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DEN GAMLA DAGVISAN. 

Pärlan bland alla de g'amla 
psalmerna från Nordens katolska 
medeltid är utan tvivel den grumla 
clagwisan, "Then signade dagh". 1 
00kså för vår protestantiska sam
tid är denna "härliga morgou
hynmi" (profossor Schiicks ut-

1 

tryck) välkänd som nr 424 i stats
kydrans psalmbok, ehuru klmn
piga, pietetslösa omarbetningar 
här givit den en ända till oigen
kän'liig,het .förändrad form. Dock 
levde denna klassiska sång i sin 

Den signade dag, som Jag nu !Jär ser 

au himmelen neder att komma, 

öan lyse för oss allt längre oc!J mer, 

oss komme till glädje oc!J fromma, 

så att oss i dag icke händer ocl) sker 

skam, last eller synd oclJ uåda. 

Gud Sadel" ocl) Son oc!J l)elige Rnd, 

som l)auer all nåd i sitt uäldc, 

öan signe oss med si11 mäktiga !Jand, 

ursprungliga, katolska form enligt 
Beckmans P,sa:lnihistoria på fol
kets läppar i avlägsna trakter än
da fram på 1700-talet. I Danmark 
har den mycket !beundrats och 
bearbetats av Grundtvig. 

Vi meddela här den gamla clag
visa:n efter en handskr:iJft från 
medio av 1400-talet (avtryckt av 
Klemming) i en lindrigt moder
niserad form. Bättre julgåva kunde 
ej Credo finna för en nordisk ka -
tolsk läsekrets anno clornini 1920. 

fian styrke oss i all uår ålder. 

Euad ui så äro på uatn eller land, 

Gud signe oss med sina nåde. 

\lår Skapare :Jesus, fräls oss från nöd, 

som man kunde skada oc!J skända. 

Den IJerren jag såg i uin ocl) i bröd, 

öan låte i uärlden oss !)ända 

rätt skriftcrmål sist ,,cl) en kristclig d�,ct 

ocl) glädje förutan all ända. 



Så mörk nu en natt förliden oss ät·. 
6uds dag ned till Jorden ses komma. 

6ud giuit oss den, tp befaller oss jag 

ät Jlnden, som leder de fromma, 

åt l)elige Peter oclJ belige Pål 
ocb alla de l)elga 6uds männer. 

Den signade dag, den signade stund, 
\lår Srälsares födelsetimma, 
då kom där ett ljus frän l)immelens nt11d 
det lpste en stjärna att skina. 

0 3ungfru maria, 6uds mildaste ros, 
o, göm oss från }Jeluctcs pina! 

mari�, \lår fru, befaller mig jag 

ocl1 sårens fem blodiga under. 

Du }Jimmclskc Skapare, göm oss i dag 
från skada ocl) skam ocb ostunder l 
6ud giue oss fröjd med sig sj;{1u på den dag, 

då euiga glädje11 begynnet·. 

maria, näst dig }Jon är uars mans l)jälp, 

1)011 ljuuliga på dig· börs kalla. 

rnaria, \lår Sru, båd lilja ocl) ros, 
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så skär utan spndenes ga ll,1, 
11011 uarde uår blälp ocl1 1)011 bcde för oss, 
enär det oss tränger att kalla. 

nu flyga de uilda fåglar så högt 

med arlauinds blås under uingar, 
Så ua11skligt det syns, då suag är uår makt 

upp öuer de snöberg att spriuga, 

då gladelig rinner den lustiga ström 

allt under de lidar så gröna. 

Om träd i uår skog ocl) gräs på uår jord 

och. grand, som i solen ses fara, 
fått tunga att tala med Sah,mos ord, 

,m1 stännna fått sandkornens skara, 
ej k1111de de fullt säga lllarias lou 
,,cl) prisa den signade Sonen. 

Så fager en uisa T }Jauen m1 ))ört, 
mcu nu är IJon kommen till ända. 

Sjäh.l Sankte 3ol)annes l1ar l)cn11c gjort 

att henne till jordrike sända. 
El)o 'l)cnnc gönmter oclJ gömnm }Jans ord, 

))ans mål· får så goda11 c11 ända. 

.Rmen. 

l(al/1målning i Bondkyrlwn, Uppsala. 
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THE HÄLGO THRE · KONUNGAR. 
Bonaventuras betraktelser. Kap.· 9. 

För ty att Kyrkan betänker så 
rnl111ga stora välgärning.ar, som 
hon i dag undfått haver av sin 
brudgum, vill hon nu tiäcka,s ho
nom med glädje, fröjr1 och sång 
och hålla inför honom stor hög
tid. Ty slkaH du uu tänka, att hela 
ga tre konung·ar kommo med myc
ket följe oc.h hederlig·,t sälls�rnp. 
N"n då de kommo framför stallet, 
som är det skjule,t, vilket Vår 
Herre var född i, och Vår Fru fick 
höra stimmet och brång'et, som av 
dem gick, tog hon pilten J es11J111 i 
famnen. Och genast konunga.rna 
kommo infarande, hedrade de ho
nom so,m konung och tillibådo ho
nom som sim Gud 111'.ed all vördnad. 

Se h111•n sfor deras tro var! Hur 
hade de kommit att tr,o, att den 
lille pilten, som fanns där med så 

' 
fattig mode:r, så smä:clliga kläder 
och på så, föraktat · ställe, utan 
hjon och tjänare, Siknlle vara kyr
kornas och himmelrikes konung, 
sann Gud och man, vilket allt de 
sta:cleliga trodde. Slika hertigar, 
herrar och furstar, som ledde oss 
till vår skapa;re, frälsare och åter
lösare, iborde. oss alla hava. De 
ligga på knä för honom odh Sipörja 
om piltens ursprung, villk:et Vår 
F1:u dem sä:ger, och alllt tro de. 
Skåida dem då gra:nneliga, huru 
de v-ördnadsfullt och höviskt stån
cla, tala och höra! Skåda ock jäm
väl Vår Fni, huru blyg- hon är att 
tala med . så stora herrar! Och 
hur 1höviskt slår hon ej ned ög,o
nen, under det att hon talar, ty 
henne lyster va1,ken att lysa ge
nom tal eHer åthävor. Dock ga" 



G1id henne nrnkt och styrka i det
ta stora ärende, i v1lket konungar
na betecknade hela den helga Kyr
ka, som skulle komma av hednin
garna. S�cåda ock jämväl pilten 
J es,us, som e,j än talar, utan står 
och ter sig stadelig.a så som full
vuxen man, som a:llt förstår och 
ser ,näl deras Mhävor, odh konung
arna förlusta sig väll vid hans 
åsyn såväl i själens förståelse, som 
är den andelciiga syn, i vilken han 
haver dem lärt och lyst, som 00k 
med sina lekamliga ögon, ty att 
han var fager över aHa i111änni
sJfors syner. 

Men sedan de hade unclfått den
na stora hug·1rnd, lade de ett fa
gert kläde 'frmnmanför pilten Je
sus upplåtande sina fataburar och 
offrade 'honom guld, rökelse Mh 
myrra. Och är att märka, att var
dera offrade väl mycket storan 
hop av dessa: tre och särdeles av 
g'uldet. Annars hade de icke torts 
U'PPlåta fataburarna, ty att slika 
dispensatores hade väl icke haft 
när sig mer än de hade offrat. Se
dan kysste de hans ;fötter med all 
vördnad och gudelighet. Oc,h clär
tilJl för· att visast1eJ pilten SJkulle 
dem än mera �mgnacl göra, lät han 
dem oc,k kyssa handen, och de böj
de si.g för honom med all vördnad 
oc,h fora dadan med stor glaclje. 
Och eh annan väg fora de hem till 
sitt rike. 

Men vad väntar du nu, att det 
gjordes av allt detta guld, som så 
mycket värt var, Månne ej Vår 
Fru lägger det neder, där det är 
väl bevairat, och gömmer det tiU 
sitt <behov eller månne hon ej kö
per hus och hem, ålker och vin
gård! In:galunda. Ty ej aktaT 
fattigdomens älskog ,sJika ting 00h 
Vår Fru, som ma'1llliga övergav allt 
för fattiigdomen, understod sin 
Sons vilja både därigenom att han 
lärde henne invärtes och därige
nom att han gav henne tedken, då 
han vände sitt anlete firåin guldet 
och rin:g1a.ktade det. Därför gav 
hon det innan få dagar ålt fattigt 
folk, ty att det v,ar henne tung bör-

204 

da länge J.1ålla det hennes Son ic
ke täcktes, ty skilde hon sig så 
helt ifrån det, att då hon gick i 
templet, som vi kalla kyrlkog•ång, 
hade hon ingenting, som hon kun
de köpa lamm!et med, vilket hon 
skulle offra för sin son, utan köp
te turturduvors ungar. Väl äir 
det trovärdigt, att konungarnas 
ofifer var stort .och att Vår Fru, 
som fattigxlomen älsllrnde oeh full 
var med kärlek, gav det .oiffrret åt 
fattigt folk. 

Och firma vi, att s�ik fattigdom 
lovas i tveggehanda mMto. Först 
för att Jesus och !hans moder tog·o 
allmosa i dag. Sedan att de ej 
samlade denna eJJ.ler g·ömcle, utan 
det som dem gavs, ville de icJke be
hålla. Utan städse v;äxte f.attig·do
mens åstundelse i dem. Ödnitiuk
heteJ-1 växte ock med drövelserna, 
vilJ�en utan dem ej kan prövas. Nu 
är,o somli.ga, som ringakta sig ocli 
räkna sig intet värda i sin lhug och 
te sig som intet för andra. Ändå 
vilja de icke så vara eller rä,lmas 
för annat i andras ögon. De gitta 
ej tåla, att de vånvördas, försmås 
e1ler begaibbas av andra och vilja 
ej, att andra veta deras kran1khet 
ooh vanskligheter, rutt de ej svtåirli
ga må försmås eller rinigaiktas. 
Icke g,j,orde så pilten Jesus i dag, 
alla tings Herre, utan han ville 
låta andrn veta sin ring!het. Och 
det gforde han e� för få eller små 
ntan för mäGdiga konung.al', sto_'l'a 
herrar och deras säUska'P, som 
många samman voro. 

Och i så ni,Mto, a:tt i den timman 
måtte man väl rädas, att, medan 
de komma elit för a.tt 1finna Juda 
konung, som de jämväl trodd.e va
ra Gud, de skulle mena sig vara 
clårade, då de funrro honO'lll sådan, 
och hade farit bort ufan tro och 
skylcTig gudelig-het. Men ödmjuk
hetens älskare förlät henne ej för
denskull, givande oss föredöme, 
att vi skulle ej förlJåta ödmjukhe
t-en, ,ändå någon annan det ·säger 
för någon saks sku:11, som synes 
god, och att vi skulle vilja synas i 
andras ögon ej. ha va nå'got värde. 
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DEN HELIGA MARGARETA MARIA 
ALACOCQUE. 

Den 13 maj i åT, Kristi hrmmels-
fä1,dsdag, v:ar för KyrlJmn oeh he
la den katolska världen en oför
gätlig· fröjdedag. Ty denna dag 
kan'oniserades eller helig'förkilara
des den saliga ·Margareta Maria. 
För alla som dyrka Jesu heliga 
Hjärta, cl. v. s. för alla sanna 
kristna, var det en dag av him
melsk glädje och övernaturlig för
nyelse. Den dag, då Kyrkans 
högsta myndighet förklarade, att 
Marga:reta Maria på !hjä1ltemodig·t 
sätt hade utmärkt sig i alla dyg
der, var slutligen ock en dag av 
nytt förhärligande för Jesu heli
ga Hjärta. 

