrkans universella karaktär. 

Även i London har en kongress av 
katolska skriftställare, den första i 
sitt slag, ägt rum under presidium av 
Kardinal Bourne, ärkebiskop av 
\V estminster. I sitt hälsnings tal pe
kade han på det höga kall, som vän
tade de katolska författarna och nöd
vändigheten för dem att bygga sin 
aktion på klara och säkra grundsat
ser. I detta sammanhang ville han 
också skingra en bland många !>pridd 
missuppfattning av religionssamtalen 
i Malines, såsoni vore den katolska 
Kyrkan för att vinna anglikanerna 
beredd att uppoffra vissa dogmer. 
"Målet för dessa samtal var att giva 
anglikanerna några upplysningar. 
Kyrkan är alltid beredd att förklara 
sin lära men icke att förminska eller 
inskränka den". 

I Tyskland gör den katolska pres
sen betydande framsteg. Så äger t. 
ex. den "Katolska pressföreningen 
för Bayern" redan 9 tryckerier, från 
vilka 1 r r tidningar utgivas. Dess
utom äger den finansiellt inflytande 
i 1 2  andra tryckerier, från vilka bl. a. 
1 5  tidningar utkomma. I Bayern ha 
skapats 1 ,037 katolska folkbibliotek 
med tillsammans 750,000 volymer. 
Dessutom finnas 964 katolsls;� läse
cirklar med omkr. 600,000 medlem
mar. 

De tyska katolikernas generalför
samling för detta år är bestämd att 
hållas i Magdeburg från den 6 til't 
den 9 september. Även i år kommer 
ett tyskt pilgrimståg att organiseras 
till den hel. Theresias av J esusbarnets 
grav i Lisieux. Tiden är bestämd till 
den 1 7- 24 april. Anmälningar sän
das till "Theresiensttmmen", Hoch
heim vid W orms. 



I östra Polen pågår en omfattande 
konversionsrörelse bland de orto
doxa. Under de sista 5 åren ha en
bart i ärkestiftet Vilna 6,000 perso
ner övergått från den skismatiska till 
den katolska Kyrkan. 

Enligt meddelande från Abessinien 
kommer konung Tafari att inom den 
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närmaste framtiden övergå till den 
katolska Kyrkan. Vid sitt besök för 
tre år sedan i Paris och Rom mottog 
han djupa intryck av det katolska 
livet. Redan har han ställt medel till 
förfogande för uppbyggande av en 
stor katolsk katedral i Addis-Abbas. 
Konungens dop väntas föra med sig 
återvändandet av hela Abessinien till 
den katolska tron. 

F RÅN VÅRA FÖ RSAM LINGAR OCH F Ö RENIN GAR. 

SYSTER CELSA DÖD. 

Vem kände henne icke den goda 
uppoffrande, arbetsamma Sr. Celsa i 
Götgatan 46. Alla som haft gott av 
skolhemmet vid S :t Eriks kyrka måste 
nu i tacksamt minne innesluta henne, 
då han får underrättelse, att Herren 
kallat sin tjänarinna hem för att giva 
henne den lön, som vi människor ej 
mäkta giva henne för hennes trofasta 
arbete.-

Sr. Celsa var bland de första Elisa
betssystrar, som kommo till Sverige. 
Strax efter det hon tagit slöjan sändes 
hon hit och har sedan dess . i 50 år 
verkat i S :t Eriks skolhem och hushål
let i Götgatan 46. Hon var född i 
Tiitz i Westpreussen den 30 okt. 1850 
och hon dog i S :t Elisabeths Haus i 
Neisse i Schlesien den 14 Jan. 1928, 
sedan: hon på grund av sin höga ålder 
och ett ögonlidande lämnat sitt a11bets
fält i Stockholm för att få vård i ,sina 
medsystrars ålderdomshem i . N eisse. 
Arbete, bön och 'tystlåtenhet, hjärte
godhet äro de drag som teckna syster 
Celsas bild. Hennes största sorg var 
när hon ej längre fick arbeta, som hon 
själv hade velat. Vi se henne ännu i 
sin krafts dagar gräva i trädgården i 
46 :an eller på Marielund, ty bägge 
trädgårdarna voro hennes fält. Det 
tyngsta, det minst ärofulla arbetet tog 
Sr. Celsa gärna ,på sig. Hela hennes liv 
i Sverige var en lång och tung ar
betsdag ända in: i det sista, då synen· 
svek och krafterna tröto. Hon ville 
dock vam med i arbetet och där satt 
hon vid spiseln med potatisk01·gen i 
sitt knä och sökte göra sig nyttig på 
något sätt. Svårt tyckte ihon nog att 
det var att lämna det kära Mai·ielunds 
skötsel i andra händer, ·men hon böjde 
sig ödmjukt i lydnad för sina överord
nade, ty ordenssyster var hon av hela 
sin själ, ett mönster för sina medsyst
rar. Sr. Celsa talade ej mycket, men 
verkade desto mer genom sitt exempel. 

Tyst gick hon i sitt arbete, men läppar
na rörde sig i bön. Mycket kunde kan
ske sägas om henne och hennes livs 
a11bete, och månget minne dragas f �'.un, 
som skulle ställa hennes bild i skönt 
ljus, men det vore mot hennes egen 
önskan. När hon nu bäddats till vila 
den 17 Januari i Neisse fjärran från 
den plats, där Gud ställt henne i livet 
och verkandet, skola dock helt visst 
här uppe i Norden många tacksamma 
hjärtan minnas henne och hennes trog
na arbete och önska henne den eviga 
lönen hos Honom, som sagt : Välan du 
gode och trogne tjänare, emedan du 
varit trogen i ringa ting, vill jag sätta 
dig över mycket. Gå in i din Herres 
glädje. 

