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CREDO. 

»Jeg e1· Credo». - Dejligt ord, 

hcerligt navn og mcektig C/3vnel 

Ingen tvivl kan Credo lcevne 

om sin slcegt, den cet, der tro1·. 

Credo, ut intelli,qmn -

det er art og ikke podet; 

Verden stiller de_t på hodet 

til sin slcade, til sin skam. 

Credo, det er lcirkesprog, 

men et »jeg» e1· gernt i o'et 

og få1· rette plads af »tro»et, 

scettes ej i skammekrog. 

_.!Erkesvensk e1· Credos »jeg», 

»stilig» svenslc 1'. hit og hammen, 

Bliver »jeg» og »tro, kun sammen, 

da til lylcke på din vej, 

Tak /01· Credo. Nys det kom . 

klcedt 1: ynde ind ad då'ren 

Give Gud det åbne å'ren, 

lclare öjne, klå'gtig cl01n. 

Silkeborg den 9 februari 1920. JOHANNES FREDRIKSEN. 
Sogneprrest. 
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KYNDELSMÄSSA. 

"Ett ljus till hedningarnas upplysning" Luc. 2: 32, 

M 
ed den ceremoni som Kyr
.kan på Kyndelsmässodag·en 
föra:nstaltar, i det vid mäs

sans början vaxljusen högtidligen 
vigas och på många platser även 
en ljusprocession hålles, påminner 
oss Kyrkan om Honom, som vi i 
festdagens evangelium finna i den 
åldrige Simeons armar och som 
denne med glädje hälsar som "ett 
ljus till hedning·arnas upplysning 
och till ditt folk Israels förhärli
gande." - "Jesus Kristus, det san
na ljuset, som upplyser varje män
niska som kommer i världen". 
(Joh. 1: 9.) 

I. Ljuset undantränger mörk
ret. När på morgonen solen sän
der sitt vänliga ljus över berg och 
dal, då måste skuggorna fly; blott 
i avlägsna klyftor och läng;st in i 
den tätaste skogen finna de ännu 
en tillflykt. I solens klara ljus 
kan man skönja föremålen i deras 
verkliga och rätta gestalt, bedöma 
riktningen och målet, som man 
vandrar emot,. urskilja avvägarna 
som leda därifrån och avgrunder
na, som hota med fördärvet. 

Kristus är ,;årt andliga ljus, vår 
nådesol. Då han förkunnade sin 
himmelska lära uppfylldes profe
tens Isaias ord" "Folket som sitter 
i mörkret, SBr ett stort ljus och 
för dem, som sitta .i dödsskuggans 
land, uppgår ett ljus." (Matt. 4:16.) 
Hedendomens skuggor svunno, de 
vanvettiga föreställningarna om 
de gamla falska gudarna och de
l'as tillbedjan. I Jesu Kristi ljus 

lärde världen känna elen sanne 
Guden och hans oändliga fullko111-
lig:het. I trons· ljus lära vi känna 
vä!·klen, livet och människorna och 
de skapade tingen i deras verkli
ga värde och i deras rätta förhål
lande till Gu cl och till människor
na. I detta övernaturliga ljus ur
skilja vi det mål, för vilket vi äro 
skapade, och de medel, som vi mås
te använda för 1att nå Idet, och 
kunna undgå de faror, som kunde 
hindra oss därvid. I trons klara 
ljus ligger allt öppet och tydligt 
framför vår själs Öga. Vilken stor 
nåd är det icke för elen efter lju
set och sanningen sökande männi
skosjälen. Ett skolbarn som lärt 
sin katekes vet bättre besked i li
vets viktigaste frågor än fornti
dens vise och nutidens hedniska 
filosofer. - Vilken välgärning är 
icke trons ljlts för hela det 
mänskliga samhället. Överallt där 
Kristi sanna lära förkunnas och 
troget efterleves, finna vi verklig 
bildning och civilisation, ordning 
och förnöjsamhet. Där, varest 
hans lära föraktas, hans ljus ej 
mer lyser, utibrecla sig åter heden
domens mörka skuggor och det 
sedliga förfallet tilltager. Histori
en visar oss detta tydligt nog, de 
sista årens händelser och de om
välvningar vi själva dagligen höra 
omtalas, bekräftar cl�tta. Det öde, 
som så många av de avkristnade 
staterna gå till möt�s, och som 
även så många familjer, från vil
ka den kristliga andan vikit, mås
te dela, säger oss att där Kristus 



och hans ljus ej lyser, endast 
skuggor och mörker finnas. 

II. Ljuset, det naturliga sollju
set alstrar liv och växtlighet på 
jorden. - När om våren solens 
strålar falla ,rärmande över jor
den, börjar ett underbart liv att 
åter väcfoas efter vinterns långa 
vila. - Åkrar och äng·ar smycka 
sig i fagraste blomsterskrud, allt 
andas liv och glädje. I skogarnas 
mörka gömma höras fåglarnas 
muntra låt och även männisluin 
känner livet friskare pulsera i si
na ådror. 

På liknande sätt har också i sed
ligt och religiöst. avseende den 
andliga nådesolen, Jesus Kristus, 
frambragt ett rikt och härligt liv 
på vår jord. Han verlmde i män
niskornas kalla hjärtan en omda
ning och uppfyllde dem_ med kär
lekens värme, så att de av kärlek 
till honmn underkastade sig de 
största och svåraste offer, ja lllled 
glädje offrade liv och blod. Han 
lärde människorna ett nytt bud, 
kärlekens bud: "Du skall älska din 
nästa såsom dig själv." Med ho
nom kom den helt självförgätande 
barmhärtigheten i världen. I 
många unga hjärtan väckte han 
en brinnande kärlek, sådan man 
dittills ej kände eller ens hållit 
den för möjlig till den härligaste 
av alla dygder, kyskhetens dygd. 
- Han gjorde de rika ödmjuka, 
de fattiga förnöjsamma och un
dergivna under Guds heliga vilja. 
At äktenskapet, och sålunda även 
åt familjen, gav Han en dittills 
oanad helgd och skapade så en 
lycka och en frid, som hedendo
men ej kunnat skänka. Allt (let
ta 'verkade Kristus g·eno11n det ljus, 
smn utstrålade från Hans eget fö-
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redöme och exempel, från Hans 
himmelska lära, Hans lidande och 
Hans kvalfulla död och de heliga 
sakramenten, isynnerhet Alta
rets allra heligaste sakrament, 
som i Hans Kyrka blivit en verk
lig kärlekens källa och en sann
skyldig livets brunn, medelpunk
ten för hela det andliga livet. 

III. 'l'acksamhet fyller vid des
sa betraktelser vårt hjärta för det 
ljus, som Kristus bragt värl
den, för all den nåd Han därige-
110111 skänkt människorna och det 
ö.-ernaturlig·a liv han väckt i de
ras hjärtan, men samtidigt stig,er 
dock en unrlrande fråga upp i vår 
själ. Om Kristus och Hans nåd 
Yerkligen är världens ljus, varför 
finns dPt då ej mer ljus på jorden 1 
Varför e:j mer dygd, ej mer kär
l ek! Varför ännu så mycket mör
ker, så många villomeningar, fal
s1;a åsikter och föreställningar. 
Yarför vilar ännu syndens och 
lastens mörker över mänsklighe
ten 1 Varför är så mycket ont än
nu möjligt? Varför lyckas mörk
r,'ts makter triumfera7 

Orsaken härtill få vi icke söka 
hos Krish1s och i Hans lära. Felet 
ligger icke i Hans ljus, som allt
jämt ly�er lika klart utöver värl
dell. 3lrnldeu ligger hos männi
skorna, som i,:;jälva undandr,aga sig 
ljusets inflytelse. Må solen stråla 
än aldrig så klart från himlen och 
sända sina viirmande strålar, plan
tan skall ingen nytta hava därav,· 
hr,11 måste vissna och förtvina, om 
JLan undandrager henne ljusets in
flytande och sätter ner henne i den 
mörka, kalla källaren. 