Namnet Margareta Maria är 
nämligen osikil;iaktlige.ii förbundet 
med andakten till Jesu Hjär
ta. Hon ha:r förkunnat denna and
akt i den form vi · nu !känna den, 
hon var verktyget, som Frälsaren 
begagna.de sig· av Iför att uppen
bara denna andakt för världen. 
Ha:n sjä1lv har utbildat henne till 
denna upphöjda men svåra upp
gift. Först var hon ha1J1s lydiga 
oclh uppmänksamma lärjunge, som 
av Honom lät undervisa sig, sedan 
blev hon hans h'ärold ·och ai])ostel. 
- Det lider intet tvivel om att 
a:nda•kten till Jesu Hjärta redan 
var känd för_e Margareta Marias 
tid. Till sin innelbörd är denna 
andaikt lika gammal som Kyrkan, 
ty den gTundar: sig på läran om 
den oändliga !kärleken av .en män
niskolbliven Gud, en lära som ju 
tillhör kristendomens väsen och 
som därför är lika gammal som 
Kyrkan själv. Men sedan elen hel. 
Margareta: Marias tid förblev 
denna andakt icke •längre in
skränkt till en liten krets av några 
utkorade själar, utan kom i hela 
det kristna folkets ägo. Sant är, 
att redan före Margaretas tfrl fun
nos utvalda kristna, som övade en 
viss personlig andakt till Jesu hel. 
Hj,ärta, S1åsom den hel. Gertrud, 

den hel. Meclhtildis, den heil. Bern
hard, den salige P. •Eudes, den Jiel. 
Frans av Sales och .anilra, men ic
ke mindre Sa1J1t är, att den yttre 
ocih offentliga dyrkan av Jesu hel. 
Hjärta, sådan den .av Kyrkan bli
vit godkänd och stadfäst, först tog 
sin början med den s. k. stora 
nppenJbarelsen i Paray le monial. 
Frälsaren uppenbarade för den 
hel. Margareta andakten till sitt 
liel. Hjiärta som en kärlekens 
andakt, - ja förvisso, men som 
den då försmåckLa kärlekens and
aikt. Denna Jesu försmådda kär
lek fordrar up[Prättelse, upprättel
se och got1,görelse i synnei'ihet för 
de otaliga förolämpningar, som 
tillfog·as det hel. Hjärtat i själva 
hans kärleks lrnmlighet, i Altarets 
hel. Sakrament, - fordrar gottgö
relse för de själars otacksamhet 
och kallsinnig·het, vilkas genkär
lek han har den största rättig(het 
till. 

Den hel. Marg·areta föddes den 
22 juli 1647 i Hautecour i Fi·ank
rike. Hennes !fader Claude Ala
cocque, var k,unglig hära:clsihöv
ding och notarie, hennes moder 
var Pl1ili'berte Lamyn. Margareta 
var clet ie111te /barnet hland sju 
sys.kon; Hennes fader dog, då; !hon 
knappt hade fyllt åttai år. Tviå år 
tiHbrag-te hon i ett pensionat, smn 
hon sedan måste lämna till följd 
av en egendomlig sjurr�clom, som 
gjorde det .omöjligt för henne att 
gå. Hon botades sedermera frän 
denna krämpa som genom etrt un
der, då hon inför den [iel. Jung
frun avlade }öiftet att inträda i 
kl'oster. Hennes sjulcidom hade då 
varit i -fyra å1·. Redan som lbarn 
var Margareta ett exempel i alla 
dyg.der. Hon älskade tillbakadra
genrriet och försakelse samt kände 
ingen större lycka oeh sällhet än 
då hon i timtals i tillbedjan fick 
lmäb'öja inför ta.bernaJdet. 

Sedan hon övervunnit må,nga 



svårigheter och ett segt motstånd 
från sin familjs sida, inträdde hon 
blott 23 år gammal i klosttet hos 
Salesia1rnrnunnorna. Här mottog 
hon den 25 aug·usti 1671 nunne
dräkten samt avlade de ib.el. löfte
na den 6 noveinrber 1672. Allt se
dan första dagen av sin vistelse i 
klostret stod hon i ett innerligt, 
övernatnriligt förhiållande till sin 
gudomlige bnt'clgum, som på sär
skilda, utomor
dentliga vägar 
l e d d e  h e n n e  
fram till det 
mål, han utsta
kat för henne. 
Steg för steg 

förberedde 
Herren henne 
på sitt heliga 
Hjärtas stora 
u p p e n barelse. 
Han · var som 
en lärare, vil
ken dag för 
dag gav sin lär
junge en ny 
lä x a, var i ge
n o n1 d e n n e s  
förstånd små
ningom utveck
lades. Ja, han 
fostrar henne 
i en skola av 
förödmjukelser 
och lidanden, 
Han lär henne 
att i förening 
m e d  h o nom 
offra sig för 
världens syn
der. Han för-
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sitt hjärta, sade Han : "Se -
där det Hjärta, som så mycket 
har älskat människorna, 
men som av de f1esta i gen
gäld icke undfår annat än 
kallsinnighet, otack och liknöjd
het." 

I tjugu år hlev den :fi.el. Marga
reta på allt möjlig t sätt prövad a'v 
lärda och visa andliga överordna
de; hon ägde utmärkta ledare, 

b l an d  a n d r a  
d e n  berömde 
Pater de la  
Co lom b i er e, 
men alla mås
te erkänna, att 
den heliga ald
rig varit offer 
för en över
s p än d  e l ler  
sjuklig fanta8i , 
utan att alla 
hennes uppe11-
barelser voro 
p r äg l a d e  av 

unnar h enne :::: Frälsaren uppenbarar sig för den hel. Margareta. 

s anningen s  
k änn e m är k e. 
Efter mycket 
motstånd, som 
förvisso skedde 
i god tro och 
till och med 
var påbjudet 
av försiktighe 
ten , fick hon 
slutligen den 
stora tillfreds
ställelsen , a tt 
andakten  t i ll 
J e su h e li g a  
Hjärta börja
de övas i hen
nes orden, ja ,  
till och med en allt djupare -

inblick i sitt hjärtas heliga 
skattkammare för att slutligen 
för henne uppenbara hela sitt 
hjärtas omätliga kärlek. Av 
dessa uppenbarelser är den, som 
ägde rum den 20 juni 1675 den 
mest kända. Medan hon var 
försjunken i tillbedjan inför 
Altarets heliga Sakrament, up
penbarade Frälsaren sig· för 
henne och i det han visade på 

utanför densamma. Likväl var 
det då ännu långt ifrån, att man 
lnmc:le tala om ett alhnänt erkän
nande eller en större spridning· av 
denna andakt. Men den heL Mar
gareta dog i den fasta övertygel
sen, att andakten till J esn Hj är
ta en gåing skn'lle spridas över 
hela v'ä'l'lden oeh att Jesu Hjärta 
slmlle härska trots alla hans fien
der. 



Det kan säg1as, att denn,a 
profotia :först efter två årh'unclra
den gått !helt och hållet i fullbor
dan. Som hon själrv förutsagt, 
dog den heliga vid slutet av den 
årliga reträtten, den 17 dktoiber 
1690, melilan kl. sj'u och åtta på 
kvällen. Ryktet om hennes !helig
het spred sig genast vida. omkring·, 
och redan då började man vörda 
henne som ett helgon. Till följd 
av den fra111ska revolutionen och 
fö1,föLjelserna mot Kyrkan kunde 
processen ont hennes salig1förkla
rande, sonL redam är 1715 1hade på
börjats, först .återupptagas 1824. 
Leo XII sfoänkte lhenne titeln : 
Guds årevöri:liga tjänarinna. Den 
18 september 1864 föridarades hon 
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salig av Påven Pius IX och som 
sådan har hon 1blivit ärad intill 
våra dagar. Hans helighet Påven 
Bene-cliktus XV slutligen skänkte 
henne den största ära Kyrkan 
kan 1bevisa någon, då' han den 13 
maj 1920 up1)tog henne bland hel
gonens ,skara. 

Må!tte den heliga J\fargaret.a 
Maria, denna Jesu Hjärtas öd
mjuka tjänarinna, ,genom sin för
bön: i himmelen åt detta heliga 
Hjärta f'örväiJ.'Va en allt större 
triumf i själarna, i hemmen och 
bland alla nationer! Måtte Jesu 
heliga Hjärta genom sin kärlek 
härska överallt och i alla ! 

G. M. K u i p e r s. 

DE LITURGISKA FORMERNAS KATOL� 
SKA ANDA. 

Det var många, högst olika tan
kar, som urp'pstodo i en katolsk 
prästs hjärta, då lian i tidning·ar
na följde ,elen livliga .diskussionen 
som fördes om "färgig·lädjen" �id 
biskopsinstallationen i Uppsala 
domkyrka. 

Dessa rader vilja ej vara ett in
}ä,gg i meningsut'bytet om det be
rättigade i användandet av :hög
tidliga liturgiska forn.ner i den 
svenska statskyrkans gudstjlänst. 
Men i hela diskussionen ha orden 
"katolsk" ocli "romersk" ofta fÖre
kommit. Och därmed ha ofta, öp
pet eller unclm,förstått, menats en 
motsats till "t:i'llbecljan i anda och 
sanning". Dag·ens Nyheters re!fe
rent av den 20 september finner, 
att hela aikten i Uppsala domkyr
ka var menad som en "demonstra
tion av kyrkans 1rntolicitet . . . 
men dess futuristiskt vårdslösa 
färg�glä;dje väckte säkerligen 'hos 
fler än en tanken, att man här 
stod inför ett skådespel och icke 

en gudstj1änst i anda och san
ning". Svenska Dagbladets "Qruel
qu'une" sJcriver : "Prakten var i 
sin totalverkan katolsk, men den 
katolska mystiken saknades kom
plett. Kallt, kla;rt odh nyktert 
grått strömmade dagsljuset fo ge
nom det protestantiska templets 
fönster med de:raS' 1sparsamma or
nering i däirnpade färger . . . " Och 
nu sist talar prof. Linderh:ohn om 
reformationens "protest mot den 
romerska ritualismens nödvändiga 
hMlning" . och han menar att 
"Guds Hl1e d'attige", den hel. Frans 
av Assisi, gärna hade velat bryta 
med den romerska religiositet, som 
fann sitt naturliga uttryck i ritua
l1smen, vilket dock först lyckades 
för relformationen. 

E!fter detta t1.U:å det väl vara en 
katolsk präst tiHåtet att för läsa
re, som i veckor fätt orden "ka
to11s'k" och "romersk" ställda 1 en 
viss, någ,ot ensidig belysning, för
klara, vilken mening de liturgislrn 
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formerna äga efter den gamla, den 
katolska Kytkans ,egen uppfatt
ning. Ty religionens yttre uttryck 
måste ovillkorligen bedömas efter 
den menå.ng·, som de, vilka ibegag
na dem, inläg,ga däri. 

Helt naturligt är den första och 
omedelbara betydelsen av den li-
turg·iska dräkten ,den att för Guds 
tjänst avskilja prästen från det 
övriga folket. Han måste lyftas 
högt över de alldagliga tankarna 
och . sysslOTna. Den liturgiska 
dräkten skall uttrycka, att präs
ten under de liturg·iska handlin
garna icike veillrnr av sin egen per-
sonliga kralft utan såsom "litiur
gos", son1 "n1inister sacer", son1 
helig•görelsens tjänare, alltså i 
kraift av den nädegåva, som han 
fått genom biskopens handpålägg
ning i ,prästvigningens s,akrament. 
För de olika graderna av Kyrkans 
hierarki, diakoner, präster, bisko
par, är den liturgiS:ka dräikten ock
så olika, ,emedan den inre, överna
turliga nådegåvans :kraft i dem är 
olika. Fö,r skilda liturgiska hand
lin:gar ihar Kyrkan ochså ibestämt 
särskilda d1�äkter. iSå brukas t. ex. 
en mässhake endast vid firandet 
av den heliga mässan och icke i 
biiktstolen. Så ,blir den liturgiska 
skruden en symbol, som var oc>h en 
förstår, på Kyrkans av Kristus 
givna hierar:kiska författning och 
dess ändamål: männislkornas he
liggörande under livets olika för
hållanden. 

Vi veta mycket val, att den li
turgiska d1�äkten f.ått sin nuvaran
de form g•enom en historisk ut
veckling och att varken den eller 
ceremoniernas enskildheter äro en 
aipostolisk tradition. Varje ordent
ligt undervisat katolskt barn i 14-
årsåildern torde med tämli:g säker
het kunna. säga, vad som vid sak
ramentenas förvaltning är det vä
sentliga och vad som hör till de 
liturgiska. tillbehören. Därför ve
ta vi så viäl, att sakramentens 
verkning·a.r varken äro avhängiga 
av prästens kläder eller av något 
som kommit ti'll genom 'histo,risk 
utveckling utan Mott och bart ibe-

ro av Jesu Kristi egen instiftelse. 
Därför är också varje katolsk 
präst förpliktad att, när förhål
landena så kräva (vi'l:ket ej så säl
lan inträffar i "icke�katolska" län
der) meddela sakramentens nåde
hjälp åt varje själ, som är i and
lig nöd, utan alla ceremonier, i 
fullkomlig "evange'lisk" enkelhet. 
Men ändå måste han, om lhan för 
enskild .andakt vill läsa den heliga 
mässan en tidig morgon, t. ex. kl. 
4, med samma noggrannhet iföra 
sig den liin.1rgiska dräkten som om 
han skulle sjunga högmässan i en 
stor domkyrka. Och vid varje del 
av den 'heliga skruden, som han 
sättm· på si,g, :beder han samma 
nog·grant besfäntda 'bön, t. ,ex. vid 
a.lbans anläggande : "Gör mitt 
hjärta vitt som snö . . . " Den så 
olika roll, som ceremonierna spela 
vid dessa bålda tillfällen visa ibätt
re än långa utläggningar den me
ning och den 1betydelse, som den 
kato'lska Kyrkan inlägger i använ
danclet aJV den litur.giska drä'kten. 
Den vill alltså ej vara en yttre 
form endast utan ett vördnads
fullt uttryck för ett outsägligt 
stort andligt innelhåll. 

