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Exultet
Jubla nii, h'imiarhas änglaskata,
Jublen, jublen, Guds skapelses under!.
Vid en så stor Konungs seger må frälsningens basuner skalla,
Fröjda dig även, o jord, att sådana ljusstrålar upplysa dig och
förnim i den evige Drottens. glans,.
atf _ n1u . ät_ det itiörket svunnet, sOtn vdade övet _ all världeti.
Fröjda dig ·ock, o Kyrka, vår M_oder, smyckad med glansen av
, ,
,- ett sådar;it ljus,
och genljude i detta. tempel folkslagens mäktiga lovsång.
Därför besväf jag Eder,, iititiä älskade brödet, I som slån
omkring tnig. .
_ _
_
_
.Akallen med mig vid detta heliga ljus' förunderliga sken den
allsvåldige Gudens ba.rrnhärflghet,
att han, som utan någon min egen förtjänst h'ar värdigats
" .
_ ,upptaga mig i sina leviters tal,
i mig yille ingjufflc klarheten av sil} glans
och låta mig fullfölja p'åskljusets lov.

Ja,
att

sannälz'geif �t det t�tt och värdigt
med hjättcits och själens hela kraft och med stämmans
· hela styrka .
_.
. _
prisa Gtid d�n_Osyhlige; t-;åt' allsmäktige Fader
o·cH hatis etiföddi! Son', våi Herre Jesus Kristus.
ty d�rine i-lai
föt pjS bet'al( den �vige fadern· Adams /kuld,
t
.
. de/i med sit äskyldiga.: blo,-d har h'iih utplånat' det'
· · gamla·
·
skuldebtevet.
Se; detta är - deti'; p'åskä, • di det sa'nria Lammet slaktås,
med våfs bldclcle tr<Nnde's dötrp·oster lie(ftas.

-
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Detta är den· ria:tt, under vilken du fotdom förde· våra fäder;
• Israels barn ur Egypti land
· och ledde dem ·torrskodda genom Röda· havet.
Ja, detta är den natt, då · eldstoden lyste och bortjagade
.
syndarnas mörker.
.
Detta är. den natt, som nu över hela jordens krets skiljer dem
som fro på Kristus fran världens villa och syndernas mörker,
och inlemmar dem i de heligas samfund.
Detta är den natt, då Kristus sönderbröt dödens band och
· segrande uppstod ur griften.
Ty ingalunda hade det varit oss tjänligt att födas,
otn icke återlösningen kommit oss till del.
0, underb ara skänk av din mildhet mot oss,
0, outsägliga övetf[qd av din kärlek!
Att lösköpa trälen utgav d,u e1Jfödde Sonen.
0, Adams skuld, du sannerligen nödvändiga,
som blev utplånad genom Kristi blodiga död.
0, signade synd, som förtjänade att få en stor, en så härlig
Förlossare!
0, i sanning saliga natt, åt dig allena blev det givet att veta
tiden och timman,
då Kristus stod upp från de döda.
, Denna är den natt, om vilken det står skrivet:
,>Och natten skall varda ljus som dagen och natten skall lysa
över min sällhet. »
Ty denna heliga natt bortjagar brott, avtvättar synd,
den återgiver de fallna oskulden, de sörjande glädjen.
Hat fördriver den, endräkt förlänar den,
väldigheter förtrampar den.

HURU VAR HERRA IHESUS OPPINBA�
RADHIS FÖRST VAREFRW
Bonaventuras betraktelser, Kap. 73.
son är döder. Mellan tvenne rö
Fullkomligt aTla om söndags
vare var lhan korsfäst, och jag jor
morgonen kom vår Herre Jesus
dade honom med mina egna ihän
till graven med de härliga ängla
der. Men du, o Herre och Fader
makterna återtagande sin heligas
te Lekamen, och i det han U])J)Stod,
är mäktig, få mig honom helbräg
da åter! Ja, jag beder ditt gu
framgick han ur graven med sin
domliga · välde, att du ville giva
egen makt.
V:i:d samma timma, som var full
mig honom åter. Var är han1
komligt arla om söndagsmorgonen
Vi dväljes han så länge borta oc,h
konuner icke åter till mig1 Jag
gingo Maria Magdalena och båda
heder dig, sänd mig rhonom åter,
Vårfru systrar, Maria Jakobi och
ty all min. själ .haver ingen ro utan
Maria Salome, till graven med
jag får se ihonom. 0, min käraste
•salvorna, sedan de bett Vår
son, vad är av dig vordeU Vad,
fru om. orlov därtill.
gör du, .vi dväljes du bortat Hör,
,Men Vå1,fru blev hemma kvar,
h1g. beder, dröj icl�e längre åter0
hon v111·, i.. _sin& bqner och bad sä-,
garrde:. "O ·. mildaste .ocih misskpnd�
koll\,lna till mig... Sou min, du sa
de: Thidje dägeµ skall jag ll])])Stå,
sammaste Fader, du vet, att min

men är ej, son min, tredje dag()n
i dagt Den långa, dagen och den
fasansfulla beska dagen var icke i
går utan i .förrgår. Det var vån
dans dag· oeh dödens da:g, mörk
rets och skilsmässans dag -:- din.
cWdsda:g.. Ty, son min, då m1 tred
je dagen är i dag, så statt upp
o.ch kom åter, min ära och allt
gott. Över allt annat som är
åstundar jag dig se. Hugne mig
din återkomst, mig, so111 bortgån
gen så mycket· bedrövat. Glad ,gö
re mig· din närvaro, mig, som din
frånvaro så smärtat. Ko111 då
åter, min allra käraste. Ko111 min
Herre Jesus! Ko111, 111itt enda
hopp! Ko111 till mig, min son! "
Vid att hon så bad och tårarna
nnmo för hjärtats sötma, se diå
k,om plötsligen .vå1'. Herre Jesus i
vitaste kläder, klar å. anletet, blid
oclh glad, stolt och ärofull som
från ena sidan och sade till hen
ne: "SaJue sancta parens (Hell,
helga moder)! " I det hon vände
sig, sade hon: "Är du min son
Jesus i" och hon föll på knä och
tillbad honom.
Sammaledes föll ock han på knä
och sade: "Min allrakäraste mo
der, det är jag! Jag stod upp
från de döda oclh är nu här när
dig,".
Och då de· stodo upp, omfamna
de hon honom med rinnande tå
rar · av glädje tryckande hono111
fast intill sig. Oeh hon lade sitt
anlete mot hans. Hon vilade helt
och hållet mot honom, oc\h han
h.öll henne uppe.
Sedan, då de sutto båda tillsam
mans och hon såg honom och skå
dade honom granneligen i anletet
ooh såg även på händerna och på
hela kroppen, sporde hon, om all
värken var förgången. Och han
sade: "Min värdiga Moder. all
värken for från mig. Döcl och
värk och all vedermöda haver jag
övel'vunnit, och., ej skall jag nå
gonsin . känna något däråv."
Sade hon: "Välsign;:id vare din
Fader, so1ii dig 1gaV· mig åtel'!
Upphöjt · och lovat vai'e hans
1
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nam�1 oclt ära. t förntrun äncla! " Där
äro de då och tala sirism:nellan
åter, glädas och fröjdas i högtiden
lusteligen och älskeligen. Och Vår
Herre Jesus säger henne, hurule
des han frälste sitt folk av helve
fe ino111 de tre dagarna. . .
Se nu, att detta är stor påska
högtid!
Huru maria magdalena oc"Jhe
andra marie ging9 til grafuenna,
Kap. 74. ··
Som ja:g sade, gingo Maria Mag
dalena och de andra två Marior
na till graven med smörjelse.
Och när de hade kommit '11tom
stadsporten, drogo de sig. till 'n1iu:
nes sin Mästares pinoT och plågor
och .på alla de ställen, där något
mäTkeligt var gjort mot honom,
stannade de någon stund, fallan
de på knä, gråtande och suckan
de. De kysste jorden och sade:
"Här mötte vi honom med korset
på halsen, när inoder hans vart
liksom halvdöd. Här vände han
sig till kvinnonrn. Här lade han
trött korset av sig och vid den ste· .
nen stödde han sig en stund; Här
var det som de så hånJeligen och
.grynuneligen slogo hono111 att han
skulle gå fort, att de nöddo honom
att nästan löpa. Här 'bortförde de
honom na.ken, och ']:Jiär korsfäste
de honom. " Och där iföllo de ned
på sina knän och bådo med stort
rop och många tårar, kysste kOT
set, som ännu var rött av Vår
Herres dyra blod.
Sedan istodo de upp och vid att" .
de gingo till griften sade de: "Vem
skall lyfta stenen av gra,rdöi·ren·
för oss f' Men när de kon1m6
fram, sågo de, att stenen var ·a:,tc.
vältrad och Guds ängel satt uppå
honom, . vilken @111 sade till dem:
"Rädens icke! " - Vill du veta !his�
torian, så läs e.vangelimi1. ,_ Meil.
sedan kvinnorna :hade svikits'. i
sitt hopp - ty att de trodde at't
de skulle finna Herrens · Lek�
men - aktade cle icke på äng·elens'
ol'd, utan vordo · rädda. och giiigo
åfär till lärjungai·na sä:gande Va1''
Hei'l'eS. lekail'ien .varai "'bor'ttajt�n!
0
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TILL S:T JOSEFS SKYDDSFEST.
j .; ! : :