Väl.· glldomlige Frälsare säger: 
"Jag ifr världens ljus, den somföl
jer mig efter, vandrar icke i mörk-



ret utan skall hava livets ljus" 
(Joh. 8: 12). -· "Detta var det san
na ljuset, vilket upplyser varje 
människa, som kommer i världen 
- - -- men världen kände honom 
icke. Han kom till sitt eget, men 
hans egna mottogo honom icke." 
(J oh. I.) -- "Världen frågar så 
föga efter Kristus, människorna 
följa ej efter Kristus, därför vand
ra de i mörkret. Må kristendo
men i sin lära och i de heliga sa
kramenten äga än aldrig så myc
ket ljus och kraft, människohjär
tat - skall icke mottaga någon 
sedlig kraft, icke bringa Qjusets 
frukter, icke ernå sann frid, 0011 

det tillsluter sig för detta ljus och 
i stället öppnar sig för alla möj
liga irrbloss världens växlande 
meningar, människornas s. k. vis
het eller om det litar på sitt eget 
förstånds svaga ljus. Må kristen
domen äga än aldrig så mycket 
ljus och kraft, barnen, dessa späda 
blommor, måste vissna och förtor
ka, om man icke utsätter dem för 
himlens värmande sol, fostrar dem 
efter kristendomens ,grundsatser 
och för dem till Kristus som sagt: 
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"Låten barnen komma till mig och 
förmenen dem det icke, ty deras 
är himmelriket" (Matt. 19: 14). -
Må kristendomen i sin lära och i 
sina sakra.men,t äga än så myoket 
kraft och ljus, våra familjer sko
la aldrig .bliv[!. till dygdens och 
moralens skolor, om icke äktenska
pen ing·ås .efter kristliga grund
satser, om. familjelivet icke helgas 
och genomtränges och bäres av 
äkta kristlig anda och åskådning. 
- Låt oss, i synnerhet de, som ha
va ansvar för andras odödliga sjä
lar, icke glömma Frälsarens ord: 
"Den som följer mig efter, vandrar 
icke i mörkret titan skall hava li
vets ljus." Låt oss icke glömma 
att endast anslutningen till Jesus 
Kristus och Hans lära kan brin
ga oss det ,;erkliga sanna ljuset 
och att vi endast i detta ljus rätt 
kunna bedöma världen; livet, män
niskorna och ting·en, samt oss själ
va. - Utom Kristus finnes intet 
ljus, utan Håns nåd intet liv, utan 
endast mörker och död för vår ef
ter· sanning, ljus och nåd hung
rande själ. 

P. S t e p h a n  Ob l. S. Bi r g. 

KYRKLIGA KUNGÖRELSER. 

Under fastetiden hålles i Stock
holm i St. Eriks kyrka varje fre
dag och i St:a Eugenias kyrka 
varje onsdag· kl. 7,30 e. m. passions
andakt (Rosenkrans- eller Kors
vägsandakt) med sak.ramental väl
signelse. 

Fastepredikningar1ia vid sönda
garnas högmässa i St. Eriks kyr
ka hålles detta år av Hans Hög
vördig·het Biskopen. 

Fredagen· den 5 Mars. är Rosen� 
kransandakt 1 St. Eriks kyrka 
samt betraktelse för medlemmarna 
av Helga Lekamens gille . .Ämne: 
Den hel. Andreas. Kärlek till kor
set. 

I Sveriges övriga katolska kyr
kor hållas i regel passionsandak
terna under fastetiden fredagar kl. 
7,30 e. m. 
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NORDENS APOSTEL. 

Vit står i solglans, o Ansgar, din bild för vårt öga. 
Vit var din kåpa och vit var din panna, elen höga. 
Lockarnas svall 
Ljust som ett silverstänkt fall, 
Skitggorna skymde dig föga. 

Frankrikes slätter ej burit en fagrare lilja. 
Vit var sorn solstänk din tanke, som stålblänk din vilja. 
Blicken från dy -
Skådar 1not solkantad sky 
Kan sig från ljuset ej skilja. 

Vita sorn ditvor rnot skyn dina böner sig svinga. 
Skirt ski11ira tårar likt pärlor, då botklockor ringa. 

· Änglarnas bröd 
Närde ditt snöhjärtas glöd, 
M alrnklara toner där klinga. 

Vida gick ropet från Nord0.nlands isfrusna trakter: 
"Nifelherns söner blott blota til_l natthirnlens makter". 
Ansgar, din stav 
Slog dock itr stenhäll och grav 
Sippor till taltrasteris takter. 

Påskljitset lik du förtärdes av brännande glöden. 
Kristmännens svan, rned en lovsång du hälsade döden. 
Skitrnvita ström, 
Frigjord itr stoftlivets dröm 
Sjönk elit i iwhavets flöden. 

Purpurröd skritel var din längtan i elim11iornas dalar. 
Vit som, på jorden elit står dock i }iimmelens salar. 
Minnet mot oss 

- · 

Blänker likt fyrtornets bloss, 
Än efter sekler hugsvalar. 

Blek sjunker solen i Ishavets stormsvarta vågor. 
Dödsmörk är Norden. Ej lysa mer hirnmelska lågor. 
över var själ - · 
Sänker sig midnatt jämväl 
Otro och ängsliga frågor. 

Klart dock ett norrsken på vinterlands himniel sig breder. 
Djrupt för Guds tron kasta skinande andar sig neder. 
Vit faller snö 
Ned över skyrnningens ö, 
Ansgar för nordmännen beder. 

}f ögt över stjärnorna flödar det ofödda ljnset. 
Fadern och Sonen och Anden ej skådas av gruset. 
Trefaldig Drott, 
Renhetens glans är elit blott. 
Hell dig i himmelska huset. 

Dag. 
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VAD LÄGET KRÄVER. 

Mera krävande än förut blev lä
get för oss svenska katoliker med 
den dag, denna tidning med sitt 
rika aktionsprogram trädde fram 
på den kyrkliga skådeplatsen i 
vårt land. Löften hava blivit giv
na, och dä1imed har också ansva
ret för deras infriande pålagts oss. 
Det torde i vår missions historia 
hava erlbjudits .få tillfällen, som 
mera än dot närvarande. ögonblic
ket varit ägnade för allvarlig· själv
besinning och klok framtidsberäk
ning, Från avskildhetens på sitt 
sätt behagliga lugn hava vi dris
tigt trätt fram inför allt folket. 
En sådan situationsförändring 
måste självfallet ge anledning till 
allvarliga reflexioner över de 
mångahanda krav, som dä11mecl 
nödvändigtvis ställas på oss. 

Det är i detta sammanhang 
högst glädjande att erinra sig elen 
enighet, som förefunnits bland 
svenska katoliker rörande önsk
värdheten av att en tidning som 
"Credo" äntligen startades. De ri
ka gåvor, som från alla håll in
flutit, och det stora intresse, var
med tidningens första framträdan
de hälsades, bära tillräckliga vitt
nesbörd härom. Det är därför 
lyckligtvis onödigt att i detta sam
manhang framhålla vikten av en 
o b r u t e n e n i g h e t - den 
existerar ju redan. 