Den 24 Januari hölls i S :t Eriks 
kyrka en högtidlig rekviemsmässa för 
Sr. Celsas själaro, yarvid kyrkoherde 
S. Nordmark celebrerade det heliga 
mässoffret för den avlidna trotjäna:rin
nan biskopsgården och med några 
varma · 01·d påminde om !hennes tro
fasta gärning i det tysta och fördolda. 

Fr. Minimus. 

TILLBEDJAN AV ALT ARETS H. 

SAKRAMENT. 

Enligt sedvanligt bruk utställes på 
Fettisdagen (aen 21 Febr.) i S :t Eriks 
kyrka Altarets heliga Sakrament hela 
dagen till tillbedjan till sonande av alla 
oförrätter, som begås mot Frälsaren i 
Hans kärleks sakrament. Kl. 9 f. m. 
sjunges högtidlig högmässa inför Sak
ramentet och kl. ½ 8 på kvällen är hög
tidlig tacksägelseandakt. E;nskilda för
samlingsmedlemmar såväl som de reli
giösa fö1·eningarna och kongregationer
na inbjudas att under dagens lopp om
växlande dröja i tillbedjan inför Sak
ramentet. Blommor och ljus till Alta
rets värdiga smyckande mottagas tack
samt av systrarna i prästhuset, Götga
tan 46. 



TILL REDAKTIONEN INSÄNDA 
BÖCKER 

från Herder & C :o. 

P. Dr. Friedrich Unwander und Dr. 
Friedrich Zoepfl : Siehe ich s tehe 
vor der Tiire, Ein Biichlein fur 
Erstkommunikanten. Preis Kr. 
2: 10. 

Dr. Philipp Witkop: Johann Peter He
bel. Gedichte, Geschichten, Bric,fe. 

Georg Alfred Lutterbeck S. J.: Die 
Todesfahrt des "St. Jakob". Gcsch
ichtliche Erzählung aus dem 
sechszehnten Jahrhundert. 

'Georg Timpe P. S. M.: Die brennende 
Leuchte. Gedanken för die Jiihr
liche Geisteserneuerung. 
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Helene Pages : Von Godefried und 
Mechthildis die kreuzfahren gingen. 
Eine Erzählung aus dem Kinder
'kreuzzug. 

Vorbeugende Karitas fiir die Kinder 
der Hilfschule. Erlebnisse und Ge
danken einer Hilfschullehrerin 

Franz Xaver Lutz : Lebendiger Ruhetag, 
Gedanken för Sonn- und Feierhge. 
Preis Kr. 2: 05. 

M. Scharlau Magda Alberti: Sieg ! 
Kämpfe einer Konvertitin. 

l{iarl Dörner: Die Stunde des Kir-.des. 
Kinderpredigten. 

Hagemann-Dyroff: Logik und Noetik. 
',Ein Leitfaden för akademiHche 
IV orlesungen sowie zum Selb
stunterricht. Preis Kr. 4 :  10. 



1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12 .  
13. 

Onsdag. S :t Ignatius Bisk. Martyr. 
Torsdag. Maria Kyndelsmässa. 
Fredag. S:t Ansgar, Nordens 
apostel. ( Jesu hjärtas fredag) .  
Lördag. S:t Andreas Corsinus. 
Biskop. 
Söndag. Septuagesima. 
( I högm. : Maria Kyndelsmässa.) 
Måndag. S :t Titus Biskop. 
Tisdag. S:t Romuald, Abbot. 
Onsdag. S :t Johannes de· Matha, 
Bek. 
Törsdag. S :t Cyrillus av Alexan
drien, Bisk. Kyrkolärare. 
Fredag. S:ta Scholastika. Jungir. 
Lördag. Apparitio B. M. V. 
Söndag. Sexagesima. 

Måndag. Ferialdag. 

14. 
15. 

16.  
17. 
18 .  
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Tisdag .. S :t Valentih, Martyr. 
Onsdag. S :t Faustinus och Jovita, 
Martyrer. 
Torsdag. Ferialdag. 
Fredag. Ferialdag. 
Lördag. Vår Frus tidegärd. 
Söndag. Quinquagesima. 
Måndag. Ferialdag. 
Tisdag. Ferialdag (Fettisdag).  
Onsdag. Askonsdagen. 
Torsdag. S :t Petrus Damianus, 
Biskop. Kyrkolärare. 
Fredag. Ferialdag. 
Lördag. S :t Matthias, Apostel. 
Söndag. Quadragesima. 
Måndag. Ferialdag. 
Tisdag. Ferialdag. 
Onsdag. ( Kvatemberfastedag) .  
Ferialdag. 