1Jen helige J, osef s.f är' geilom siii
1rög·a
livsup1'>g·i:ft s0111 Märia:S
ju:1'1:gJru:liga g·emål, som Jesu: fos
tedade1' tle11 mä:rrskovo'l'clne G\1dä0 ·
sonen mycket nå:1·i:n are· ärr' allä 'pa:
tdarker 6'ch p·rofätei· j a 1'l:ih'nmte
än de heliga apostlarna, ty ingen
av del'lsa ,raT" ·. kalia:cl tfll en sådäl'l
förtro-encl�post so111 J HSl'l helig·e
fostm:fader att så: oniedelibart tjä11:å:' mänsk6s011en. Gel'iöm sina hän
dets . ai1hete skulle han: fötsorj:ä
Jesu o�b: ltai1s h.eliga .moder, h:efa
sitt' liv . skulle lian vig'a åt deras
,;:9i}f, dc'h skydd och. ·bistå dem 1
n,ö �t; :: . föl'rölfo]se . opli livsfara
Getr6ill. si11 stora hjä1·tererrhet skyd
d:Wle a'en h. Josef elen 11. j l1ngfruns
ä1'a o·ch. i·enJ1et, ge11-0m sil'l ,�ak
sa:mnet o ch 8111 lydnad fäl· Guds
iti:g"ivelsei', vå:rnå:de iha:n 'barnet
oc:ir dess nioder mot Herodes aii
sfag•. Till 1ö11 fö1· sitt trog;11a ar
hete fick elen hl. Josef lyckan att
skibas häcl'an i Jesu oc11 Maria
a1'i'na1·.
P'å äenna hö.ta s1tycldspa.tro11.
g•ör oss· ...;såt moder, Ryrkan, npp
ntädrsa:m i 111ars n'iånad och upp
n'l:å1'l'at oss, sonl äto så i heho-(r av
hjälp och. skydd under vå1' jorde
vä1Hldng ge116m f,fra1'liclet av d'en hl.
;J oseifs skyc1:cfafest att stäUa: oss l'tn
det' den :hl. Josefs beslcyclcl. S'åsom
ha:11 hår på j,01•'cle11 trög,et vakade
över elen hel. fa:nillj eli i Naz.atet, så:
vakar han helt visst i evfa,hetens
rike lika tro.fast över J esi1 sto1•ä fa
milj på j o1•,d'e11, ö,,e1• ha:t1s hehga
Kyrka och alla de.s,s meclren11tni,1•.
G'el'toin sin r'örböns 1na:kt vid foster'.c
sonens tro11 bistär hån' a:lla:, soin' liå-r
ne'i''e ' är1ig't sti'ä\r·a: efter· det eviga
måI'ef. Det bevisai· oss så m'å:nget
fall vati den. hl Josef hjälpt g·e1'1'6ln
sin fhrbon', och SOtllY k01'n'l'l1e1'. oss att
niecl förtroe11de a1ltfarnt bekänna,
"j'äg', tröt på de ' helig as samft't'll'd''.�
Kyrltan liar högtidligen ställt sig
und'ei: i:teii il'l. Josefs fi1esltyclc1 g·e�
nöni · cl,eli hr. Josefs skyck11sfest
på frecl'fe sö11'(tage'n efter· !'>åsk, :t'le'J.'a
orcl'e11ssa111fi.111d' hava· ,,igt sig· ti11

arbete 1 kät'lekens tjänst i ha:ns än
cfa och s'öka: eftei'Iiltna: hal':ts dyg\cle'l',
'forenii1g'aY ocih' sårrifu:ncl av skilda
sla,g- bäfä ,hans ' 11a'!'Jin och . söki
häns sk3rdd i sfoa strävanden. Fot
cien kristli'gä familjen och isynner
het för fanfiljefaclem å:i' elen heliga:
familj'ens i N az'aretl1i övethu:v,ncl en ·
l�rsancle förebild i hemmets ällä
clyg;der. För cl@ on1 hj'äl'tats ren
het kåmtiande liiig·domeii är j l'il'lg'
frö: Marias j u:ng-fi'nlige bru:c1g•un'l
ett mönster i kyskilietens dygd och
en skydclspatton i . a:Ila frestelser.
I dödei'ls svår'a tii:1nma: ä1' den hel.
J,osef en säker föreSpl'å:kare hos
vår tilikom: mancle · domare. M'ed
förtröstan ta:g·a vi cl'ätför ofta var
till'fb, kt til( den ödmjuke, fattige
timmei'l'llam1ei'l i Nazar'eth, vars
hela levn'ad vät ett Iiv mecl Jesus,
for Jes't1s 66h g•enom Jesus. Me'cl
K�rrka,n a:nr'opa vi honol'l.'1: Heliga
Josef, Jes'l'l Ktisti fostel'fader bed' ·
fö1· oss 11ll och � vår d'ödsstund.
*
Uncler de första frristna årh'un
ch'aclena fir'a des icke elen hellrge Jo- ·
sefs · minne genmµ· någOl't sä1•skild
fest. Detta Sa,mmanhäinger ,,räl
med Kyrkans gamla disciplin a:tt
icke fi'i·a någi·a: andra �'ielgons fes
ter ä:J'r n1:artyre11nas. Kanske · vil
le man också: förhindra a:tt den hl.
Josef skulre 'k:ornnl'a att hållas :för
J esn verl\:Iige faclet och såhrrrda
h'on: på Kristi g"nd011't hos· det mirr�
clre bildade folket konmra i far'a.
Garnla a,�bik11111tg;ar och n'iålni�'t
g·a:r visa: oss emellei'tiit'li, a:tt Kyr
kan emellertid äve'!:'l' i de äldsta; ti'
der'na: hållit Josefs f>'ersoll' och
sfallning i högsta ära. Redan i 1lJ.li
oncte· årliundcradet :l1i·nnru vi hans
namn i vä:sterIändslfa martyr'oloL
gier oclr g,fäkerna: firade ha.1i.s
mfone tiil1sarn111·ans n't ecl änclra
gä'mla· testalllentets heliga på SÖl'l'
clagen fore . Jittl. Hy11h1eliktåre11 .fo- ·
seph:us �f 8331; diktade för det g're-=
kisl�a off rciet siarskikla hy1Wne'r
(:Forfä; å sid. 51. )