En betydligt t1.11era sa  111 f ä 11 cl 
a k t  i o n än hittills är däremot 
ett krav, som den nya situationen 
ovillkorligen ställer på oss. Den 
självpåtagna och måhända i viss 
mån av yttre faktorer alstrade 
isolation hos enskilda katoliker, 

som kännetecknat oss, måste bry
tas och alla g·ocla krafter sättas in 
för det rent andlig·a uppbärandet 
av detta tidningsföretag och den 
verksamhet, som därav kan bliva 
en följd. Begåvningarna och för
mågorna finnas - må de nu träda 
fram för gemensam aktion. "Cre
do" måste efter detta räknas som 
ett högst verksamt medel i vårt 
arbete för Kyrkans sak i vårt 
land, och vi må väl se till, att de 
ej ringa uppgifter vi påtagit oss 
på ett framgåtngsrikt sätt lösas. 
Ja, det måste 1bliva en bjudande 
plikt för en och var, som där.till 

· känner sig rustad, att bidraga till 
att verksaimheten gen0111 "Credo" 
städse kommer att hållas på hög
sta tänkbara nivå och på så sätt 
hävda Kyrkans anseende och 
framgång bland vårt folk. A 1 1 
u n d e r l å t e n h e t h ä r v i� 
l a g  ä r  d e t s a mm .a s o m  
a t t s v i k a K y r k a n.. Ock
så segerfanfarerna från Kyrkans 
stridsfält utomlands bo1·de för oss 
te sig som en kraftig mobilise
ringsorder. Må kallelsen hörsam
mas! Må aktionen bliva samfälld! 

Stödjandet av den katolska före· 
läsningsverksamhet, som förra· 
hösten började å S:t Ansgars sal 
i Stockholm, måste ligga alla 
varmt om hjärtat. Dessa föreläs
ningar hava för oss katoliker va
rit till mycken uppbyggelse och i 
sin mån bidragit till stärkandet 
av vår entusiasm. Men i och med 
att tillträde till dessa föreläsnings
serier inmn en ej alltför avlägsen 
framtid möjliggöres för ett större 
antal utomstående än hittills skall 



det måhända visa sig, att vad som 
varit tillfyllest inför en trängre 
krets likasinnade icke alltid kom
mer att hålla måttet inför mera 
kritiskt lagda intresserade utom
stående. Även härvidlag kräver 
läget ett krafttillskott. Huru vin
na detta 7 Den säkraste vägen till 
lösanclet av denna högst betydel
sefulla fråga torde vara bildandet 
av en katolsk s a m m a n s 1 u t
n i 11 g f ö r t i 1 1 v a r a t a
g a 11 cl e t a v r e n t i n t e 1-
1 e k t u e 1 1 a i 11 t r e s s e 11. 

Måhända skall den verksamhets
form, som Academicum Catholi
cum i Köpenhamn företer, visa 
sig vara elen bästa, kanske kan 
saken ordnas på annat sätt. Det 
är emellertid en kännbar brist, att 
tillfälle för närvarande saknas för 
katol:ska lekmän att gemensamt 
dryfta aktuella teologiska och fi
losofiska spörsmål, som stå i sam
band med vår tro. Ett försumman
de på denna punkt kan i längden 
lätt leda till förflackning och yt
lighet. Tidsläget är också sådant, 
att det kräver fostranclet av g o cl a 
1 e k m a n 11 a a p o 1 o g e t e r, 
som, när så visar sig var påkallat, 
kunna vara redo att besvara de 
angrepp, som utifrån riktas . mot 
vår Kyrkas åskådning. - Ett 
andligt kraftcentrum med detta 
program skulle onekligen kunna 
verka i hög grad livgivande och 
befruktande på vår tidnings� och 
föreclragsv@ksamhet och därmed 
gagna hela vår aktion. 

Det katolska Sverige rynillles 
emellertid icke enbart i Stock
holm. De fyra katolska försam
lingarna i landsorten och våra 
många över hela landet spridda 
trosfränder måste på ett mera ef
fektivt sätt än hittills komma i 

19 

förbindelse med den stegrade ka
tolska aktiviteten i huvudstaden. 
Det vore alltför optimistiskt att 
tro, att en samfälld aktion av hela 
det katolska Sverige skulle kom
ma till stånd blott och bart genom 
artiklar i "Credo", vore dessa al
drig så övertygande. Kontakten 
måste bliva än mera intim. Vad 
som visat sig vara nödvändigt för 
alla andra samfunds konsolide
ring och sunda utveckling, näm
ligen clet personliga sammanträf- ' 
fandet och dryftandet av gemen
samma intressen, måste även av 
oss beaktas. Danmark har haft sin 
stora k a t o 1 i k; cl a g i Roskilde, 
vi måste, så snart förhållandena 
medgiva det, hava vår i Vadstena. 
Genom gemensamma gudstjänster, 
genom tändande föredrag, ingåen
de meningsutbyten och otvungen 
personlig samvaro under några 
sommardagar i en trakt, vars 
mäktiga katolska minnen tala till 
oss sitt uppfordrande språk, skall 
vår entusiasm stärkas och vår 
hoppfullhet ökas. Är clet sant, att 
läget kräver samfälld aktion, lika 
visst krä,/er det clå en svensk ka
tolikclag. 

I denna tidnings anmälan be
kantgjordes innebörden i den ak
tion, varom här talats : att runt om 
i landet sprida kunskap om Kyr
kans åskådning och liv, om katolsk 
kultur överhuvudtaget. Vi äro 
skyldiga Kyrkans heliga sak en 
sådan aktion, men vi hava härvid
lag skyldigheter även mot oss 
själva. Det iblir i längden kvävan
de tungt i denna atmosfär av okun
nig.het, fördomar och förvräng
ningar angående Kyrkans verkli
ga väsen, som omgiver oss. Vi 
måste börja reagera kraftigt och 
målmedvetet. Hela vår katolska 



allmänåskådning löper annars lätt 
fara att nivelleras genom impulser
na från det moderna kulturlivet 
och dess högröstade profeter. Den 
rena självhävdelsen utåt kräver 
denna aktion. Men skall den bliva 
framgångsrik och skola svårighe
t1:rna lyckligt kunna övervinnas, 
då måste den bliva hela det ka
tolska Sv:eriges hjädesak. Den be
höver som grundval a 1 1 a s o f� 
f e r v i 1 j a, a 1 1 a s v a r m a 
i n t r e s s e o c h e n t u s i
a s  m. 

Vi svenska katoliker drömma 
icke om några storslagna expan
sionssträvanden. · Vi hava alltför 
rnyeket verklighetssinne för att 
tro, att de stora massorna bland, 
Yårt folk inom en överskådlig 
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framtid åter skola finna vägen tili 
Moderkyrkan. Det svenska folket 
är ett grubblande folk, men näp
peligeri en nation av tänkare. Men 
vi håda  hårt fast vid att vi hava 
heruortsrätt här. i landet - och vi 
vilja hava den rätten erkänd och 
på ett helt annat sätt än hittills 
manifesterad också av andra. Det 
är efter ,detta vi ytterst sträva. 

Den katolska missionen i vårt 
land har städse framträtt med en 
- i Uista mening - förnäm vär
dighet. Vi hava härutinnan dyr
bara traditioner att upprätthålla. 
Må våra meningsmotståndares 
stridsmetoder icke hos oss få in
gång ! Må v å r  kamp bliva rid
derlig ! 

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

SÖN DAG. 

I dag skall du dig vakta 
för onda tankars snara, 
i dag skall utur djupet 
av hjärtat ren dit vara. 

Ty se din Gud dig bjuder 
ljuv ro till själ och sinne; 
Han till sitt hus dig bjitder, 
du blir hans gäst därinne. 

Så kläd dig då, o hjärta, 
i sida vita kläder, 
och vare så du skrudad, 
att dit din Konitng gläder. 

(Ur "Till ditt minnes ära". )  

Ja, vare så elit salvacl, 
och så din enkla prydnad, 
att elit din Gud behagar -
ett barn i bön och lydnad 

0, sjungen, Davids strängar, 
. att jubla och befria -
"Min själ högt lovar Herren", 
så som en gång 111 aria. 

