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DOMMEDAG OG MARIAS UBESMIT�
TEDE UNDFANGELSE.
Der vil komme en Dag, da Guds
Sön gör Reg·nskaihet op for at vise
den store Balarrce. Da giver han
Befaling·, og· paa hans Bud lrnses
der höjt af vore Tankers Dagbog-,
for os og hele Verden, og alle Sjrn
lens B:illeder rulles op, og ingeh
kan forhindre nog·et fra at kon:1111e
frem. Hver Lyst og hvert Be
g·rnr, .hver ' Tanke og Beslutning
kan ses .af alle endog den försite
Spire t,il et Önske. Vort hele Liv
er gennemsigtigt. Fra Dödens
Öjeblik ses <ler tillbag·e til Viu,ggen.
Ja selv den Tid, <la vi sacl gemte ,
som Frugter 1inder Modertrrnets
Blaclehang, alt er som Glar.
Men Blikket glider
endpu
lrnng·,er,e tilba:g·e igennem Far og
Mor og videre i JEttens Dybder,
Byrd for Byrd, indtil det standser
ved det förste Oplhav.
Saa ligger ruu alt aabent. Sel
ve Dommea.·en er ingen Und
itag,else derfra; han taaler ogsaa
nok at ses og sammenlignes mml
os andre. Se Kvindens Srn<l, födt

under Loven og bundet med den som
en Jöde under Bön rundt om sin
Pande. Der straaler Loven som en
Krone; ved ham er den sket Fyl
dest. Ja, "han fbrerer Kronen, sorn
er Kronen voksen".
Men en retfrnrdig Dommer la
der der vrnre lige Ret for alle.
H verken Penge, Smiger eller Blo
dets Baand formaar at rokJrn ha,111
fra Re1tfrnrds Ligevrngt. - Dog!
hvis han skulcle dömme sin Moder
og aabenhare det om hende, som er
r.kjult. Hvorledes da1 - Men det
er uhört. Veridens Sag·a kender ik
ke slig. I saadant Fa1d maa Sön
nen altid vige Dommersrndet. Og dog,, det kan han ikke her.
Hveiu �kulde da1 - Nej, der maa
fill{1es paa en anden Udvej. Kun
de han ikke lade hende udömt eller
i det mindste skjule deit, som kun
de vrnre mindre smukt 1 - Men det
er heller ikke godt, for dels kaster
det en dunkel Skygg·e paa den,
· hvis JEre slmlde reddes, dels gaar
rlen lig·e Ret for alle ta,bt. - Ja,
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her liil,er 'l'raadeue i Kunde, hvor
rlet fje11de Bud skal holdes af en
Sön som Dommer, og begge Dele
maa han vrore :til det yderste, ·en
krnrlig Sön og en retfrnrdig Dom1ner.
Enhver forstaar, at selvorn Ar
vesyndfm ikke er personlig Syrnl,
og selvom Barnet har dml ganske
nhevidsit og slet ikke lmn göre
ved, at det har ifaaet den, ja selv
om Barnet i sin förste Vorden lrnn
har det minrlste Kim til ondt Be
grnr, s,aa er dog dette, :bare Arve
synden, rent bortset fra personlig
Synid, en Plet, et "men" til Bar
nets Uskyld, en F'ejl, man maa be
kla,ge, og som man ikke kan lade
vrnre at tage Rensyn ,til, naar
man skal tale om Menneskets
Vrerdi.
Det vilcle ikke vrere smukt at
aa.benbare 110.g,et saa,dant om sin
Moider, og skulcle Kristus g·öre det
paa Dommens Dag·, ,saa var det vel
retfrnrdigt, men han rnistede sin
Ros at have opfyldt LoYen til det
rninds:te, saa var den Krnrlig·hed,
han havde tH sin Moder, ikke helt
fornden Brist og· Ma11gel, og saa

vilde eu Perle i hans Kroue vrnre
mindre skön.
Her er det forbehoLdt Guds Aand
at finde Vej ; hans uransaglige
Visdom har kun stillet de store
Gaarder for at löse dem og· for at
hucle Lyse.t bryde frem som Lyn
igennem mörke Tordenskyer.
Se her! Guds Moder bliver dömt
ret,frerdigJ, j.a, .hun skal undersöges
langt strengere ,end nogen af os
andre; og Vrimmelen af Evas
Börn ser aandelös paa denne
frygtelige Sön og Dommer. Hvad
vil nu hans Moder göre? Vil hun
blive bleg og dirrende af Skam ng
Vrede� � Nej, tvrertimod! Maria
smiler og ser saa roligt paa sin
Dommer. Nu sejrer hun •for helc
Verden, og Dommen danner Se
jerskransen. Nu blev det nemlig
aabenbart for alle, at hendes Sjrnl
og hele hendes V rusen v.ar ,gern1'em
glödet af elen Helligam1{l fra först
til sidst.
Saaledes bliver denne strenge
Undersögelse til allerstörste .ADre
for Guds Moder.
F ade r 01r i k.

i\ladonna.
Tl'i'tslrnlptnr fri\n GoltlRnd.
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"ÄLSKEN EDRA FIENDER."
Predikan på 21 söndagen efter pingst.

"Då kallade hons herre honom
till sig och sade ti;[l honom: Dit
onde tjänare, jog har efterskänkt
cl-ig hela skitlden. Bonle då icke
även dit hava förbannat dig över
din medtjänare?" Matt. 18: 32. 33.
Vem känner sig jcke illa lierörd
av den obarmJhärtige tjänarens
handlingssätt1 På hans hön om
uppskov eftersfoänkte honom hans
herre hela den ofantliga skuld han
aldrig kunde betala. Strax därpå
mötte lhan en av sina medtjänare,
som var honom skyldig den oibe
tydliga summan av hundra silver
penning·ar. "Och han tog :honom
fast, grep honom vid strupen, ...
och lät kasta honom i fängelset,
till dess han betalade sfrnlden."
Är det då förunderligt, att hans
herre med den ob
' armhärtige tjä
naren förfar efter hela sin sträng
heU Var han icke bei·ättigacl att
säg·a till honom: "Du onde tjänare,
j.ag !har efterslkänkt dig !hela skul
den. Bm�de då icke även du :haYa
förbarmat dig över din medtj.äna
ref'
Detta är liknelsen. Tillämpnin
gen göres av Frälsaren själv. "Så
sfoall ock min h1mmelske Faclei·",
säg·er han, "göra eder, Ollll I icke
av hjärtat förlåten v.ar och en sin
broder". Med anledning av denna
liknelse skall jag i dag tala till
eder om budet om kärleken till fi
enden. För att övertyga eder om
nöd'"äncligheten att up1J.fylla detta
bud, säger jag: Gud är berättigad
att befalla oss att vi förlåta oför
rätter, som man tillfogat oss.
Han är berättigad därtill såsom
h e r r e, såsom 'f a cl e· i, sås0111 f ö
r e b i 1 cl, såsom d o m a r e; såsom
herre genom den lag han föreskri
ver oss; såsom fader genom de väl
gärningar, varmed han övei�hopar
oss; såsom förebild genom det ex
empel han giver oss; såsom doma
re g·enom den förlåtelse han i ena
fallet vägrar, i andra fallet lovar
1

oss. Må vår g·ode Frälsare, som är
så ang·.e1ägen 0'111 att vi göra vac1
hans himmelske ,Fader föreskri
ver, giva sin välsignelse till vår
betraktelse.
I.
1
1'ör att förebygga rnis�fön,tåud
får jag först säga några md ,i1n
vad som är b e .f a 11 n i n g i ibudet
om kärleken till fienden och om
vad som är endast ett r å ·cl. Be
fallning är först och främst, att
vi varken göra eller önska ovän
nen något ont, att vi av,Stå från
all hämnd enligt Herrens ord:
"Häiimen eder icke själva; ty det
står skrivet: min är hämnden, jag
skall' vedergälla". (Rom. li2: 19)
Detta utesluter icke . att vidtaga
lagliga åtgärder för att fä gottgö
relse för liden oförrätt, i synner
het när det handlar om större ska
da till ära eller förmögenhet, för
utsatt att det icke sk�r av härnnrl
lystnarl. Befallning är vidare att
icke utesluta fienden från Lle
kärleks- och hövligihetsbevis den
allmänna kärleiken fordrar. Så är
det till exempel otillåtet att icke
besvara ovännens hälsning på ga
tan eller att icke vilja tala med
honom, ,då den ömse�icliga ställ
ning.en förpliktar därtill. Otillå
tet vore även att utesluta honom
från elen a1lmänna bönen, från cle
vanliga allmosorna eller att icke
vilj.a hjälpa honom, när han är i
nöd och man kan hjälpa honom.
Allt detta. ia;kulle andas ih.ämnd.
Men att företrädesvis göra ovän
nen något gott, då han icJke befin
ner sig i ett nödläg·e, att återktiy
ta vänskapens band, vadg·enu111
han förr varit ,förenad ,med oss,
detta och dylikt är icke ett lmcl,
utan ett råd, sonn äd'la, storsinta
själar väl taga sig till efterrättel
se. Anmärka får jag ännu, att
man ej ,bör förväxla lkän,Slan med
viljan. ,Mot vår vilja kunna käns
lor av agg och hämndlystnad resa
1
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sig i vårt hjärta; om viljan icke
samtycker och vi efter förmåg·a
bekämpa dem, så synda vi icke
mot budet om kärleken till fien
den.
])fter dessa förklaringar kom
mer jag· till vårt egentliga äilllne.
Jag sade: Gud är berättiigad att
fordra av oss förlåtelse iför lidna
oförrätter och detta i första rum
met s å s o rn h e r r e genom den
lag ihan givit. Fön1irnrnen F'rälsa
rens ord i lbergsprediikan: "I haven
hört, att det är sagt : Du skall äl
ska din nästa och hata din fiende.
Men jag säger eder: Älsken edra
fiender, gören gott mot den1, som
hata eder, och bedjen för dem,
som . förfölja oc,h batktala eder''.
(Matt. 5: 43, 44) Detta är icke ett
råd, utan ett bud; ty Herren till
läg·ger: "på det att I mån vara
eder Faders barn, som är i himn1e
len." Vad ·som är nödvänd:ugt till
att uppnå eller bevara Guds bar
naslmp, kan icke anses blott som
ett råd. För övrigt är hudet att
förlåta oförrätter så g·arnmalt som
religionen. Du skall äls[rn din
nästa och hata din fiende, detta
var ett ord av fariseerna, vifäa
ffö,falskat iden mosaiska lagen.
Jesus Kristus har icke infört en
uy lag, då han sade: "Äls'ken edra
fiender." Han !har iblott på nytt
inskärpt den lag, som slodknat i
människors minne. "Men jag sä
ger eder: Älsken edra fiender."
l\focl vilket eftertryck betonar icke
Frälsaren detta ibud !
Vald är således det kortaste, det
avgörande svaret på alla ursäkter,
varav
hämndlystnaden bru'k ar
begagna sig· till sitt försvad Det
är: Gud vill d.et ! Kan däremot
något invändas, som !håller streck1
Du säger foanske: Detta of. fer kos
tar mig för myclk:et. Gud vill det !
Kosta vad det vill; det finns i.n
genting, som icke bör offras åt
Gud. En annan säger måhända:
Det överstiger min naturs krafter.
Gud vill det ! Han forch·ar det ic
ke av dig enligt din natur, utan Pn
ligt sin nåd, som år mäktig att un
derstödja dig. Men, säger du, jag

känner inom mig en motvilja, som
jag icke kan övervinna. "Du miss
tager dig", svarar den helig·e Hie
ronymus. "Om Gud befoller någ·ot,
så är det också möjligt; ·ty Gud
kan icke befalla något rnnöjligt."
Men du tiän'ker ·kanske, vad skall
världen säga 1 Låt den srug·a vad
den vill. Guld vill {tet ! Du har ic
ke att riätta dig etfter världens fal
ska begrepp, utan efter Guds be
fallning: "Jag· säg·ei· eder : Älsken
edra fiender."
II.