fiär dter står en fager bön till Sankta Katarina
uår hdga moder ocb Sru sankte Btrgitt� dotter.
Cäs gudeliga ! lng�gärd JlmbJörnsdoHcr.
0, mln allrn uärdlgaste 8ru, San kta Katarl n a.
Suerlges Patrona ocb ski nande fi n epärl a
3esu Kristi brud, m oder ocb n u n n a J Va4$tem1 �l O$ter.
3ag ou.� rqig spnder,ska, .ä�tu n{l� r JUg bedra ocb lova,
som du uäl uärdig är för ditt belga l euern e
som du bade bär l jorderl ke.
Cp l ouar jag ocb prlsar dlg ö.u er ana beJga fruar gen
jungfruar,
ocb beder jag dlg, m i n käraste moder ocb 8ru,
att du ui l l e utbedja m lg san n å n ger för mlna spnder,
ocb rätt skrlftermål o�b 6uds befgaste l ekamen l m1 n
pttersta tl m m a�
Ocb kom tl l l mlg m ed dl n belga m oder , Sankt'1 Bi rgitta,
ocb bjäl pen m l n själ från euärctellg fQrdöm else· o cb
dJiipul e n $ ,.PÄ l ele , . ·
ocb i n leden m l n själ tll l euärddl g .gläcUe,
· uar bon m ed Eder ocb allom belgon ska ll ära ocb loua
m l n 6ud f0ruta n ände.
·
·
Jlmen. Pater n cster. ·
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Tril'1m/.
Se hur ljungeldens bländande ljzts
står som stål mot den blåsvarta häll!
Se_ lmr sterie'n, som nyss stängde dödskammai·ns hus.
ryckes loss under tordönens skräll.
Se, ja se, var och en,
se i gryningens sken
grave11 tom, diir han nyss bäddats in· vid cyl!ressernas _sövande sus.
Karska knektar, som bävande fly.
vad har hänt ? Hur har Ni lu'illit valet?
Se, I skiilven som säven, som lärft är Er hy·
och som grus är Er romaremakt.
Skynda ntirmaste 'l"i(q
tal Pilatus och säg,
att han själv kommer ut och på bräckta lanclshövdingssigillet ger akt !
Glöm så inte, att också få bud
in till Annas' och Eaifas' palats,
ty de lyssna så spänt till vart steg, till vart ljud,
till vart rykte från blodsdådets plats.
och de måste få tid,
medan dagen är blid,
till att lugna sitt undrande folk med en lögnens förklarande sats.
Skjut nu regeln från tillbommad dörr,
Kristi bleka och lamslagna män !
S,u,ir( ,skall Hövdingens välkända stämma som förr
:skänka mocl . åt var fanflyktig sven
c , · ! , ; , • Petrus, torka din tår!
· : · .Reit för dörren han står!
, , , , Själve Thomas skall
skåda h,a'IJS sår och hans öppnade sida igen.
'
1

, 1

I :

'

! '

'

l

Fropima kvinnoi·, .gån icke så fort!
' Spörjen · ej mer med ängslan i röst:
. ?J 'VJni ska zr i'iil välta stenen från gravlca1hmarns p01't'
och '(rån' vänne,;nas 'sa1·gade br6st?''
· : .Be�; . är öppnad hans grav..
·,. .
· ,. Snart:JlJn sorg : kastas :av. ,
Tagen salvkrusen hem, ty uppstånden , uppstånden är Israels tröst.

�1
0 Maria, riv sorgmanteln av,
ty förstummat är flöjternas .. ljud!
..
Skynda ut till hans förnt sl ti'östllls�\g;'�v,
clold bland trädgårdens vårliga skrud! ·
Den du famnade kall
sköljd av hjärtbloclets svall.
Skall du trycka så livsvann och ljus till ditt hjärta, o himmelska . bntd.
Höj mot himmelens ljus ditt baner!
Må det fladdra vid Segrarens tåg!
Som den strålande solen den Väldige ler
över döden som slagen han såg.
Hör från höjden en . kör!
Hör en sång, som ej dör,
Medan stjärnornas skara i jubel sitt brusande strängaspel rör.
Var, ja, var är din udcl, starka död?
Stolte Satan , var är nu din makt?
Se · förlossad är fången ur avgrundens nöd,
och i bojo1· är helvetet lagt.
Ty jag vet det för visst,
att uppstånden är K1·ist.
Natt är jorden och köld, ljus och vann är blott påsksolens segram(e glöd.
BÄR 'TIL DA VID ASSARSON.

TILL S:T JOSEFS SKYDDSFEST.
(Forts. fr. sid. 48.)
över den hel. J.osef. - På 1400-ta
let finna vi i flera av västerhn
f:lets 01,dnar hans minnesfest för
lagi till den 19 mars och med sär
skilt officium. Pariseruniversite
tets berömde Johan Garson sökte
genom sina skrifter att arbeta på
införandet av elen h. Josefs fest
och skrev bl. a. den heliges liv i
tolv sång·er. I samma avsikt ar
betade sedermera den .h . .. Teresia,
och den hel. Frans av ,Sales. Påven Benedikt XIII förordnade
1729 att den hel. Josefs namn slml
le tillfog·a� · i allhelg·onalitanian ef..