Liturgiens enskilda former ha 
skapats genom en historistk: ut
veckling. Men det som de vilja ut
trycka, kärnan i det gudstjänstli
ga handlandet ä r  elen av Kristus 
instiftade sakramentaila akten. 
Fullt kan litu11gien förstås endast 
av dem som känna ,och älska Kyr
kans liv gelliom historien. Ty_ hon 
är efter aposteln Pauli ord "Kris
ti ·mystiska lekamen". Hennes liv 
är ett organiskt liv. Men allt or
ganiskt liv 1nåste vara sa1mman
hängande, oavbrutet. I ett träd, 
som växt upp ur ett litet frö, .får 
intet avbrott finnas mellan roten 
och de yttersta grenarnas sista 
skott. I Kyrkans organism sym
boliseras detta olbrutna ,samman
hang av liturgiens historiskt giv
na former. Det är självlda,rt, att 
dessa fasta, genom en lång ut
veckling skaamde uttryck för kris
tendomens relig·iosa tanke knyta 
ett starkt och för allla synligt 



209 

band om oss, som tillhöra den 
gamla Kyrkan. Det sa,nnnanlmy
ter oss ju båtde med de millioner, 
som under de svunna å,1ihundrade
na, allt±från apostlarnas dagar, 
belrlänt den enda, sanna tmn och 
med alla hennes nu levande trog
na. Hur ol:i:ka vi än äro genom 
nationalitet och civilisation, mani
festeras likväl på såJ sätt vår vä
sentliga enhet i den för alla ge
mensamma religionen. 

Den kato'lska liimrgien syd'tar 
lLkväl ej till en pedantiisk och ab
strakt eruhet, utan den vill sam
la oss omkring honom, som är vår 
gamla tros eviga medelpunkt : Je
sus Kristus, Guds Son. Ty den 
djupaste grunden till, att de litur
gi,s'ka formerna ha måst 'bli så 
höig·tidliga, är Kyrkans medvetan
de om Frälsarens verkliga närva
ro i Altarets sakrament och om 
den heliga mässans ver.kliga oiffer
värde. 

Därför var det i :hela diskussio
nen om prakten vid biskopsin
stallationen i Uppsala do1mkyrka ' 
intet som så slog mig som den 
fo.'ågan, om det {för ,funnits ,plats 
för hmmermannens son rfrån N a
saret. Jag vill ej avgöra om det 
vid detta ti'llfälle .fanlllS plats för 
,Jesus av Nasaret i Uppsala dom
ky1•ka, men det vet jag·, att hela 
den gamla Kyrkans liturgi har ut
vecklat sig till det konstver1k, som 
den i sannirug är, emedan den ä.r 
varken mer eller mindre än en 
yttre klädnad av tidernas j ublan
de til1Jbedjan av honom, som är 
kyrkorikets Herre och Konung 
och kyrkolekamens levande hjar
ta, vå,i· Frälsare Jesus Kristus, 
densamme i g,år od1 i da;g och i all 
evighet. 

Skulle väl en solid brons,staty 
besväras av en guldkrona med 
ädelstena1;1 Eller skulle ,en gir
Tond av tunga rosor bring·a den att 

· vackla 1 Så är vår gamla, o:riu:bib
liga katolska tro på Guds treenig
het, på Jesu Kristi verJdiga 
gudom, på den obetingade giltig
heten av alla hans ord, på :hans 
allsmäktiga herravälde i varje 

ögornblick över oss och alla ska
pade varelser, och den andakt, som 
dessa sanningar väcker till liv, 
såJ mllifutig och fast, att den icke 
bringas ur jämvikt g·enom använ
dandet av dy1·bara mässhakar och 
biskopsmitror. Men a,v vad sla,g 
äro de statyer, som bringas i fa
ra att vacJda, om de bekransas av 
något rikare pry<lnaded Om des
sa bikllhlrn uttryckssätt än ligga 
utöver vissa läsares andliga hori
sont, måste envar likvä'l förstå, 
att deii, religion, som förmår tu
sentals präster att förlbinda sig 
till livslångt celibat för att vär
digt kunna .fira den heliga mäissan 
oc'h millioner lekmän att upprik
tigt bikta varje synd för att utan 
helgerån kiunna nduta det invigda 
br,öchit, ej i sina ceremonier och 
sin kult kan vara ,en tom utvärtes
het, men må'ste äga en, iför utan
för stående kanske svårfattlig, 
men för dess egnw barn likväl lätt 
gripbar andlig· rikedom, 

Men Jesu fattigdom och litur
giens prakt 1 Jag måJste bekänna, 
att jag· är förvånad, ytterst för
vånad, atti kristna människor ej 
kunna finna den lösning, som är F.å 
enkel. 

Jesus har iklätt sig· en tjänares 
gestalt och lidit kol'S{löden för att 
frälsa .oss, men nu är han uppstån
den och sitter på Guds högra sida 
i makt och härligihet. 

Vi leva ännu i köttet oe'h måste, 
för att ära honom, vara fattiga 
och ibära vårt kors, ja, om såJ er
fordras, dö på detsamma. Men han 
är, han mlåJste vara rik Odh ju 
fattigare han en g·ång gjort sig 
för vå1: skull, desto rikare vilja vi 
nu göra honom efter vår barnsliga 
förmåga. Därför ha vi också i den 
katolska Kyrkan tusentals frivil
ligt fattiga männi,skor, som genom 
högtidligt löfte förpliktat sig· att 
vara fattiga· under hela livet, var
på ju Guds lille fattige från Assisi 
givit ett så ,skönt exempel. Och 
den hel. Ignatius av Loyola har g,i
vit energiska bestämmelser angå
ende en ,fattigdom, som är den: na
turliga förutsättningen för de 



mänskliga l�rafternas totala an
vändning i Jesu och Kyrkans 
tjänst. 

I :klostren leva Kyrkans frivil
ligt fattiga i enkla, vit.kalkade små 
celler, vil:ket blott ,få rutomstående 
veta. Men deras kyrkor äro prakt
.fulla oeli rika, ,och dem se alla. 

Denna J(yrkliga 'l)ra'kt lhar alltså 
alldeles ej sitt upphov i ytlig strä
van efter yttre ståt, utan är helt 
och hållet motiverad av de krist
nas ödmjuka tillbedjan av och 
brinnande kärlek till honom, s.0111 
förtjänar att omg'ivas av all tänJ-:
bar härlighet, emedan han gjort 
sig ,såi oändligt .fattig för oss på 
korset. 

Fö.rfattaren av dessa rader hade 
en gåing att göra med ibyggandet 
av ett litet 1rnpell för en ·katolsk 
församling i Danmark. Det rym
de endast 120 personer och lhade 
med tomt ej kostat 20,000 kr. Dess 
yttre var då ihelt naturligt oansen
ligt oc'h fattigt. Men så började 
flitiga vänner, mest konvertiter, 
att sy altardukar, antependier, 
mässhakar och allt som lbehö,vs 
för den katolska li:cultens högtidlig·a 
firande. Och jaig· är sruker på, a,tt 
man måste gå igenom många sto
ra och till synes rika kyrkor i Sve-
1·iges land, innan man kunde finna 
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en lika vacker liturg·isk utstyrsel 
som i detta lilla kapell. Är detta 
färgg,1ädje, pra,ktlystriad � Nej ! 
Det är t r o och k ä r l e k. 

Om den katolska Kyrkans li
turgi på; tilld'älliigt lbe1sölmnde och 
utanför stående verkar överdrivet 
rik cp,åJ ceremonier, är det, emedan 
de ej känna ,ciet rika andliga inne
håll, som de vilja uttryc1rn. För 
oss Jrntoliluir är det Jdart, att dessa 
stora ocfö sköIJ1a former Lifoväl ,en -
dast äro en fattig klädnad för den 
sanning, som de vilja uttrycka i 
toner och färger : Kyrkans ·genom 
alla årlhundraderu oföräJ11dr.ade oc'h 
över hela jordens krets fullli::0111-
ligt överensstämmande tro på 
hierarkiens gudomliga instiftande, 
på sakramentens verkliga k,rruft 
att meddela Guds nåd oeh Jesu 
Kristi reala närvaro och 1>ersonli
ga verlli'lamhet i den heBg·a Euka
ristien. 

Om den katolsJrn liturgien med 
sina :h:ögtidliga, historiskt givna 
former är ''tSann", det är sa:mma 
frå•ga som att spörja, om den ka
tolska tron, är sann. Jag, 1har en
dast velat visa den ,sanning, som 
den innelhå'ller för oss katoliker. 
Envar Ican då lätt se, att :den ej be
står av några tomma former utan 
har sin inre, bärande anda. 

A n s g a r  M e y e r . 
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HOS SYMBOLISTEN MAURICE DENIS. 

Ända ifrån min tidigaste ibarn- häd.gård med utsikt över berg·s-
dom har jag känt hans namn och sluttningen inramar hans hem. 
även åtskilliga av hans arbeten. Man tycker sig igenkänna bilden 
Sedan mötte jag honom i konstnä- från Maurice Denis' tavlor och 
ren-,nrnnken J au Verka:des yp,per- det passar säkert, ty han använder 
liga bok "Die Unr,rnhe zu Gott". sig· av allt, som ·han har omkring 
Och jag förstod snart, då jag kom- sig till och med för sina religiösa 
mit till Paris, att !han var en av målningar. De äro lilloderna verk-
de få nu levande reliigiösa konst- lighetsbilder med en religiös san-
närer, som verkligen äro värda ning. Sa föreställer t. ex. "Jung-
detta namn, och som bilclacle män- fru Maria i skolan" ett vanligt 
niskor icke 1->ehöva skämmas för klassrum, fullt av små skol'flickor, 
Jag var en trägen gäst i den fina som man ser dem i Paris, och så i 
bokhandeln "Lifo·airie de l'Art ' deras mitt Vår Fru, son1 visar dem 
Catholique", som arbetar i lians och dera,s lärarinnor, Vincents-
ande ocli sprider hans och lika- systrarna, det lilla J esuslbaniet ! 
sinnades konstprodukter så skick- Prieures murar äro vitkalkade, 
ligt, att dessa nu till och med har ! rummen äro stora och höga i ta-
hittat väg·en upcp till vår egen ket, väg·garna äTO täckta av den 
danska "Kata1olsk Bogha.ndel". - härligaste konst. I "entreen" hän-
Så kom den aagen - och fiör mig· ga !bilder, som kunde förtjäna en 
var det en stor dag; - då jag· till- plats i Louvren. Genom d'et även-
sammans med en dansk studie- 1 ledes med utsökta konstveTk 
Ji:amrat lämnade Seinestaden för , prydda, enkla matrummet föras vi 
att :J:Jesö.J.rn min fars- ung,drnmsvän : in i det lika enkla, liika intressan-
oCJh själsfrände i hans hem därute ta vardagsrummet. Icke ett spår 
vid Saint-Germain en Laye. 1 av parisisk salongsstil. LyckHgt-

Vi hade fö1iberett oss till denna vi,s varar det en stund, tills Man-
resa genom ivriga studier av hans rice Denis själv ko1mner ut ifrån 
konst och startade med en härlig den angränsande ateliern, ty så-
tur ifrån Paris. Låt mig Mergiva lunda .få' vi tid' att se på !bilderna. 
någ'ra dagfuokslblad från denna, de Flera porträtt, nå:gra OTiginalst,u-
skildra nog' bäst mina första fris- dier av D e g a s, flera landskacp, 
ka intryck. en intressant bild, på, vilken vår 