!·Gud har dock icke önskat människoof- får i den yttre akten sitt uttryck. Den 
fer utan nöjer sig med hjärtats inre yttre akten måste stå i överensstämmel
offer och dess symboliska uttryck, d. v. se med den inre avsikten. Gud, den 
s. med offrandet av en synlig gåva ( i ihögste Herren över allting· behöver icke 
gamla testamentet t. ex. ett slaktat de yttre offe11gåvorna, därför crnissha
djur ) som representerar det mänskliga ga Honom offer, där det rätta inre of
livet och offras i dess ställe. Man valde fersinnet saknas. Endast offer, där 
därför till dessa ställföreträdande offer hjärtat så att säga offras med, behag·a 
helst levande väsen eller livlösa ting, Gud och nedkalla !hans beskydd och 
som tjänade till människolivets uppe- välsignelse (Jmf. Ps. 49, 7-1 6 ) .  
hälle · och därför kunde symbolisera Frambärandet av offret avser såle
själva dess liv. Dock är icke varje åt des väsentligen förhärligandet av Gud, 
Gud framburen gåva ett offer.· Det såsom varande oinskränkt Herre över 
kommer framför allt an på sättet ocn allt skapat, d. ä. tillbedjan. Därför till
viset, på vilket frambärandet sker. Ge- kommer offer endast Gud. Men med 
noim någon sorts förändring av gåvan denna huvudavsfät är också tacksägelse 

, måste ka1·aktären av offer komma till I och åkallan förbunden, i det Gud där
uttryck. Denna förändring av gåvan · vid förhärI1gas som alla goda gåvors 
hö1· till offrets väsen. ,Så finna vi hos 

I 
givare, vilken tackas för givna gåvor 

alla gammaltestamentliga offer denna och anropas om nya. 
liturgiska omgestaltning av gåvan i nå- På grund av syndafallet får offret 
gon form, allt efter offermaterians be- också ,prägel av försoningsakt. Det 
skaffenhet t. ex. genom ·offerdjurets frambäres för att uttrycka behovet ocih 
slaktande, blodets stänkande •på altaret, längtan efter att tillfyllestgöra Guds 
rökelsens föi•brännande, vinets utgju- sårade rättvisa och därigenom befrias 
tande o. s. v. I denna till offerakten från synden och dess straff. Ett sonan
nödvändigt hörande förstörelse ligger de av synden åstadkommes också där
offrets speciella betydelse. Genom. den- igenom att genom offret Gud åter för
samma framställes just symboliskt, att härligas och den Honom 1·övade äran 
Gud har den !högsta egendomsrätten till återgives. Så urskiljer man alltså allt
alla ting och att människan är beroende efter den förhärskande avsikten med 
i allting av honom och måste vara be- offret fyra olika slags offer: tillbedelse
redd att ställa sig själv och allt sitt till (lov-) offer, tackoffer, böneoffer och 
hans förfogande. Genom den synliga försoningsoffer, men varje offer har 
gåvans tillintetgörelse, varigenom den mer eller mindre alla dessa avsikter 
undandrages mänskorna och mänskligt samtidigt. 
bruk, sinnebildas detta mänskornas för-
hållande till Gud. Det ime offersinnet 

(Forts.) 

S. N-k. 
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Påve Pius XI:s rundskrivelse om

Främjandet av den sanna religions-
enheten.

Till de ärevördiga l3röderna, Patriarkerna, Primaterna, Är-
kebiskoparna, Biskoparna,och de övriga Överherdarna, vilka
stå i frid och gemenskap med den Heliga Stolen.

-'irnördiga Brödler t Hiilsning oclt. apostolisk Välsignelse t

Väl al<lrig förr ha människorna så starkt gripits av längtarr

efter att befästa det broclerliga band, som på giuncl av sanima
lrärkomst och samma natur på det intimaste förenar oss, ej
heller ha de så önskat att utnyttja denna samhörighet till
mänsklighetens bästa, som just nu i våra dagar. Ännu kunna
icke folken glädja sig helt över fredens gåvor, utan tvärtorn
giva sig,nya och gamla oenigheter tillkänna i uppron,och in-
bördes krig, icke,heller vill det lyckas att lösa de många, strids-
frågorna rörande folkens, fred ,och välgång. Det',skall;.upp
nås, endast r om ,nationernas ledare och styresrndn rned

verkligt allvar vil.ia ägna sig åt denna uppgift.., iDärför
förstår map tydligt -- och så mycket mer soni alla. äro ense
oirr mätrsklighetins enhet -.varför så många :ärorfyllda. av
önbkanl ,att :de olika nationerna genom en allomTattande ::bro-
derskärlek alltrner måtte bliva ett. : : r.



Något liknande vilja även vissa kretsar åstadkomma på den

av Kristus givna nytestamentliga ordningens område. De utgå
från det för dem alla faststående faktum, att det blott sällan
finnes människor helt utan varje religiös känsla. Och de leva
i den förhoppningen, att folken därför utan alltför stora svå-
righeter dock skulle kunna broderligt enas om en bekännelse av
några trossatser såsom gemensam grundval för det reigiösa
livet, om också deras religiösa uppfattningar skilja sig från
varandra. I detta syfte anordna de talrikt besökta möten,
sammanträden och föredrag. F'ör frågans dryftande inbjuda
de undantagslöst alla, icke troende av alla schatteringar såv:il
som kristna, och även sådana, vilka tyvärr avfallit från Kristus
eller hårdnackat vägra att tro på hans gudomliga natur och
sändning. Dylika försök kunna katolikerna icke giva sitt bifail.
De grunda sig ju på den falska meningen, att alla religioner
skulle vara mer eller mindre lika goda och lika aktningsvärda,
enär de alla - om också inte på sarll,nla sätt så dock på /iå-
nq,nde sått - äro uttryck för ocl-r tecken på den av naturen
medfödda känsla, som drager oss till Gud och får oss att
troende erkänna hans herravälde. Förfäktarna av denna id6
äro icke blott i villfarelse och illusion, de skilja sig även från
den sanna tron, i det de vanställa dess begrepp och steg för
steg falla in i naturalism och ateism. Av det sagda framgår
med all klarhet, att var och en, som befrämjar dessa id6er ocl-r

bemödanden, helt enkelt avvika från den av Gud uppenbarade
religionen.