Maria, niorgonstjärna, 
lys hjärtat ljust och redo . . .  

. I alla helgon, sjitngen 
till Lamniets lov och ära 
lliagnificat och Credo! 

T o r e K i l m a n. 



·-·········-------�---,---

/rån Credos torn 

I den klara vinterluften kan man 
fortfarande göra många tanke

väckande observationer från Cre
dos torn. 

I Sankt Ansgars sal i Stockholm 
firades cl. 13 ·jan. Sankt Knuts fest. 
Magister Bodström höll därvid fö
redrag om "Katolsk reaktion i 
1900-talets Danmark". Talaren 
framställde särskilt Kyrkans yttre 
växt och utbredning unrder de sista 
decennierna i vårt sydvästra 
grannland,. Efter en liten historisk 
expose, förde han åhörarna med på 
en rundresa genom det katolska 
Danmark börjande med Köpen
hamn ocl� slutande med Roskilde. 
Varje svensk katolik bör resa dit 
för att hämta ny förtröstan om 
Kyrkans framträngande även hos 
oss. Pastor Assarson 'uppläste där
efter Sankt Knuts legend. 

Den 21 januari höll 1mstor Nord
mark föredrag över ämnet ''.Litur
giska vinkar", därvid behandlande 
de katolska kyrkobyggnadernas 
inredning, predikstolen, dopfun
ten, orgeln, deras historia, utveck
ling och betydelse. 

Den 28 januari talade kyrkoher-

elen, doktor E. vVessel över det ak
tuella ämnet : "Tolerans". Han 
framhöll, att tre olika slag av to
lerans böra: särskiljas: den religiö
sa, elen politiska och den borger
liga. Den · förstnämnda innebär, 
att alla religioner äro berättigade, 
såsom uttryckande olika skiftnin
gar av den oåtkomliga sanningen: 
Den katolska Kyrkan är en fiende 
till den religiösa toleransen, eme
dan hon vet, att hon ensam besit
ter den hela och fulla sanningen, 
under det · att andra bekännelser 
blott äga den i mindre eller större 
grad, allteftersom de stå nära den 
katolska tron. Men villfarelsen 
kan aldrig fordra samma .rättig
heter som sanningen. - Den poli
tiska toleransen betyder, att staten 
lämnar frihet åt olika religioner. 
Kyrkan gillar den, när verkliga 
skäl tala för densamma. - Den 
borgerliga toleransen fordrar, att 
vi akta och respektera dem som be
känna en från vår tro avvikande 
religion. Denna art av tolerans 
anbefaller den katolska läran, 
emedan hon önskar, att vi skola 
älska de villfarande, men i..mdfly 
villfarelsen. 



Den 4 februari firades själva 
vår skyddspatrons, Sankt Ans
gars fest. Den vackra av fru G. 
Trapp målade bilden av Nordens 
Apostel var prydd med en girland 
av löv och blommor och salen i 
övrigt festligt 'upplyst av brinnan
de ljus. Pastor Assarson höll fö
redrag om "Katolsk aktion och 
reaktion" och uppehöll sig denna ' 
gång vid Sveriges siste ärkebis
lrn:ri, Johannes Magnis, tragiska 
kamp motGnstav I :s  ränkfulla po
litik. Han framhöll, att den ka
tolska saken därvid försvarades 
med blanka vapen och att den 
svenska hierarkiens siste chef för
blev obrottsligt trogen mot sitt 
fosterland, även när han · förfölj
de& av dess världsliga makthava
re. - Därefter sjöng en barnkör 
en sång on,. elen helig ·a Ansgarius 
och leg:enden om Nordens Apostel 
upplästes nr fornsvenska legenda
riet. Festen avslöts med, att de 
närvarande unisont sjöngo "Den 
signade dag". 

Den 11 febnrnri fortsatte pastor 
Nordmark sin framställning av 
den katolska liturgien, denna gång 
uppehållande sig vid de kyrkliga 
paramenterna och prästens skrud, 
deras uppkomst, utveckling och 
liturgiskt-symboliska betydelse. 

I T y s k 1 a n d har en av de 
förnämsta biskopsstolarna fått en 
ny innehavare. Ärkebiskopen av 
Köln, kardinal Felix von Hart
man, som dog den 11 november 
1919, har efterträtts av biskopen 
av Paderborn Carl J oseph rSchulte. 
Den framlidne kardinalen, som 
prästvigdes under lrnlturkampens 
svåraste stridsår och därför en tid 
måste lämna sitt fosterland, var 
en energisk befrämjare av mis
sionsintresset i det katolska Tysk
land. Han var president för Fran
ciscus-Xaverius-föreningen och för 
Jesu barndomsförening för trons 
ntbi'edande. Han har gynnat mis
sionsvetensfoapens utveckling och 
givit den första prästerli'ga mis
sionsförening·en sin välsignelse. 
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Den nye ärkebiskopen har bl. a .  
gjort sig bemärkt genom ett stor
artat. arbete för krig·sfångar av oli
ka nationer. 

Den f r a n s  k a deputeradekam
maren hai· genom de sista valen 
fått ett starkt katolskt parti med 
omkr. 250 medlemmar, delat i en 
monarkistisk höger . på ungefär 
60 och en republikansk . vänster 
på 185 rilan, som kallas: "l'En
tente demoastique." Den sista grup
pen är den starkaste i kammaren 
ocl· för en moderat-liberal politik 
under ledning av M. Arago, deHiga
re i världens mest spridda tidning, 
Petit Parisien, och måg till fram
lidne tidningskungen Jean Du
puys. Det katolska partiet har till
sammans med 120 vänster-republi
kaner bildat regeringsblocket. De 
övriga av kainmarens 616 depute
rade äro socialister av oHka färger. 
Då Millerand gjort en antikleri
kal sekterist vid namn Steeg till 
inrikesminister, fick han genast 
den katolska .centern emot sig, och 
kom i minoritet vid omröstningeh. 
Även 0111 regeringsblocket i fram
tiden skulle utgöras av socialister
na och vhnsterrepublikanerna, fin
ge det. med kammarens nuvaran
rl13 &ärnmtrnsättning, blott en rin
�a övervikt. Och oenigheten är of
ta så stor mellan dessa partiers le
dare, att katolikerna kunde bliva 
elen a1fgörancle tungan på vågen o. 
sålunda öva en kraftig påtryck
ning på varje regering, som ville 
föra en antikatolsk politik. - Det 
var också det katolska partiet som 
förhindrade den gamle kyrkofien
den Clemenceau's presidentval. 

De genom 1905 års undantagsla
gar landsflyktiga medlemmarna 
av de franska kongregationerna ha 
under kriget kämpat för Frank
rikes sak. Nu ha de fått rätt att 
stanna kvar i sitt fosterland och 
där bilda av staten erkända sam
manslutningar. 

I N o r g e s  lutherska folkkyrka 
ha under sista· halvåret synnerli-



gen beaktansvärda, och m ärkliga 
tilldra,gelser inträffat, som särskilt 

m åste intressera oss, ty i Norge 
finnas både m ånga likheter och 
olikheter m ed förhållandena i Sve
rige. Där har näm ligen en häftig 
kyrkostrid utbrutit, och i m itten 
av januari har i Kristiania ett 
stort landsm öte m ed delegerade 
från hela landet hållits till för
svar för den kristna tron gent
emot den liberala teologien. För 
att riktigt förstå denna m ärkliga 
situation måste vi veta något om 
krisens förhistoria. 