..: \ \ '

ter elen h. Jehannes clöpa1;ens, allt
så bland nya testamentets heliga.
Greg·or XV ,upphöjde , festen den
19 mars till en påbjuden festdag.
Pius IX gjorde elen 1870 till en
festum primal classis o�h "i:qwhöjde
elen hel. Josef till skycldsp'afron för
hela Kyrkan. Slutligen har Pius
X bestämt elen helige Josefs
skydclsf.est, Som infalleF·: pa''onsda
gen i andra veckan efter påsk ooh
· här i •Sverig·e firas på tr13dje sön
dageii. · efter 1�åsk; tJ.11 e� · fest för
hela Kyrkan och samme påve har
även till allmänt bruk approberat
litan ia1F till , den helige : J dsef.
\ '
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Det · påvliga Rom · är äri111u den
di;tg i dag· en p o J i :t i ,s k b ,r ä n n
P \l n k t av o j ä ri;i f ö r Hg be
ty d e ls e.
Där . mötas
officiella
.
Te]_�r�se�1tant�1� för {Ye mest ' skilda
folk och länder. Sammansätt
ningen av den diplomatiska kå
r011 ;vid .elen Heliga Stolen visar,
i jämförelse med 1919, en iögonen
fallande ökning av IJåvemaktens
politiska prest.ig,e. Vtcl början nv
år 1919 voro följande st(i,ter Te1'lresenterade
vid Vatikanen: Spa
Då man sitter i Credos torn rned
·nien med en a.mbassad , Portugal,
hela Stockholm under sina ögc;1�
Pre.nssen, Bayern, ,Ryssla,n d, Ne
och tänkeT på Ro:m, kommer man
rclerländer;na,
. . B. elgi�1:i., Storbrita
osökt ihåg några verser av en be
nien, Brasilien, J?er11, Chile, Bo
römd stoclcho1msskal'Cl:
livia 1 A1'.genHna, Col;nmbia, Co
. Nicaiag1ta. ·.·. Under det
starica,
I morgon lämnar Sankt PeteT
sist födlutna året ha diplomatis
med suckan sin Vatikan.
ka förhandlingar bl. a. förts
Kring all naturen det heter :
även n;ted Finland, Estla11d, Litan
nu vaknar den store Pan!
en, Japaµ och Fö;renta St.aterna.
I österrilre-Ungei;,ns st,älle ha de
På ·blomsterströdda gator
:nya
rikena
Tjeck9-Slovakien,
det vimlar av frie män ;
Yougo-Slavien,
Ungern
och Tysk
det åker en triumfator
östenike
sänt
ombud
till det
på Via sacra ,igen.
på.vlig:a hovet. Polen och Vene
, t f�ta be
Bort, bort med . · Sankt Peters · · �1i,e�a ha A�r �rJ,ri;itta'
skickningar, Peru och Brasilien
nyckel
ha upphöjt sina legationer till
och multnade .helgonben !
ambassader, och R:nrnänien, som nu
På vantrons ömkliga gyckel
inom
sina gränser rymmer 10
såg solen för länge re'n.
katolska biskopsstift, har skickat
ett sändebud till Rom för att ord
Ja, så sjöng Carl Snoilsky un
na sitt förhiålla:nde till påvestolen.
der 1860-talet i en dikt 1nf1d titeln
.
- I England arbeta starka kraf
"Neros gyllene luns", och många
ter, både bland katoliker och pro
tänkte då som han.
testanter,
på att till ,en perma
R'l1T föga motsvaraT e j verklig
n en,t b�)r�ckning f örv:1;1,rnlla den
]leten i våra dagar .dessa
önsk11big:ar och förutsäg,elser ! Vi
. 1111der �uiget slm1Jade . utomor<le;u,t
liga eng:,e ls:�W represe,i;iJationen
k1wua di11'.0JU lätt övertyg1;1, oss ge
vi�l Vatikaue:i;i.
Det :brit,i$ka
nom 1;1,t t ta del av ,den allra ,sista
värLdsr,i,k;6lt ,äger j u, som . bel,caut,
tide;ns händelse1• i Ron,;_ och ,det ,öv;t3 mijlione1· l-::;ttolska m;i.derså{1;1,r.
1•igi:i Ha.Lien.
I)et är Jå'\lgt ifrån, att Italiens
.,.._ Med stark spä1ming avvakt�cis
Jden stund, då den franska r.ege
Jcornuig ;ä;r Roms mest kända och
.u1äk:tig a pe1:sou. J) e flesta Rom
ringe:n åter officiellt .skall ;i,1pp¼,ga
de 1905 avbrutna förbindelsern.a
:fw·,ar.e ,tag·a föga 1wtis om hon�m.
A.lla joxdens stater ha skakats av
med den Heliga Stolen. Helt ;J11yss
v,är\�l·s),(riget - icke �niust det uya
har en proposition avlåtits till ffot
ku,ngariket Italie.n - meu den ka
.franska l)al'la,mentet ,mu upp11ät
tande av en budget för :en fransk
:to#l:lta �Yrrkaus och navedöm.ets
grnn;dy::ilar hi:i ej d1;1,r111;1,t ett . euda
beskickning ·hos på,�eiv Efter va
ögonbLick.
let av den nye presidenten, M.
,/