Genom cletta falska sken av något gott låta emellertid många
förvilla sig, när det är fråga om att främja alla kristnas
enhet. Är det då ickq rätt och billigt, så heter det åter och
:iter, ja en plikt för alla, som kalla sig kristna, att övergiva dessa

ömsesidiga anklagelser för att nu en gång äntligen förenas i
ömsesidig kärlek ? Ty vem skulle väl kunna säga, att han
iilskar Kristus, om han icke av alla krafter arbetar på förverk-
ligandet av Kristi önskan, att hans lärjungar måtte vara "ett" ?

(Joh. 17: zr). Har icke samme Kristus önskat, att kännetecknet
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på hans lärjungar skulle vara den ömsesidiga kärleken och

att tle därigenorn skulle skilja sig från de övriga: "Därpå skola

alla känna, att I ären mina lärjungar, om I haven kärlek in-
bördes" (Joh. r3: 35) ? Om nu, så tillfoga de, alla kristna
vore "ett", då skulle de vara bättre i stånd att bekämpa gud-

löshetens farsot, som dag för dag griper allt mer omkring sig

och vinner allt större.terräng, hotande att beröva det glada

budskapet om Kristus dess kraft och verkan.
Så och på liknande sätt uttala sig de s. k. "allkristnal' i

breda ordalag. Man får icke tro, att det här blott rör sig om
riågra enstaka, sporadiska grupper. De ha tvärtom vuxit ut
till organiserade föreningar och sammanslutit sig till vittom-
fattande förbund, vilka vanligen ledas av icke-katoliker,
stående på olika trosståndpunkter. Det en gång började
vinner stark anslutning. Det fängslar till och med icke så få
katolikers sympati genom den lockanCe utsikten av en union,
något som väl också syns överensstämma med den heliga
Modern K)'rkans önskningar. Intet ligger ju henne mer orn

hjärtat, än att föra sina vilsegångna barn tillbaka till sitt sköte.
Men i dessa tilltalande och förföriska ord ligger en mycket
allvarlig villfarelse, sorn i grund förstör den katolska trons
f urt<lamenf .

Då nu rnedvetandet om Vårt apostoliska .ämbete manar Oss

att icke låta Kristi hjord bliva förledd av fördärvliga vill-
farelser, påkalla Vi, ärevördiga Bröder, Eder iver för att av-
värja denna fara. T1' Vi äro förvissade, att genom ord och
skrift från var och en av Eder de av Oss förelagda

GRU NDSztTSERtri tt OCH OV ERV ÅG,lN DENA

lättare skola nå det troende folliet och vinna förståelse. Då
skola katolikerna erfara, huru de hava att förhålla sig till och
bedöma aktioner med rindanr;ilet att till vill<et pris åm helst
sammanfoga erlla, sonr kalla sig ltristna, till ett.

Av Gud, alla tings Skapare, äro vi skapade för att lära
känna honom och älska honom. Vår Sltapare har alltså ett



'oinskränkt anspråli på vår tjänst. Nu sliulle Gud vicl led-

ningen av människan kunnat inskränka sig till naturlagens
{öresl<rifter, vilken Han vid sj:ilva skapelsen skrivit i hennes

hjärta, och så genom sin Försyn reglera hennes vidare
utveckling. Men i stället har han föredragit att giva positiaa

[öreskriftcr, och i tidens lopp, från människosläktets begyn-
nelse intill Jesu Kristi budskap och ankomst, har han själv lärt
människorna de bud, vilka den förståndsbegåvade naturen
har gentemot sin Skapare. "Fordom talade Gud många
gånger och på mångahanda sätt till fäderna genour profeterna,
men slutligen har han talat till oss genom Sonen" (Hebr. r: r).
Därav följer, att ingen rcligion lian vara den sanna, ulom
den, sonc vilar på, Guds uppenborade ord.

Denna uppenbarelse. som gavs i början av mänsklighetens

historia och fortsattes i Gamla Förbundet, har Jesus Kristus
själv i Nya Förbundet fört till fulländning. Om nu Gud har
talat, och därom vittnar historien. så måste var och en inse. att
människan har att utan förbehåll tro Guds uppenbarelse och

att obetingat lyda hans bud. På det vi alla sliulle kunna full-
göra dessa bägge plikter till Guds ära och vår frälsning, h4r

Guds enfödde Son stiftat sin k1,l'fts ltå, jorden. Vi mena alltså,

att a1la, som kalla sig kristna helt enkelt n'råste tro på att
Kristus grundat en Kyrka, och blott en enda Kyrka.

Om nu frågan blir den, hur denna Kyrka enligt Stiftarens
vilja skall vala beskaf fad, så stän,ma icke längre alla överens.