Ända till slutet av 1890-talet 
funnos så gott som inga m oder
nistei· i Norge. Lärarna i teologi 
vid Kristiania universitet, en Gis
le J ohnsen, Bugge, Caspary voro 
ortodoxa protestanter. Men 1896-
97 blevo tre liberala teologer, Ly
der Brun, Andreas Brandrud och 
S. Micb:elet professorer. Och 1906 
utnäm ndes till och m ed elen radi
kale doktor Orcling, under starkt 
motstånd från de konservativas 
sida, av regeringen till universi
tetslärare i teologi, vilket hade till 
följd, att den gammaltroende pro
fessor Oclland resolut tog avsked. 
1908 upprättade de gamm altroende 
en bekännelsetrogen teologisk hög
skola : "�1:enighedsfalmltetet", som 
började sin verksamhet m ed 3 lä
rare och 14 studenter, men inom 
få år tillkäm pade sig lilm.berätti
gande m ed statsfakulteten och ex
amensrätt. 

En tid såg det ut, som om stri
den skulle lägga sig. I känsla av 
tidens allvar hade emellertid förra 
hösten konservativa kyrkom än 

m ed Kristianiabiskopen J. Tand
berg, sedan Menighetsfakultetens 
skapande dess ordförande, i spet
sen, sam t  ledande liberala teolo
ger inbjudit till ett gem ensam t  mö
te i Drammen för att söka bote

medel m ot den modärna kulturens 
onda m akter. Den energiske pro
fessor Hallesbyes i Menig·hedsfa
kulteten, en sällsynt stark och in
tressant personlighet, opponerade 
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sig genast mot det sålunda plane
rade samarbetet och angrep på det 
häftigaste modernism eii. Särskilt 
riktade han sig mot några ord som 
yttrats av biskop T,andberg i en 
predikan, att konservativa och li
berala teologer; trots m eningsskilj
aldigheter i vissa teoretiska frå
gor, ändå hade samma kristna tro 
och mot hans ord i "Norsk Intelli
genssecller", att det i den norska 
statskyrkan bör finnas plats för 
bägge riktningarna. Detta angrepp 
hade till följd, att biskop Tand
berg utan vidare krus avsattes 
från ordförandeposten i Menig
hedsfakulteten. I oktober förra 
året hade den stora norska präst
föreningen ett allmänt m öte, och 
då bildades under prof. Hallesbyes 
ledning en "de bekännelsetrog·na 
prästernas brödrakrets" som ge
nast fick flera hundra m edlemmar. 
För jrtterligare ·strid mot den m o
dernistiska faran inkallades till 
elen 15 januari i år till Kristiania 
ett lanclsm öte av både präster och 
lekm än, tillhörande elen norska 
folkkyrkan, från Norges alla pro
vinser, alltifrån Tromsö till Kris
tiansand. 

Där infunno sig omkring tusen 
representanter från en m äng·d fri
villig·a kristna sammanslutningar 
samt flera tusen åhörare. 

Professor Halleshye höll det 
tyngst vägande föredraget, som 
handlade om "Farorna i den libe
rala teologien". Han uppvisade, 
hur denna quasi-teologi helt enkelt 
skapar en 11 y r e 1 i g i O 11 som på 
alla a,;.görande punkter står i dia

m etral m otsats mot elen kristna, 
"Den är bolschevismen i präster
lig· ornat". De liberala teologerna 
förneka, att de äro rationalister, 
men de äi·o det likväl. 1700-talets 
rationalister lade huvudvikten vid 
det teoretiska förnuftet, de m o
derna framhålla viljan och käns
lan, men . båda mötas i att sätta 
det mänskliga förståndet över 
Guds ord, båda förneka således helt 
och hållet uppenbarelsens realitet. 
De kunna därför varken tro på 



Julens, påskens eller · pingstens 
evangelium. Det mest uprörande 
är likväl, att de ändå påstå sig va
ra fullgoda kristna och att de ,an
se, att de kristna trosorden blott 
äro bilder, i vilka de efter behag 
kunna inlägga en ny mening, 

Utan statens hjälp skulle denna 
vidunderliga religion ej få många 
anhängare, men med dess under
stöd tränger elen in överallt, vid 
1miversitetet, i högre och lägTe 
skolor, på preditkstolarna, förgif
tande folkets ancllig.a liv i dess 
källa. Om utvecklingen får gå vi
dare i denna riktning, dröjer 
det ej länge, förrän Norges folk 
blir ett hedniskt folk. Därför mås
te alla goda kristna samla sig för 
att bekämpa denna farliga, smy
gande fiende. Den liberala teolo
giens makt måste knäckas. Dess 
anhängare böra ej på något sätt 
mottagas av församlingarna. Smit
tokällan, som är elen teologiska fa
kulteten vid statsuniversitetet i 
Kristiania, måste tilltäppas. Om 
folket säger ordentligt ifrån, att 
det ej vill veta av några moder
nistiska präster, skall ej den ratio
nalistiska ungdomen orka gå in 
i prästakallet. I den vid mötet an
tagna resolutionen kräves, att för
samlingsmecllemmarna, om den av 
staten tillsatta prästen vore olämp
lig, skola ha rätt ,att få en e x t r a  
h j ä 1 p p r ä s t, vidare att inga 
1 ä r o .b ö c k e r i k r i s t e n
d o m, som stå i strid mot den 
kristna tron, må tolereras i sko
lorna och att föräldrarna skola ha 
rätt att taga sina barn från den 
offentliga kristendomsunclervis
ningen, om läraren är ,modernist. 
En kommitte tillsattes för att ar
beta på beslutens verkställande o. 
eventuellt inkalla nytt landsmöte. 

Deniia kong·ress av det norska 
kyrkofolket är elen största i sitt 
slag, som någonsin hållits i Hen
rik Ibsens land. Den visar, att de 
kristna massorna i elen norska 
folkkyrkan äro avgjorda fiender 
till modernismen, och äro beslut
na att hänsynslöst bekämpa den-
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samma. Där.för kan detta möte 
drag·a med sig de anest vittgående 
konsekvenser för Norges kyrldiga 
utveckling. 

Man är slag·en av olikheten i 
Norge och Sverige. Där äro de be
kännelsetrogna aktiva, hos oss äro 
de snarare passiva. I Sverige hava 
de ej trots mycken diskussion ens 
orkat skapa en "menighedsfakul
tet". Och likväl är läget hos oss 
ännu farligare, emedan våra mo
dernister långt mer än de norska 
ge sig ett yttre sken av kyrklig
het, och dölja sin övertygelses ihå
lighet bakom konventionella fra
ser och vackra talesätt. I Norge 
utgår oppositionen mot elen libera
lala teologien huvudsaklig·en från 
l å g  k y r k  1 i g a sammanslut
ningar, som i själva sin organisa
tion och uppfattning äro uppfyll
da av sekterism, subjektivism, 
(självtro) och individualism. ISve� 
rige hade de ungkyrldig.a oppone
rat emot denna .silags protestan
tism, då de med entusiasm predi
kat om "Fädernas kyrka". De 
norska låg.kyrkligas allmänna re
ligiösa orientering ger dem en svag 
ställning· i kampen mot niodernis
men. Då skulle de ungkyrkliga, 
tack vare sitt katolicerancle kyrko
begrepp, långt bättre kunna be
kämpa den liberala te0logien, om 
ej deras ledare från början blivit 
så genomträngda av densamma. 
De norska lågkyrkliga och de 
svenska ungkyrkliga äro på olika 
sätt protestanter och sträva på oli
ka punkter omedvetet hän mot den 
katolska sanningen. De förra äro 
protestanter ,på organisationens 
område, de senare på lärans, de 
förra längta, utan att veta ·det, 
efter den katolska dogmens s tabi
litet, de senare efter den katolska 
Kyrkans fasta organisation och 
stolta traditioner. Båda äro, lik
som alla protestanter, i grund och 
botten subjektivister (sj·älvtroen
de), och därför sträva de förgäves 
mot sin längtans mål. Den store 
norske teologen D:r Krogh-Ton
ning har förutsagt hela den nu-
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TANKAR VID STARTEN. 