.
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Peschanel, , som än en uppriktigt
politiskt cenhifon av enastående
troep,i,le katolik; vä_s:lades vänskap 
rang ! o·ch 11iedelpnnkt , för den
liga telegram meUan -honom och
uni,versella 'K;frkan. , Deri är där
0,c;I;t de�1 Heliige Fa,dr.en.
jämte 1 V ä r ld e n s f ö 1'.11 �i m s t a
m o 1' al is ka ·rn a k t: , Den sedliga
Det katolska E,oins' , poiit,iska' in
storheten hos {h1ä:hniska1i firar det
flytande hero,r ei11eUertii:l helt och
,
katolska, Ro1i1 på det inest hsande
hållet på :cl' e s ,s k '.v r k 1 i g a o _'c h
sätt. · Fromma katoliker, soni h;iäl
r e 1 i g i ö ;s a ni 'a k ( Den e\ iga
temodigt nti!1.ä rkt 'sig genom försa
staden är \lppfylli:l aV ;oi;,i:t,krt�l�g:a
kelse och dygd; eller vilka ' dött
kristna te1p1:ieL · Däi' sa.mn111n)öpa
som • ma'1•tyter 'för' sii1 tro födda
dep' . kifolsk,a
trådarna ' 'från
påven' shuidmu för heigon, oi11
rar
I{yrkau,s ornl�.rin,ir ,h11nclra or�l'iiår,
deras helig;hi3t , äi· · beln'äftad genom
so'm äro swidtla' övei- ' hela " for
väl bestyi'kta .1iridervei·k. , En hel
den och ' vilkas meclleimnai· lovat
, eller kanOnisation
·gonförklaring
·,att · iielt " off1.'.i sig: il'eligio11�ns
med si1'i ofelKytkån
att
innebär,
och
föi·st
Meii
tjähst:
Kirkat1s
och
,
h�ra 'läromytHlig;het i1itygar, att
�räii1st ' ' är i)åveii ' chef för den
ett ·av hennes barh inträtt i him
' mäktiga katdlslfa hierarkien:, sörn
rnelelis eviga ' salighet och att det
t
s
fasta'
utan g·ensäge1se tfr .'..;Täi;ldens
.
därför är gott oeh nyttigt för al
Närmast om
organiserade kä1·.
: människor -på - hela j orden att
la
gives . den Helige Fadern a,, k�r
Därför
,bedja1, om dess förböner.
dina}erna, s,om' tilHi'amn;ians 'bild_a
lyftas , helgonens bikler hpp , på al
det Heliga kollegiet, \7ilket n;i,otS',;a
farna och enskilila, förening1ar och
rar på en gång ett domkapitel och
k�rrlwt , uppkaHas ef.t erdera,s namn.
,
e�t st,atsrhd. :På. _d et är fnlltaJigt,
En känonisation, som .är, resultatet
1,äkn,ai• det 70 medlem1nar av vå.lka6
en lång oclu10g·gTann undersök
av
äro l,�ardinal,biskopar, :;:io ]�ardilr nlföreg·ås i .allmänhet af en för
nh1g,
14 ' , kardinaldiaoch
präster
kJaring , fö).' vörclnadSYärd (veneKar,ul.in.aler knnna ntkoµer.
1',:;tbi}is) och lycksalig (beatus),
1;i,i;bnnas , bland vilken n,ation som
'.
beteckning
ar som blutt · a1Uktorisera
Ett vj_sst , antal {tv
heL$t,
de fromma död as vördaude och anclem lever dock alltid i Rm;n för att
- ropaIJde inom viissa kyrkoprovin
:vara p}weµs , rå,dgiv:a1:e· och före
stfi,ndare för , de stora rmnerska ' ser och. ,som ej engagera . Kyrkans
ofelbarhet. I det hem:lig1a konsistokongregationerna., som . motsvara
iet d\?1;t 8 m,ar,s, i vilket Kur,jans
r,
de vä1),dsliga · s-t aternas·. ,departe·
a1\ll' delrt:og'O , best,ä;i:i:i�lgs, att
lca;rdii�.
1;ue:i;tt. I början av 1919 f:mrnos 60
den yöi0dsnadsvä:eda Lo1,use ,de Ma
kanhnaler. Vid konsistoriet - ,den
r�llac,
_av
son1 , deltagit i stilft,andet
l5 dE1c,emb:er 1919 11t:Uäm1id,es 5 nya :
·
"Le
lwnp·egatio�ien
la
e
d.
Filles
'
s
.
Mgr Bertram, biskop av Bresla,11,
qi;:trite':, sk,11l). förklara,s för ly,cJc
:Mg,r G&.nia.ssei, p atriark ay J,en-is a
s1:1,l:ig ,elen 9 n:iaj i ,år, att den lyqk
lem, ])�gr SHi, ärkebiskop av Cesas.anga Ma;rgne:rite M,arie Alacoque,
1,ea i Pont:11$ i Mi11d1;e AsieB, MgT
1
f9r v�J;l,rnll ,Jes11i:$ :1.1iJp,e1iba;r!,Vc).e lww
Kaikmysky, i:b.·kebi·s�top , av Va1'
�ig·lrnten 9111 1sitt heli,�·a hj,i;irt.a, och
s,chm,1, Mgr Dalb{)).'; äJ.'lrnhiskop a�T
elen lypksalige ,Gabr,iel dell ,Adolo.,Gne�eu ;och Pose11.
skol,a. Inmonise;ras påi K;r,isti
1�ata
Den romerska Kyrkan använ
den 13 maj , och
him1cneLsfärdf;lc}ag
,
der
starka ' organisation
sin
J;eanµe 4'Ar.c
liga
a
lycl�s.
den
att
och ,sina ofantliga ·-resmiser för
,s för hel�g 1ölj,a;i;icl.e
,
·a
J
1;1
:rkl,
ö
f
l�all
s
.
e t t enda syite : , att, göra 1iränni
s.ö1�d);lg dcrw. 1.6 m. aj_.
skor;11a. och fo1lcen :till sanna J,esu
Påvens · -ställning· har även på
�ij,rj'1,rngar och arviugar tiU , Guds
flera sätt stärkts i .,s jälva Italien.
:!.'ike, H e l i g· h e t ä r ,d e n :k at,ol
Det antikatolska liberala partiet,
s k a r e 1 i g ii o n e n s m ,å l. Vati
,som ,länge behärskat regeringen,
lrnnen ,är :därför ej blott ett
7
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led under de sista valen ett förk:i·f?�S ��cle . . ne�ledag. · Siffr��1 fö�·
de:s,s Jnän i deputeradekan1r1rnr,eµ
sjönf till 70. Det nybildade katol
sl�a p artiet "Partito popolare ita
foii10": (.Det itailienska \folkparti
�t) · Jick genast 103 representanter
och bl\.lV sål1u nda kammarens, näst
starkaste
parti efter socia.lis
t'rr��. som fått 155 pla:t,ser. Efter
som de flesta av :de senare äro bol
che1;iker,
se .sig liberalerna i den
1
pillSa1Tplla nödvändigheten att tillsi1i:iniwns niecl katolikerna bilda re
grriµgsblocket.. Dessa kunna na
t11�·1igtvis ställa sina villkor för en
allians och först och främst kom
c1.i{ri , dl:l 1säkert att for�lra större fri
lwt f,ör Kyrkan och iden katolska 1
�kofan.
, De italienska katolikernas poli
. ti-Ska: iifranunarsch understödjes av
e:o. vetenskaplig·,. litterär och konst
närlig renässans bland dem. Efter
modernismens fördömande och
f�1llst'ändiga utplånande föu{s i
Italien, liksom i g1,1md och botten
ö�e�·�,llt, endast plats för tv� and
liga riktningar: deit totala förne
.ka�1det av ln,isten:d omens gudom
liga . instiftelse och den d'ulla och
q\wti,ngade ansliutningen ti11 den
katols,lm religionen. Det är för
.elen senare som Italiens katoliker
äve11 kämpa ,med .andans vapen.
Hörsam Leo XIII :s m aning till
fö:rrdj1J1pade studier, har under kar
dinal Gallegaris mn,spicier, p1·äshm
Guiseppe Alessi i Padua tag1it ini
tiative-t till en högre apologetisk
läroaw,ta.it. Själv har han där fö
läsit 0111 jämförande religionsveten
skap. Hans verk lmr fortsatts av
jesuiterna, som upprättat ett stort
pensiouat för universit,etets stu
.denter, . "Antonianum". I sam
baru:l ·.dämned har inrättat,s en ka
tolsk akademi för 1 e k m ä n
n e n s: teolog·iska ,studier. Vid 'lle
andra universiteten ha, på initia
tiv a\r' katolska föi·eni1'1gar, ensta
ka apolog,etiska föreläsningar hål
lits. , Den ''.Katolska folkförenin
gen''. ha1'. förklarat sig. vilja stifta
teologiska lärostolar vrd de för-