Dock icke tblott genom tvungen
lydnad vill Gud .förmå oss att iakt
taga !hans heliga lag. Fordrar
han, att vi sko'la förlåta, så g;ör
han det mer i sin egenskap av
v ä 1 g ö r a n d e f a d e r än av
1agstilftande herre. Om han befall
de oss att 1älska våra •fiender för
deras egen s' kull, kunde hans bud
förefalla oss hårt. Ty om vi se på
fiendens person, lfinna vi hos ho
nom blott det, som för oss är miss
hagligt, ja rnotJbjudande och upp
rörande. Vad gör nu Gud 1 Han
vänder våra blickar lbort från den
förolämpandes pm.son hrän till sig
själv. Han säger icke: Förlåten
honom för hans skull; utan för
min skull. Han säger icke: Förlå 
ten honom, emedan han förtjänar
det. N.ej, han säger : F'örlåten ho
nom, emedan jag förtjänar det,
jag, eder och hans fader. På så
!?,ätt rörde Jakobs söner sin broder
Josefs a1järta, honom, vilken de så
svårt förorättat. Efter faderns
död fruktade de, att Jose·f kunde
hämnas på dem. De sände därför
bud till •honom och läto säg·a ho
nom: "Din fader bjöd oss före sin
död: Så skolen I säga till Josef:
käre, förlåt dina ,bröder vad de
brutit och · syndat ; förlåt din fa
ders Guds tjänare vad de förbru
tit". (1 Mos. 50: 16, 17) När Josef
tänkte på sin fader Jaikiolb, av vil
ken han så ömt älskades, röi·d es
han till tårar och långt i'från att
utbrista i hotelseord mot sina brö
der, sade han till dem: "Frukten
icke ! I tänkten ont emot mig, men
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Gud har vänt det tiH det goda.
Jag . skall försörja eder och edm
barn."
Mina åJhörare ! Jag k01mmer till
eder icke i en jordisk faders, utan i
den h�mmelske Faderns namn;
jag talar till eder å Guds vägnar,
som är ,eder skarpare; i !hans namn,
so111 är eder återlösare. När I nå
gion gång tänkt på alla de v,älgär
ningar eder slkapare och återlösare
bevisat eder, haven I visst med
David !fulla ,av tacksamhet utJbrus
tit: "Varmed skall j ag vedergälla
Herren allt vad han gjort mig."
K11nske haven I längtat efter ett
tillfälle att genom ett säikert kän
netecken visa honom eder taek
samma kiärle'k. Söken icke efter
något annat än detta. Om I av
hjärtat förlåten edra ovänner, ve
ten I, aft I älsken Gud. Varför1
Emedan endast kärlek till Gud kan
förmå eder att förlåta. Det är ic
ke naturen, som driver eder där
till; den &ätter sig emot. Det är
icke · världen ; hon hyser motsatta
grundsatser. Gud ensam, kärlek
till Gud ensam kan förmå eder
därtill. Är det icke den största
tröst jag kan hava på jorden, att
veta att Gud älskar mig oclb. att
jag älskar honom1 Måste icke den
tanken förmå mi,g att av !hjärtat
förlåta min ovän för min himmel
ske faders skrnll; :för •hans skull,
vilken jag älskar och av vilken jag
är älskad1

III.

Behövs det vidare e t t stort e x
e m p e l, som uppmuntrar oss att
älska våra fiender� I finnen det
mest lysande hos Gud sj>älv. Vem
kunde göra en invändning mot den
slutledning, som herren i vårt
evangelium gör: "Jag har efter
skänkt dig hela skulden; borde
då icke även du hava .föl'lbarmat
dig över din medtj,änar.e �" Om jag
förehölle en var av mina åJhör.are,
mig· själv icke undan:ta,gen, a,llt
vad Gud under hans liv efte1·
skänkt honom, om jag .förehölle
honom styggelserna av en ond va
na metc:l dess · slmmliga begär och
gärningar, varvid han dödat sitt

samvete och kvävt Guds röst. i sitt
inre, varvid han trampat Guds lag .
under fötterna, varvid han liksom
hänat Gud ocib. föredragit en liten
jordisk fördel, ett uselt nöj e fram
för 'honom, som är det högsta,
oändlig·a goda: kunde då icke Gud
tillropa även oss : "Du onde tjäna
re, jag har efterskänkt dig hela
skulden." Jag· har förlåtit dig
allt, jag, världsalltets herre och
skapare; jag har förlåtit dig allt,
dig, en stackars varelse, som
jag dragit ur intets avgrund. Du
onde tjänare ! Jag hade kunnat
störta dig i evigt fördärv; men jag
har sökt efter dig för att rädda dig.
Jag har liJksoun glömt IDin storhet
och .förlåtit dig <lin ofantliga
skuld, och du vägrar att förlåta
din ovän en skuld, .som .fullstän
digt försvinner mot den, i vilken
du stocl ihos mig.

IV.

Slutligen är Gud s ä s o m d o
m a r e !berättigad att fordra av
oss förlåtelse iför lidna oförrätter,
såsom domare genom den f. örlåtel
se han i ena fallet vägrar, i andra
fallet lovar oss. Rören Herrens
hotelse ! "En dom utan barmhär
tighet", säger !han genom apos
teln Jakobus (2 : 13), "kommer
över den, som icke övat bal'llllhär
tighet.'' Visserligen finnes i Guds
kyrka en 'barmhärtigib.etens dom
stol. Gud har givit sina befull
mäktigad�, de andliga domarne,
makten att förlåta synder. Men
denna makt upphäves, om synda
ren underhåller i s'itt hjärta hat
m0t ein ovän. Da skall domaren
avvisa syndaren ocih säga till ho
nom: "En dmn utan barmlhärtig'..
het över elen, som icke utövat
barmhärtighet." Enligt Guds vil
ja skall prästen förd111blbla sin mö
rla och omsorg f6r att försona den
sj uke på dödslbädden med hans
skapare, men om han ej Jrnn be
veka honom till att förlåta sin
ovän, kan han i detta ödesdigra
ögonblick icke göra bruk av sin
makt. Den sjuke dör då utan de
helig·a sakramenten, dör förkastad
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av Gud. På honom går då Her
rens ord i upp'fyllelse : "En dom
utan !b armhärtighet över den, som
ieke övat 'harmhä.rtig·het. "
Månne denna dom 1förekommer
eder rför hård 1 Besinnen då, att
ingenting är så främmande för
Jesu Kristi ande, som hatets och
hämndens .ande. I kännen Frälsa. rens sista önskan, så att säga hans
yttersta vilj.a, vifäen han a:ftonen
före sin död framförde för apost
larna : "Älsken varandra", sade
lhan till dem, "såsom ock jag· äls
kat eder. Därpå skola alla känna,
att I ären mina lärjungar, om I
haven kärlek inbördes." Och da
gen därpå hören I honom på kor
set bedja för sina mördare: "Fa
der, förlåt dem ; de veta icke vad
<le göra." Så talar, så handlar
Frälsaren. Är det då förunderligt,
att Gud genom aposteln Jakobus
hotar oss : "En dom utan ibarmll'är
tighet över den, som ieke övat
barmhärtighet1"
Ännu mer : Vi själva lämna Gud
rättig'heten att icke förlåta oss,
med mindre även vi förlåta. "För
låt oss våra skulder", säga vi i
Herrens ,bön, "såsom ock vi förlå'
ta dem oss skyldiga äro." När rlu
nu med hatfullt och hrifanndlystet
sinne så' 1beder, vad säger du då till
Gudf Herre, liksom j.ag i mitt
hjärta hyser hat mot min ovän, så'
hys även du hat mot mig. Såsom
j ag aldrig vill se denna människa,
så låt även du mig aldrig se ditt
ans:illde /i hlmmelen. Arlbeta på
min undergång, liksom jag arbe
tar på min ,oväns ; betäck mig i
helvetet med skam, lrkisom jag här
på j orden g.ärna skulle se honom
överlhopad med skymif .och smä
lek. Förlåt mig, Herre, ieke mer
än jag· förlåter min nästa. Jag
förbliver alltid hans fiende ; för
bliv du också .alltid min. Jag vän
tar på tillfällen att hämnas på ho
nmh ; ibegag·na även du di� av alla
tillfällen att hämnas på (mig. Jag
vill a1drig· göra honam någiot gott:
neka ock du mig all ynnest, a,ll
hjäbi, allt . gott. Är det icke en
hems'k bön 1 Herren ko1nmer att

höra den, om icke rförr, så p å do
medagen. ''Genom dina ,egna ord",
skall han säga, "dömer j ag dig".
Du 1iar hundra gånger ,b ett mig,
att j ag skall förlåta dig, såsom du
förlå:ter din ,fiende. Du !har icke
förlåtit honom; så förlåter jag ej
heller dig. Gå bort i'från mig !
Genom dina egna ord dömer j ag
dig. Du är din egen domare, du
själv har avkunnat damen ·över
dig·,
Huru tröstrikt däremot är icke
ett annat ord av samme domare.
Det gäller dem, som av hjärtat
förlåta. "Ingen vet", heter det hos
Prediikaren (9 : l), "om han är värd
kärlek eller hat", nämligen från
Guds sida. Vad vi veta, är, att vi
hava syndat·; men vi veta icke med
full säkerhet, att Gud har förlåtit
oss våra synder. ,Det gives likväl
ett osvikligt medel att skafifa oss
visshet om syndernas förlåtelse.
"Förlåten", säger Herren (Luk. 6 :
37), "så' skall eder förlåtas". Villrnu
grundad anledning till ho:pp ligger
icke i detta korta ord ! Behjärten
de-t väl ! Gud :säger icke : Förlåten,
och v i s s a synder sik ola eder för
låtas ; förlåten, odh m å n g a syn
der skola, ·eder förlåtas ; förlåten,
och senare, s e d a u I lämnat mig
full upprättelse, silmla e,dra synder
förlåtas. Nej, han säger : Förlåten,
och edra synder, vilka som_ helst
de .äro och oriu de än vore talrika
såsom !hårstråna på edra huvud,
skola förlåtas. Han säger icke : de
s1rnla förlåtas efter mångåriga,
svåra botövniugar. Han säger helt
enkelt : "Förlåten, .så skall eder
förlåtas". Om jag således för Guds
skull, av kärlek till Gud 'förlåter
mina vedersaimre, ikau j ag lika
säJkert förlita mig på mina syn
ders förlåtelse, som på Guds
osviklig·a trohet. Jag kan då för
tröstansfullt framträda till ho
nom och säga: Jag har förlåtit.
Du har sagt : "Förlåten, så skall
eder förlåtas." När j ag nu !biktar,
hör jag av din egen mun din
ställföreträdares ord :· Jag avlöser
dig från dina synder. Gå i frid r
Jag underlåter att en gång till
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kort framföra de fyra bevekelse
grunder, som måste ,bestämma
eder att !förlåta lidna förolämp
ningar och oförrätter. Jag tager
för .givet, att var och en av eder,
som i sitt <hjärta hyst ag·g, hat oclh
hämndlb egär mot sin nästa, skall
nu instämma i mina ord: Min
Herre och min Gud ! Av hjärtat
förlåter j ag alla, som någonsin
kränkt eller förorättat mig ; jag
hyser nu mot dem uppriktig väl-

vilja och kärlek. Ja, jag gör det;
ty då har jag rätt att kallas ditt
barn, som älskar dig. Jag gör det ; ·
ty d å vet jag, att j ag får förlåtel
se för min stora synda:skuld. Jag
gör det; rty då har jag grundat
hopp att en gång rf,å skåda dig an
sikte mot ansikte för att i all evig
het deltaga i änglarnas odh hel
gonens salighet 00h härlighet.
Amen.
E. W e s s e I.

PENSEES DE C HRISTINE, REINE
DE SUEDE.
"Världen förändrafj_' sig· icke så
fort som man tror, och många av
drottningens maximer och senten
ser ha ännu lika stor .aktuali-uit,
som om de hade blivit nedskrivna
i går", skriver vår nyss .avgångne
minister i Rom baron Bildt i före
talet till den ·samling av drottnirng
Kristinas tankar, som han utgav
år 1906. DåJ Credo låter vår sista
regent av Vasaätten mitt under
den ta,nkeväcJrnnde senhöst,en tala
från sin för klassikerna reserverad e lmteder, så sker idet mycket på
grund av den förvånande alduali
tet, som hennes ord ännu äga i nu
tidens Sverige. Nylig·en ha vi fått
bev,1ttna det underliga skiådespe
let av ,en grekisk pr-elat viid en
biskopsvigning
svensk-luthersk
och dagligen växer inom statskyr
kan svärmeriet för en "katolicism",
som tillåter a 1 1 t utom\ på
ven. Hur klargörande är det då ·
icke att lytssna till drottning Kris
tinas kloka ord, pl'äglade av en
al1t,igenom romersk, ful'ltonigt ka
tolsk uppfattning, fjänan fr'åll1
dåtidens modeheresier, j ansenis
men, galli:lmnismen och allt vad
de nu hette. En annan sak. Har
icke den Imltul'fientliga pietismen,
ll"m numel'a, om ock i olika fOl'
mer är den egentliga svenska

foHrn:fö,gionen, lyckats bibrmga
samtiid en d en föreställningen, att
okmmighet och obildning äro ut
märkande för all ,slags kristen
dom? Och bidrager icke den ;up
saLiensiska moderni•smen 11100, sin
ömkliga kultlu·kurtis, som offrar
sin lu-iistna. föi:stfödslorätt för att
vinna "de intellekbnellla kretsar
nas" bifall, ytterligare till att få
folk att tro, .att helg·j.uten kristen
tro är oförenliig med världsldgt
vetande ? Den för vetenskap, och
konst hänförda och sa,mtiiligi s:å
v,armt 1]mtolska drottning Kristi
na orde kunna övertyga sitt fölk
01n motsatsen. Det var j u g:enom
studiet av rdet grelkis1m och det la
tinska spr;Urnt som hon kom att
göra bekantskap med de stora kyr
kofäderna och sålunda blev v.un
nen för den krutolska tron. Ånnu
står hon som ,en imponerande länk
i iden äidla kedja av k a t o L s k a
h u m a n i s t e r, som särskilt
under 1600-talet var så rik på·
storslagna gestalter. Slutligen ha
vi ock's'åJ åtskilligt att lära av hen
nes en1da, rättframma, naturliga
re1igiositet,
som avskydd e all
gudsnå<llighet och al'1.t salvelse
fullt. skrymteri som pesten.
De:t
blir ord och inga visor, när hem ta1ar om "les bigots". Lyckligtvis
1b
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har 1äseriet nu sett sina 1bästa da
gar i vårt stackars hemsökta land.
Men ännu finns de,t gott 01n typer
i religiösa kretsar här.uppe, som
älska biibelspråken, de gudliga . ut
tryekssätten och åthävorna mer
ä)l . solida dyg·der och grundlig·
bättring. J,a, lite var kan med hå
be behållning och nöje lyssna till
vår trots alla sina eg·enheter så
s t ,o r s t i 1 a cl e drottning Kris
tina, som inte för intet kunde av
sluta ,sitt huvudverk med ,-le
stolta orden: "Detta arbete är av
en, ,som varken åtw\r eller .fruktar
något och som heller iicke 1Jåtr n
g,ar runclra någ·onting."