Credo som mycket intresserar 
sig· - för vad folk säger också utan
för dess högt belägna torn, har vid 
sin start icke endast frågande 
vänt sig till vänner och menings
fränder. Också till motståndaren 
vilj.a vi ju gärna lyssna. Han kan 
ge oss mång·a välbehövlig·a råd 
och nyttiga vinkar, som våra eg
na inte · så lätt komma att tänka 
på, Det måste därför på det hög
sta intressei·a vårt auditorium att 
höra, var två representativa tals
män för samtidens svenska protes
tantism ha att säga den ivrigt 
lyssnande Credo. Från statskyr
kans yttersta höger talar Kyrko
herde Albert Lysander, Malmö. 
Dess vänster, den akademiska mo
dernismen, har i Fil. Doktor Ly
dia W ahlström en fullt tidsenlig 
predikant. Signalerna ha i san
ning på de sista åren IJ:>etydligt 
förändrats. Vi märka väl, hur iv
riga våra rådgivande motstånda
re i detta nummer äro att visa oss 
förståelse, att ärligt och redbart 
göra oss - rättvisa i allt, vilken 
blick de ha fått för vår Kyrkas 
betydelse och framtidsmöjlighe
ter. Också den strängaste tornväk
tare åhör dem därför säkerligen 
med älskvärd min, till och med 
när de komma med sina små he
terodoxa parenteser. 

Den nya rom.-kat. tidskriften C r e cl o s 
redaktion har, med översändanclet av dess 
första nummer, bett mig om ett ut

t
alan

de angående tidskriften. 

varande förvirrade situationen i 
sin lilla bok om "Den kir kelige op
lösningsprocess", som utkom i slu
tet av 1890-talet. Protestantismens 
förmal princip : Bibeln allena, tol
kad av det individuel1a förnuftet, 
måste, enligt honom, medföra all
män förvirring i den kris_tna tron, 
ty med denna utgångspunkt 
hänger varje trosbekännelse i luf
ten. En sådan förutsätter nämli-

För dem av svenska kyrkans präster, 
som något känna katolskt kyrkoliv, -
åtminstone som turisten känner det 
främmande landet, - är det klart, att 
det finns ofantligt många osanningar och 
fördomar i svang b land svenskarna röran
de lära och liv inom rom.-kat. kyrkan. 
För en mängd både präster och lekmän 
är en kyrklig fråga avfärdad -och all dis
kussion utelyckt med trollformen : "det 
är i cke evangeliskt, det är katolskt" . Det 
vore gott om den nya tidskriften kunde 
övervinna fördomar och verka för sanning 
och upplysning bland oss rörantle elen ka
tolska kyrkan. 

Alla kristna ha en av Herren ålagd 
plikt att bedja och arbeta för kyrkans 
enhet. Jag önskar då även att C r e d o  
måtte arbeta i denna riktning och detta 
icke endast på det sätt, att alla - enligt 
dess innersta önskan - må bliva romerska 
katoliker, utan med respekt och hänsyn 
även för evangeliskt kyrko- och fromhets
liv, sådant det ut\recklats hos oss på den 
apostoliska trons grund de sista 400 åren. 
Märka vi, att "ut omnes unum" betyder 
något annat i katolikens bön än i vår, 
ha vi svårt att bedja denna Herrens bön 
tillsammans. 

Dädör foi·clras det av C r e d o s redak 
tion mycken vishet och takt, vari utan 
tvivel elen n. v. apostel. vik. i Sverige 
kan vara en god rådgivare. Vår historia 
är från kyrklig synpunkt helt annan än 
Danmarks. . Där var medeltiden landets 
storhetstid, som vart barn känner och 
älskar. · Hos oss är det 1600-talet, med 
Gustaf Adolf och cle tre Carlarna. Dessa 
våra historiska minnen måste respekter'.l.s 

gen vid sidan av bibeln ett aukto
rativt läroämbete, som med ofelbar 
myndighet kan tolka skriften. 
"Fri forskning och förpliktelse till 
symboler förhålla sig", enligt D :r 
Krogh-Tonning, "till varandra som 
en knuten näve till ett blått öga". 
Har han ej visat s,ig sannspådd 11 

B e r t i 1 B o cl s t r ö rn. 



)il. samma sätt som amerikanska katc-i :. 
ker mecl entusiasm tala om "våt· store 
George \Vashington". 

Till sist önskar jag C r e cl o en popu
lär stil och ett gott humör, såsom Niels 
Hansen präglat Ugebladet. Vi äro ju  
männislrnr alla. - Det var en  väldig 
massa uppgifter, som Ni lagt för Eder i 

A n m  ä 1 a n, och en nästan otrolig utsikt 
från C r e d o  s t o r n. Ni måtte vara starka 
och långsynta karlar i redaktionen. Xro 
Ni skåningar alla ? 

l\Ialrnö S :t Petri, Ansgariedagen 1920. 
A l b. L y s a n cl e r. 

Till redaktionen av Credo ! 
Eder vänliga anmodan om ett uttalande 

vill jag gärna tillmötesgå. Just i egen
slrnp av övertygad prqtestant kan jag av 
mer än ett skäl hälsa en katolsk ticlsln;ift 
välkommen i vårt land. Den svenska pro
testantismen har så länge suttit i orubbat 
bo, att elen nästan hunnit glömma, att 
katolicismen ännu lever. Men därigenom 
ila vi också gått miste om elen oavlåtliga 
självbesinning på våra egna andliga vär
den, som präglat elen evangeliska åskåd
ningen i länder med blandad religion. 
Vi ha - för att begagna ett träffande ut
tryck av en blancl våra främsta kännare 
av katolicismen, Birgittaforskaren Emilia 
i�ogelklou - alltför lätt att b li "ancielata 
pretendenter till outnyttjade möjligheter", 
forslmingsfrihet, samvetsfrihet och reli
giös individualism. En fri diskussion 
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av dessa värden, som vi hittills knappast 
behövt diskutera, lrnn om den föres i 

ädel anda, endast b idraga till att göra elen 
svenska protestantismen mera målmed
veten därigenom att den ställer oss ansik
te mot ansikte med frågan om hur det 
står till mecl våt· religiösa upplevelse och 
på samma gäng tvingar fram clet ound-
vikliga problemet R e l i g i o n  
i 1 1  u s i  o n. 

A andra siclan har ju  protestantismen 
också alltjämt så mycket positivt att lära 
av katolicismen, inte minst i fräga om reli
giös psykologi, innerlighet och offertanke, 
att även ur den synpunkten en verklig 
beröring mellan dem b åda vore att be
trakta som en fördel för svenskt 1,yrkoliv. 
Vi protestanter ha ju i själva verket för
blivit katolicitetens ide trognare än kato
likerna själva, i den bemärkelsen nämli
gen att vi anse oss kunna taga positiva 
lärdomar från alla religiösa riktningar. 
Ocll nu när ticlen alltmera b örjat upp
fatta Kristus som det enda fullt tillfreds
ställande guclsbeviset, borcle det för oss 
också kunna bli en l1jälp att se Kristus
gestalten betraktad även ur andra syn
punkter än de för oss vanliga. I dessa 
tider, då ett rent demoniskt Kristushat 
mobiliserar sina krafter ute i elen poli
tiska världen, b orde det vara en livssak 
för alla kristna samfund att i ödmjuk
het samla sig kring sin verkliga medel
punkt. 

Stockholm elen 6 febr. 1920. 
L y cl i a W a 11 1 s t r ö m. 
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UR FÖRENINGSLIVET. 