:p.äm�ta och om möjligt -vid alla
,it alienska universitet . . I Rom. ;har
(l!'Jt . sto;ra för prästernas utb,iltl
niii1g avsedda Gregorianska uni
,,ersitetet · nyligen ,skapat ett in
stitut för filo,sofiska och teologis
ka studier, . öppet även för lek
män, vilket motta.gits 1medl . all
män hä,nförelse. Ull'der 'läsåret
1919-:--1P20 ha .där hållits sex pa
raHeHa kurser: . 1. Rationell fi
losofi (Antropologi), 2. Experi
mentell psykolog·i (Suggestionen),
3. Apologi (Kristendomens g.uclom
liga ursprung) , 4. Bibeln (Bibeln i
Kyrkan och den moderna kritiken),
5. Kyrkohistoria (De religiösa rö
r,elserna i det romei'Ska riket vid
tiden . . för Jkr:isten1clomeins ibegyn
nelse), 6. Socioiogi (Den sociala
rättens etiska gnmder). � LMilano
skall i oMober 1920 en katolsk
fakultet i juridik och stat1svet�n
. skap öppnas. Den skall snart föl
jas av en filosofi.sk och en teolo
\i;isk.
Så skall · inom kort . det
första katoLska lekmannauniversi
tetet i Italien vara färdigt.
· Den 13 mars öppnades i klostret
San Paolo fuori .le mnre utanför
Rom den 1första iltalienska kongres
sen för kristlig konst (Pro arte
christiana). Häl,sningstalet hölls av
greve Crispolti. Bland deltagar
na märktes kardinal Gasquet och
prelat Kir.sch från Freibinrg. Ab
boten Janisen framhöll i sitt före
drag nödvändigheten av liturgisk
skolning för konstnärer. Den He
lige Fadern hedrade mötet med en
vänlig skrivelse, i vilken han lyck
önskade d et till att ha vi,sat den
modärna värklen, att det kristna
snillet, som: danat så 1111ånga odöd
liga mästerverk, ej har dött, Tdan
alltjämt, ,såsom fordom, inspireras
av den ,högs.ta ,skönheten, som. är
Gi1d själv. Påven slutade 111ecl att
ge alla kongTess'Cleltagare den apo
stoliska · välsignelsen.
Den första juni skall en katolsk
konstutställning öppnas i Venedig.
Ett stort antal konstverk ha re
dan anmälts.
Också den litterära verksamhe-
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ten blir allt livligare bland ·de
italienska katolikei;na. . Förlaget
Våta e Pensietö> i Mila.-uo · börjaitle
1918 utge en serie religiösa och
sociala studier, vilken inleddes
med ett g1mndiligt arbete över
Karl M.arx. 1919 · ha:r en apolo
getisk sam.lung· · startats under ru
briken "Reliig·ion och liv". En
serie "Helgonprofiler" ha påböi·
j ats med en skarpsinnig bok om
den •lyck:s<aliig a · Marg·uerite-Marie
som första verk. Asketiska och
mystiska 8krifter ha rntgetts från
1919 av professor Guido B atelli i
Florens. Där finnas dittil18 otryck
ta skatter som den heliga A11g·ela
av Foliignos Konsväg · och många
arbeten av cle kristna klassikerna,
bl. a. av Sankt B ernhard, Hugo av
Saint-Vict.or, Thomas a Kempis,
Thomas af Ceilano, den hel'. Katari
na av Genua.
Utanför · samlingarna märkas
markis Piero Mis0iate1Lis bok om
"MycStikerna från Siena" och hans
upplaga air den helig·a Katarina af
Sienas brev ·i fem volytner, bliand
vilka mårnga utges för första
gången.
Italiens katoliker ha ej he<ller
glömt pressen: Många katolska
vetenskapliga imblilmtioner fin
nas i Italien såsom: Archivio ita
liano di psicolog'ia, dei1 femtio år
g·amla Scuola catholica, sedan ja
nuai,i 1920 utkommande i ny form,
den sedan fem år beg·ynta. Vita e
Pensiero, utgiven av det nyss
nämnda förlaget med samma na�m
i Milano de nygrundade Rivista
del ' Clei:o italiauo och R1ivista di
filosö.fia neo-scolastica. Snart skall
en litterär revy startas · n1ed titeln
Arte e Vita. .
.
.
B land de dagliig·a katolflrn, tid
ningarna äro ,de förnämsta Cor
riere cl' Italia ocl1 . den off<iciella
Osservatore Romano.,
Ap,uliens biskopar s�nm�n.kaHa
de till den tredje söndagen i fastan
.
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eii kong·ress av katolska }ohth�lliEl
t�i·. De u:tvecklad� i 'ett hei·tlebi;�,,
för ·bföde rit,ästei·· 'ödh lekniäh. ,1frek
se11s 'e,niin'e�ta hety.cleh��. ' A'lht' 'ti'o�
endre böra 'rmderstödja de 1difolslra
tidruingarna genom pre-lllttIUeråtl'6n
fö1• sig· själva ocli för obemecllaide,
genom hieda1;betaiiskarp, gåvor
clonatiotier. Bislwpai·na yttrade' 'bl.
a.: "btan tviviel är det en · mycket
god gfö·1iing att ,göra uppoffi'ing #r
föl' de ar1µa själarna i s'kärseLden.
Men är det å and1'a sidan ej ' '.odk'så
ett förtjät1stfolrlt verk att i'.i:ndestötl
ja den goda pessen,
def' å.bt
lllång·a själar må upplysas� : leva
värdigt . bch så bevaras, frå,n h'e1\i'li
tets straff7 Varmt upi:i111an'a1Itfä
his}rnpai'ila art:.t bilda nya· sa'tiirrriåil
slutningar för att untlersctöäfa 'J:le
katolislrn tl'(lning·arna. De böra 1an
sluta . sig· till elen av den iHelig·a
F.adren varmt anbefallda· " Ben go:! '
da pressens förening". ·
Men för aU andlig verks'ai!.t'lhet
fordras i vå:ra dagar pengar': lJe
italiencSka ' kart:o11ikei·11'a·• ha: ' dä'dö.r
upprättat en egen bank: Banco di
Roma. Den liar ä,,en s;träck,t"sitt
intl·esse utanför Italiens g·,1'1Iiri.sei"/i
det den skänkt medel till upprnt·
tande av en lärolol i Dante'fdr�l(. .
,ning vid det katolska uUJivetsiHi
tet i Löven och ,livligt intressertl,'r
,sig för öppnandet av en i't&lfonsk
ka1to1"'k bokhandel i Paris. , ; '
V,isar ej al'lt som vi , nu: a,nfä:rt
tycU,igt, hur g'J.'Ull'Clligt·. Snolsky •har
misstagit sig Söm spåmän om R'Oms
och Italiens framtid1 I alla, tider
har det funnirt:s män soon på, sani
ma sätt för.utsagt påvedömets ,sria
l'a un:dergruhg'. Till dem hör o:ckså
Luther. Mera sannspådd lufr de11
·p:l'Qfet · visat sig vara, som ! Sagt:
"Du är Petrus och på denna<Jdippa
skall j�g bygga min Kyrka/ oeh
helvetets portar skola .icke över
väldiga henne." (MatL :16, 18;) · : · ,
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:BÖN

· . av JOHN ri:ENRY .NEWMh.N. ·

Jag : bel' Dig . ej, att livet 1nåtte va1:c1
en solig stig.
Jag b�r · ej,. Herre, a.tt Pit 1ninskar bara
· · · dess tyngd för mig.
Jag
. ·
Jag
· . '

ber Dig ej, att blomma!' jän:d få skåda
'
·
i slideii r·ing.
· 1.:et för ·väl, att gift och o,ndska låcla
vid ljitva ting.

Om endast ett 111,in bon till Dig S'ig höjer,
·vägled Dit mig · Fast stegen · stappla, hjärta t såren röjer
.
i frid till Dig.

, ', \

Som rastlös dag Ctr 'glädjen, själafriden
ät natten lik.
· Lecl 11iig tills evig clög gryr efter striden
till himniefrik..
Övers. av Karin Sparre.