L'Ouvrage du Loisir.
1.

De hedniska filosoferna v,oro •1å
liga · g,ar.anter för sina storståtliga
löften.
. 95,}
1\fon är här nere på jol'Clen en
dast för att sysselsätta si,g m ed
Gu'd. Vrilken' lycka, och � doc,k så
föga känd !
979.
När man är 1lrntolik, har man den
stora trösten at,t få tro detsamma
som så mång.a stor,a andar ha:
trott, som hava levat under sexton
fulla sekler. Man är lycklig att
fä bekänna en religion, som är
beln,äftrud, genom tusentals under
verk och millioner av martyrer,
vilka till och med ha offoat sina
liV: för elen · Jrntolska sanningen.
Ja, denna 1,eligion har ,befolkat
själva öknarna med män, som off
rat sig, åt Gli-cl genom ,ett mera för
dolt martyrium, då de övergåvo
värhlen och alla hennes fröj:cler.
Det är den, som varit så rik på be
undransvärda jungfrur, vilka ha
triumferat öcv er både sitt köns och
sin ålders sva,ghet för att frambä
ra siig sjä;1v.a som de härliga offren
för en religion, som är så otillg·äng1ig för människotanken, att den
blot,t har kunnat förkunnats av en
Gud. Man :nrålste väl beklaga alla
dem, som ej vilja underkasta sig
dessa stora sanning,ar.

980.
Heretikerna söka förg·äves till
ä•gna •sig det vackra namnet "foa,to1ik". Det kommer aldrig att bli
va deras egendom.
981.
Påvens suveräna auktoritet och
hans dfeLbarhet i allt, som rör
trosläran, äro den romers1d-kato;
ska trons fasta odh oomlmllkaste
liga g;rundvalar.
982.
Både de allmän.na kyrkomötena
oeh al1a värld,sliga myndigheter
måste vara påven ll)]ldorkastade.
Men l)åve,n . har ingen över sig
utom Gu:a. allena.
989.
Gud, som har grundat sin kyrk
Hg·a monarki, bevarar den också
trots alla dem, som blJ.ott arbeta
på' dess fördärv utan att lyckas.
Gnid har givit sin ofe1b:arhet åt
l)åNen och ej åt de allmälllla kyr
lrnmötena (oheroen:de av denne).
Han har aldrig gr.und.at en rep:ub
Hk utan en mon,arki, · och han har
lovat ,att en gång· lägga allt för
hennes fötter.
1002.
Ut/an Gud skuHe både dy;g;den
och moralen encla,st var,a t01mua
skuggor.
1010.
Vad man jublar vid tanlrnn att
Gud är allt, man själv intet.
1018.
Skrymteriet är en Proteus, som
antager tusen gestalter eller som
kameleonten, som kläder sig i tu
sen färger.
1056.
Människor älska sina egna för
utfattade meningar mer än själva
sanning·en.
1077.
Det finns en viss sort fromma
själar, som göra fromheten löjlig
och odräg'li,g·. Dessa ha ett slags
jar,g.on'g och en d'el grimaser, som
de lär,a sig utantill. Sedan sätila
de på sig tarvliga kläder ocfä spela
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Drottning Kristina,
GravF av Bob. Nauteuil efter målning· av C:<•.h . Bou!'llon.
Ur Kungliga Bibliotekets samlingar.
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sin nya roll så utmärkt, att de lyc
kas lura enfaldiga människor, att
de äro heligare än alla andra.

1083.
Gud kan man tjäna lika bra i
de dyrbaraste prakt1däd:er som ii
hårsk;jorta el'Ler säck och aska.
1084.
Att äJ.s,ka G.u<l och nästan är
den sa;nna gudaldigheten. Allt
det amlr.a är bara fromt apspel.

1085.
De överfromma oroa sig förfär
li,gt över nästans synder, ;men ta
ga sina egna beundransvärt lugnt.

1126.
Hur ang.enämt ,och ärorikt ens
jordiska liv än måincle varia, slml
le man i alla fall bliva djupt
olyck,l'ig om oer aldrig· tog,e något
slut.
1128.
Denna jord borde betraktas som
ett •slags härbär,ge, där man blott
tillbringar några korta ögonblick.
1134.
Filosofien varken föränidrar el
ler förbättrar någ,on människa.

1138.
Att veta, a.tt Gud är Gud och
att han skall förbliva detsamma
i evighet, är tillTäekligt för att le
va och dö nöjd.

Les sentiments.
1.
Det finnes oved:ersäglligen en
Gud, den enda grunden och det
sista må'Let 'för allt.
ll.
Gud har v.elat ,aukborri.&era på
ven och hans Kyrika på! ett såJ be
un:Clransvärt sätt, med en så!da,n
mängd mirakelJ., koncilier .och an
dra un:der, iatt varje förnuftig
männislrn måste erkänna, att hans
stor•s1agna löfte gått i uppfyllelse :
"Helvetets portar skola icke
övervälJidiga henne."
13.
Den ålrnllan och vördnad, som
vi skärrka Guds Moder, ängliarna
oeh helgonen, är lika berrutfigad
som irrlJ.ärarnas d'örvrängand'e
smädelser mot densamma äro upp
röran:cle. Vtl. Wlbedja ju Guld och
hans barmhärtighet i dem, vi tac
ka honom för alLa de förtjänster
och nådeguv-0r, som han har
· skänkt dem härnere och för all
den ära och hä1'1ig,b_et, varmed'
han har krönt dem i himlen. Vi
bli därigenom ivrigare att efter
likna deras dyg·der och deras exem
pel, ooh vi bedja Gud om nåden att
få dem till förespråkare vid hans
hiärligootstron. Det är Gud alle
na, som vi i dem tillbedja såsom
den enda källan för al1la de nåde
gåv-0r, krafter och under, som de
åstadkomma till den Högstes ära.
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HIMLARNAS DROTTNING.
I

Så lyder titeln på en samling
legender om Jungfru_ Mari'a, vilka
den polske författaren M�ryan Ga
walewicz lät utkomma för ett tju
gota� år sedan, i a nslutning till
en serie bilder av den polske ar
t�sten Piotr Stachiewicz.
Det är karaktäristiskt att detta
arbete sett dagen just i Polen, ty
i få! länder har - vå,gar man säga
- andakten till Guds Moder v1m
nit en såld,an spridning som just i
<letta land.
I sitt episka verk "Pan Tadeusz':
vänder sii.g sålunda Polens store
nationalskald, Adia:111 Micfoiewicz
till Jungfru Maria med en den
mest högstämda invo'lmtion för att
bedja henne ä:terför.a hans "läng
tarude själ - till hans barndoms
hem -0ch fädernes�and och skänka
h-0nom inspirationens helig·a eld".
För hela det polska fol'.ket står
Maria som en skyddande ,genius.
Redan på 1600-talet utropadeis hon
tm ''Polons ständiga drotlbning och
Litauens storfurstinna". Hennes
bilder i Czestochowa och Ostro
bmma J(rÖntes under högt)idliga,
ceremoni,er, och samla än i dag
kririg sig en aldrig sinande ström
av pilgrimer. And.akten till Maria
såda.n den utvecklat siig !i Polen,
betecknar vördnaden och kärleken
för det högsta tänkbara kvinno
idealet : den rena, skära Jungfnm,
och den häng'ivna smärtorika mo
dern.
Bland !folket lever tanlken på
Jungfru Maria så innerligt och
intimt att man ofta känner si1g
häpen däröver. Maria står ju
människorna så nära, hon är den
enda som Frälsaren har på jorden
ägnat en för oss fullt fattbar käns
la. Hur ljuv och god och sl(ön
måtte hon ej ha varit, hon som
Kristus kallade Moder, Därför
väva de polska legenderna sirra
&käraste dikter kring Maria; där
för väljer det polska folket sina
m j.ukaste, mest smeksamma vänd
ningar för att tala om den "heliga

lilla Jung·frun" den "ljuva lilla
Modern". Hon är sagans lilla spä
da prinsessa som envar ville s,kyd
da ooh aldrig bedröva, hon är den
sörj ande, otröstliga modern vars
hjärta genomborrats av sju sväixl'.
För att skapa henne svävar
också, folkets fantasi låmgt ut över
världens .gränser. . Djärvt träder
den in i paradisets hemligheter
och frambringar av blomdoft som
berörts av Guds ande den enda
sJmpade varelse som sk,all vara
värdi,g· a:tt kalla Kr'istus sin Son!
Blommornas Jungfru.
När Gud had.e skapat himmel
och jord, skapade han ävenledes
sköna änglar, så sköna, att de till
slut glömde sin skapare och trod
de sig vara ,gudar själva. Då stör
tades de till straff ned i avgrun
den och föllo där,i i fyrtio dagar
och fyrtio nätter med ett fruk
tansvärt rytande av vrede ooh .för
tYivlan.
Men ,efter änglarnas fall skapa
de Gud den första människan:
Ad8llll ! Han viar, berättar folk
sägnen, en jätte så stor, .att han
som ett intet kunde rycka upp det
stfo,sta träd m ed rötterna likt ett
grässtrå.
Till och med de allra största
djuren närmade sig honom blott
med rädsla och vå,g,ade endast i
f.myg b etrakta l1cnom, ty han var
sta rkare än de, och hains hud var
st, hå1'1Cl, att varken tänder eller
klor kunde genorntt"äuga den.
Men ej ens i hu a<liset är dPt
gott för människan att vara alle
na.
Då beslöt Gud giva Adam en
följesla,gerska, och :till det ända
må:let andades han p å Paraic'Lisets
blommor. Och se, då höjde sig
därur ren och vit som en lilja, ljuv
och lätt som blomsterdof,t den för
sta kvinnans underbara gestalt,
skapad av det, som Paraidiset hade
ljuvast, renast och skära.st.
Denna ur blommorna framan-
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<lade jung•fru-\f örde Gud till Adam.
00h var hon gick - fram i Pa
mdiset, där blev rdet ljusare än
fört, ty fastän det var f.ull clager,
hade dock alla stj,ärnor sprungit
fram på himlavalvet för att skåda
henne, och luften blev mera balsa
misk, :ty jorden sände ut all sin
doft för ,att möta lienne. Och allt
som halde röst och anda, 'både i n
sekter och fåglar, stämde upp en
hymn till Guds och hans s1mpelses
ära.
Adam ensam stod likgiltig och
okänslig, ty hon var för bräcklig
för honom, för skär. Vadr kunde
denna j,ungfru väl vara för honom 1
Han var ju mejslad ur ,klippan, hon framsprungen ur blommornas
doft.
Skaparen så,g , att denna kvinna

ej pasi;�cle för Adams grova na
twr, att han ännu ej var lienne
värdi,g. Därför ,tog· han denna
blommornas jungfru till sig oeh
skapade åt Adam en annan kvin
na, en, so1n var honmu mera lik.
Men blommorna,s jungfru tog·
Gud till sig· i all hennes skönhet
och renhet och bestämde henne till
ett anna.t mål: hon skulle blii hans
Sons Moder. - Hon ensam skulle
underskön och 'änglar.en förbliva i
Paradiset, till dess att människo
slä,ktet, hemfallet åt mö1Cla, lidande och död ,genom den 'första män
niskans synd, skulle behöva fräls
ning· och Gnds Son genom henne
skulle neclstig·a på jorden föl' att
med korsets träd ,sföclja den svik
tande mänskligheten.
J. A r m f e 1 t.