K. H. f. (St. Josefsföreningen) höll sön
dagen den 1 febr. allmänt sammanträde 
i och för val av ny präses och styrelse. 
Till präses valdes Pastor S. Nordmark, till 
vice präses hr Frans Kutsch, till kassör 
hr Axel Chevet, till sekreterare hr Theodor 
Kellner, till klubbmästare hr Erik Nean
der. Till revisorer utsågos hrr Dr F. J. Lin
ders och Red. P. Lindblom. Föreningen, 
som i Stockholm grundades av framlidne 
Msgr. Dr Rudolf Kiesler år 1879, har uncler 
de gångna 40 åren strävat att samla Stock
holms katolska unga män för att bland 
clem befrämja det religiösa och sedliga 
livet, nJ•lderhet-, sparsamhet och idoghet. 
Ordinarie sammanträden hållas elen första 
och tredje söndagen i varje månad. Före
ningens högtidsdag är den hel. Josefs fest 
(3 :e söndag efter Påsk) ,  som högticllighålles 
mecl högmässa och procession i St. Eriks 
kyrka samt mecl festsammanträcle i före
ningens lokal Götgatan 46. Till general
kommuniun samlas medlemmarna årligen 
på Palmsöndagen. 

Föreningens högsta önskan är att mecl 
tiden få ett eget hus, som clå skulle kunna 
bjuda även ett gott och billigt hem för cle 
av våra unga manliga katoliker, som sakna 
ett eget dylikt. Det för cletta änclamål un
cler årens lopp l10psparacle kapitalet har 
nu växt till 41,000 kr. 

Intresserade för clenna Stockholms äldsta 
katolska förening, särskilt cle, som önska 
inträda i i:tensamma, eller genom föredrag, 
musik eller på annat sätt vilja unclerstöcl
ja dess verksamhet torde hänväncla sig 
till föreningens nuvarande orclförancle Pas
tor S. Norclmark ( Götgatan 46), som även 
lämnar upplysningar om elen med före
ningen förlmnclna sjuk- och begi·avnings
kassan. 

s. s. 

f. C. C. (Familj eföreningen Conc01•dia 
catholica) firacle tisdagen elen 10 felJruari 
sin års- och högticlsfest i Konstnärsklub
bens lokaler vid Smålanclsgatari. ?vled
lemmarna hade talrikt kommit tillstädes, 
sex präster hedrade föreningen mecl sin 
närvaro och med några utomstående upp
gick de närvarandes antal till över etthun
dra. 

Efter att ordföranden . l1älsat cle närva
rande vä.lkomna upplästes styrelsens och 
revisorernas berättelser för föregående år, 
vilka godkändes, och beviljades styrelsen 
full och tacksam ansvarsfrihet för clet 
gångna årets (öryalt!_ling. Den avgående 
,stJ•relsen återvalcles med acklamation och 
består · av följande medlemmar : Ingenjör 
Edvard Blom, ordf., ingenj ör Herbert Lan
cler, vice orclf., kontorist Ulrik Johannsen, 
selu., redaktör Petrus Lindblom, kassa- _ 

förvaltare, kontorist Carl Johannsen, 
klubbmästare samt fru Dagmar Adams
Ray och fröken Marie Foss. 

Efter de ordinarie mötesförhandlingar
nas slut spelade fröken Lena Cederström 
och löjtnant Lennart Sellman en liten 
komedi i en akt av Anders cle ,vahl med 
titel "För tidigt", villrnn, likasom ett par 
sångnummer - Sjöbergs "Tonerna" och 
Sibelius "Svarta rosor" - föredragna av 
fröken V. Schwartz samt elen holländske 
pianisten J. van Rooys mästerliga åter
givande av Beethovens Sonat D-moll op. 
31, mottogs mecl livligt bifall. 

Vid supen, som inledde ett mycket ani
merat samkväm, erinracle orclföranden om 
att föreningen i år kunde fira kvartsekel
minnet av sin stiftelse och han uttryckte 
elen förhoppningen att jubileumsåret slrnl
le b liva för föreningen och dess syften sär
skilt lyckobringande. Det tilländagångna 
året har tillfört föreningen ett femtontal nya 
medlemmar, må det innevarande bliva än-
nu lycldigare i detta hänseende. 

P. L.  

La e t i t i a  förening .rnr unga katolska 
flickor i St. Eriks församling, firade Fast
lagssöndagen sin nionde årsfest, mecl upp
förande av "Den heliga Elisabeth av Tii
ringen". - Verkligt erkännande förtjäna 
de unga amatörerna för sitt gocla spel samt 
cle outtröttliga Elisabetsystrarna för deras 
arbete vid pjäsens inövande och förfärdi
ganclet av kostymer. Lovvärt är också att 
ungdomarna anslagit nettobehållningen av 
uppförandet av detta stycke fredagen elen 
13 feln'. till cle nöclliclancle marianska 
kongreg·ationerna i Innsbruck (Tyrolen ) .  
Föreningens sångkör har ofta bidragit 
till andakten vid gudstjänsterna i St. Eriks 
kyrka och vid årsclagsmässorna på elen 
lilla l\'1ariaön i Mälaren. Föreningen till
önskas härmed all lycka och framgång i 
sina ideella strävanden b land elen katol-
ska ungdomen. 

A m i  c u s. 

./' E n v a. r  ./' 

som ar intresserad tör Credo 
och för dess tra.tntid ombedjes 
varmt a.tt stödja. tidskriften. Det 
sker i törsta. hand genom att 
prenumerera. på densamma. 
och a.tt verka. tör dess sprid...-

ning i vidaste kretsar. 

Sprid Credo ! 
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1 .  Söndag. Septuagesima. 
(I högm. : S :t Ansgar. Nordens 
Apostel . )  

2. Måndag. Maria Kyrkogång. (Kyn-
delsmässa . )  

3. Tisdag. St. Blasius. Bisk. Bek. 
4. Onsdag. St. Ansgar. Bisk. Bek. 
5. Torsdag. · St. Agatha. Jungfru. Martyr. 
6. Fredag. St . .  Titus. Bisk. Marty1;. 

(Jesu hjärtas fredag) 
7. Lördag. St. Romnalcl. Abbot. 
8. Sönda!J. Scxanesima. (I högmässan : 

Maria Kyrkogång.) 
9. :Måndag. St. Cyrillus fr. Alexanclria. 

Bisk. Kyrkolärare. 
10. Tisdag. St. Scholastika. Jungfru. 
11. Onsdag. Den obefl. Jungfruns uppen

barelse i Lourcles. 
12. Torsdag. Serviterorclens sju hel. stif

tare. 

Septuagesima, Sexagesima, o. s. v. Be
tecknandet av dessa söndagar med dessa 
namn härrör från elen äldre strängare 
fastecliciplinen av 70, 60 o. s. v. dagars 
fasta och bot. K�'rkan har därav vid 
sina ceremonier bibehållit vissa bruk. 
Från och med Septuagesima utelämnas 
ur mässan alla tecken till glädj e :  Gloria, 
Alleluja, Ite missa est o. s. v. Altare och 
skrudar bära redan botens tecken, inga 
blommor på altaret och gredelina botfär
gen på paramenterna. 

l\laria l{yrkogång eller Ryndelsmässa 
(av lat. ord. canclela = ljus eller av något 
fornsvenskt ord med samma betydelse.) 
'fill minne av Kristus, världens ljus (se 
dagens Evangel.) vigas före högmässan vax
ljus till bruk vid guclstj änsten eller i hem-
men och hållas rnångenstäcles i kyrkorna 
processioner med cle vigda ljusen. 