Från tåget k,u.nna vi se, hur sta- värds hustru räcker fra,m en av si-
den efterhanden försvinner !bakom na små barn (de äro sex) mot sto-
oss. Över alla tak lysa Mont ra syster. 
Martres vita kupoler och torn. Vi I :h'örnen stå lustiga, medeltida 
köra förbi idylliska små städer, fa- träskulpturer i starka färger. 
ra tvål gånger över den slilllgrande Slutligen kommer 1han s-å' själv ! 
Seine, se de mest leende dalar med Liten, rund, med skägg a la N apo-
vår och grönt, och hinna så änt- leon III, ett älsklig,t ansikte, som 
lrgen fram till Saint-Germain. So- tydligt bär prägeln av hans stora 
len brassar små1stadsaktigt på; sorg·. frver sin hustrus 'hortgå,ng. 
stenläggningen och det gMllla gu- Han talar med oss ,mycket älsk-
la slottet. Vi vandra litet rådvilla värt, - men snart avbrytas vi av 
omkring, komma ut ur staden, ned- andra besökande. Vi få därvid på 
f,ör en brant hålväg med utsikt så: sätt ypperligt tillfälle till att se 
öv,er berg oCJh trädi�ård'stä:,ppor. på konsten i de olika rummen, och 
Mitt framför oss ligger ett stort detta; säger oss mera än långa sam-
gammalt h.us. Alldeles riktig·t. Det ta1 med den man, som I\Jor i dem. 
är själva Prieure (priorns hus), Människors inre avspeglar sig lätt 
där konstnären bor. En präktig I i deras rnmsanordningar, särskilt 
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i det som de hänga .på väggen och 
ställa på 'bokhyllan. Envar för
står lätt, att detta ännu mera gäl
ler om en konstnärs hem, där hans 
egna och 'hans vänners verk tala 
till oss från väggar och ihyllor. 
Överallt se . vi bi1der av de största 
franska mästare, Gaug·in, Renoir, 
Serusier, Van Gog·h, men först och 
främst betrakta vi hans egna arbe
ten, porträtt av hustrun som den 
husliga Martha -(hennes namn) i 
evangeliet och av banien i alla 
möjliga situationer. I trappupp
gången en stor intressant ibild av 
Beuronskolans stiftare Pater Desi-
{lerius 0. S. B., som undervisar Pa
ter Wil'librord (Jan Verkade) och 
en annan 'holländsk konstnärs
rnunk, och dessutom flera exempel 
på Maurice Denis' vackra ·bilder 
av barnens första nattvardsg·ång, 
på vilka o,fta Herren Jesus själv 
utdelar altarb1,ödet, medan hans 
heliga moder för de små barnen 
iram till honom. I den ena :i v 
hans två: stora atelierer E-e vi ut
kastet till en storslagen krig·sbild. 
Det är indelat i tre grupper. 'rill 
höger kommer en skara "poilus" 
inmarscherande, som av den heli
ga Jeanne d'Arc föras mot fien
den, i tavlans mitt bär en äng·':11 
elen stupade soldaten upp till him
len, och på elen andra sidan ser 
man också en ängel, som, beskyd
dar de stackars änkor och barn, 
soni måste fly från de av kriget 
skövlade trakterna. I luften surra 
veritabla aeroplan, granater slå 
ned överallt och explodera med 
den karakteristiska, vita röken. 
Både de knäckta popplarna och 
den söndersprängda bron bära 
vittne om krigets ödelägg·else. Och 
likväl drager all denna realism ic
ke ned 'det övernaturlig·a i :J:iilden. 
I stället förlänar d e n  s t o r a  i cl e, 
som har skapat tavlan, det hela en 
mening och ett innehåll, som en 
vanlig kr1gsscen har överflöd på. 
Det är, om jag ,förstår saiken 1;ätt, 
naturalismen i syrnlboffsmens 
tjänst. Man finner här liksoni. i 
alla · hans senare målningar en 
}{I l .a r, l ä' tl t1 f ö r s t å e ,l! i1 g s y, m-

b o  1 i s m ,  som är sin egen ,förkla
ring och varken har behov av alle
goriens t i }  1 a g  d a förklaring el
ler den gamla symbolismens ofta 
hopplösa outgr,undlighet. Här se 
vi en folklig· konst, som utan att 
någonsin bliva banal gagnar och 
gläder· både de mindre konstför
ståndiga och de djupare intelligen
serna, för vilka symboliken inne
håller ännu större rikedomar. I 
samma atelier sågo vi också origi
nalet till hans sköna teclrnin,g av 
sin hustru på dö:d.s,bäclden, ''Mar
the morte". I ett utkast till ett 
kyrkfönster, bestämt för det ka
pell han just 1håller på med, har 
han framställt, hur Marthe motta
ges av Kristus i himlen. 
· I samma atelier, vars färg- och 
oljelukt livligt påminde mig om 
min barndom och Finds atelier, 
fanns också en Madonnabikl, på 
vilken Guds Moder står omgiven 
av 'blomster och träd i starka, juib
lande färger. Mitt bland alla des
sa högstämda ·bilder överraskas 
man av att finna en framställning 
av ett helt annat slag. Det är hans 
två små pojkar, som ,boxas på en 
grön gräsplan. En så klar och 
frisk barnbild, att Fincl, som dock 
var specialist på> detta område, al
dTig kunde ha g·jort det älskligare. 

Medan Maurice Denis stod och 
talade med några andra gäster, 
fingo vi också något att se på, 
n å g o t, som numera ibetalas med 
4,000 francs stycket, om det över
huvud kan fås för pengar, nämli
gen hans illustrationer till Fio
retti, till Dantes Vita Nuova, till 
Thomas a Kempis Kristi Efterföl
jelse och till den ännu .ej utkomna 
boken om St. Dominilrns med text 
av Pere Lacordaire 0. P; Tyvärr 

1 hnnno vi egentligen blott riktigt 
med den sistnämnde och hälften av 
Thomas a Kempis. S :t Dominitkus 
är härlig, lätt förståelig och alltid 
i de skönaste färger. Den ,brist på 
t e c k n i  n .g man finner här lik
som i sa många andra av Maurice 
Denis' arföeten skulle säkert för
fära vår ypperlig,e danske bild
huggare Chresten Skil�kild, som j 



<..in liturgiska konst just lägger så
dan vikt vid t e c k n i n g e n. Mau
rice Denis verJrnr nämligen näs
tan blott med färger och är därför 
nästan omöjlig att reproducera. 
Detta. hans fra:mställningssätt är 
ett kra1ftigt utslag av färgernas 
symbolism och ett vältaligt för
svar för denna konstriktning·. I 
Thomas a Kempis är Yarje kapitel 
försett med tvenne mycket symbo
liska, mycket dunkla teckningar. 
De äro ännu utförda med hela den 
äldre symbolismens hemlighets
fullhet och - man knnde nog sä
ga - a v s i k t 1 i g a felteckningar 
och klumpighet. Och doc,k äro de 
ofta mycket djupsinniga, verka 
som en gripande ntlä,ggning av 
Thomas a Kempis' djupa tankar. 
Här liksom överallt i hans konst 
- detta. är ett ungdomsarbete, 
Manrice Denis har alltid varit en 
hänförd katolik - märker man 
klarligen, att hos Maurice Denis 
äro liv och konst e t t. Han är en 
brinnande kristen, därför målar 
och tecknar han så, han lever i be
traktelsen av Thomas a Kempis' 
odödliga bok, därför kan han i 1-
1 u s t r e r a den, något som man 
annars skulle kalla en orimlig 
up,pgift, men Maurice Denis är 
tillräckligt djup, tillräckligt ka
tolsk, tillräckligt symbolist för att 
kunna göra det. 

Sedan vår värd hade talat ·en 
stund om Jan Verkade, vars ovan
nämnda konversionsliistoria han 
ville sprida genom ett franskt för
lag, förde han oss in i sin "stora 
atelier". Likväl visade ja:g honom 

. först några fotografier och några 
teclrning·ar av Skikkild, vars konst 
jn påminner mera om Beuron än 
om ha.ns arbeten. 

Ma:urice Denis sätter Ben
ron mycket högt, fastän han själv 
är lagd åt ett helt annat håll. Han 
visade sig också; känna Skovg·aards 
dekorering av Viborgs dori1kyrka, 
som han kallar "un des plus cu
rieux ensembles decoratifs de notre 
epoque" ( i  Revue des Jeunes, tid
skrift för Frankrikes katolska in
telligens). Så gingo vi alltså ut i 
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hans stora atelier, och där funnos 
skatter, som jag'. s1rnlle 'behöva åt
skilliga ark för att uppräkna, om 
jag blott ville n ä m n a  dem alla. 

Först och främst originalmålnin
garna till hans berömda, nyligen 
utkomna korsväg (Se "Katholsk 
Bogsalg" Stenosgade, Köpenhamn) . 
Mycket gripande, men något ,fat-. 
tas. Liksom de i samma atelier 
förefintliga kartongerna till tre 
stora, broki,ga kyrkfönster är den
na avsedd för Prieures nya kapell. 
På kyrkfönsterna framställes tre 
olika ämnen bland annat en till
bedjan av J esnsbarnet i Betlehems 
stall. Bland de tillbedjande igen
känner man i de två små, rödkläd
da korgossarna hans egna två sö
ner (ett för Denis karakteristiskt 
drag). Här sågo vi också ett por
trätt av Pater Willibrord från 
dennes sista besök i Paris. Då 
Maurice Denis har givit honom en 
föet väl grönblå skäggstub be, ser 
han ganska sjuklig ut. Vidare fin
nas här ett port.Tätt av Renoir (av 
Denis) och ett självporträtt av Se
rusier, som jag på Maurice Denis' 
uppmaning också skall ut och häl
sa på nå,gon av dagarna. 

Maurice Denis har emlast deko
rerat tvenne kyrkor, Saint Paul i 
Geneve och kyrkan i Visnet, samt 
ett kapell. Saint Paul är en genom
vacker kyrka, uppbyggd och deko
rerad i intimt samarbete ,mellan 
arkitekten, Denis och kyrkoherden 
på platsen; en fint kultiverad 
fransman av Huysmans skola. År 
det ej idealiskt så 1 I denna kyr
kas a1Jsis har Denis målat Sankt 
Paulm: predikande i en ibåt, där 
man finner en hel rad figurer, som 
var och en skall symbolisera ett 
av hans brev, judar, greker, roma
re. Till vänster och höger om ap
sis apostelns omvände1se och ha.nR 
martyrium, ,fint lokaliserade av 
en palm och en romersk pelare. 
Vi sågo en modell av denna apsis 
och en fotografi av den genomhar
moniska, sköna kyrkan. Likaledes 
fingo vi se fotografier från V is
net. Det ovannämnda kapellet har 
flyttats till Louvren. Beklagligt 



är, att han ej får i uppdrag att de
kmera fler kyrkor, fastän han har 
en mäng·d ar,beten för världsliga 
företag-, teatrar och privathus. 
Musikens historia t. ex. i Champs 
Elysees teater och ett Backuståg-, 
strålande av exotiska färg-er och 
liv, till en affärslokal i Geneve. 
. Men det är kyrkorna, som ha hans 
hjärta. 

Till slut gjorde vi också ett ibe
sök i hans 1rnskapell, där det allra
heligaste Saluamentet förvaras. 
Här hade vi den sista stora upple
velsen. Det var en Jesu-Hjärta
bild. Vår Herre Jesus Kristus ses 
i djupaste kärlek utsträcka sina ar
mar mot människorna, och f r å n 
h o n o m, r u n t o 111 k r i n g 
h o n  o 111 strålar ett g-yllenrött 
1jus. Det är en så lättförståelig 
symbol för hans eviga kärlek till 
oss, för all hans skönhet och för 
vår enda och fnllkomlig·a, lycka. 

214 

i En g-rhrnnde predikan i färgernas 
symbolism! 

Ja, Maurice Denis är en av vår 
heliga, katolska Kyrkas hängiv
naste söner, en värdig lärjunge av 
Giotto och B eata Angelico. Han 
är det moderna Frankrikes J oa
kiin Slcovgaard, men övergår ock
så denne vår mästare, då han som 
katolik väl måste anses hava ett 
plus framför sin fromma ,grundt
vigianska kollega i Danmark, ty 
som Pater Willibronl Verlrnde, då 
han ännu ej var kristen, kände det 
och som han sedan har uttryckt 
det i "Die U nruhe zu Gott" sid 75 : 
"Icih fiihlte instinktiv welche 
Bereicherung der Glaube diesem 
jun.gen Kiinstler g-eibracht hatte." 

Gud give oss många sådana som 
han ! 

J a n  B a l l  i n, 
stud. theol. 

VITARE ÄN SNö. 
Till Maria obefläckade avlelses fest. 

Vitare än snö 
itr G-itcls hancl steg fram, 
änglaskaran att hans aifl111,akt 

prisa. 
Vitare än snö 
kom av Juda stam 
Jungfritn att Giuls faderskärlek 

visa. 

Svart av jordens stoft 
stoftets pilgrim, arm 
ser sin vita skrucl, i clopet given, 
stänkt av jordens stoft -
flyr till 111 oclersbann: 
.Moder, hjälp, min clräkt är fläc

kacl, riven! 

M ilcla M ocler ser 
barnets bittra nöcl, 
bä1· elen frmn till J esit helga 

hjärta. 
.M oclersömt hon ber: 
,Jesits, för din döcl 
rentvå själen, · lindra all dess 

smärta! 

Vitare än snö 
ren från varje fläck 
tvår han skriulen, helacl blir var 

rei!a. 
Vitare än snö 
själen, Herren - täck, 
får med hono11i evigt sailigt  leva. 

E. A. von Gegerfelt. 



. 
A 

Det nordiska vintermörkret bre
der sig allt tätare och svartare 
framför Credos torn. Föremålen få 
allt obestämdare konfauer och för
svinna slutligen nästan helt och 
,hå:llet i den alla motsatser förenan
de natten. · Man tänker med läng
tan på1 Södern, på landskapen med! 
de rena, lugna linjerna, belysta av 
sanningens klara sol. 