OTIDSENLIGA OBSERVAT.I ONER
FRÅN STOC.KHOLMS HORISONT.
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Bl'ai1d. ·· de' akt\1:eJ1 1:1 sporsmål,
. vi :ha ,1:tll,1;t k,1,mn,at iakttag1:1 cJet ;
Bred sniärta h1,1 vi rn:å st ko1i.state
soi1i I äu c1iskl1teras övei;allt, tlancl
enskilda, på sammaU:korn, ster; i tal i r.�1 1).llr m1ppfostrad, nöjeslysten,
och skrift, '.är ett, som helt n11turYUig od). f,åf}iµg e,1 stor del av
1igt n:iåste Iiggä de fresta .av oss
1.,le1.ip.& ung,clom är, 1).lU' allt.ig·e
var,11it 01't;i hjärtat, ' n�1,11ig·en frå
nom "fördom�Jri" i ,siµ reJigiösa
gan om vår tids Ting,dom och dess
och ,se�Uiga uppfattnh1g. Ett s,i;i,r
skjJt ubJ1•äri1.1nde �l;t·ag· är cle runuppfostran.
.
· Att · :den niodetn:a 1111gdomen i
gas ae;d1ör:da J:> r � s t · p .ä r e
sto1• 11tsti-äckn;ing · lämnat mycik:et
s p .e k t för l'\llt, som förr i tiden
· övrigt att önska är för väi bekant
Jiä)lits J;iögt o.ch oantastl;igt, Den
att här behö;va upprepas ; de be
na ,1:tllt genornsyri;n;i,�le re,spektlös
kynnner man hy,ser f fö, densamnia
,lrnt .är jµ för r,esten typisk fQr he
äro utan rtvi:vel endast alltför väl
. la vår tid. JJngdo;rnen speglar en
, ·.
dast ticls�nclan på ett bekfämµ;ian
· g,rnndade. ; ·
Frågan om de 1·ätta 'botenredlen
de sätt . Är ,ej m�ti�lslivet i .a ll
1uot · det råJdarrc l e öncla : •.syssels'ät
·n;i:änhe;t uttryc;i� fi15r de,n mest �ör
ter . ·också ej blott föräildiJ.;ar. och
JJf!.,ck�cJe ,o,cp. kras.s a liivs!i,skåclii;ingi
För ,det sto;e11 fJertalet, ,g,e;o.ow
pedag·o,ger utan även aHa.: andra
nng.dbmens . :vänner ; · det är en av
S.Jil�tts1ui;inuiskorn,a, s. om. jäkta ,hit
o.ch elit � vå;r g·.o da st.ad, utg ra ju
dessa senare, som hä;r . med några
01,cl vill belysa sin · uppfattning av
uö'jen, kläclei· och alla slags mate
:riella njutning·ar de,t viktigaste,
sättet att riktigt kamma detta on
för att ej säga det enda v:iiktiga, i
da till livs.
Vad är det då egentligen som
denna vädcl. Och detta är i sin
hu· endast elen natiuliga följden
rJrister hos nut-idens nngdom 7 Ack,
1ö

'
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av den bekT ärna o t r o n, som på · , , vilodagen till vär1clslig;0- ocih , tom:i;na förströelser. F'öi� iµuticla S1:oclc
ett så oroväckande sätt utbieder :
sig inom alla samhällsklasser: . , ·''. ' . · ' h:olnispngdon'.L ä:i :c'j\'r: ' söndagen
Hur skall väl den unga själen; ' · '. f.ranrförallt en sportda:g', Ja, det
så mottaglig- fäl· alla i1itryck, kun� ,, . ',ii:i:, nnri1era vanligt, att · c1 011 sven
na värja sig; för detta:, som möter; :1 .: , skå · 1il'ig·clomen börjar, fortsätter
henne redan vid utträdet i liveti. .�ch avslutar söndagen med sport
dCh idrottsli,T; under fullständig
för allt SO!lll äf anstucket av deil
mo'c:1etila tidsandan'' i konsten, i · glöinska av, a:tt man åtininsfone
b'orde eg•na n å g o ri · ··s , f- 11." n cl
litteratui·en, t. o. m. - på ' sina
åt Gnd på hans egen dag.
håll - i undervisningen, i muFrå 1:i föfaldrarnas sida kräves
gängeslivet, om denna unga själ
en ' oavlåtlig uppmärksamhet 00h
ej är lämpligt förberedd och på
ett a:ldi•ig• sinande iufr\:lsse f011 barfö:t:luii�d stå:rsa:tt däremot!' .
n:en för att g'n'tncll{g·t Itnn1ia ,. g'e
Det å r fö r· å 1 cl I' a r rr a s oc'b: ·
1161h'föra detta uppfosti'ingsai·:bete.
h e' 111. 1'11 e t s nppgi'ft att fö1,beI tidens· anda , ligg;ei' j1.'I' öcltså en
det
,
och
livet,
1'iå
ul'igdometi
reda
fordrai'r I)'å dlmnde11!het, s0ri1 sttäc
viktigaste v .1d de·t ta: vär''\� ,är, att
ker sig· även till barnen. N.te11: · ues
reclån 1 beg;ynnefaen h:6'S det lilla
sa äro fö1' visso· mil'rdre ä:n någ'6n
bar1'let g•ni:ndläg'ga en l�'(rande tro
nfög•na för den :hel'n'isäde lfrifheten ;
på Guc'T o�h: kärlek till hon0111. I
de torde säkerligen allt föl' väl fre�
sin späida:ste ålder skall barnet
lr
öCi
hö,,a
harrdledas a:v föl'ählhi'na,
godhet
Iiöitstes
den
liöta 0111
ufan a:tt nå:!tra kfago1nål där'ffö·
kfö•lek o'cfr ,få veta, att d'et måste'
ln'1'nrra framrstä:rlas n'J'ed avsee11de
ordentligt fafa s1g att 1 y d a t. ex'.
på deras tättigheter.
föi· att ib'ehaga Gl'i:d, som ser altt
o·ch ,,, e t alrt. Hu'r , ,iiktig·t är det
Oin forä'fcfra:r, utan hänsy11 till
clet "förå'Mradei. f systemet Häv- '.
ej; att en 1110·cfor ofta r1kta'.l' bar0
de nrer r y cl 11 a: d air barnet!: sln'tl
n�ts tankar mot :lih'tilen, lär det
le fayclrnt ont klimia u:i1d;rika's.
a:tt bed'ja, fö'i•täljer· 01rr Jesus-ba:rOckså p'å: n1'l'pf6stralis 01111·åde
net som dess ifö1· eh1ld, och higjl.i�
n'l'å'ste· ma:11 :ha: orclentliga a11.kt6ti- ·
ter medl1clancle ocih ltärlek i barteter� ,
nets själ. Unclei' de tidi'g'ä:re åre'ri's
Genom fostran till självöver\ i111itveddi1'l'gsstmtiet 1'nåSte
olika
11el's e d:h'ras cle verklig"a: karaktä
bal'net av relrg'io1ie't'rs 11an:ni11ga'r'
refrra, ö'ch når nngdoinen en g·a:rig'
få inhai'nta al'lt, so111 lämpar sig'
fäft den r'ätfa lecb'l'inge·n, skall d 'e,i
föi c'Uess fattningsförmåga, och en
också
hiplanm·e cl stön'e lätfiMt ,+andi'å
skall
levancfo gnclsft'nifan
vida're på deii rä:tfa utvecltling'eiis ·
tas i dess 111edvet a1'l'd e 1'>'å: sa11mia
vä'it ärr o't't'r cl'ett lä1w11·a:s att i fri
sått som t. ex. 1yclnruden' , sarrhet skotä sig' sj:i:tlv efte't· eg•et l)e�
nirrgskä:l'lelten elleT ,r ördnaden för
häg;. Vil'ke'l'r · ä11 alttså rn't slnf det
föraldrar'n a g·err61'n up'pfostran sy!
lång'å talets k61'tå meui1igf Jo;
stematrsltt fogj11tes cl'i:iri.
i h e 111n1 e t måste g'r't'ni:ieil rå'g�
Ros ilYär11eW av ,rår heliga Kyr�
gas til'l a'.11 · ve1•kl'fg' föstrån, och . 1
li:a: måste fä'tfa•t kå:defoen tirf Kyre n r ä t t ' lt' 11 i s t I i g tt' n cl a, ·
kan 0cfr he1ities rfka rrå:d'emedel
söL•
tJ" eird1ast genm'l'r fro och sa'mi
våclcas · de' 1'e1tel'ö't11Il'cfoa: kyr'kOibe
g1'1'Cisfi:u1cta11 1<.än: l'1Wg·clo11ie1Y göfäs ,
ke'n o'ch andali::tei:·nä bHva, · s.iiårt
• ·· 1•
redd , a·tt t1p1)'t'.ag'a: kampe11 ' i livet.
kä:ra fö11• de' S1'l.iå.
Men äet a'I' av allra: sttli'sta �e· ' ' E:itclast p�\ 'clM.na grmidvål lta'i\
uppväxa en mofälisltt shtdt öeb'
tydleise a:tt tillse', att bckS'å: ' · cf ' e 'n
a11d'ligeh frisk sltarå, f'.ral't'.L'tic'lens
m e :r a v u x 'n a: 11' n g ä c/iri e Il'
kampår" och' segräl'e i käli1pe1i föt ,
ej nndamh·a'g'e'r , sig clessä n'elig·a '
annan ·
Gt'i'cl och hans ilike på jorden.
plrkter fi:fr att, loclta'tle·
G.: H.
mrg·cfom·s dalrga exen11'>�l ; ' a11vä11cfa ·
1
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CREDOS
BREV.
,