ROMS VAKTPOST MOT ÖSTER.
Polens katolska mission.
Bland de förändringar, som
världskriget medfört på Europas
karta, är [Polens \befrielse utan gen�,
sägelse en av de allra viktigaste.
Ty dess konsekvenser sträcka sig
icke blott till det politiska utan
också till det religiösa området.
Polen är det oss .g·eografiskt när
mast belägna katolsika landet: de:'ls
territorium når ju ända fram till
Östersjöns strand, endast några
tiotal mil från våra k
' uster. D �t
ligger då nära till ,h ands för s-vt:n
ska katoliker att något reflektera
över, vad Polens nationella åter
upprättelse betyder i kyrkligt �n-
seende. Fullt kunna vi förstå det,
endast oin vi kasta en blick på vårt
sydöstra g:raimlands läge på kar
tan och :b etrakta huvudlinjerna av
dess ,historia.
Vår fra,mställning måste denna
gång av · utrymmesskäl endast bli
en kortfattad skiss. Ändå hoppas .vi,
att den skall ge en klar bild av Po
lens ky11kopolitiska orientering un
der gångna tider och så ibättre låta

oss ana riktningen av dess 1·eli
giösa aktivitet under nutid och
framtid.
Under den polska historiens
äforika och tragiska århundraden
ftiar den �rntolska religionen alltid
varit dess lbärall{le kraft, som al'
drig svi,kit.
. I Polen gingo landets politiska
enande och dess omvändelse till
d en romerska kristen:domen ·h and i
hand. Piastrarnas ärorika dyna
sti, som började regera under 900talets senare l1älft, genomfönle
ibådaclera. Det var påvarna som
gåvo kungavärdigheten åt Boles
law den djärve och som senare be
kräftade elen åt hans arvtagare.
Under medeltidens för Polens
kommande utveckling· så grund
läggande århundraden trycktes på
elen polska nationalkaraktären den
prägel, som den sedan alltid bibe
hållit. Den har ju danats genom
en harmonisk förening och sam
inansmältning av det slaviska folk
lynnet och den katolska anda,n.
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gick Kardinal Hosius, biskop av
Det förra; som är ädelt utformat
Ermeland och Kulm, och en a.v den
för verksamhet · i ,höga iclealers
tjänst men något · ostadigt Och
katolska Kyukans märkligaste
.män under nyare tid. Staden, som
nyckfullt, har thätdats och discipli
är översållad av kyrkor och klos
nerats av Kyrkans hierarkiska
ter och ännu i dag kallas Polens
ordning. Så har Polens på en
Rom, är alltjämt en av de star
gång eldiga och behärskade folk
kaste brännpunkterna för natio
själ skapats, vilken på ett så ena
nens liv, och dess domkyrka, Sanc
stående sätt är lämpad iför intensiv
ta Maria, är de polska mi:imenas
intellektuell ved{samhet och för
helgedom par preferance, inneslu
entusiastisk strävan för förverkli
tande en stor mäng·d av nationens
gancle av höga sedliga mål.
trofeer och många av de YPl)ersta
Den katolska Kyrkan har haft
konstverk ,t ,metlall, marmor och
avgörande betyd el se för Polens
färg, som det polska snillet ska
både materiella ocJh andliga ut
pat.
veckling·. Först och frä1nst har
Prästerna ha i Polen lärt folket
hon genomträngt dess offentliga
att älska denna så eniment krist
liv och samhällsinstitutioner nied
na och nationella kultur. De ha i
kristmidomens p1·inciper. Under
själva verket alltid varit före
de stora konungarna, t. ex. en · Ka
gångsmän för elen i hela världei1
simir den store, voro prästerna
ryktbara polska 1mtriotismen. I
ve1�ksamma som cUplomater och
både g-lädje och sorg ha de varit
lagstiftare. Mycket viktigt var
folkets ledare. Ofta har · den and
det bl. a., att de hindrade å ena si
liga vältaligfueten i Polen manat
dan kronans och å den andra
till fosterlandskärlek. Den kloke
adelns allt för stora maktutveck
och varmhjärtade pater Skarga,
ling och att de därigenom bidrogo
i,rechkant vid hovet, tillropade en
till uppkomsten av ett livskraf
gång sina åhörare: ''Eder tvedräkt
tigt tredje stånd. Om djupet och
skall föra Eder i fång·enskap. Edra
bärkraften av Polens 'katolska ci
vilisation vittna namn som Podol
friheter skola tagas ifrån Eder
och vändas i åtlöje. I skolen fö1;
ski, som blivit kallad "den polska
lora Edert språk och Eder natio�
historieskrivning·ens
fader", Jan
'
nalitet. I skolen vara tvungna att
Kochanowski, benämnd "de polska
tjäna Edra .fien der och de skola
skaldernas futste'', som under
lägga ett ol;: av järn på Eder nac
1500-talet diktade sköna 1hymner,
h." Ar 1905 gingo prästerna i
vilka ännu leva på det polska fol
�petsen för revolutionen. Mildec
kets läppar. Han har också åstad
1dcz hm· en gång sagt: "Varje
kommit en översättning av Psal
gång, som det polska folket retit
·taren, som lär vara oupphunnen i
sig mot icina förtryckare, har des;,
Europas övriga litteraturer. Un
fana 1J1'.u·its av en munks hand!'
der 1800-talet har Polen ägt den
Efter rikets styckande och under
store skalden och författaren Mi
kuvande i slutet av .1700-talet har
kiewicz, vars diktning ju är ge
den katolska Kyrkan hela tiden
nomträngd av en äkta 'katolsk in
spiration.
, målmedvetet och framgångsrikt
arbetat på att upprättihålla mora
Under Kyrkans ledning· grunda
len, den andliga vakenheten och
des år 1347 Krakaus universitet,
frihetslängtan bland det olyckli0
ett av de äldsta i Europa och över
g·a folket. Särskilt ,bör betonas, att
träffande alla de nordiska länder
Kyrkan väsentligen bidragit att
nas högskolor i ålder. Där var
bevara enhetskänslan mellan de
Erasmus Ciolek (på latin Vitellio)
tre splittrade r:iJksdelarna. Hon
under 1300-talet professor, vilken
kallas ju ej förgäves "enhetskraf
var den förste som tolkade opti
ternas Kyrka".
kens lagar. Kopernikus var en av
Ej minst har katolicismen i Podess lärjungar, och därifrån ut-
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len arbetat på nationalitetens be
varande genom sin kamp .för "de
tre klassernas enhet". Dess socia
la verksamhet har därför had't en
ofantlig· !betydelse för den Politiska
frig·örelsen. Ty Kyrkan har i Po
len bekämpat i11förandet av "klass
kau1pen", som väsentligen är en
skapelse av den söndrade protes
tantiska anden. I stället har hon
arbetat på framförande av iden om
samhällsklassernas jämsides och
harmoniska utveckling. Alla be
höva de nämligen tagas i anspråk
för striden mot hela folkets för
tryckare. I dem alla ,finns en so
cial särprägel, som det gäller att
utveckla ooh bevara. Den polska
socialismen har också vetat att
hävda sin självständighet g·ent
emot den tyska och den ryska,
trots alla en Rosa Luxemburgs
ocih gelikars övertalningsförsök.
I detta sammanhang ·bör ihåg
kommas, -att vkl de nationella av
görandena 1815, 1848 och 1863 fos
terlandskärlekens eld med full
makt endast brann hos vissa ldas�
ser. Nn har den däremot gripit
hela folket.
Polen har, som vi sett, den ka
tolska kristendomen att tacka för
ofantligt dyrbara nationella och
kulturella värden. M-en den har
också vetat att offra mycket för
Kyrkans sak. Av försynen har
det ·fått sin plats anvisad på. hen
nes utmarker mot öster. Såsom
"Kyrkans riddare" har det där
kämpat irnot !hennes fiender. F'örat
gällde striden hedningar och tur
kar. Polens store hjältekonung
Jan Sobiesky räddade ju år 1683
Wien från Islams armeer. Däref
ter växte sig Ryssland och Preus
sen starka. Det förra blev rlen
"ortodoxa" och det senare den pro
testantiska
stormakten. Polen,
som väsentligen var katols�d, låg
mellan dem lbåda. Därigenom fick
det sin historiska mission bestämd:
att vara den romerska kristendo
mens försvarare gentemot dessa
sinsemellan så olika men ändå mot
den enda sanna Kyrkan bå<la så
fientliga stater. Då de materiella

resurserna voro alltför ojänina,
blev Polen martyt för sin tro, vil
ken hon försvarade ända till döds.
Ty det styckades genom en orätt
färdig och förrädisk allians mel
lan den "ortodoxa" och den protes
tantiska stormakten. Men i mar
tyrfot hämtade det nya och oana
de andlig·a krafter. För den mate
rialistiska nutiden framstod det
på så sätt som ett högt ocih e'fter
följansvärt exempel på ren, ide
ell strävan.
'"Ortodoxien" härstammar från
det gamla Bysans, vars kejsare i
förmäten självförhävelse sökte
rycka den andliga makten ur de
romerska I)åvarnas hand. Den s.
k. caesareo-papismen blev d är för
härskande. Kyrkan tvingades in
under lydnad mot staten, som ver
kade politiskt förslavande, återhål
lande och hämmande all utveck
ling·. De folk som omfattat den
kristendom, som fö:rJJ.mnnades från
Konstantinopel, ha därför fått
sitt andliga och religiösa liv för
krympt. Deras själar ha blivit
vingklippta, och deras andliga
läg·gniug· 1har blivit mera asiatisk
än eur,opeisk. Ty deras religion
har varit snarare en pdlismyndig
het än en ,källa til l andlig· näring
och vederkvickelse. I Ryssland var
den Heliga Synoden ett bihang till
civildepartementet. Den intresse
rade sig mera för servil lydnad
mot tsarernas nycker än ·för fol
kets relig·iösa och moraliska upp
fostran. Som en andlig moder till
bolsjevismen är den ortodoxa reli
gionen både despotisk och anar
kisk. Ty å ena sidan förkväver
den småaktigt alla yttringar av
religionsfrihet, å den andra har
den ingen översta läromyndighet
som ofelbart kan avgöra, var san
ningen finns, och är därför under
kastad en pinsam vaclda.:n och
ostadig·het i den ikristna tron.Det
är under illiflytande av denna
andliga regim som det ryska fol
ket utvecklat den indolenta karak
tär med djup böjelse .för tungsin
ne, som så 1bjärt kontrasterar mot
det aktiva ocJh glada pols1rn lynnet,
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vilket förblivit oförändrat, trots
aWa de svåra nationella förödmju
kelserna.
Det finns vissa paraleller mel
lan det "ortodoxa" religionssam
fundet och den svenska statskyr
kan. Även den senare svänger ju
mellwn läroana1�ki och servil un
derdånighet mot staten, som ju
även hos oss är caesareo-papistisk.
Om man betänker dessa förhål
landen, inser man, hur viktigt det
varit, att Västerlandet /bevarats
från detta 'bysantinska förtryck.
Att i den romerska katolicismens
l1ägn där en 'f r i c i v i 1 i s a t i o n
_kunnat uppiblomstra är till stor
del Polens förtjänst, är en frukt
av dess trogna vakthållning mot
-den ryska kyrkans utvidgnings
försök mot väster. Allla medel har
bon försökt för att påtvinga po
lackerna sin tro.
Kyrkor och
kloster ha sprängts med dynamit,
kosacker •ha inkvarterats hos de
motspänstiga,
omvändelser till
katolicismen ha strängeligen för
bjudits. Hur samvetena tvingades
visade sig tydligt år 1905, då de
yttre
politiska förhållandena
framtvungo ett to'leransedikt. Un
der de första dagarna efter dess
utfärdande omvände sig endast i
två" .g·uvernement till den romerska
Kyrkan 26,000 personer. Så kan
man se, att det ä r h o n som vinner
_p å religionsfriJheten.
I väster har Polen tyvärr ej så
mycket haft att göra med den tys
ka katolicismen som ,fastmer med
den preussiska protestantismen.
Den s. k. kulturkampen bröt först
lös i tysJk a Polen. De första klos
ter, som stängides, lågo i Posen,
ärkebiskopen av Gnesen var en
av de första biskoparna som
fängslades. Och då "majlagarna"
återkalllades 1886, fortsattes likväl
religionsifö1�följelserna i de polska
provinserna. År 1895 upplöstes
de polska kongregationer1Jia. Rege
ringen har senare förbjudit pol
ska nunnor att upprätta hem för
åldringar och föräldralös·a barn.
Den har också försök,t att in-