Ett stort antal av dem äro t. ex. av den åsikten. att Kristi
Kyrka icke behöver vara synlig, åtrninstone icke på så

sätt, att hon skulle behöva frarnstå såsom en gemen-

skap av troende, vilka överensstämnia i en och samnra tros-
lära under ett gemensamt läroämbete och en gelnensam led-
ning. Däremot förstå de med en synlig hyrha, icke annat
än ett förbund bestående av olika kristliga samfund, om också

dessa samfund sinsemellan bekänna sig till olika och varandia
motsägancle läror. Men Kristus, vår lferre, har grundat sin

Kyrka såsom elt fullbonili.gt och till sitt våsen hclt sj,nligt satn-
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fund, pä det hon skulle föra hans frälsningsverk vidare genom
tiden under ledningen av ett överhuvud (Matt. 16: 18, Luk. zz:
32, Jioh. 2i r1-r7), genom det levande läroämbetet (Mark. 16:

r5) och genom meddelandet av sakramenten, de himmelska nå-
dekällorna (Joh. S:5; 6: 48-Sg; zo: zz). Därför har han lik-
nat henne vid ett rike (X{att. r3), ett hus (N{att 16:r8), ett
fårahus (Joh. ro: 16), och en hjord (Joh. zr: r1-r7). Denna
så underbart grundade Kyrka kunde efter det hennes stiftare
och apostlarne, pioniärerna för hennes utbredning, voro borta,
icke gå under eller bliva förd i fördärvet, ty hon hade fått till
rrppgift att leda alla mönniskor utan avseende På tid eller ruut
till eaig friilsning. "Gån därför och lären alla folk" (Matt.
z8: r9). Skulle väl Kyrkan kunna brista i verkningskratt vid
det oavbrutet fortsatta uppfyllandet av sin uppgift, då Kristus
städse bistår henne som han högtidligen lovat: "Se, jag är
med eder alla dagar intill världens slut" (Matt, z8: zo) ? Det
kan icke vara annorlunda, än att Kristi Kyrka iche blott i, dagt

och alltid består utan att hon även olltid m,åste aara densarnma,
sonr, i den opostolisha ti,den, såvida man icke, vilket vore
absurt, ville säga, att Kristus icke varit sitt verli vuxen eller
att han misstagit sig, clir han försäkrade, att helvetets portar
aldrig skulle överväldiga henne (Matt. r6: r8).

På detta ställe :ir det erforderligt att klarlägga och veder-
lägga en oriktig uppfattning, på vilken hela denna fråga och
icke-katolikernas aktion och så mångfaldiga, gemensamma ar-
bete för de kristna kyrkornas enancle grundar sig. Idöns upp-
hovsmrin anföra oupphörligt Kristi ord: "Att alla må vara
ett - det skall vara ett fårahus och en herde" (Joh,
17:2r; ro: 16), men så, som om orden uttryckte en Jesu
Kristi önskan och bön, som ännu vänta på sin uppfyllelse,
De äro närr,rligen av den rireningen, att enheten i tro och, ledning;
som är Kristi sanna och enda K]'rkas kiinnetecken - knappast



någonsin skulle ha bestått och icke heller nu för tiden består.

Ilnheten skulle väl kunna vara föremål för en önshan, kanske

även genom de troendes gemensamma strävanden en gång

komma till stånd, men till dess är den icke annat än ett vackert
icleal. De tillfoga, att K.vrkan vore till sin natur splittrad i
olika delar, d. v. s. att hon består av många separatkyrkor

eller separatsantfund, vilka ännu äro skilda från varandra och

som visserligen överensstämma i några väsentliga läropunkter
men i övrigt avvilia fr'ån varandra. Dessa stode likaberätti-
gade bredvid varandra. Kyrkan skulle ha varit den enda och

ha varit enig på sin höjd från den apostoliska tiden intill de

f örsta ekumeniska koncilierna. Man måste alltså förbise
och lzimna å sido de garnla stridsf rågorna och menings-

skiljaktigheter, som intill våra dagar splittra den kristna fa-
miljen och av de övriga lärorna f ramställa och förelägga
en gemensam trosregel. Genom denna bekännelse skulle så

alla veta sig och framför allt hänno srg aoro bröder. De
olikartade kvrkorna eller samfunden skulle på så sätt genom

samnranslutningen till ett allmänt förbund bliva i stånd att
på allvar och effektivt kunna hämma otrons framfart. Detta
är, ärevördiga Bröder, deras allmänna uppfattning. Det fin-
nes nu även de, som gärna tillstå, att protestamtismen alltför
oöverlagt skulle ha förkastat en del väsentliga troselement och
flera acceptabl:r ocir värdeiulla riter i den yttre kulten, vilka
rliiremot rlen ltatolska Kvrkan ännu fasthåller. Men de till-
ioga samtidigt, att clen senare dock skulle ha förclärvat der-r

rrrsprungliga kristna läran; hon skulle nämligen till trossat-
serna ha fogat r-rilgra liiror, vilka :iro främmande för Evan-
geliet, ja helt enkelt strirlande mot detsamma. Till dessa läror
räkna de i första rummet läran om lurisdibtionsprimatet, som
tillerkännes Petrus och hans efterträdare på den Romerska
,Stolen. Några blantl clem, om än icke så många, vilja vis-
serligen medgiva att den romerske biskopen skulle äga ett
visst hedersföreträde eller en viss judisdiktion eller överhuvud-
taget någon slags nrakt, men detta företr:ide skulle icke här-

8



leda sig från guclomlig r'ätt utan till stor del från de troendes
önskan. Andra skulle t. o. m. kunna tänka sig Påven i spetsen

för deras för visso något brokiga möten.