För närvarande hålles ett s. k. 
k y r  k o m ö t e i Stockholm, en 
statskyrkans representantförsam
ling till hälften sammansatt av 
lefomän. 'Alltsedan sin uppkomst 
på: 1860-talet har denna institution 
tyvärr mera verkat i de nedrivan
de än i de uppbyggande krafternas 
tjänst. Bland dess första fäder 
märkas män som P. P. W alden
ström och Viktor Rydberg. Dessa 
negativismens traditioner hävdas 
vid detta års kyrkomöte huvud
sakligen av den lutherska biskopen 
av Linköping, som särskilt riktar 
si,g mot elen athanasianska trosbe
kännelsen och läran om de eviga 
straffen. Sålunda undermineras 
statskyrkan inifrån av sina egna 
- långsamt men säkert. För öv
rigt sysselsätter sig mötet mest 
med !bagateller. De centra,la frå
gorna, som just nu äro så brän
nande, undvikas ängsligt. "Och 
vädren blåste och slogo mot det 
huset . . . '' 

I oktobernumret av F r i  k y r k
l i g T i cl s k r  i f t finne� en synnei:
ligen beaktansvärd artikel av rek
tor August Strömstedt om Kloster
tanken inom statskyrkan. På, tal 
om de senare årens hö,gkyrkliga 
rörelser i vårt land heter det här : 
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"Denna livaktighet berör egentli
gen ej det andligt-religiösa livet 
utan är närmast av ku1turell-ri
tualistisk art med en i regel omiss
foännelig katolicerande tendens." 
När man för nå,gon tid sedan från 
vår sida framhöll, att inom den 
heterogent sam:mansvetsacle stats
kyrkan en mäktig ström av under
medveten katolicism döljes, avvi
sade de allvisa ungkyrkliga lecTar
na dylika påståenden som "kyrko
historiska konstruktioner". Nu 
konstruerar själva den opartiska 
verkligiheten fram den ena händel
sen efter den andra, som !bekräfta 
denna vår förhånade upJ)fattning. 
Särskilt har år 1920 varit ett 1 i
t u r g i s  rn e n s å r inom sven
ska statskyrkan. Vi minnas de 
högkyrkliga "30 theserna" och hös
tens granna biskopsvigning i Upp
sala. 800-årsminnet av Sankt Bot
vids död hat i Botkyrka högtid
lighållits med en eärskild "B o t
v i cl s m ä s s a''. Svenska Kyr
kans Årsbok skall i år innehålla 
ett k a 1 e n cl a r i u m med "de 
viktigaste namnen på helgon". 
Själva F ö r s a m 1 i n g s 1b 1 a
d e t (N :o 37) bjude·r pål första si
dan sina läsare på en "V all:farts
predikan i Vadstena klosterkyrka 
elen 23 juli 1920 vid aiftonandakt 
fi ll minnet av den heliga Birgittas 
crödsda,g''. Inför dylika manifesta
tioner - endast några få exempel 
ur högen ha anförts - känner man 
sig frestad att säga: Att tala om 
en undermedveten katolsk anda 
inom statskyrkan är knappast nog. 
Det ser nästan ut, som om Sveriges 
lutherska kyrka, så snart hon nå
gon gång får v a r  a s i g s j ä 1 v 
- i fred. för cl en tyranniska riks
dagen, de tyska liniversiteten, den 
angloamerikanska sekterismen m. 
rn. -, ständigt kommer in på den 
gamla ärevördiga vägen till Rom 
utan att (hon sjäiv riktigt vet var
för det alltid skall tura sig så. 

Att svenska statskyrkan ännu 
alltjämt skulle ha g i 1 t i g  t v i g
d a  b i s k o p a r, har Credo aldrig 
påstått. Blott att vårt lands första 



lutherska ärkebiskop bliV1it vigd av 
verkliga katolska biskopar. Den 
apostoliska successionen har alltså 
i Sverige avbrutits a v  i n r e  o r-
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s a k e r, de vigselförrättancle lut-
herska biskoparna ha - både vid 
sina /biskops- och prästvigningar -
säkert ej haft viljan att "göra vad 
Kyrkan ,gör". Om redan Lauren
tius Petris vigning av liknande 
grunder varit ogilt,ig, är en annan 
fråga, som vi här ej vilja gå in 
på. Vad som kvarstår, är ju en
dast ett kyrkohistoriskt kuriosum 
utan reell betydelse - t i 1 1  d e t 
y t t r e  har statskyrlmns biskops
räcka obrutet sammanhang med 
den katolska och apostoliska Kyr
kans. 

Höstterminens första föreläsning 
i S a n k t A n s g a r  s S a 1 hölls 
den 10 november inför ett t alrikt 
auditorium. I ett inledningsanfö
rancle l'>åpekade Pastor Assarssun, 
att Sankt Ansgars Sal är upp
byggd efter liknande principer 
som Kathol.sk Höjskole i Köpen
hamn och att denna i sin ordning 
- grundad av den i förtid bort
ryckte konshiären Mogens Ballin 
- tydligen är starkt påverkad av 
den nordiska folkhögskolerörelse, 
som utgått, från Grundtvig med 
målet:  solid religiös och nationell 
upplysning och fostran för hela 1 

folket. Så tänka också vi oss vår 
rörelses uppgi'ft. Sedan JJestegs ta
larstolen av aftonens föredragshål
lare, konstnären Lennart N y;\Jlom, 
som med ut,gångspunkt från ett ka
pitel i Victor Hugos N otre Dame 
påvisade, hur mänskligheten först 
utti'ycHe sina tankar i sten, momi.
ment, tempel, kyrkor. Så kom 
Gutenberg, och· "boken dödade 
kyrkan". Arkitefrturen var pj 
längre behövlig som en folkets 
bok, dess förfall beg·ynte och sam
tidigt kom 1500-talets stora kyrkli
ga revolution och krossade den ka
tolska enhetstanken. Det originel
la, tankerika föredraget belönades 
med tacksamma applåder. 

Ä r k e b i s k o p  F a u l h a :b e r  
av Miinchen har med anledning av 
kardinal Amettes död sänt en 
hjärtlig kondoleansskrivelse till ka
pitelvikarien av Paris Monseig
neur · Roland-Gosselin. De Irntol
ska tidningarna i Paris ha låtit av
trycka detta vackra och intressan
ta dokument. 

Kardinal Ferrari, ärkebiskop av 
M i 1 a n o, fö1föereder grundandet 
av ett helt och hållet katolskt uni
versitet i sin stiftstacl. 

De sista dagarna av oktober må
nad har i B u  cl a p e s t  hållits ett 
storslaget landsn1iöte för hela Un
gerns katoliker. Aldrig förut vid 
liknande tillfällen har entusias
men varit så stor som denna gång. 

Katolikerna i elen S y d  a f  r i
k a n s k a U n i o n e n ha i full för
ståelse för pressens betydelse for 
vår tid beslutat starta . ett omfat
tande katolskt tidningsföretag. 
Också en pappersfabrik har samti
digt grundats. 

D e n  H e l i g e  F a d e r n  
har i en särskild skrivelse  till 
Monseigneur Grassi, Abbot av 
Marino, lyckönskat denne till 
hans beslut att bilda ett särskilt 
bola,g· för produktion av filmer, 
som "både genom konstnärligt 
värde och moralisk halt fullt kun
de tillfredsställa den kristna ung
domens lärare och uppfostrare." 

För första gången sedan sju år 
ha t y s k .a p i 1 g r i m e r i 
höst kunnat vallfärda till den evi
ga staden. Det är en grupp Irntoli
ker från Köln på hundra man med 
ärkebiskop Schulte i spetsen, som 
ha firat allhelgonadagen i det påv
Iig.a Rom, där så många helgon ha 
levat och dött. De ha också i pri
vataudiens mottagits av Den He
lige Fadern. 
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FRÅN LÖFTENAS LAND. 
Den katolska Kyrkans framsteg i Förenta Staterna. 

När Columibus första g,ången 
steg i land på den nyupptäckta 
amerikanska jorden, planterade 
han där höguidligen ett kors och 
tog landet i besittning i den ro
merska Kyrkans namn. 

Hemma hos oss är Amerika 
mest: :känt ,son}J härden Iför ett 
febrilt materiellt skapande. Däri
från översvämmas ju Europa med 
varor, och dit resa ,råra affärs
män och industriidkare för att stn
dera villkoren för en .här okänd ar
betsintensitet och för det ekono
miska livets bästa tänkbara pra.lc
tiska organisering. 

Få äro säkert de svenskar som 
tänka på, att Amerika .ocfä allde
le,s speciellt ]'örenta Staterna un
der det sista s�klet varit skårle
platsen för en andlig och religiös 
utv,eclding, som satt till sitt mål 
att erövra den Nya världen :H 
Roms Kyrka och att av den göra 
en mäktig och hängiven apostel för 
den katolska tron, sålunda i prak
tiken omsättande Columbus syrn-
1boliska handling. 

Förenta Staterna� inflytande på 
Europa och då även på Sverige 
är så stort, att ' ,det är hög tid att 
taga någon notis om den katolska 
alrtion, som där under det sista 
århundradet fört till ,så storartade 
resultat. 

Vid det förra seklets början var 
den ur Englands våld nyss /befri
ade r,e,prubliken så: gott som helt 
och hållet protestantisk. Bland 
en beifoUming· av 5 miljoner fun
nos endast 40,000 katoliker. De !ha
de en biskop, trettio präster, alla 
utlänningar, och mässan firades 
endast i några enlda små kapell. 
Invandringen hade ju dittills hu
vudsakligen skett frå11 det 1Jrote
stantiska England. I Västerns re
publik härskade puritanis,men ,så 
gott som oinskränkt över det reli
giösa livet. 

Under 1800-talet har en mäktig 
invandring skett til l Förenta Sta-

terna från Europas katolska län
der, men framförallt har elen ro
merska Kyrkan där utvecklat en 
outtröttlig verksamhet cich en mål
medveten proipaganda, som g·jort 
Stjämbanerets rike till det kanske 
mest loftesrika ' iframtidslandet för 
den katolska tron. I själva verket 
ha i intet av de som protestantiska 
ansedda länderna hennes framsteg 
varit 1så stora, så överväldigande, 
som där. 

Ar 1919 ägde Förenta Staterna 
17 miljoner katoliker och om be
sit tningarna rnechäknas mer än 26 
niillioner. På fastlandet fmmos 14 
ärkeviskopsdömen och 100 biskops
stift Själavården sköttes av 
19,000 katolska präster, därav 
5,000 tillhörande oiika ordenssa,m
fnnd. Den katolska gudstjänsten 
firades i mer än 12,000 kyrkor, 
spridda över hela det väldiga ter
ritoriet, som är lika stort som hela 
Europa. OmJcring 5,500 katolska 
skolor fmmos ,med 1 ½ millioner 
lärjungar. Förr fanns ej en kato
lik på 100 amerikanare, nu finnes 
en på sju. På vissa platser är det 
katolska procenttalet ännu stfrrre. 
I New-York och Chicago tillhöra 
minst 33 % , i Boston 60 % den 
romerska Kyrkan. Särskilt an
märlming.svärt är, att Nya Eng
lands stater, som •förr voro den 
puritanska protestantismens hu
vudfästning, nu äro mer än till 
hälften katolska. 

Denna ,stora och glädjande för
ändring- 1Jlir ännu undei"barare, om 
man tän�rnr 1p,å de svå1·igheter, som 
ha måst övervinnas. Allt - har 
måst nyskapas, både personal och 
m:ateriella tillgångar. Prästerna 
rekryterades länge från utlandet. 
Deras ,ffö·sta kadrer J:iildades av 
sådana trogua Kyrkans · tjänare, 
som den .stora revolutionen drivit 
ut från Franki·ike. Så srnåningom 
framväxte doek ett inhemskt, ame
rikans.kt prästerskap, trots de till 
synes stora svårigheterna hos ett 



folk, som i så hög ,g-irad intresserar 
sig för materiellt förvärv. Nu be
'höver Förenta Staternas Kyrka ej 
längre utländsk !hjälp för att ifylla 
sitt ibehov .av själasörjare. De till 
ett 80-tal uppgående prästsemina
rierna ,fyllais för varje år av .allt 
flera lärjungar. I New-York .fin
nes en präst för varje 1,500-tal 
katoli]mr, under det att motsva
rande siffra för Paris är 1 på 5,000. 
Läng·e mottog Förenta Staternas 
Kyrka runderstöd ifrån L'Oeuvre 
de la Propagation de la Foi. Till 
år 1892 hade därifrån influtit gå
vor av tillsammans, 25 mil.lioner 
francs. Nu är det Förenta Stater
na som själv ger till den katoLska 
missionen. Förra åTet var dess l)i
drag t. o. m. högst av alla jordens 
länder till nyssnämnda för,ening 
för trons utbredande, och översteg, 
såsom förut i Credo omnämnts, 7 
millioner francs. 