skränka det !katolska prästerska
pets antal. Ett särski'lt verksamt
och förihatligt medel i det andliga
för,tryckets tjänst har det protes
undervisningsväsendet
tantiska
varit, från !folkskolan ända upp
till universitetet. En främmande,
mot den romerska katolicismen i
sitt väsen fientlig, bildning har
där påtvingats många polska ka,
tdliker. Den preussiska staten
har på så sätt strävat att 00bå be
härska sina undersåta1·s andliga
utveckling. Detta sliår ju i god
överensstämmelse med Hegels lära
om statens gudomlighet. Protes
tanterna, som vägrat att boja sig
under Kyrkans av Gud givna auk
toritet, ha så i stället uppkom
struera,t en annan: den preussiska
statens. Men polackarna ha, stärk
ta av sin katolska religion, tappert
uthärdat al'la förföljelser och li
danden, vilka endast på dem ver
kat renande, stärkande och 1rnnso
liderande.
Polens historia 00h läge ha visat
oss dess säregna relig·iösa uppgift:
att vara Roms vaktpost i öster
mot den grekisk-skisnrntiska och
mot den tysk-protestantiska kyr
kan. Dess orubbliga ståndaktig
het mot de frestelser till avd'all,
som utg·ått från ibåda dessa mot
den katolska tron fientliga kon
fessioner, 'borgar för dess framti
da trohet n10t sin världshistoriska
mission. Och det kan nu, åter fritt,
med än mer öik ad energi genom
föra densamma.
Sverige har g·amla föd)indelser
med Polen, aHti'frlån den tid, drå en
polska, den ädla Catharina .Jagel
lonica var dess drottni11g oeh Si
gismuncl, Sveriges och Polens ko
nung, med svenska och polska
krafter kämpa{le för bevarandet
av fädernas Kyrka åt det svenska
folket. Gemensamma historiska
minnen ocih en likartad religiös
uppgilft 1111ana katolikerna i Sveri
ge, att åter knyta förbindelser rnerl
det befriade Polen.
1
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EN INTERVIEW MED DEN MEST UPP�
MÄRKSAMMADE ASSISTENTEN VID
BISKOPSINVIGNINGEN I UPPSALA.
Ett samtal med metropoliten Germanos, ärkebiskop av Seleucia.
Vid den mycket omtalade kyr
kofesten i Uppsala den 19 septem
ber var även, som_ be·k<ant, en re
presentant för den grekisk-sikiisma
tiska kyrkan närvarande. Patri
arken av Konstantinopel hwd'e
1l'ämligen dit sänt me.tro]){)'liten
Germanos, rektor vid Halkis teo
logislm högskola vid Boisporen och
titulärärkebiskop av Seleucia.
Då denne celebre r,epresentant
för en gammal krrsten 1k:yrka i
Orienten även gästade huvudsta
den, där han bl. a. på grekiska
predikade i Storkyrkan, passia{le
en av Credos medarbetare på att
utbedja sig ett sammanträffande
med honom.
I salongen, där vi väntade, träd
de emot oss en svartklädtl, vÖl'd
nadsbjudamle ,g·.amma1 man, som
med stor vänlighet tog emot oss.
Då vi presentera,t oss såsom
konunande från en romersk-ka
tolsk tidskrift i Sverige, uttryck
te vi vår önskan att få veta något
om öste1fandets ky1']rnföd1ållan
clen. Han talade då med värme
om detr J{ärlek till d,en fäderneärv
da religionen och den gammal
dags fromhet och enkelhet i seder
na som ännu i hans hemhyg,cl lev
de kvar. Där hade under världs
kriget från turkarnas sida err svår
förfölje}se satts i gång mot de
kristna, sär·skUt mot armenierna.
Ännu förmärktes ing·a spår av bol
sjevismens og-räs. Dock hade elen
stora rerv-olution:en i Ryssland av
brutit förbindelserna mellan pa
triarken av Konstantinopel och
den rysk-ortodoxa kyrkan. På om
vägar hade de,t iändå lyckats �tt
sända brev till den senare med ma
ning· tHl obeveklig kamp mot de
all ln-i"ten kultur fö1·störanrle
upproTsmännen.

Lfotro1"oliten GeTuuwos, so:n
studerat tre år vid Leipzigs pro
tesht'.,tislrn och ett ,år vid .Str.a1s.s
burg'S katolska f akultet, är inga
lund a en frihnlå_n,g för Västerla11 dds kyrkliga iotrönmingaT. Där
för har pah: arken av KonstanF
lLlpel sän t lu1Lom ffo· at,t också
l'örhrtHfila med rnpresentanter fi_\ 1•
den �ven ,k-luthei,ska 1otatskyrka11
om möjligheten att föribereda en
å t11rföreni ag- 111dlan kl'istenhetens
söndTad1! nekhnne1ser. Vi bådo <lå
att fä ,·eta r:ågot om metropoli
tens t.:u,kar i denna 1brännande
fråga. Df,t mål, som nu nä1· 11c1:-t
eftersträvades, var, sade lian, ett
moraliskt enhetisvei�k, ett (l)rak
tiskt samarbete mellan de kristna
kyrkorna för att på så sätt i
lmnd'ling omsföta Jesu kärlekslm d. I detta syfte hade det eka111011isika patriarkateit också sä11Jt
ett brev till den påvliga kurian,
v,ilket lilkväl ämrn ej besvarats.
På vår fråig·.a, om den grekoisk-or
tadoxa kyrkan ville etit såldant
närmande med ,alla 1u�istna be
:i\cäuneber eller endast med! dem
som fäg,ga vikt på att äg·a ett epis
kopa,t med ap,ostdlisk succession,
svarade ärkebiskop Germanos, att
ingen 'kristen rilktniug, ej ens
modernisterna, finge uteslutas. -
Det stora målet vore dock kris
tenhetens enande också i tron, i
den rätta lära.n. Härtill vore ti
den ännu ej mog,en. I framt:i'den
lnmde man Jå_kväl hop1ms myckeit
i detta avseende av en kommis
sion med representanter från alla
kyrkor.
Den österlällldslrn metropoliten,
en andlig· oättliing av Kydllos Lu
karis, trivdes väl i --:-Sverig,e, itr-ot:scle stora olilriheterna ,mellan kyrko
ordnin:gen här och i Orienten.
1
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För .e n katolik måste det vara
en glä!dje att sammanträ!flfa med
en så sympartisk repr,esentarnt för
en 1kyrka, som, trots tuseil'år,ig
skism, · bevarat mycket av den
gamla kristna tron, framförallt
] äran om Jesu ,gudomJl�g,het och
hans verllrliga närv,aro i A'ltarerts
sakrament. Vi hälis a också med
tillfredsställelse, att den svensk
lutherska ,statskyrkan
knyter
förbindelser med detta, trots allt, i
grund och botten så kartxilska sam
fund. Ett sål{l,ant närmande kan
endast verka en fö1·stärkning av
de kristna element som ännu fän
nas kvar inom Gusrtav Va,sas
kyrka. Längtan efter e:nihet är en
äk.ta katolsk känsla. i:Med tanke
på kyrkohi1storiens lärdomar hål
la vi ,dock före, att en mella,n:kyrk
lig kommission föga förn:iiår ut
rätta i denna så viktiga angelä
genlrnt, och vi äro övertyg·ade om,
att t r o n s e n h e t är Ii'Ödvändig
för den 1fulla och Öil'skade •fram
g,ång·en av en gemensam aktion av
alla kristna. De, som uppriktigt

vilj a förverkligandet av Frälsa
rens böH "atit a:lla måtte vara ett",
ha diuför e11dast en sak att göra :
att ansluta sig till den kyrka, smu,
själv äg·ande en ouppil:ös1ig enhet,
eftel' den helige aposteln Pa,uli
orrl är "sannringens pelare och
grund fäste".
Med oöv,erträfälig klarhet har
kristenlb.etens ihögste chef ibeit onat
sam1nanhanget mellan tron och
giär,ningen i det tal som han höll
till deltagarna i den propaganda
kurs för katolsfot ,s ocialt arbete,
som ny1igen hållits i klostret
Monte Cassino. Den Hel�ge Fa
dern fmmJ.1öll då, både att en
fra:m1gångsrik yttre ve11ksamhet
allitid måste stödj.a s1g på en fasj;
teoretisk grundval och a.tt den in
sech:lia sanningen måste taga sig
uttryclk i . en ener,gisk ,a.ktd.on för
dess sp1,idande till dem, smn ännu
ej känna dim. Ty det är endast
föreningen av sanning och aktivi
tet som frambringar de rikaste
frukterna.
S D e c t a t o r.

FRÅN FÖ RENIN GSLIVET.
F a m i I .i ,e ,f ö r e n i n g e n
C ,o n c o rcl i a C a t h o 1 i c a härstäcles firar cletta
år 25-årsminnet av s'in stiftelse. Jubi.föet
kommer att högticll ighållas onsdagen elen
17 november. På morgonen kl. 9 hålles i
S : ta Eugenia kyrka en h ögtidlig mässa
mecl sång, som frambäres för föreningens
nu levande oc.\1 avlidna medlemmar. På
aftonen firas en högtidsfest i Restaurant
Gillets f,estvåning enligt ett program, som
senare meddelas. B i l,i etter till festen kom
ma att tillhandahå1las 1 Stockholms J<'oto
grafiska i'dag·a sin, Drottninggatan 32.
Föreningens nyförv,ärvaclc klubblokaler
i huset B iblioteksgatan 29, som inrymma
konw,rsati0nsrum, ticlningsläsrum m. m.
hållas tillsvidare öppna å sönda,gar mellan
kl. 1-3 och å torsdagar mellan kl. 6-9 e. m.

F ö r e 1 ä S' n i n g a r n a i S t. Ansgars
sal, Biblioteksgal:an 29 bliva för de när
maste månaclerna som följ er :
D,ein 10 november för,eläser konstnären
Lennart Nyblom ,om "K o n s t e n s a 1 f a
b e t o c h cl e n k a ,t o l ,S 'k a e n 'Il e t s
t a n k 'B n•', elen 24 rno vember samme fö
reläsare om "'r i cl e n s 1 e:d a n cl e t a n
k e". D en i december fortsätter pastor
D. Assarson sin föreclragsserie : "K a
t o l s k a k t i o n o c !:, r e a k t i o n i
1 5 0 0-t a 1 e t s S v ,e f'g e.'' Det blir det
åttonde föredraget i serien och betitlat
"B a b y l 10 n". Det 13 december slutligen
håller fil. lie. J. Linders för,edrag om
"K a t ,o 1 i 0 i s m o c h n a t u r v e t e n
s k a ,p •'. (Lu@iQ.f&:,t.) Varj e föredrag b i:i r·
j ar kl. 8 e. m.
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N o.vemberdis har lägrat sig·
framför Cr,edos torn. Först efter
en ;tids betmktan:de urskiljer man
föremåilen långt borta. Därför
vilja vi först äJgna vår uppmärk
samhet åt de personer odh hän
delser som l1gg·a oss närnmst i tid
och n1 m.
l u t h e r s k a b i sD en
k o p s v ii. g n i n g e ri i Uppsala
den 19 sept1ember anno Domini'
1920 har framklaUat ,en liv'Hg· dis
kussion i pressen. N atlu:li. gtvis
huvudsakligen munväder.
En
kanske icke så oviktig detalj av
denna högtidlig.het synes bllott fö
ga ha uppmäi'ksanuimts : valet av
assistenter från främmande kyr
kosamfunld. Representanter från
de ,svenska 1frill{ytldig·a saknades
fullkomligt - annars skulle man
dock tycka det vme naturligast
för våra "ekumeniska" iv1,are aitt
börja det :kyrkliga enhetsverket ii
sin n ä r rn a s t e omgivniing. Men
ej heller tyckas gäster ha inbju
dits från de andra lutherska sam
funden, trots de många tillfällen
att göra va11an!clras belmntskap,
som i somras e1.\bjöldo ,sig på Kulla
Gunnarstoi'p. N�j, fint skall det
v•ara. Endast lbq;skopar av den gTe
kis'kt-schismatislm och {1:en angli
kanska ll{yrkan f,ing·o v,ara med
vid detta märkliga tillfäil1e. Man
tycks bokstavl:1gen ' hh följt den
ritualistiske kyrkoherde Kihlens
nyligen: uttala,de maning att vara
"granntyckt" vid valet av kyrk
ligt um,gänge. Enda:st de frärn
rn:mde kyrkor, som bibehåHit el
lPr påstå ,sig ha bibehållit den