St. Blasius. Biskop av Sebaste i Arme
nien, utövade även lälrnrverksamhet. Led 
martyrdöden år 287 eller sannolikare 316. 
- Vördas som skyclclpatron i svåra själs
lidanclen. Som skydd mot halssjukclomar 
gives på hans festdag elen s. k. Blasius
välsignelsen, då enligt legenden elen heli
ge Blasius genom sin bön botat en gosse 
som fått ett fiskben i halsen. (Jfr. 
Oremus sid. 693.) 

St. Ansgarius, Nordens Apostel, känd 
•1r Sveriges historia. Han,; fest infaller 
egentligen den 3 febr., dödsclagen, men 
har i Norden förlagts till den 4 för att 
icke undantränga elen h. Blasii fest (hos 
oss kallacl Blåsemässan) . 

Ferioldag. Härmed menas en dag i vec
kan (lat. feria) på vilken ingen Vår Herre 
eller något helgon ägnad fest faller. Mäs-

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 

Fredag. 
Lördag. 
Sönda!J. 
Måndag. 
Tisdag, 
Onsdag. 
'l'orsclag. 
Fredag. 
Lördag. 
Sönda!J. 
Måndag. 

Belc 
Tisdag. 
Onsdag. 

apost. 
Torsdag. 
Fredag. 
Lördag, 
Sönda!J 

Ferialclag. 
Ferialclag. (St. Valentin.) 
Fastlagssöndag. (St. Sigfricl.) 

Ferialclag. 
Feria)cla@. (Fettisdagen.) 

(Askonsdagen. )  
Ferialclag

_. 

Ferialclag. 
Ferialclag. 
·1 : a i Fastm1. 
St. Petrus Damianus. Bisk. 
Kyrkolärare. 

Vigilclag till St. Mattias. 
(Kvatemberclag.) 

Ferialclag. 
(Kvatemberclag.) 
(Kvatemberclag. ) 

. 2 :a  i Fastan. 

St. Mattias 

Ferialclag. 
Ferialclag. 

san tages då från föregående Söndag, om 
icke ferialclagen har egen sådan (som t. 
ex. i advent och fasteticlen) .  

St. Sigfl'id Biskop, till börden engels
man av Olof Skötkonung kallad till 
Sverige. Smålands Apostel. Hans clöcl in
träffade elen 15 febr. 1067. 

Askonsdagen, med villrnn fasteticlen bör
j ar, kallas så emedan vid mässan aska 
(av det förflutna årets uppbrända palm
kvistar) viges och av prästen strös på de 
troencles panna med orden : "Kom ihåg, 
o människa, att clu är stoft och skall åter
vända till stoft." Härigenom manas vi till 
bot och ånger, clå vi påminnas om vår död
lighet och alltings förgänglighet. Från 
och med denna dag användes de dagar 
då ingen särskild fest inträffar elen gre
delina färgen på paramenterna, som tec
ken på sorg och botgörelse. Av samma 
orsak utelämnas ur mässan och kyrk
sången alla tecken till glädje t. ex. Gloria, 
Alleluja ;  altarena smyckas icke och or
geln är vid mässan förstummad (icke vid 
sakramen tsanclakter) . 

Rvatemberdag (av lat. quatuor tempo'ra) 
tolv under året påbjudna fastedagar näm
ligen onsdag, fredag och lördag vid de 
fyra årstidernas början ( i  veckan efter 
tredje söndagen i Advent, efter första sön
dagen i fastan, efter pingstsöndagen, efter 
korsupphöjelsefesten 14 sept. ) .  Angå
ende fasteföreskrifterna se varje års fas
temanclat i b islwpens herdebrev. På 
kvatemberdagarna beder kyrkan särskilt 
om värdiga tjänare och herdar, emedan 
prästvigningarna mestadels äga rrim pil. 
dessa dagar. 

Linkoln Bloms BcYktr., Stockholm 1920. 
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1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

Mändag. 

KYR KLIG KALE N DER 

M A R S 

Ferialdag 16. Tisdag. Ferialdag. 
Tisdag. Ferialdag. 17. Onsdag. St. Patricius. 

-, 

Bisk. Bek. 
Onsdag. Ferialdag. 18. Torsdag. St. Cyrillus från Jerusalem. 
Torsdag. St. Casimir. Bek. 19. Fredag. St. Josef, den hl. Jungfruns 
Frec!ag. Ferialdag. (Jesu hjärtas fre- brudgum. 

dag.) 20. Lördag. Ferialdag. 
Lördag. St. Perpetua och Felicitas. 21. Passionssöndagen. 

Martyr. 22. Måndag. St. Katharina av Vadstena. 
Söndag. 3:e i Fastan. (St. Thomas Jungfru. 

av Aquin. )  23. 'l'isdag. Ferialdag. 
Måndag. St. Johannes de Deo. Bek. 24. Onsdag. Ferialdag. 
Tisdag. St. Francisca Ramana. Änka. 25. Torsdag. Maria BebAdelsedag. 
Onsdag. De heliga fyrtio martyrer. 26. Fredag. Maria sju smärtor. 
Torsdag. Ferialdag. 27. Lördag. St. Johannes Damascenus. 
Fredag. St. Gregorius I påve. Bek. Bek. Kyrkolärare. 

Kyrkolärare. 28. Palmsöfidagen. 
Lördag. Ferialdag. 29. Måndag. Ferialdag. 
Söndag. 4 :e  i Fastan. 30. Tisdag. Ferialdag. 
Måndag. Ferialdag. 31. Onsdag. Ferialdag. 

Föred ragen 
i S:t Ansgars sal hål las under fastan 
på TISDAGAR, eljest på onsdagar. 

De närmast följande bl iva : 

Mars 2. Mr E. Adams-Ray: Apvil 21. Hr IDrik Wimmer
ström: Svenska me
deltidskyrkor. " 9. 

" 16. 

Mars 23. 

" 

" 

" 

30. 

7. 

14. 

W estminster Abbey. 
Magister B. Bodström: 

Det katolska Frank
rike. I. 

Kand. S. Erlandsson: 
Legender om den he
lige Josef. 

Magister B. Bodström: 
Det katolska Frank
rike. Il. (Sankta 
Katarinas åminnel
se.) 

Pastor S. Nordmark: 
Den stilla veckans 
liturgi. 

Baron G. Armfelt: 
Kloster-Lasse. 

Pastor D. Assarson: 
Katolsk aktion och 
reaktion VI. Ve
sterås. 

" 28. 

Maj . 5. 

" 12. 

" 18. 

Föredragen börja kl. 8 e. m. 

Kand. E. Sandqvist: 
Kardinal N ewman. 

Fil. Lie. F. J:  Lin
ders: Katolikernas 
kyrkorättsliga ställ
ning i Sverige. 

Pastor D. Assarson : 
Katolsk aktion och 
reaktion. VII. Stock
holm. 

Hr Lenna11t Nyblom: 
Konstens alfabet och 
den katolska enhets
tanken. (Sankt E.riks 
fest.) 

'-------------------_J 
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Humlegårdsg. 13  
Riks 5!J23 , AUm. 1 1 1  1 1  

Storgatan 7 
Riks 94Zl , Allm. 4621 

IIIIIMlll.1111!111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Hos C r e d o s  F ö r l a g  finnes att 

tillgå Pastor B. D. Assarssons mycket 

uppmärksammade bok: FADERNAS 

KYRKA, pris kr. 2: 50, bilderna NOR, 

DENS DROTTNING och NORDENS 

Corrnerys 

i APOSTEL, pris pr st. 25 öre. 
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Drottningga.ta.n 32.. 

S T O C K H O L M  

Fo tog ra.fia.rtikla.r 

· i par/i och minut 

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1920. 

L. ______ -__ .,.....:.,.,. ___ ...,....,.. _____ __ 