I den uppiblomstrande ameri
karuska Kyrkan leves ett aktirvt 
fromhetsliv. Då en europeisk gäst 
ern gång frågade sin amerikanske 
ämbetsbroder, ,hur niånga i hans 
för.samling som ,fy Hcle sin [Påsk
plikt, svarade denne : "Alla na
tnrligtv.iJs, med nå1gra ytteTst få 
undantag." De som säga .si:g vara 
katoliker äro ,det i ·hjärta oc:h liv. 
F.ö:g·,a intressera de sig för teolo
giska spetsfrund:ig·heter och thålla 
sig i dessa avseenden fin den lryrk
liga a,u:ktoritetens avgör.anden. I 
stället låta de ,sitt kristna intres
se taga sig uttryck i ett energiskt 
kristligt och socialt arbete för att 
i 'llåc:le andligt och lekamligt avse
ende hjälpa sina lidande 1andsmän. 
Däråt ägna de sig mecu liv och lust 
ooh visa en förv,ånande initiativ
rikedom. Bland de må1ng·a :före
ningaTna må nämnas "The Ameri
can Federation of Oatholic Socie
ties", son1 är organiserad iför att 
motverka oilnoralisk och intolerant 
la-gstiftning, "The Ohurch Exten
sion .Society", som· ger sin hjälp 
för att byg.ga kyrkor oc'h under
hålla präster i fattiga och glest be
folkade trakter och "The Union of 
i he Oafäolic Missions", vilken be-
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driver :katolsk propaganda bland 
icke ,katoliker. Alla stora ordnar 
äro representerade i Förenta Sta
terna. Särskilt märkas !benedikti
ner, dominikaner, franciskaner, re
demptorister, j esuiter, ka'l.'melite1', 
marister o. lazarister. Mest intres
sera sig amerikanerna för de ord
nar som lha ,ett aktivt arbete på 
sitt progr,al.lll, rframföra.llt för jesu
iterna. En ,särski1d amerikansk 
kongregation har skapats, det av 
P. Hecker stift11de Paulisternas 
sällskap, vilket har till ändamål 
att ar'beta på l]_H'otestanternas om
vändelse. Med stor iver och fram
gång ägna de sig däråt, dels direkt 
genom egen predikan och litterär 
verksamhet, dels g·enom de präster 
som de uppfostra i sina seminarier. 
Konvertiternas antal rup!J.Jg:år till 
flera tiotusental om året. 1906 var 
det t. ex. omkr. 25,000, däribland 
icke så få skandinaver. 

Detta lllissionsarbete bedrives 
med en för våra förhållanden 
okänd energi. När en ny stad hål
ler på att uprpväxru eller ett nytt 
kvarter ;bygges i ett redan existe
rande samhälle eller när en för
samling- blivit alltlför stor skickar 
biskopen efter en un,g präst och 
säger till 'honom :  "Ni är kyrkoher
de över denna stad, över detta 
kvarter från elen här ·gatan till den 
där. Gå och gör ert bästa". Inga 
kyrkliga byggnader finnas. Det 
är ej taL om att g,e den unge 
prästen någon pekuniär i:J:ijälp. 
Han 'f<år reda sig al1deles ensam. 
På någm fä: år är allt färdigt och 
organiserat, det mesta är betalt. 
Biskopen kommer o�h inviger kyr
kan, välsignar f.kolan och lyck
önskar kyrkoherden och 1hans för
samlingsbor. 

Ett konkret exempel kan ibäst 
belysa de faktiska förhållandena. 
För nä!g-ra decennier s,edan sändes 
en ung präst till ett gr.uvdistrikt 
i Ohio. Det var hans första plats, 
och denna trakt hade aldrig' förr 
sett en katolsk andlig. Det fanns 
inga yttre resurser, varken kapell 
e1ler ,prästg'.ård. Befolkningen, på 
ungefär 4,000 personer, tillföörde 



olika nationaliteter, polacker, ma
gyarer, Urroater, italienare, tys,kar, 
fbelgier och syrier. Endast 1,000 
voro katoliker. Nu !finns i denna 
trakt, tack vare den unge kyrko
iherdens nit och de fattiga g·Nwar
betarnas frikostighet, fyra kyrkor, 
tre andra lokaler för mässans .fi
rande och katelrnsundervisning, 
tre skolor, som ledas av 1nmnor. 
Den outtröttlige prästen har lärt 
polska, italienska, magyariska, 
tyska, franska, lu·oatiska, för att 
kunna predika för varj.e folkslag 
på dess språk. 
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Den amerikanska befolJmingen, 
som överallt runtomkring sig 
ser sorgliga exempel på 1kristen
hetens söndring, har blivit · djupt 
gripen av den katolska Kyrkans 
maj estätiska enhet. Det misstro
ende och de !förföljelser, som förr 
voro gaillska allmänna, ha nu så 
gott ,som helt odh hållet upphört, 
ocili Kyrkan bemötes öv,erallt med 
aktning och vördnad. ]förr, då den 
irländska immigrationen började 
antaga större propOTtioner utbred
de sig en viss stämning· av miss
troende mot den romerska religio
nen och nitislrn fanatici ,försökte 
att framställa den ,såsom oförenlig 
med en uppriktig amerikansk pa
triotism. Denna s. k. "N ative-Ame
rican mo;uvement" åistwdkmn ,gan
ska stor skada. År 1843 förstör
des ,en katolsk kyrka i Phila- ! 

delphia och hlod flöt. 1844 upp
brändes ursulinerna,s kloster i 
Boston. Nu vore sadana U[lJpträ
den omöjliga, trots de fördomar, 
som ännu sitta kvar här och där. 
De mest inskränkta måste nu er
känna den ·betydelse som Kyrkan 
spelar både i den stora världen 
och i det nationella amerikanska. 
livet. Där är hon utan jämförelse 
det största reli'giösa samfrtmdot. 
Ingen protestantisk deno,mination 
uppnå,r -hennes numerär. Och hon 
är ocJcsä utan gensägelse det reli-, 
giösa samfund i elen stora republi
ken som äger mest religiöst liv, 
den ojämförligt största ri10raliska 
ocili sociala aktiviteten. De offent
liga my'.ndigheterna äro artiga mot 

den katolska hierarkiens chefer 
och iu'b:iuda dem att närvara vid 
de stora nationella /festerna. När 
år 1893 400-årsminnet av Ameri
lrns 111pptäicikt firades med en 
världsutställning i New-York 0011-

bads stadens katolska ärkeiJ.:Jiskop 
att med ett reli,giöst tal ö\ppna 
festligheterna. Då vid ungefär 
samma tid Leo XIII sände en legat 
till Förenta Staterna, mottog ho
nom republikens regering med alla 
övliga officiella heder,8Jbetygelser. 
Vid stiftet New-Yorks hundraårs
jubileum sände :presidlenten Roose� 
velt ett lyckönskningsteleg,ram. 
Visserligen äro stat och Kyrka 
skilda i Förenta Staterna, men 
ingendera parten drar den ,slutsat
sen, att de skola ignorera var
andra. , FörJdarin1gen till, att Kyr
kan njuter ett så:dant anseende 
oc'h utövar ett så!dant inflytande 
i Västerns stora repulblik är, att 
hon dar i sanning är en .folkets 
Kyrka. Ty för varje nytt är 
vinna i])rästerskapet och episkopa
tet en allt intimare kontakt med 
nationens liv. 

Denna såJ underbart levande ocih 
populära Kyrka ser !framtiden an 
med förtroendefull' optimism. Den 
känner, att den har vind i seglen 
ocli den ser obegränsade 111öjli.g·
heter fram:för sig. Den ,är tacksam 
för friheten och förklarar den 
värdefullare än alla privilegier 
och officiella ynnestbevis. I tan
karna ser {len hela ArneriJrn vun
net d'ör den katolska religionen. 
Och redan är i sanning den ameri
kanska Kyrkan ett av värld.ens 
mest betyclelsefnlla katolska cen
tra. 

Det katolska Amerika skådar 
med förtroende och hänförelse mot 
det påvl tg'a Rom. Också är det ju 
helt och ,hållet i den trofasta lyd
naden mot apostlafursten Petri 
efterträic:lare som_ hemligheten i 
dess förundransvärda växt ligger. 
Kardinal Gibbons, en av det Jrn
tolska Amerikas ädlaste söner, 
har i följan,de ord rpå ett vackert 
sätt givit uttryck åt denna kän
sla : "Då' man från  Amerika ibe-
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traktar Rom i mitten av Europa, 
framträdet det där påJ samma sätt 
som 8:t  Peterskyrkans kupol av
tecknar sig · ifrån den romerska 
kampagnan, ensam dragande till 

sig· och fäng·,slancle resenärens 
b1icJrnr, under det att allt det övri
ga där0,1n:kring försvinner i diset 
och utplånas för blicken". 

B. 

CREDOS BÖCKER. 
Med tanke på elen shmdande 

julen, ,bokmarknaclens gyllene tid, 
ville ock.så Credo o,mnämna, några 
nyutkomna katolska iböcker. 

Pater Joachim SS C. C. 
I n t r o n i s a t i o n e n  a v  
J e s u ru 1 1 r a h e 1 i g a s
t e H j ä r t: a i h e m
n1 e n. 

Denna lill.a bok har blivit över
satt från holländska av vår ener
giske pastor Kuipers i Göteborg. 
I all .sin anspråkslöshet erbjuder 
den mycket av intresse för oss lrn
toliker. Den innehåller huvudsak
ligen en överslikt av den sydmneri
kanske ordensprästen pater Ma
theo Crawley Boeveys ståtliga 
liv,sverk, grundandet och utbre
dandet av å:en s . .k. Jesu Hjärtas 
intronisationen i hemmen. En en
kel ceremoni : en ibild av Jesu 
Hjärta sättes på hederspratsen i 
varje enskilt hem, familjen :invi
ger sig åt de11 konungslige Fräl
saren. Detta skall symlbolisera. att 
det är Jesus Kristu'S, som är hela 
hemmets hene och konung. Bland 

de medföljande dokumenten in
tmsserar särskilt ett brev till pa
ter Matheo från karcllinal Louis 
Billot, li vilket också den för den
ne ,store dogmatilrnr egendomliga 
blida humorn på sina ställen ly
ser fram. 

Johannes Jörgensen. A 1-
v e r  n e r •b j  re r g e t. Gyl-
dendalske Forlag. 

Alla vänner av Johannes Jör
gense11s författarskap måste gläd
ja sig över denna hans sista bok. 
Den är rik på friska, lev·ancle 
skildringar och djupa reflektioner. 
För att fullt kunna uppfattas och 
uppskattas måste elen fäsas lång
samt och med en viss eftertanke. 
Det är i ,sin egentliga älsklings
värld, det fransiskanska Italien, 
som Jörgensen rör ,sig i denna 
vallfartsbok. Hur förmår han ej 
med en kort (beskrivning, tränga 
ned på djupet av frågorna! Man 
glömmer så t. 1ex. iicke lätt vad 
han pJt sid. 28 skriver med adrnss 
till många av vär tids ibeundrare 
av Guds fattige frå,n Assisi, "srer-
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självibiografi "Mit livs Legende"1 lig i <let italiensvrermende Eng·
land og det moderne fritrenkende 
Ital,ien". Dessa göra sig gärna en 
sankt Fransiskus efter ,sitt eget be
läte, de viLja i honom /helst se 
"N aturelskeren og· den vandrende 
Guds Spilleman<ll", soLsångens 
hänförde skald. Men veta de ock
så, v a r  det stora helg·onet dikta
de denna hymn. Jo, det var i San 
Damiano, lmn var då halVJblind, 
"og han laa i en Rörhytte, som 
var fuld a f  Mus, der löb hen over 
ham Dag og N at, saa han ikke fik 
Blund ri Öjet - og' han led af 
Leversmerter og Smerter i 1\1:ilten 
og i Maven - og der, midt i Syg
doms Pine og Blindheds ·Mörke og 
Sövnlöshed og Museplage, digtede 
han en Morg,en efter en f.orpint · 
Nat 1Solsaingen". D e t. t a är ka
tolsk ·ande, men den ligger för 
högt för vår tids estetsnolbbar. 

1 Av denna framgår med största tyd
lighet vihlien metafysiskt anlagd, 
g r u b b l a n d e  i n t e l l e k t u e l l  
natur Johannes Jörgensen är på 
samma gå,ng som han är konst
närssjäleru och temperamentsmän
ni!skan. Alltifrån sin tidiga ung
dom .se vii honom här av tillfälliga 
upplevelser, av ideer han illlham
tat genom trägma filosofiska och 
litterära stu:clier och av egna fun
cl!er,ingar stäncfigt och jä.mt �mick
ra hop olika världsförklaringar 

Johannes Jörgensen: D e n  
y t t e r s t a  d a g e n. Lind
blads förlag. 