a1w:,m liska succe:ssionien, vil'l man
liera sig med. Från Credos syn
punkt en glädjande utveckling.
V ad den nu så ,acktuella fråJg,an
bel1·liffar, om svenska strutl'fkyr
kan bibehållit den apostoliska
successionen, ,så måste man nog
numera fråli lrntolsk sida i mot
sats till pastor A. Bernhard med
giva, att biskopsräckan aldrig
brutits inom detta sarntl'und. Sär
skilt domprosten Lundströms djup
gåemfo un'dersökningar i 1frå.garr
synas ha höjt detta f,a1ktum över
varje tvivel. Men li:lm säkert är
ocfoså, att våra lutJherska ,biskopar
omöjligen kunna giltigt vig·.a präs
ter, då de ju, på· g·rund av sin teo·
logiska uppfattning, aklrig kunna
ha den ,a,vsilkten att ,y,i'Cl prästvig
ning ,invig,a de unga kand�daterna
ti],] offerprä1ster (för mässan) 00h
enEgt vår mening salrraments
förräittaren:s vilja att g·öra vad
Kyrkan gör är ound1gängl.igeu
nödvändig för giltigheten av ett
sakrament
Ett pro+estantiskt B i r g i t t a
s a m f u n cl liar den 7 sistlidne
oktober bildats i Stocfoholm, med
ändamål att ·saka: inkö·p a det g1M11La VrudSitena�illlostret.
Den nya
föreningens styrelse har f.å'tt den
brokigaste
•sammansättning
man sruknar endast riksdagsman
nen Fabian Måwsrson för en 1f ill 1 1 t
ekumen.i's[{ försa:111l,ing. Den gam
lia ärevördig,a by,ggnaden s,'lmlle
oe1l.Jså• anväwdas ·tiiH de mes.t olik
artade ändam'å,l: fö]khögskola,
museum, !hem för ,s•on1J]))rark,urser,
esteter ,och trötta sj,äJla,r. Credo
anser sig 1som medin:tres"sent på
grund av gammal äg,anderätt.
Atmi111ston:e .får ni,an vara: glad,
om vi snart sluwe den exmnpellösa
skamla1en ,a;tt se VaJdsten'a ildo·ster,
som väl får räkna,s ,bland de
främsta i vårt i!Jands - icke allt
för ,talrika kyrkJ:igia minnesmär
ken - a11\nänt som v å r cl ia n
s t a l t f ö r 1s i n n e s s j u k a.
Åvenlede:s ,mlå:Stie det tii.llta1:a oss
att bl)anid' 1Jedarna ,arv i!:let�a nya
före:tag fönna iden vår Kyrlm så
1
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närstående
Bi1,gittam1tusiasten
Greve Eric von Rosen.
F i n 1 a n d har ,av den Helig·a
Stolen brivi,t slkilt friån ärkebi�
slropsdömet MohilJrew och upphöj1t
tm ett självständigt apostoliskt
vilmriat (Acta Aposto1ica Sedis
1920, 268). Credo lyckönskar
hjärtligit sina må:n:ga finska läsare
och viänner, och hoppas en allt
starkare växt oc.h foamgång för
fäaerna,s Kyr.ka i Sankt Henr.iks
land. Det v, ar ju Jmtol,skit kors
tågis- och mis,sionsarbrete, som
först srummanfördie F,inll,and och
Skandinavien.
Måtte också vår
tids romerslm Ky1,l_lrn med utj äm11ande ,av tilllfäHiga motsättningar,
som ögonblickets sinne!Srörels-er
förstora, verka enande på Nordens
och F'inlam:ls follk.
1

EnE.gt ,of.fiiciella meddelanden
från det .a,postoliska v�lrnriatet
1,äJmade D a n m a r k år 1919 icke
mindre än 18,622 k,atoilifoer. Natt
vardisgårr.garna för s amma å,r be
räJknrudes tiU 399,551. År 1860 .fun
nos elldaist 1240 katiolLska danskar,
år 1909 fliaidie denna siffr,a växt
till 7,871. ,Som man ser har det
sista årtiondet v, arit synnerlligen
gynnsamt för den katolska verk
samheten i viärt bl'lodedank:l.
S a n k it a B i r ,g i t t a ,s ;f e s t
firades, högtjJdligt i Rom aJV birgit
tinersystrarna i deDas nya kyrka,
som erbjöd ·en festlig anbhck med
sina höga, delvis med guirlandcr
omlindade pelare, det med blom
mor och !ljus r.ilkt 1smyclmde al
taret, (h:m antika oljemålningen
av den hellig1a Bii�gitta från klost
ret i Altomiinster, omgiven av
gröna kransar ocJ1 statyer ,av Vår
Fru av Lour,des, Sankt J, osef och
flera andra. Mot all denn;a färg
pmkt bildade det svarta j ärngall
ret till viänSlter om ,altaret en
B akom detta
sträng ilrnntrast.
knäböjlde nunnorna :ehuru osyn:
liga för folket. Därifrån ljöd en
ljuvlig och själsupply.ftanide sång,
som mycfoet bidrog· ti11 att höja

andakten lhos de närvarande, som
till ,sist:a plats fyllde den vackm
kyr.ir nn, Skandinaviens nya helge
dom i Rom.
På morgonen firades där Sålun
da tvenne mässor •och på e:fter
rniddag, en höll kapucinernas pro
vinsföreståndare ett syrnner]igen
anslående tail om deu he1ig,a Bir
gittas stora betydelse för Kyrkan
och påvedömeit. Där,e'fter medde
la.ide kardinal Billot, den nyligen
utnämnde p1iotektorn för birgitti
nerna i ,Spaniern och Halien, d'en
sakramentaLa v,älsig·lllelsen.
Den
skandinaviska kolonien i Rom var
vid d:enna nllinnesrika alfitonsåug
väl representerad av en stor skara
intresserade, som v, ar synb{n·t
gripen av stundens hög,t:ilclili:g,het
och uttryckte sina v:arma sympa
tier för den ung·a ildiosterstiftelsen,
som efter få år hunnit tii.11 så rik
utve0lcling.
Gudstjänsten avslu
tades ,med avsjungandet av "Rosa
rorans bonitatem". (F. Cederblad.)
Till Birgitt&systrarna i Rom
ihar P. ,Steph. Nordmark med tack
samhet mottagit 100 kr.
Sellaten, parlamentet ocJh högsta
domstdlen i B r 1a s i :l i e n ha en
stämmigt bes1utat artt på sexårs
dagen av Benedikt XV : is kröning
off.ent'liilgen V!isa •den st01ia f.reds
påvern •sitt ei1rännande och sin
tacksam.het. De ,bestämde sålun
da, rutt hans stora encyklifoa över
freden ,oavkiortad skul1le intagas i
parlamentsaktern a och seicl:an spri
das över heLa 1antlet.
T.iH k a r d i n a l A m e t t e s
e f t ,e r t r ä d a r e på Pari<s 1ärike ·
bis!lmpsstol har på·veru. ;rntnämn t
ä1•kebisk:open av Romen, lrnrn:linal
Louis Ernest Dnbois. Deitta val
har \hälsats med största tillfreds
stä1llelse ,i helia det katols!ka Frank
rike. KaridinaJ. Duhois är född
i Saint-Calais år 1856, v aldes år
1901 tirl biskop av Vei·dun, blev
1909 änkebiskop a:v Bourg1es och
1916 är'lwbiskop av Rouen ocih kar
dinal. Han har också av (hm He1iig,a Stolen blivit anlitad i vrikitiga
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cliplornati,ska värv. Också för den I de ..biskop �Corurns presidiun; , den
kato1&1rn pre&saktionen har han ; forsta 1 ,sitt slag .sedan 400 ar.
i
Oekså till Osnabriick i W,estfa
städse varit ivr'.igt ,,�er.ksa,rn.
! len har därvarande biskopen Wilhelm Berning 'l Mi,t inka1Ha repre
Den 3 sistlidne oktober höll
sentanter för prästerskapet av sitt
Monseigneur Schioppa, p å v 1 i g
stift till ett liknande s ynoicl'a1möte,
n n Il' t ,i u s f ö r U n g e r n och
ocbså detta 1det första, i denna
Balkanländcrna, sit1t lvögtidliga in
landsärnla, serdan den . �,ra:ftfulle
tåg i Bi1J1cl1apesit un1cler beifolrrmin
prefaten, biskop WiJiil1erlm Wach
gens hänföl'da jubel.
te11Jherg·, ,mitt under det sextonde
årlnrndrrudets stormi1g'.aste dagar
höll sin berömda motreformat10I T r i e r har nyligen en stor
ri,ska sitiftssynod.
stiftssynod' håll' its under den kän-

CREDOS POST.
hedendom un!Cler nära ,fem måna
der var allenai•ålclande lhos oss.
Vilka tider ! Endast den, som
själv upi:ilevat d'em, kan g·öra sig
en förestä:l'lrning om deras fasor.
Dagligen gic,k man och väntade
atit när som helst kunna blli för
Bndapest den 1 septembier 1920.
passad till ",gajdezs'' (= lrnlvetet :
Det är från den ,helige Stefans
bolsj.evikernas ubtryc:k: för att röja
stad, som j ag skriver til'l Credo.
en motstå'1idare ur vägen) lik,s,om
det hänt så må,ngen annan "bur
Hans monumentala ryttarstaty
borgerlig, ett sk1äHs:ord).
framför Mattia,slky1�lr nn står på en , zsug" (
El1'dast två och två fingo gå till
höjd, som be]iäi,skar 1h ela Buda
sa:mmanlS på gatorna, Irom man i
pest. Ja, nu vilja vi å:tier, att han
större säQlskap, kunde förste bäs
skaill här,S:ka över alla ma:djarer,
att Ungern åter må varda ett ka
te "erlvtårs" (= kamrat, andra tit
talsl!:lt, ett heligt land. Men för oss
lar S1ti�ängt fö11bju!dna) 1�kjuta ned
nngensk:a kl'istua är det sam en
en på stäHet. J,a , man kunde verk
dröm, rutt vi nu lnurna tala om ett
ligien tro sig lha flyttats t,i1lbaka
till Neros dagar. I de 1·Ölclas bar
krist,eit Ungern. Det år jll' inte
baris4r n fängelser
försmäHdade
mer än et,t år sedan den ,fräckaste

Från en rnacljaris1c vän, som själv ivrigt
deltager i äteruppbygganclet av det kristna
Ungern, ha vi fått mottaga följancle lilla
brev, som torde ha sitt intresse också för
nordiska katoliker. Men även utomståen
de, som vilja lära sig att tycla tidens tlec
lrnn, kuncle detta dokument giva något att
tänka på.

=

197
otal1ig·a kristna, bland dem den
ung·e, kraft:frnllle biis]mpen av 8'.llom
bathely, greve Mikes de Zaibola.
I parlamentshusets käUareviåning
fanns en ,ohyggl,ig tortyrka'lllmare;
framför dess fönster had'e man
stä:1lt upp ell' hel rad auitomo.biler,
som under en viss tid på dagen
oupp'hörligen signalerade ·och för
de väsen för att man inte 1Jå ga
tan sk'rnlile höra de pina!des jrum
mer. Nåigra av mtina ,nänn:er 1' e'do
till och med martyrd'öden. På Ok
togonplatsen i Butclwpest hade bol
sjevikerna en ,g·ång lförberetit ett
extra foliknöje. 160 ull'ga kristna
stuldenter sllnrhle där np1J:hän1gas i
var sin lyktstolpe på slag·e;t 5 e. 111.
Först i sista minuten förhindrades
denna massavrättnling· ,av o'Slryl'di
ga. Pöbeln SJlJOlflta:de på det !heli
ga Swkramentet under uppståll'
delseprocessionen och fann ett sär
skilt nöje att skjuta in i kyrkorna.
Präster och mun:kar måste ut&tå
alla möjliga p]iåJgor och fö1-öchnju
kelser. ,Särski'lit i våra sfoolor ra
sade fienden. Barnen fing10 över
allt lära si,g, att d'e inte wUs hade
några plikter mot sina föräldrar.
I stäl[et för :kristenJdom undervisa
de :man dem nu i "biologi" och an
vände sig därvid av sådant
"åskåiclningsmaterial", att det ofta
hände, att känsliga elever föllo i
vannmkt mit,t ullder 1lekti'O'nJerna.
Den 1kongregation, som j,aJg till
hör, fick a
. v ibol,sdevlikledaren Dok
tor
Hamburg,er, "Foldmivelesi
nepbiztos" (folkkommissarie för
jordbrulkS'ärenden), en liten egen
dom ute på l,anldet, som vi 111åste
slröta för det ,aUmännas l'ä1rning.
Ingen tilläts gå ,sysslolös. I Alc
znth arbetade är!keJ:uertig Josefs
famHj so.m timmerhu,g,gare.
J,a, dert var frUJktansvärda Hder.
För sent måste vi nu erfara, att
detit a ai:it 1Jlott var stra:ffeit för vå
ra synder. Fiör, e kri,get v1oro ,ni
glada och lycldilga, i vårt över
mod gingo vi då: så lång,t i radHrn
�ism, at)J; qn,istendomen IJ>ångsamt
frängde,s ti]lba:ka i Ungern, ocfö
vii. först (]å 'fingo ögonen öppnade
för detta, d'å den verldii.,g·,a kristen-