Om man också för övrigt kan finna rnånga icke-katoliker,
vilka med vackra ord förkunna den broderliga genenskapen i

Kristus, så finner man dock ingen, som det fölle i sinnet att
lydigt underkasta sig Jesrr Kristi ställföreträdare i lära och

ledning. Visserligen förklara de sig villiga underhandla med

clen romerska Kyrkan, men under förutsättning av samma

rätt för bägge parterna. Kommo de nu att förhandla, så

skulle de väl utan tvivel i förhandlingarna syfta till en över-
enskommelse, som skulle möjliggöra fasthållandet vid de upp-
fattningar, vilka förorsakat att de ännu vandra i villfarelse
utanför Kristi enda fårahus.

Under dessa villkor kan helt naturligt den Apostoliska
Stolen icke deltagit i deras underhandlingar. Ej heller få de

troende medverka vid eller stödja sådana strävanden. Om
de gjorde detta, skulle de h1'lla en falsk och för Kristi enda

Kyrka helt främmande kristlig religion. Kunna vi väl tillåta
_- vilket vore orimligt och orätt - att sanningen, och därtill
den av Gud uppenbarade sanningen, blir gjord till objekt för
förhandlingar och överenskommelser? Dett rör si.g hiir om

att försaara den u,ppenbarade sanningen. Jesus Kristus har
sänt ut sina apsotlar över hela världen för att det glada bud-
skapet skulle komma tlll alla folk, och l-ran ville, att de till
sLTdd mot varje villfarelse först av den heliga Ande skulle
bliva införda i all sanning (Joh. 16: r3). Skulle väl apostlar-
nes lära i den Kyrka, som Gud själv leder och bevarar. gått
förlorad eller någonsin fördunklats?

Om nu vår Frälsare uttryckligen bestämt, att hans Evange-
lium icke blott skulle tillhöra apostlarnas utan även kommande
tider, skulle väl då trosinnehållet under århundradenas lopp
kunnat gestata sig så dunkelt och osäkert, att man nu måste
fördraga t. o. m. varandra rakt motsägande uppfattningar ?

Vore så fallet, då måste man även säga, att den Hl. Andes



utgjutelse över apostlarna och samme Andes fortbestånd 'i
J(yrkan, ja. sjäiva Jesu Kristi lära sedan flera århundraden
helt förlorat sin verltan ocl.r sitt värde. Ett sådant påstående

vore en hädelse. Guds enfödde Son har nu en gäng gtivit

sina siindebud, i uppdrag att liira ollo männishor, å andra siclan

har han f örplt.htat allo mdnttiskor att tro allt det, som de "av
tiud förutbestämda vittnena" (Ap. G. ro: .+r) förkunnade för
dem.

Eenna sin befallning har han beseglat med orden: "I)en,
som tror och låter döpa sig. han skail varda salig; men den,

som icke tror, han skall varda fördömd" (Mark. 16: 16).

Nu skulle bägge dessa Kristi befallningar, lzirouppdraget och

trosförpliktelsen, vilkas uppfvllande är nödvändigt till evig
frälsning, ernellertid iclie elr gång liunna förstås, om Kyrkan
icke klart och t)'dligt franrställcle den kristna läran och clärvicl
vore fri från all fara att falla i villfalelse. Oriktig är alltså
även den uppfattningen. att den kristrra tron väl fin-
nes på jorden, men att man rnåste söka den med sådan möda
och genom så vidsträckta studier och unclersökningar, att ett
människoliv knappt vore tillräckligt för att finna och tillägna
sig den. Som om den allgode Guden hade talat genom pro-
feterna och genom sin enfödde Son för att blott några få
under en lång livstid skulle kunna tillägna sig de genom <lern

förmedlacle uppenbarelserna. Har icke Kristus i stället franr-
ställt sin tros- och seclelära så, att clen strrulle iörplikta alla
människor och leda denr genonr hela livet ?

*:

Det kan emellertid se ut, soll1 om dessa "allkristna" genom
försöket att förena alla kyrkor skulle kornma att föröka åär-
lehen bland alla de kristna.

Men hur är det väl möjligt, att kärleken skulle kunna nås
på trons bekostnad? Vi veta dock, att just .Iohanncs, kärle-
kens apostel. orn vilken man kan säga, att lran i sitt Evange-
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lium öppnat Jesu heliga Fljärtas hemligheter och vilken stän.
digt i sina lärjungars hjärtan brukade inprägia det nya budet

"älsken varanclra", vi veta, att just han strängeligen förbjöd
umgänget med dem, som icke bekände Kristi lära hel och oför-
falskad. "Om någon kommer till eder och iclie medför denna

lära, så mottagen honom icke i edert hus och hälsen honom

icke" (z Joh.: io). Då alltså kärleken vilar på en äkta och

oförfalskad tros fundament, så måste Kristi lärjungar framför
allt vara förenade genom trosenhetens band. Hur skulle rnan

då kunna föreställa sig en kristen gemenskap, vars medlem-
mar, även när det är fråga om tron, obehindrat få hålla fast vid
sin egen uppfattning, också om denna uppfattning skulle vara
aldrig så stridande mot de övrigas. Hur skola väl sådana, vilka
äro av rakt r.notsatta åskådningar, liunna tillhöra ett och samma
förbund av troende. Hur skulle t. ex. tle, vilka erkänna den
heliga Traditionen sorr sann och äkta troskälla, och de, vilka
{örkasta den, kunna tillhöra samma religiösa samf ur-rd ? Huru
de, vilka återföra den kyrkliga Hierarkierz av biskopar, präs-

ter och diakoner till gudomlig instiftelse, och cle, vilka påstå.