Lindblads förlag i Upsala har 
på siista tiden med iver varit verk
samt för att här i larudet sp1,ida 
en bättre och gedignare religiös 
litteratur än Evangeliska F'oster
landsstiftelsen, Svenska Miiss.ions
förbundet och a,ndra representan
ter för den enklare smaken ha 
å'stadkommit. Som ett led i denna 
Rträvan får man väl ibetraikta den 
översättnring av J onai:mes Jörgen
sen� gripar n1e lbok : "Den yderste 
Dair". som det nyligen l åtit ut
komma i marknaden. För vänner 
av Jörgensens konst äT rlenna hok 
Tenan en p:amrn al bekant. Oss in
tresserar meTa . VåT Lösens vis
rloirnsord inför det nya fenomenet. 
Recensenten i rl enna tiidning blic
kar geruast ned i. de hernlighetsfnl
la,ste rljnpen aY Johannes Jörgen
sens sammansatta psyke. ''Det äT 
rlen katolska ·k:vrkanc; mysticism 
nch estetieism . som lockat och 
fån!!."at honom." Hm· <leima skarp
synta hedönrnTe fäst . ,Törgensens 

. och väddsåskådningar. Också 
som katoliik brottas han ofta med 
intellektuella problem. Vår Lös-en 
har nog den redligaste vilja att 
vara rättvus och förstående. Men 
vissa förllmnskaper erfordras ock. 

Sigurd Dahllöf. J u n g
f r u M a r i e h a n cl. Dik
ter. Göteborg. Medens Bok
handels A.0B. 

Här ha vi en liten förtjusande 
julbok. e11 knippa små dikter av 
vår skalicl Sigurd Dahllöf, enkla, 
innerliga diikter. som tala varmt 
till oss om ett hjärtas kamp och 
längtan, längtan 1i.ppåt till de evi
ga höjderna: 

' 'Hän mot h�mmelrikets städeT 
strävar jag i hårrl-a. väder, 
lång är vägen än. 
Men <len vårvind, som miig· mötte, 
styrkte, helade den trötte ; 
Gud vaT id'old i den." 

Bokens senare del i.nnehåller 
fria omdiktningar av garnmaltida 
svens/ka böner och psalmer, vack-
1;a pärlor nr våra fromma .fäders 
skattka.mmare, vilka skalden räd-

. dat från glömskan och skymun
dan och framlågger för oss i till
talande och pietetsfu1l infattning. 

Dik'trboken framträrler i en 
konstnärlig, vacker utstyrsel. 
Mycket lämpliir som julgåva, bör 
nen isynnerhet finna vägen till de  

, lrnto1ska hemmen till julen. 
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FRÅN FÖRENINGSLIVET. 

l<' ö r e n  i n g e n  U n i t a 'S' i n v i g-
n i n g s  :f e s t. I oktobemumret av Crecki 
återlfanns ett utdrag ur fö11eningsregistret 
för StookhroYms stad, som upplyste, atL 
den 4 juni  i år stadgar antagits för Hyres
föreningen Unitas u.  p. a., ' •vars ändamål 
är att i huset n,;r 29 här i staden förh�,ra 
en J ägeIJ1het, ,avs•edd att utgö,ra en samHngs
plats , för Familjeföreningen Concorelia 
Cafäolica och därjämte tjanstgöra som lrn
tolslc föreläsningslokal". 

Den 4 november ägde den högtidliga in
vig,1ingen av U11itas' lokaler rum under 
l ivlig anrslut11ing från föreningsmedlem
marnas .·sida. B1and särskilt inbjudna gäs
ter märktes flrämst Hans H ögvörelighet 
B iskop Bitter. Även fö11samlingens övriga 
prästerskap hade mangrant antagit inbjnd
ni,ngen. 

Festen tog sin början kl. ½ 8 e. m.  
Sedan gäs·tema intagit sina platser i före
läsningssalen, inleddes högtidligheten med 
Beethovens härliga C-mollsonat, som på ett 
genialiskt •sätt tolkaete,s av koncertmästa
ren vid �ungl. Hovkapellet G. Turicchia, 
accompagnernd av konstnärinnan fröken 
Ilfät'ta Ohlson. 

Dilrefter b esteg,s talai·estolen av fö11e
ningen Unitas' ordförande,. Kaliq. Edvin 
Sandqvist, som i ett h ögstämt hätsnings
tal redogj rnrde för Unitas' verksamh<E•,t och ·  
ändamål. · Unitas - elet ä r  föreningens 
namn ,ocb dess p r o  g r a m. Ehuru ll'ör- . 
aningens egentliga pppgift enl igt stadgar
na vo11e handhavanclet av ekonomiska värv, · 
såge densamma i cke däri sitt s1utmål. 
' •D•:ivkraften till vår gärning är att söka 
i vå<r glada förvi•ssn ing, att vi genom ska
pandet av vissa y t t r e förutsättningaT . 
i näg,on mån ·kunna tjäna .elen ,höga i.de
ella uppgift, som kan ligga i arbetet på 
enandet och närmandet av dem, vilka i ·  
grunden s å  intimt sammanhöra". Sedan 
talaren, antytt . föreningen;; 'förhoppning 
att genom ,allas gemensamma . strävanden 
och arbete möj ligen i framticl:eill kunna 
JJ3,gga en S :t ,,nsgars gård, hälsade han 
de näeva,rancle välkomna, främst Hans Hög
vördighet Biskop B itter, erinrande om huru 
elen välsignelse, Unitas styrelse vid s in 
start av honom mottagit, redan burit rik 
fruU. - Talaren vände sig därpå ti l'l de 
meel lemmar · av församlingen, som genom 
storartade IJiclrag och offervilligt arb'e,te 
möj liggjort fö1,hyrandet och inredningen av 
lokalerna och uttalade till dem föreningens 
tack. Bland personer, som genom dona- · 
t ioner och träget arbete, genom goda 
råd och anvisn'ingar · förvärvat sig för
eningens stora . taclcsamhet, nämndes gre
vinnan Sparre, konsulinnan 'l'rapp, frök
narna 1la'rie och Valborg Foss, fröken 
Edith Blom. cloktorinnan Sundström, 
bankkamrer Salrnson, ingen.i ör B lom, fru 
Aclams-Ray m. fl. Ordföranden överläm
nade clärpä Unitas lokaler och egendom till 
Concordla Catholica :s begagnancle, varjäm-

te l lan bragte ledaren för förelä:sning,s
\'et·ksamheten, pastor D. Assarsson, en 
lljä!·tlig välk,omsthälsning. 

Scclan talair·en slutat, framträdde Hans 
J fög·vörclighet B iskopen och erinoracl'e i 
Yat·ma ocl1 väitalig,a orcl om Yacl h an 3•tt
rat vicl invigningen av S :t Ansgars sal 
är 1919 angäende vilcten av odelad enighet 
i allt samarbete och försäkrade förenin
gen om sin välbevågenh et. 

Däretter sprielde ,s'ig gästerna i våruingen 
för att närmare. betrakta elen vaclcra in
redningen samt intaga för.friskningar. Vå
ningen be;;'tår av tre rymliga och vackra 
rum, · biblioteket, föreläsningssalen och 
salongen, v ilken . genom sin gedigna ele
gans och lugna hemtrevnad alldeles s,pe
ciellt inbjucler ti ll \förtroligt samspråk och 
an,::;enämt säUska1psliv. 

Fö1,e.läS'll i11gssalen, S :t Ansg,ars sal, prydd 
IJL a. med Iwnsulinnan '!'rapps vackra tav
la., framställande elen h el .  An<.igar, är vida 
rymligare än. elen,. som i fjo l  invigdes, och 
som gläcljancl'e nog genast visade s i g  vara 
för l'i ten · för sitt auclftorium. MöblleTacl 
med utmärkt bekväma stolar och väggbän
kar sairut förseclcl med talarestol, gör den 
ett värdig,t och i hög grad anslående in
tq•ck. Biblioteket erbjuder elen MtteräJrt 
intresserade en lugn och, angenäm tillflykt. 
Dess väggar prydas liksom salongens av 
värc!efulla, lwnstyerk, skänker, av konst
nä1:er, tillh,ör_anele, församUngen. 

Sedan lokalerna beundrats, vidtog andra 
avdelningen · av festprogrammet, som inled
des av baron· a: Armfelt med ,ett sakrikt 
och intressant föredrag om Klosterlasses 
l ittr.rära . verksamhet, dan tärde j,esuitpa
tern Lam:entius Nilssön, som här i Sverige 
var verksam umier 1500-talets s ista årtion
den. 

Den officiella delen av programmet av
slutades med att fröken Lena Oederström 
själfullt och medryckande deklamerade en 
för til1fället av Pastor D. Assarsson för
fattad högtidsdi'lrt, va11s manande slutord 
gävo ett gripande uttryck för elen lcle, som 
böt· vara det centrala i vårt katols'lm för
samlingsJ.iv och för ,Unitas' strävan : 

"Enhet - men ej blott på festens stäm-
ningsstunder, 

Enhet - framför /!lit. i vardagsslitet, 
Aldrig, aldrig kan e.tt .verk gä under, 
S0n1 i endräkt vuxit stort av l itet. ' •  

Sedan supe intagits o ch samkvä� 
met forsatts ännu en stund, var den ståt
l iga invigningsfesten slut, efterlämnande 
hos deltagarna en lcäns,la av varm o ch glad 
tacksam'het mot alla dem, som genom stor
art:icl offervillighet oCJh outtröttligt ar
bete velElt rförverkliga Unltas i de. 

<1. I l .  



Familj eföreningen Concordia 
Catholica 25 år. 

Den katolska familjeföreuingen C b n
c o r d i a c a t h o 1 i c a firade på onsdagen 
sitt 25-årsj ubi!eum med högtidlig mässa 
på morgonen i S :  ta Eugenia kyrlrn samt 
på aftonen högticlssammarikomst å Gillets 
festvåning. Vicl denna sammankomst re
dogjorde ordföranden, ingenj ör Eclv. B lom, 
i sitt hälsningstal för föreningens verk
samhet under de gångna ärnn. Konstnii
ren Lenna-rt NylJlom uppliiste en av honom 
författad j ubileumsdikt, en kör av unga 
flickor utförde gamla katolska sånger från 
medeltiden uncler ackompanjemang av har
pa. Fröken Ingricl Lang· från hovkapellet 
utförde solonummer på haqrn. Bland cle 
närvarande märktes medlemmar av ka .. 
tolslrn prästerskapet här och i lands
orten samt ett 70-tal medlemmar av 
1:ärvarancle katolska /församl ingar. 

Vicl 10-ticlen vidtog supe, uncler vilken 
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åtskilliga tal h öl los or-h den gem)·tllgastc 
stämning Val' rådande. 

__ F_öreningen håll er åter allmänt samman
träcle torsdagen elen 9 december kl. 7.30 
e. rn. å FöreningsLokalen . Biblioteksgatan 
29. "T o r s 11 a m m a r  e o c h k o r s e t" 
blir clärvid ämne Iför ett föredrag av fil .  
kanel. Sven FJ1 lanclsson. !Dfter föredraget 
enkel supe. 

Föreningslo'kalen hålles öppen söndagar 

kl. 1�3 och torsdagar frän kl. 7 e. m.  

Den 8 noycmber b ilclades en katolsk stu
clentföl'ening, "Academi cum catholicum" 
mecl säte i Stockholm. Ett av fil. lie. 
.r. Linclers utarlJetat stadgeförslag antogs 
mecl några ändringar ocl1 strykningar. 
•rm styrelse Iför resten av il.ret valdes· kyr
koherden teol. och fil .  doktor Edward 
\VJessel ( orclf. ) och fil .  lie. J. L inclers 
(vice ordf. ) .  