förföljelsen utbrutit ibland oss.
Vår förbEndelse. var så stor, att
t. o. 111. en1 katolsk präst, d'o['-,tm
J'Ohann Hock, e1fter den !första re
volutionen, oktober 1918, var med
om att borttaga religionsnnder
visnil]gen i slkolorna, och ,inte e111s
vil1e lyssna till bislkap ott,okar
Prohaszlr ns råd att åltminstone bi
behålla 1r ristendamen som valfritt
skolämne. ,Strax idlärefter kom det
röda skräckvfödet sam en frukt av
all denna lojhet odh slapp;bet.
När man tänker på aILt detta,
ffö,står man [)lätt hur svårt diet är
för vår nuvarande In,istna rege
ring· att göra ertt sLut på all a:nar
ki och åter föi-a folket tillba1ka
till Gud och .hans rike. Ty alfa
äro vi eniga 'ffill, att vårt olyckli
ga fosterland atldrig kan räddas,
om icke vi krii.stnla hand ,i !hand
kåmpa för avt Mer erövra Ungern
frör den 'helige Stefan. De aaist
na kvinnorna ha med den störsita
uppoffri:ng och den störslta ene1,gi
hjälpt till vid detta vå,rt nJy,aste
fälttåg. De ungör.a för atit använ
da vår riksföreståndare von Hor
thJns ord : "en andra, vfödtisclipline
ra<l !här," som :består av flera tu
sentals kvinnor under 111'.issions
syster Margit vonJ Schlaclhtas led
ning. Förövrigt ,har vårit s. k.
"s,ocialla missionssiälJ'lskap", s10111 är
grundat av sin nuvarand'e gene
ra1förest'åndm,inna Fru Eclrirth von
Farkas, i 'he1a lan!dert,s, men sär
skilt i huvudstaden1s kri,stna ak
tion spelat en viktig· ron. Det vm·
också den sitora föreningen för
kristna kvinnor, ,som vii.d de sista
vallen skänkte segern åt d e kris,t
na partierna.
Det v·ore if ör myclket sagt, om
ma:n v1He på!stå', att numera alltt
är i l)ä1sta orclnirng i det Mer krist
na Ungern. De,t förh'indrar fram
förallt den ieke-kristna minorite
ten här i lanldet. Vfö· ekonomiska
ställning är ju förtvivlad. Vi ha
genom kriget förlorat våra stora
skogar, våra salt- och kolgrrnvor.
N atmfög,tvis sakna vi därför nu
hå<lle ved och salt ocih kol. Vi kun
na 'inJgenting exportera och våra
1
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my111t ha intet värde. Vem har
nu skulden till a1lt detta "/ Natur
ligtvis beskylle-s · den !klerikala re
gering.en därför, som av opposi
tionen baktalas, heJlj,rnges och chi
karneras både \här hemma och i
ntlauidet. J,a, svårigheterna äro
bfrde stora och må,nga.
Men vi vilja arbeta, ,ho,ppas ocih
icke misströsta.
Våra kyrkor,
scm förr -s måningom tömdes på
follk:, Miva nn alltmera fullsatta.
Öppet ocih frimod,igt bekänner
man ,sig till d en kristna tron.
Snart ,0änta vi en påvlig l egat hit
till BlHlapest - vårt första sände
bud från utlandet alltsedan år
1526 - och snart skall också en
katolsk kollilmg träda i spetsen
för det stora och svåra Merupp
bygg·an'llet av det kristna Ungern.
Med ropet : "Pro Christo'' ha våra

främsta mä:n lidit martyrdöden.
För Kristus vilja även vi krist
na mad'jarer ar.beta. Ocik så ni, vå
ra vänmer i fj,ärrau Nod , 1m1 ste
md edra fromma böner hjälpa
oss vid detta svåra verk.
EJer in Xo I. von G o m h :1 s
I sammanlrnng mccl rletta intre�santa oeh
imwhållsrilrn brev lrnncle clet vara lämp li,;;· I
att påminna om elen k 1o l l e k t f ö r d e
n ö cl l i d n n cl e . u n g e r s l, a 1b a t' n e n
som enligt vi\1· Högvörcliga,s te B iskop,
anordning upptages i alla Sveriges lrntn'
slm k)'rlwt· på allh• e1gonasönc\agen , tlen ·;
november. Vi vi,s a ]Jäst vår sympa ti rn,·
clet kämpanclc 11:ristna U ngern genom ntt
cli\ lägga en s t o ·r och v a a k e r s lant i
håven. Men oclcså de m i n s t a penning..
o ffer kunmi vara till stor nytta. Fö1· I
(en) s•vensk krona får man nu 60 ung
ct·slrn .

FRÅN VÅRA FÖ RSAMLI NGAR.
Som -en avslutning på de uppgifter som
Creclo innehållit angående de gudstjänster
som hållits för cle österrikiska b arn, som
under förliden sommar i Sverige funnit
kärleksfufl omvärcln-acl vill jag meddela
l'ölj amle små notiser.
Föt· första gång s eclan cle kyrkliga om
Yälvningama på 1500-talet, hölls åter lrn
tolsk mässa i det l illa sa!mhället G a m l e
J1 y i det vackra 'I'just. Den 4 juni läste
Pate,r Beneliius clärstäcles elen Il. mässan för
\Y·ienerlmrnen. Många icke-katoliker, vari
b land alla kvinnliga elevema vicl Gamle
!J)· folkllögsl,öla lJ,egagnacle tillfäUet att
bevista en katolslc gudstjänst. - Samma
tillfälle h ade den outtröttlige gamle patern
)Jerett våra trosförvanter på godset K u I
l a i Smålancl, eli t genom Baron G. Arm
f,ells vänlighet en cle l österrilcislrn barn
inbjnclits. Det b lev en särskilcl högtids
dag· emedan j ust Kristi Lelrnmiens dag in
träffade samtidigt (3 j un i ) . Vid miclsommartid läste k;yrkoherde \V.
M•e ijerink från Malmö för de små lrntolska
främlingarna
elen heliga mässan p å
·'foB�ets hus" ( l) i E n g e l lh o l m. Pastor
Overscllie från J\falmö har i samma syfte
besökt flera platser i Skåne. - Pa·s tor D .
Assarson b esökte elen 3 j u l i 'l' r a n å s, där
llan i elen lutherska guclstj änstloka1en fi
rade det helig·a mfrs soffl'et tillsammans
med därvarande katolska barn, som genom
sång och violinspel förhöjde andakten.

Som en sagostall tlyker det gamla V i s
il y upp Ut' havet när man nallrns Gott
laml. Men rle t ät· ej sagor som elen har
att förtälj'a för fastlamlsbarn ; clet är verl,
ligh•e-t, h istori a ocl1 katolsk historia som
ta!'ar från alla dessa tinnar och torn, lcyr
lrnr och kloster. På clcnna u t·gamla lrn
tolska mark hade jag lyckan att tack va
re lanclshövdingslrnns i Visby, fru R oos
ti llmötesgående ocih stora gästfrihet, kun
na läsa elen 11. mässan för Visbytral,tens
ka tolslrn barn.
Turisttrrufik>en omöj l ig
gj orclc v,å1· älslcvärcla värdinnas försök att
få någon av cle ärevörcliga k1·rlrnruin er
m1 upplåten för vårt ämlamål. Gmlstjän
sterna ägcle clärför \'um under livligt cl:e l
tagancle av barnen och äv,en av intressera
cle utomstående på rådhuset elen (i och 7
samt elen 22 j uli.
I-!ä1'liga Visbyrosor
smyckade vårt altare. 'l'illsammans mecl
barnen besökte ,iag cle h•eliga, oss kära
p latserna, de vackra ru inerna St. Karin.
Nikolaus m. fl. I den underbart vaokl''.l
domkyrkan (S :a Afaria) hälsacle vi gemen
sa1mt · (till kyrkovaktarens stora undrnn )
vår mocler Maria med "ängielns hä!>s ning·' .
- Även det lilla fiskläget på ö n s öst
sida L j u g a t· n kunde glädja sig ät lrn
tolsk gudstj änst. Under de dagar j a3· här
ti11b rngte hos vår gästfria katolska familj
Aclams-Ra)· fingo även clärvaramle öste•rr.
Jrnrn tillfälle att bevista den !:cl. mässan.
nen h ärl iga naturen med Jiavels mä1ktigri
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l i t·us er,s a ttt• missionärnns enkla a l Larut
mstning och gav i\t, dessa gudstj änster
en sällsporcl andakt,, Hela Gottland stäm�
mer mecl sina gamla katolska kyrlrnr ti l l
rrndakt och frie! och när vigcla !dockor
a l l tj ämt lrnllacle till b ön ih öllo Yi vicl våea
ntflykter rast och tyfte våra sinnen ti ll
Gucl, väl i samma önskan och h ön för vårt
lancl.
nen 1 aug. läste j ag för några lrntol
ska vänner i elet på fornminnen så rika
A I Y a s t r a elen 11 . mässan i ett trångt,
l i tet hotellrum, men clock ej ntan stäm

ning.

Tack vat·e elen oss så hjärtligt til lmö
losgående fru Hahnström f. B ehrencl i
V a d s t e n a )Jliev gudstj änsten i B i rgit
tas ,stacl e tt oförg•ätligt minne, vars in
tryck j ag s1k i :clrat i B i rgitta artikeln i
Credos för,eg. nummer.
Den 2 sept. samlades Stockl:olms \Vie
nerbarn före sin hem11esa til l en sista ge
mensam guclstjänst i Sl :a Eugenia k;i-1•lrn.
:i.ven mång,a fosterförä 'elrar clcltogo cläri.
En lrnrnens egen landsman, elen för deras
hästa outtrMtlige professor Bong fr. \V ien
talade till barnens hjärtan. Kollekt för
llo nöeUiclamle i \Vten upptogs av p rofes
sorn efter mässans s lut.
?vHltte alla cle goda lärdomar som bar
nen vicl dessa gudstjänster fått i <�eras
hjärtan ]Järn lf1·ukt. till äro våra prästers
möilor 1·ikligen belönade. Många röran
de brev till präster och sys trar från clessa
kära små, vittnar om att så ät' fall�t.
P. S t e p h a n N-k.
Ej långt från Ekerö gfunla Yörclnads
värela kyrka ligger i Bj örk'f.järden av Mä
l aren en enslig l iten holme . Mellan bjöt"
kar och alar tittar 1e:tt li tet torn mecl
ett kor,s fram. Ett litet lrntolskt ka
pell och därinvid ett gravkor. Sedan 1907
Yilar här stoftet av elen ädla friherrinnan
.\-!aria Emilia Klinkow-s tröm. Hon till
h ö rcle en föpnäm polsk s l äkt som dotter
till ryska envoyen Yiel !1 ov,et i Hes s e n 
narmstadt verkliga geheimeråelet d e La
liensky . I sina unga år var hon tov
fröken först hos tlnkelrnj sarinnan Alex
:1 11rlt'a Feoclorowna- och senare hos kejsar
innan Maria ELexanelrowna. Är 1863 in
gick hon äktenskap meel friherren och
Hon var
översten R. M. Klinkowström.
,m varm ooh goel katolik ooh hennes
J l'Umlrnt och lcärl�l, tog sig uttryclc i cl,e
donationer h on vid sin clöd gjorde till elen
katolska missi'Onen i Sverge. Hon fann
sin si,sta vilostacl clärute i MäiaTen ej långt
frän rle p latser som g,enom famiJj:e!Jvet
rnrit hennre lcära. Därute på elen l illa
"}lariaön" förväntar nu h ennes sto-ft u pp
Rtåml elsens clag. T kapellet på clet närhe-

l ii gna "i\1at·icluml· ' , so111 a I' henne stirtaLs
t i l i elen s,,enslrn missionens fromma ihåg
kommes elen äclla stiftarinnan l1·e lt visst
ofta i lJöIJ1en av de präster som uncler
somma1·ens lopp läsa mässan för systrar
na, som sköta egenclomen. Dit ut till ön
komma cle dock sällan. B lott väktarens
besök e ller nyfikna söndagsseg'lare störa
tystnaden , på elenna s ällsamma be
gravningsplats, som ärnn prycles av en
nclmr liten grotta med elen heliga j ung
fruns JJfäl. D o ck - YflTj e är läses enlig.t
den clöclas testamente en h elig mässa
l,vcn där ute på holmen. Sönclag,en elen 12
Sept. i år (Maria födelses högticl) läste
pastor Norclmark elen hel. mässan cläPute.
När präs ten, lrnrgossama · och systraor
na i roeldi]Jåten nalka!s r,ing,er elen lilla kloc
kan i tornet ,och lmlla:r några minnesgoda
vänner av lantbef,olkningen, som ännu
minnas den hj ärtegoda fri1herrinnan, til l
tlenna årliga minnesgutlstj änst. Sent el
ler aldrig skola vi, som hacle til lfäl l e att
nän'«ra clärvicl glömma tlenna mässa där
ute i sensommarens fägring, andaikten vit!
tlc11 hel. mässan och Communi-onen, ti l l
Yilk•en vinclens sus i träclen och b öljornas
skyalp mot s tename gåvo sitt ackompan
Vicl elen elöcla·s kista i sj älva
jemang·.
grnvvalvet läste clärefter prästen och mi
nistranterna ,omväxlancle psalmerna "De
profunelis'· och '';\fiserero" och några sven
ska höncr. Klockan ringelc sin avskecls1, äJ sning, och ,iärnclörren slöt sig åter
I h ögtidlig stäm
om e!,en elöela.s stoft.
ning Yäncle vi äter från denna säregna
gudstjäns t. på mormässoclag anno Dornini
1920.
B r. J o h a n n e s.
ALerigen hava vi genom clöclen mist en
a ,, våra älclsta ,oc,h trognaste församlings
metllernmar i Stockholm f. cl. b riggeri
tlisponenten Georg Se,!Jrnan, som efter en
långvarig s,i ukclom avleel elen 16 okt. Han
lämna,t' efter sig minnet av en rec!Jiar
plikttrogen man, som i Jiv, ets a1la skift,en
bevarat. sitt barnasinne och sin barnatro.
För hjälpbehövancle ägde h an en givm'iltl
l 1 and och i Jiel10v av råe! fann 1nan alltid
i1os honom en ärlig vilj a att hjälpa. I
församlingslivet deltog lian mecl iver 001,
intt·,e sse, bl. a. som mångårig l edamot ,i
;ityrelsen för J,o sefinaheiimrnt oe,h som h e
clers�eelamot i Katolska hantverlrn-r eföre
ningen. Hans j o rdfästning i S :a Eugenia
kyrka, som förrättae1es av vår h ögv. Bi
skop ,s,i älY, fick därför en s-torslagen prä
gel . De talrikt närvarande sörj ande uv
våra församlingar visacle hurn högt aktar]
h an var. Gucl give honom elen eviga l ö
nen. R. I. P.