att den blott småningorn skulle ha införts alltefter tidernas
och omständigheternas behov ? lluru de, vilka i Altarets ollra
helignstc .lakrontcttt på grunrl av den underbara förvandlingerr
av brödet och vinet, den så kallade Transsubstantiation, tillbedja
Kristus såsom verkligt närvarande, och de, enligt vilkas upp-
fattning Krustus blott är närvarande genom tron eller genom det
sakrarn-entala tecknets verkan ? Huru de, vilka i Eukaristien er-
känna Offrcts och .\^ahram.cntt,ts viisen, och de, vilka icke hålla
den för annat än en högtidlig åminnelse av den sista Natt-
varden? I{uru de, vilka hålla det för rätt och n.vttigt att öcl-

mjukt anropa helgonen, vilka regera med Kristus, framför allt
Guds Moder Maria, och att vörda deras bilcler, och de, vilka
bestrida rättmätigheten av denna kult, emedan den skulle in-
kräkta på den ära, som tillkomruer Kristus, den "ende med-
laren mellan Gud ocl-r människorna" (r Tim. z: c)?

Vi förstå iche, hur aiiseu ti,ll Kyrkans enhet shqll kunna
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banas genotn. en så.dan meningssbiliahtighet, då ju Kyrkans
enhet blott kan härleda sig från det enda läroämbete, den enda

trosregeln och de kristnas en och samma tro. Men väl

veta vi, hur lätt man i sådan villervalla faller offer
f ör religionsförsummelse eller för indif f erentismen och

:iven för ntodernismen, vars beklagansvärda offer iCl'e hålla
dbn dogmatiska sanningen för absolut utan för relativ, d. v. s.

överensstänrmande med de olika ländernas och tidernas ford-
ringar. emedan den enligt deras uppfattning icke bildar cn
oföränderlig uppenbarelse utan anpassar sig efter det rnånskliga
livets ständiga växlingar.

Vad vidare beträffar trosso,tsern&, så är den skillnad helt
ornöjlig, som man vill införa mellan s. k. fundamentala och icke
tunclamentala trossatser, på så sätt, att alla skulle vara för-
pliktade att antaga de förra, under det att de senare skulle
överlämnas åt de troendes fria samtycke. Ty trons övernatur-
liga dygd vilar endast och allenast pä den. uppcnbarode Guderzs

auhtoritet, vilken icke tål ett dvlikt särskiljancle. Därför måste

alla sanna kristna, lika väl som de tro på den heliga Trefal-
dighetens hemlighet, även omfatta trossatsen om Guds Moders
obefläckade avlelse, och lika väl som de tro på Kristi man-
rlomsanammelse, även antaga clen romerske Påvens ofelbarlet,
såsom den definierats av det allmänna Vatikanska konciliet.
Följaktligen, emedan Kyrkan genom högtidligt avgörande för
alla århundraden har fastsiagit och definierat dessa trossatser,
den ena under en tid, den andra under en annan, kanske t. o. nr.

rrnder den allra senast förflutna tiden, så äro de icke mindre
säkra, få icke antagas med mindre trosvisshet. Har iche Gud
u.ppenbarat dent allal Det kyrkliga läroämbetet 

- som enligt
gudomlig plan blivit instiftat på jorden, på det att de gudonl-
Iiga sanningarna oförfalskade skulle bevaras och lätt och säkert
komma till människornas ltännedom 

- utövas visserligen dag-
ligen av Påven och de i gemenskap med honom stående bisko-
parna. Dock har clet kyrkliga läroämbetet även till uppgift, att i
högtidlig form och genom högfidilgt avgörande på ett ändamåls-
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enligt sätt definiera bestämda trossatser, nämligen då ett verk-

samt motstånd måste sättas mot de anriorlunda troendes villfa-
relser och angrepp, eller när det gäller att genom en klarare, mer

djupgående utläggning i de troendes hjärtan inprägla vissa

punkter av den heliga läran. Genom detta extraordinära ut'
övande av läroämbetet införas inga n1'a 1äror' trj heller lägges

något nytt till summan av de sanningar, vilka uttryckligen

eller åtminstone implicite (indirekt) inneslutas i den åt

Kyrkan av Gud anförtrodda skatten av uppenbarade san-

ningar. Genom dessa avgöranclen klarläggas blott sanningar.

vilka förut måhända ännu synts dunkla för många, eller de-

finieras sådana uppenbarade sanningar såsom trossätser, vilka

tidigare av somliga blivit bestridda.

Det framgår alltså tydligt, ärer'ördiga Bröder, varför den

Apostoliska Stolen aldrig tillåtit sina troende att deltaga i
icke-katolikernas möten. Man får icke gynna arbetet för de

l<ristnas enhet på annat sätt än genom att verka för de från'
sbitdas återaändandc titl Kristi enda oclt sanna Kyrha, vilben

de fordonr warit nog ofuckligo ott aafalla ifrån. Till Kristi
sanna K1'vfto, säga Vi, som står synlig inför alla och som efter

sin Stiftares vilja alltjämt skall förbliva som Han stiftat
henne till alla människors frälsning. Kristi mystiska brud har

under århundradenas lopp aldrig blivit befläckad och kan ald-

rig bliva befläckad. Redan den hl. Cyprtanus avlägger vittnes-

bördet: "Kristi brud", så skriver han, "kan aldrig bliva vanärad.