OM MARIE OBEFLACKADE AVLELSES FEST. 
(Till l(yrkliga l(alendem å nästa sida.) 

llarias olrnl'läelrnde mlPlses fest (8 Dec. ) 
finna Yi reclan år 67:i i österlandet ocl1 
ungefär sarnticl igt omtalad som partilrnlar
l'est i Spanien .  Klernens XI föreskrev festen 
nos som påJJjuclen !'ö l' hela kyrkan. 
J•:fte1· det slutgiltiga faistsitällandet 
av clogmen om Marias olJefl. avlelse rlen 
i\ nec. 1854 meclgav P ins IX ett denna feRt 
motsrnrande oiff ic ium. Ar 1863 skrey lrnn, 
merl uppl:ävan(let av alla älclre clylika, elt 
nytt offi c ium och en ny mässa för clenna 
rest, gäl lanclc för he i:a kyrkan. Leo XIII 

Hii l lelsc. I förngåPncle nummer har i arti
kP]n om Alla själars dag ett föral'gl igt fel 
insmugit sig i clet 'l'ertull ianus blivit t itu
l ernrl helig. 'l'i l l  rättelse meddelas lf'öljan
i l r : 'l'rrtnl l i anns ·r 2 '10 hör till apnlog-eter-

gav 1879 festen den hög·sta rangen med 
fö l'egiiencle vigildag. Denna fest till min
ne ay elen särskilcla nåcl, genom vilken 
cl. h .  j ungfrun från första ögonblicket av 
sin tjllvaro varit fri från arvsynde·ns 
I läck, firas ,sinnrikt just i adventets b ör
;a1), ty mecl Mruria avlelse börja de första 
messiansirn profetiorna att gå i up_pf)•ll else. 
Dä11för hälsar Kyrlrnn Maria på denna clag 
:;om morgonstjärnan, som Jyebådar fräls
n ingens annalkande clag, Jesus rättfärcl-igl1 e
tens sol .  

na och försrnrncle lu·i stenllomen i flera ut
märkta skrit'Le1·. doc:k ej utan sårande 
skiirpa. Slöt sig tyvän på senaste år till 
Montanj.sternas sekt noll skilcle s ig· clärmerl 
frfln Kyrlrnn. 
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Verka. tör tidskriftens spridning. 
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1 .  Onsdag. Ferialdag. 16. '1'orsdag. S. Eusebius B isk. Mart. 
2. 'l'orsdag. S :a B ibiana. Jungfru, Mart. , 17. 
3. Fredag. S. Francislrns Xaver. Bek. 

1 

Fredag. 
dag. 

Kvatemberfastedag. Ferial-

(Jesu hjärtas fredag). 1 18. 
4 .  Lördag. S. Petrus Chrysologus Bisk. 

Lördag. 
dag. 

K va temb erfastedag, Ferial-

Kyrko lärare. 
5. Söndag. Andi•a i Advent. 19. Söndag. Fjä1•de i Advent. 

6. Måndag. S. Nicolaus. Bisk. Bek. 20. Måndag. Vigildag till Ap. '1'omas fest. 
7. 'l'isdag. Vi·gildag till Maria obefl. av- 21. Tisdag. S. 'l'omas apost. 

lelses fest. 22. onsdag. Ferialdag. 8. Onsdag. Maria obefläckade avlelses 23_ 'l'orsdag·. Ferialdag. ,est. � 
9 l Torsdag, Fredag : dagar inom oktaven 24. Fredag. J ulafton. Vigl1Iast.e1h,l', 

iO J av Maria obefl. avlelses fest. 25. Lörlia!J. Juldagen. Vår Herre Jesu 
11. Lördag. S. Damasus I. påve. Bek. Krisci födelse. 
12. Söndag. T1·eclj e i Advent. (Gaudete. )  26. Sönda!J, S. Stephanus protomartyren. 

(I högmässan Mar. obefl. avlelse). 27. Måndag. S. Jol:annes. Apost. Evang. 
13. Måndag. S. Lucia. Jungfru, Mart. 28. 'l'isdag. Menlösa b arnens dag. 
14. Tisdag. D ag inom oktaven. 29. Onsdag. S. Toma,s. B isk. Mart. 
15. Onsdag. Oktavdag till Mar. obefl. avi. 30. 'l'orsdag, · Ferialdag. 

fest (kvatemberfastedag) . 31. Fredag. S. Silvester I. påve. B ek. 

Jultiden. Återlösningsverkets begynnelse 
med Frälsarens födelse firade den krist
na forntiden redan sedan ky1'lwmötet i Ni
caeA (325) i festen "Epiphania" (6 Janu
ari ) ,  uppenbarelsen av vår Frälsares 
Gudom. En särskild fest till Jesu föclel
ses åminne�se (25 Decem!Jer) infcirdes i 

. Rom av påven LBJerius (354) och fann 
snart utbredning även i österlandet. I sam
bm•.cl därmed uppstod även aclventstiden 
som en förberedelsetid ti.11 julen, ehuru 
först på tiohundratalet ordet advent (an
komst) kom att beteckna denna förbere
clelsetid efter att fömt riktigare ha be
tecknat endast sj älva minnesdagen av vår 
Frälsares ankomst, själva juldagen. Ad
ventstiden fyra veckor påminna om män
skobläldels längtan efter Återlösaren under 
4 .00fJ [1r. Kyrkan manar till bot och bön 
unr!Er denna tid lf'ör att så bei,ecla Herren 
väg i våra hjärtan. Kyrkans liturgi an
tager botens karaktär, den violetta fär,gen, 
alla tecken på gläd.i e vid den h. mässan 
falla bort utom på tredje adventssöndagen 
( Gaudete) ,  då glädj en över den föreståen
de återlösningen delvi<s IJryter b otens all
varliga ton vid den 11. mässan. För att 
påminna oss om Jesu si sta ankomst till 
elen yttersta domen läser kyrkan vid adv. 
tidens b örjan, e•vangel. om den yttersta da
gen (Luk. 21 : 25) .  De heliga texterna på 
cle övriga adventsdagarna hänvisa på den 
kommande Aterlösaren och mana oss till 
värdigt firande av hans födelses minne och 
hans andliga pånyttfödelse i mänskans själ. 

I de tre heliga mässorna på j uldagen 
(redan på Gregorius den Stores tid allmänt 
i bruk ) ,  vid midnatt (äng.lwmässan) ,  i ·  
gryningen (11erclemässan ) och vicl full da
ger (högmässan) se cle heliga fäclerna en 
symboJ.isk framställning av Frälsarens 
kedubb la födelse - hans föclelse i ticlen 
och köttet i den Il. natten, hans andliga 
ljusbringande födelse i den troencles själ 
ocll hans födelse från evigt-et i Gudomens 
fulla ljusglans (j ämf. Evang vid de tre h .  
mässorna) .  Bruket att i k;yrkorna och 
hemmen uppställa Betlehems stall anses 
härröra från elen 11. Francislrns fr. Assisi 
ocl1 av '11:onom infört 1223, då han i skogen 
vid Grecio i Rieticlalen uppställde en krub� 
ba vid jultiden, där sammankallade de kring
bocncle och predikade för dem om Kris,ti 
föclelse. Detta fromma bruk förtjänar att 
åter'nföras i våra katolska familjer för att 
giva barnen en lättförståelig bild av ju
lens hetydelse. Julgranen med dess ljus 
och frukter har en gammal kristlig sym
b0lisk bet�,delse. Påminnande om syndens 
trär! i paradiset skall den föreställa det 
livet;:: träd på villrnt Kristus åt oss för
tjäm:. le nåd och liv. Från cletsarnrrna ut
strålar trons ljus och komma nådens alla 
gåvor. Julklapparna skola p åminna oss 
om j ulens största gåva, Återlösaren o ch de 
nådeskänker tan br,agt jorden genom sin 
mandornsannammelse samt mana oss att i 
gengäld för hans kärlek, särskilt i j uletid, 
ll ågkomma de fattiga och olyckliga med 
v lra gåvor. 

Linka-in moms Bokur . . Slock!holm 1920 



Gudstjän_stordn ing i S:t Erik och S:ta Eugenia kyrkor 
December och ·Januari. 

· Fredagen den 3 Dec. och · 7 Januari hål
les den vanliga andakten till _Jesu h. hjär
ta, i S :t Erik kl. ½ 9 f. m., i S :ta Eug·e� 
nia kl. 8 1'. m. I S :t Erik samma dagar 
ikl. ½ 8 e. m. Rösenkransandakt med pre:
dikan för med!. i Helga Lekamens Gille. 
Torsdagen den 9 Deo. ooh 13 . Jan. : Andakt 
till altarets . lieliga Sakrament kl. 8 f. m'. 

Söndagen cl. i2 Dec. firas Maria obe
fläokade avlelses fäst med högtidlig llög
mässa mecl predikan kl. 11 f. m . ...:.. Jul�f
tonen d. 24 Deo. finnes t!llfälle Wl bikt före 
ooh efter . de stilla h, . . . mässorna pä mor
gonen· sa:mt dessutom i St. Erik mellan 
kl. 5 och 7 e. m. samt i S :ta Eugenia efter 

_ kl. ½ 2 e; m; 

Juldagen d. 25 Deo. kl. 7 f. m. Högtid
lig julotta med kort betralctelse ooh ·ge-' 
mensam hl. Kommunion . .,- I St. Erik stilla 
mässor kl. 8 och ½ 9 f. m: ; i S :ta Eugenia 
kl. 9 stilla mässa (utan predikan) .  

Gudstjänstordn ing 

GöTEBORG. 
I S :t Josefs kyrka (Spannmälsgatan 18) . 

Söndagar : kl. 7 f. m. Stilla mässa ; Id. :io 
f. m. Högmässa med predikan ; kl. 5 e. rn. 
Aftonsäng (under adventsticlen med predi
kan) .  , Vardagar : kl. 7 -0ch . 7,30 f. m. 
Stilla m'ässor. (Tisdagar och fredagar 
Skolmässa kl. 8.30 i st. för 7.30) .  

1\IALMö. 
I Vår Frälsares kyrka (Kanalgatan 2) .  

Söndagar.: Kl. 7,30 lf. m. Stilla mässa. Kl. · 
10,30 f. m.. Högmärssa med pretlikan. Kl. 

Gt'ivoredovisning. 

'l'ill de nödlidande i österrike : A. ö. 20 kr. 

KL 11  f. m. i St. Erik. Levithögmässa 
med p:red.ikan. I S :  ta Eugenia, Högmässa 
med · predikan. 

Annandag. fol (St. Stephans dag) guds
tjänstordning som ä söndagarna. 

Nyårsafton cl, 31 Dec. kl. 6 e. m: ·  Pre
dikaµ med _ätföljande taoksägelseguds� 
tjänst och. · Te Deum. - Under skolåret 
hålles ljkolmässa i St. ])]rik varj e morgon 
kl. ½ 9 f. m. ; i S :ta Eugenia varje Onsdag 
kl. ½ 9 f. m. 

Nyårsdagen ooh Trettondagen : Högtid
lig högmässa med predikan kl, 11. 

Helga Lekamens Gille 
· . Kommunionmening. Deoem:ber : Ett äk
ta kristligt julfirande i våra k!).tolska, fa
miljer. Januari : Våra katolska föreningar 
i Sverige ooh deras verksamhet. 

Våra övriga kyrkor. 

6 e. m. Aftongudstjänst. Vardagar : Kl. 7· 
och 8 f. m. Stilla mässor: 

NORRKöPING. 
I Kaµellet (Skolgatan 24, 1 tr. ) . Sönda

gar : Kl. iO f. m . .  Mässa med predikan. 
Vardagar : Kl. 8 f. m. Stilla mässa. 

GÄVLE. 
I S :t Pauli kyrka (N. Centralgatan 10) . 

Söndagar : Kl. 11 f. m. tlögmä.l!sa, med pre
dikan. KL . 5 e; m. Mtongudstjänst. 
Vardagar : Kl. 8 f. m. Stilla mässa. 

En större friniä1•I,ssamling samt utländ
<Ska och svenska gamla mynt sältas för väl
görande ändamål. Vidare genom P a s  t o r 
S. No r d m  a r  !k, _Götgatan 46, Stockholm. 
Sthlmstel. Söder i5 55. 
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f\ .-{5. DAV ID ANDERSEN & CoMP. 
KGL. HOf JlJVEtE-RF\RE-

4 fR!:DSGATf\N . 

- r  fllKS 43 10 

V Å S T E . H M AL M S  
B EG RAVN I N GSBYRA 

E. SCH EN HOLM 

· 1 FLEMI NGGATAN 1 

STOCKHOLM 

Riks Tel. 7 34 ALLM. Tel. 7 34 
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Ombesörjer allt som hör till begravningar. 
fort och billigt 

Boknyhet . 
Genom katolska prästerskapet i Stod$• 

holm, Göteborg, Malmö, Norrköping och 
Gävle samt vaktmästaren i n:r 24 N. Smed je, 
gatan, Stockholm, - kan erhållas 

lntronisation·en 
av Jesu , allraheligaste . hjärta i hemmen 
genom familjernas högtidliga fovigning åt 
detta gudomliga hjärta av 

Pater Joachim SS. C, C. · 
Pris 1 kr. ' 

f\LL/"\, 71 87 

Academicum 

Catholicum 

sammantr�der tmsdagen' den 15  .de� 
c�mber kl. ½8 e. m. å U nitas' lo� 
kal.' Föredrag av Pastor A. Meyer 
över Probabilismen (i belysning av 
fallet borgmästaren av Cork}; 

Katolska studenter välkomna! . 
· · Styrelsen. 

Hos vaktmäst�ren i N:r 24 Norrå 
Smedjegatan, Stockholm , finnes till 
salu : 

'Min vöo till kyr kon· 
av 

Gustaf Armfelt 

· Pris 1 kr. 
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