N OV E M B E R
1.

Måndag. Allhclg""'d'gco.

fä Måndag.

s ,i, Gc..tmd.

J,rngfrn.

2. 'fäsdag. · Alla själars clag.
3. Onsclag. 3 : e dagen inom Allllelgonaoktaven.
4. 'l'orsdag. St. Carolus. Bisk. B ek.
5. Fredag· . Aminnelsen av clie helgon,
vilkas kvarlevor finnas i Uppsala
domkyrka. (Jesu hjärtas fredag.)
6 . Lördag. 6 : e dagen inom Allhelgonaoktaven.

16. 'l'isdag. Ferialclag.
17_ Onsclag. St. Gt'egorius Tl:aumaturgus.
B isk. B ek.
18. 'l' orsclag. Minnet av i nvigningen av
St. Petrus och Paulus basilikorna i
Rom .
19. Fredag. S : t a Elisab.eth . Änka.
20,. Lörclag. St. F,elix de Valois. B ek.

(I högmässan Allhelgonaf, e,sten. )
Månclag. Oktavclagen av Allhelgonaclagen.
'l'isclag. Minnet av invigningen av S.
Salvators basilikan i Rom.
Onsdag. St. Andreas Avellinus. B ek.
'l'orsdag. St. Martinus. . B isk. B ek.
Fredag. St. Martinus I. Påve. Martyr.
Lördag. St. D iclacus. B ek.

(Sista i kyrkoåret.)
Måndag. S : ta Crecilia. Jungfru.
Tisdag. St. Clemens. Martyr.
Onsclag. St. Johannes a Cruce.
'l'orsdag. S : ta Catlrnrina. Jungfru .
i\Iart.
Fredag. St. Silvester. Abbot.
L ördag. Ferialdag.
Sönda!J. Första i Advent.
Måndag. Vigilclag till apost. St. Anclreas' fest.
Tisdag. St. Andreas. Apostel .

7.

8.
9.

Sönda!J.

Tj ugufj ä1•de

efter

Pingst. 21. Söndag. Tj u gusj ätte efter Pinnst.

10.
11.
12.
13.
14. Söndag. Tj ugufcmte eftei• Pinnst.
(Mässan från 6 : e Sönd. efter Trettonclagen.)
Alhelgonadagen. ( 1 november.) F,esten
firades av elen österländska kyrkan redan
i fj ärde årlrnndradet. Anledningen till
fesbens införande i elen västerländska kyr
kan var följancle : Den grekiske kejsaren
Pl;okas skänkte påven B Q11ifatiu s IV (608614) det hedniska , åt aHa gudomliglieter
vigcla Panthei:m i Rom. Påven rförvancHa
O'B det genast ti ll ett kristligt tempel och
invigde clet till elen hel. Jungfruns och cle
hel. martyr.ers ära, vilkas 1,eHker från ka
talwmberna överförcles elit. Till deras
minne skulle årligen elen 13 maj en sär
sl,ild fest f.iras i Rom. - Påven G1,eg,orius
IV (827- 81i6) vigde sSeclermera denna kyrka
till alla he-lgons ära och förorclnacle, att
allh clgonafesten slrn-lle firas i !vela kristen
heten elen 1 november. I det svenska vi
kariatet föl'lägges f,esten t i l l elen därpå
följ ancle söndagen.
Denna fest firas av kyrkan, som visser
ligen under årets alla dagar ihågkommer
sina stora helgon, på clet att likväl ing,e n
av dem må gå miste om elen vördnad och
ära, som vi skylla dessa •'Guds vänner". Dagen innebär för kyrkan mocl och tröst
vicl tanken på att hennes b arn en gång
liksom de hel i ga skola nå salighetens h_e m,
um cle föl,ia de lleligas föredöme i clygcl
e ller botgöring ( "Varen mina efterföljare
såsom 'och jag är Kristi efterföljare" : I
Cor. !1. 16.) I tron på ''cle heligas ge
menskap" åkallar den troende katoliken
himlens saliga och anropar dem om deras
förbön vicl Gucls tron (Uppb . 5 : 8.)

22.
23.
24.
2:i.
26.
27.
28.
29.
30.

1

�-

Alla själars dag (alla dödas å:minnelse) .
Kyrkans tro p å de h eligas sam'funcl, an
tingen cle tillhöra den ännu striclancle kyr
kan på j o rden eller elen i himlen trium
ferande, ,ell er elen ,i skärselden liclande ta
ger sig uttryck i elen på aHcelgonaclagen
följande alla sj älars clag, clå kyrlrnn som
en god moder minnes i clet :heliga mässo
offret alla sina hädangångna, s o m ännu
!J,efinna sig i luttringens tillstånd i en an
nan värlcl, innan cle kunna fuHkomligt re
nade ingå i lyelksaligheten. Genom b öner,
o l'l'er och fastor ,samt andra goda gär
ningar kunna v, i enligt Kyrkans lä:ra kom
ma våra kära avlidna i skärselden till
hjälp vid avtjänandet av deras ännu åter
stående tim1iga straff.
( I Cor. 3 : 13.)
Kyrkan stöder sin lära om skärselden b I.
a.' på följ ande, skrifttexter : Math : 5 : 26,
12 : I Cor. 3 : 12- 15 : I P etr. 19 : 20 m. fl.
Reclan den helige 'l'ertulianus talar om
en åminnelsefest som hölls av de kristna
pd. hans ticl. Ar 998 p åbj öd abboten Oclilo
av Clugny för klostren av hans orden, att
en sådan åminnelsedag skulle hållas elen
2 n ov. varje år. Festen fick insteg hos
cle övriga troende och utbret;lcle sig snart
över hela: kristenJ:.eten. · Den nuvarande
påven Beneclikt XV har givit alla präster
privilegiet att på denna dag läsa tre he
liga mässor. Alla själars clag firas all
tid på själva dagen (2 nov.) mecl undan
tag om derina ,faller på en sönclarg, i ·v il
ket fa.11 alla dödas clag firas elen 3 nov.
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KYR KLIG KALE N D E R
D EC E M B E R

. 1 . Onsdag. Rerialdag.
2. T.orsdag. S :a Blbiana; Jungfru, Mart.
3. , Fredag. S. Franciskus Xaver. Bek.
(Jesu hjärtas fredag) .
4 . · Lördag. S . P.etrus Chrysol9gus B isk.
Kyrko lärare.

16. Torsdag. · S. Eusebius Bisk. Mart.
17. Fredag.
dag.
18. Lö1'dag,
dag.

Kvatemb erfastedag. FerialKvatemlJ:Jerf,astedag, .Ferial-

5. Söndag. Anl}ra i Advent_,
19. Söndag. Fjärde i Advent.
. 6. Måndag. S: Nicolau�. B isk . B elc.
20. Måndag. Vigildag till Ap. Tomas fest.
7. Tisdag. Vigildag trn Ma:r.i a obefl. av- 21. Tisdag.
S. Tomas · apost.
lelses fest.
22. Onsdag,. F_erialdag.
8. Onsdag. Maria obefläoka<le avlelses . 23. Torsdag. Ferialdag.
. fest. , .
�- Fredag. Julafton. Vig1lfast.edag.
9 .
}
iO Torsdag, Frec\ag : dägar_ inom oktaven
25. Lördag. Juldagen.. 'Vår . Herre Jesu
av Maria obefl. avlelses fest.
Kristi födelse.
11. Lördag. S. Damasus I. påve. B ek.
. 12. Söndag. Tredje i �dvei1t, (Gaudete. ) 26: · Söndag, S. Steplianus protomartyren .
(I högmässan Mar . . obefl. avlelse). 27. Måndag. S. Jot:.annes. Apo,st. Evang,
13. Måndag. S . . Lucia, Jungfru, l\Iart. · 28. 'l'i�dag. Menlösa barnens dag.
29. Onsdag. S. Tomas. B is];:, Matt.
14. Tisdag. Dag inom oktaven.
15. Onsdag. Oktavdag till Mal'. obefl. avl. 30. 'l'orsdag, Ferialdag.
31. Fredag._ S. Silvester 'I. påve. Bek.
fest (kvatember fastedag).

G udstjänstord n i ng i S:t [; rik och S:ta Eug_enia kyrkor
Novem ber och Decem ber.
Fredagen cleri 5 Nov. och 3 Dec. hålles
den sedvanliga andakten till Jesu h. h,järta,
i S :t E l'lk kl. ½ 9 f. m., i S :ta Eugenia
kl. 8 f. m. · I St. Erik samma dagar kl. ½ 8 ·
e. m. Rosenkransandakt med predikan för
medL i. Helga Lekamens GiHe.
Torsdagen den '11 Nov. och 9 Dec. kl.
8 . f. m. den sedvanliga andakten . till
Altarets hel. · sakrament. L St. Erik
Lördagen · den 20 November· kl. . ½ 9 .
f. m. årsdagsmässa för framlidne · kyr, koh€rden i st. Erik Mgr. Rudolf- Ki,esler. .
Söndagen cl. 12 Dec. firas Maria, obe
fläckade avlelses f•el;lt med högtidiig' hög
mässa rried predilmn kl. 11 f. m. ...,...: Julaf
tonen cl. � Dec. flnrnis tHlfälle till bikt före
och ,efter de stilla h:. mässorna på mor
gonen samt gessutoin i St. Erik mellan

kl. 5 och 7 e. m . samt i S :ta Eugenia efter
kl. ½ 2 �- m.
· Juldagen cl. 25 Dec. kl. 7 f. m. Högtid
llg julotta . med kort betrakte1se och ge
mensam· hr. Kommunion. - I St. Erik stilla
mässor kl. 8 .och ½ 9 f. m. ; i S :ta Eugenia
kl. 9 stilla. mässa (utan predikan) .
Kl. 1 1 f. m. i . St. Erik. Levithögmässa
med predikån: I S : ta Eugenia, Högmässa
med predikan.
Annandag Jul (St. Stephans dag), guds
tjänstordning som å söndagarna.
Nyårsafton cl. ar Dec. kl. 6 e. m. Pre- ·
dikan med åtföljande tacksägelsegrn;ls
tjänst och· Te Deum. - Under skolåret
hålles skolmässa i St. Erik varj e morgon
lcl. ¼ 9 f .. m. ; i 'S :ta Eugenia varj.e Onsdag.
kL ½-9 f: m.
·
0

Helga Le'4amens Gille
Kommunionmeniri.g, November : Alla vå. ra: kära avlidna. ·Särskilt biskopar, präster
och systrar som arbetat i. den svenska
IJ.lissioIJ:ens tj änst. December.: Ett äkta
kristligt julfirande i våra katolska famil
j er. -

L---------,-------------------------..,...---- J

_J

F\.-u. Df\VID f\NDERSEN & CoMr.
_ KGL. HOfJUVEtE"RRRE"
4 fRED5Gf\Tf\N

f\LLM. 71 87

- Rll�S 43 10

V A S T E R M -A L M S
B EG RAVN I N GSBYRA

Hos Vaktmästaren i Norra Smedjeg;
. 24, Stockholm, . finnes till salu -ett
mindre antal exemplar av

1 FLE M I NGGATAN 1

Kristi 1Jfterföljelse

STOC � H O LM

Från grundtexten öve�satt av
G. ]; V. ERICSS ON.

E, SCH EN HOLM -

Riks Tel, 7 34

111111111111,111111111111

ALLM. Tel, 7 34

Ombesörjer allt som hör till b�gravningar
fort och billigt

Thomas 'a Kempis -

Obs.I

Nedsatt pris Kr, 5:-

Boknyhet.

Genom katolska prästerskapet i' Stockholm, Göte_borg, Malmö, Norrköping
ooh Gävle samt från valdmästaren i nr 24 N. Smedjegatan, Stockholm lrnn
erhållas :

Ir)tronisa.tionen
av Jesu allraheligast-, hjärta i hemmen genom famil
j ern'as högtidliga -i:nvigning ät detta gudomliga bjärta
av
1
PATER JOACHil\l SS. C. C.
Pris 1 krona,

Ur förordet : "Genom Intronisationen h-yllas Kristus högtidligen så.som h:em
mets konung i det hela_ familjen utan förbehåll inviger och helgar sig ät
Jesu - gudomliga hjärta. Denm andakt, d�ss b-etydelse, frukter och välsignelse iförlrlaras i denna broschyr."
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