Oförstörcl är hon och ren. Hon känner blott ett hus, blott
ett gemak helighet bevarar hon i helig kyskhet" (Om den

kat. Kyrkans enhet). Och denne helige martyr förundrade

sig med rätta storligen över att någon 
'kunde tro, att "deuna

enhet, som har sitt fundament i Gudi egen oföränderlighet
och vars oförstörbarhet :ir tryggad genom himmelska hem-

ligheter. skulle kunna förstöras i Kyrkan och genom oeniga

rnänniskors avfall kunna splittras". Ty då Kristi mystiska
Lekamen, rränrligen Kvrkan, är en enda (r Kor. lz: rz). sam-
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manfogad och sammanhållen liksom hans fysiska lekamen,

skulle det vara en stor dåraktighet, om man ville påstå, att
denna mystiska l-ekamen kunde bestå av frånskiida och från
varandra söndrade lemmar. Den, som alltså icke är förenad
med den, kan heller icke vara en lem av den och har ej heller
något sambancl med dess huvud, Kristus.

I denna Kristi enda Kyrka är och förblir ingen utan att
erkänna och lyda Petri och hans efterträdares auktoritet och
myndighet. Hava icke förfäderna till dem, vilka nu äro fångna
i Photius och protestanternas irrläror, böjt sig för den ro-
merske Påven, själarnas överste herde ? Sönerna ha tywärr
lämnat fädernehemmet. Men icke gick detta därföre under,
ty det fann sitt stöd i Guds ständiga bistånd. Må de alltså
vända åter till den gemensamme Fadern, som skall taga emot
dem med all kärlek utan att tänka på den orätt, som en gång
vederfarits den Apostoliska Stolen. Ty om de, som de så

ofta säga, vilja förena sig med Oss och de våra, varför ila de

då icke tillbaka till Kyrkan, "de kristtrognas Moder och lära-
rinna" (+ I-aterankonciiet)? Må cle höra Lactantius' ord:
"Blott den katolska Kyrkan", utropar han, "bevarar den sanna
kulten. Hon allena är sanningens källa, trons hemvist, Guds
tempel. Den, som icke vill inträda i henne, eller den, som över-
giver henne, är fjärran från hoppet om liv och frälsning. Ingen
må söka b,edraga sig själv genom hårdnackat motstånd. Det
gäller liv och frälsning Den, . som icke med omsorg vakar,.
Jörlorar lätt bådadera" (Divin. Instit. 4, 3o, rr-rz7).

Till den Apostoliska Stolen, som är rest i denna stad och
sgm apostiafurstarna Petrus. och Paulus helgat genorn sitt
blod, till den Apostoliska Stolen, säga Vi, "den katolska Kyr-
kans rot och livskälla" (Cypr.brev 48 till Cornelius rrr), må
de frånskilda sönerna gå, icke med den avsikten och förhopp-,
ningen, att "den levande Gudens Kyrka, sanningens pelare och
grundfäste" (r Tim" 3: l5) skulle offra trons renhet och, för-
riraga deras villfarelser, utan f,ör att anförtro sig åt ledningen
aa .h,emne.s läroänr.bete. Måtte det dock förunnas Oss, vad så
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många av våra föregångare icke fått uppleva, att i faderlig
kärlek få omfarnna de söner, vilkas olyckliga söndrande från
Oss Vi djupt sörja över. N{åtte Gud, var Frälsare, "som vill,
att alla m:innisl<or skola varda saliga och komma till sannin-
gens kunskap" (r Tim. z: 4), höra vår enträgna bön, att han
i sin godhet värdes kalla alla vilsegångna tillbaka till Kyr-
kans enhet. I denna betydelsefulla och allvarliga angelägenhet
anropa Vi <len allra saligaste Jungfrun Maria om hennes för-
bön, henne den gudomliga nådens Moder, segrarinnan över alla
irrläror och de kristnas hjälp. Och Vi uppfordra till hennes an-
ropande, på det att genom hennes förböner så snart som möj-
ligt den efterlängtade dag måtte gry, då människorna skola
lyssna till hennes gudomlige Sons r'öst "att bevara Andens en-

het genom fridens band" (Efes. 4: 3).
I veten, ärevördiga Bröder, huru Vi längta efter detta, och

likaså skola våra söner veta det, icke blott katolikerna utan
även de från oss skilda. Om de ödmjukt bedja om ljus från
himmelen, skola de säkert lära känna Kristi enda och sanna
Kyrka och i fullkomlig kärlek förenade med oss träda in i
henne. I denna förväntning meddela Vi, såsom en underpant
på den gudomliga nåden och som bevis på Vår faderliga väl-
vilja, Eder, ärevördiga Bröder, Edert klerus och folk av hjärtat
den Apostoliska Välsignelsen.

Givet i Rom vid S:t Peter, den 6 januali,

Herrens uppenbarelses fest i äret tgz8,

Vårt pontifikats sjätte år.

PIUS PP XI.
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