Stockholm dei1 22 mars 1920.
Denna gången är det ett riktigt
p å s k b r e v, som Credo sänder
till alla sina vänner och vedersa
kare, ett riktigt demonstrativt
påsknummer, som vill fira elen
stora uppstånde1se.festen som en
k y r k 1 i g högtidsdag och ingen
ting· annat.
Om på>skens evangelium vittnar
sålunda hela detta nummer, fast
på många olika sätt. Först är det
fornkyrkan, som får ordet. "Exul
t'e t", jublar hon; elen 1gamla härli
ga bönen, som ännu användes vid
det heliga ljusets invigning påsk
afton oclh som troligtvis ihar själ
ve den helige Augustinus till för
fattare, är väl en lämplig ingress
till en kristen tidnings påskhäls
ning.
Den helige Bonaventuras be
traktelser minnas vi ännu från
marsnumret. Medeltidens hela in
nerlighet och djupa fromhet ta
lai· ur - de anförda kapitlen, som
visa hur långfredagssorgen för
vandlas till påskens fulltoniga ju
bel. Också Credos triumfsång vill
visa, att det gammalmodiga påsk
.evangeliet även i vår tvivelsjuka
tid kan iå hjärtan att klappa for
tare; Ja, ju ivrig·a1·e otron blir
att gå till storms mot vår kristna
läras huvudsanningar, desto täta
rf) il'loclrns _ vi omkring· de gamla
baneren ocih lyfta upp dem så
högt som ihöjligt.
Därvid · skall det säkert upp
mimtra oss ' att höra, vad en mo- _
därn sve1islr f i l o s o .ff som Fil. ·
Doktor Alf Ah!lberg hai att säga
till ,o ch .o m elen på1skfiraiide Cre-

do. ]'rån den klara logikens ut
siktsplats betraktar han fullkom
ligt lidelsefritt de båda konkur
rentbyggena,
Credos på det snart
°
2 ,000-åriga hällbärget grundade
torn oc�h det nya 1bisarr.a ;babels
tornet, som man nu som bäst för
söker få att stå på modernismens
sand. Vår älskvärde betraktare
förklarar ju därvid själv, att han
som utomstående inte riktigt käi1�
ner vår katolska tornbyg·gnads in
re struktur och därför kanske del
vis dömer oss alltför ogynnsamt.
Så mycket värdefullare är alltså
hans vittnesbörd.
Vår likaledes mycket grund- ·
liga väktare leder denna gå111g vå
ra blickar till det stolta Rom,
påskfiTandets kla:ssiska stad. En
vän till Credo gi;ir åtskilliga lite
närgångna observationer över en
stad, som vi av egen ertfaTenhet
känna såsom betydligt mindre
lämpåd för påskandakter. Slutli
gen står som en pasklilja, vuxen
på vår gamla svenska katolska
Kyrkas minnesgrav, Credos 1bild
av den heliga Katharina av Vad
stena. Det är glädjande nog två
östgötar, som ha 'samar'betat för
att bringa henne denne påskhyll
ning. Den gamla birgittinernimnan
Ingegärd Ambjörnstlotter har
någon gå1ig mo,t slutet aiv medel
tiden skrivit den vackra, troskyl
diga hönen till den ,älskliga ;Fru
Karin, ' som också · nutidens �vens
ka katoliker med känsla och över
tygelse kunna instämma i . . Ko�1st
näre'n Edward , Berg·gren ha1·
sfoänkt pie1rnies . or,d . en 1·utp1:äiglat
Kardinal
ös,tgötisk infattning.
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Newmans bön anger sl\ltligen
måste fira elen stora högtiden i
gruncltonen för hela vår påskst:räi · he.mmet. De behöva ju bättre ä11
van: det mänskliga, alltför iuänsk�
ilågon annan Creclos , uppmuntran
liga måste dö, för att Gud skall, · de, ord. Också till våra vänner i
kunna uppstå i våra ib.järtan.
· Dai11nark och Norge och icke minst
Med alla dessa olikartade påsk
- Finland sända vi i claig· en sär
gåvor har CreclQ endast e n öns
skild hälsning. Hoppas, att de
kan för alla sina vänner - e n
snart skriva ett vackert svar till
g 1 a c1 · · p å s k. Härvi.d tänka vi
sin alltid lika gfacle
alldeles sätskilt på dem, so111 bo så
påskfirande
långt frå11 närma,;te kyrka, att de
0 r e cl o.

TA NKA R VID STARTEN .
Den vänliga anmodan, som riktats till
mig att yttra ,ett par orel om elen katolska
tidskriften Creelos uppgift och ställning
till · elet allmänna. intellektuella läget yjll
j ag ogärna lämna olrnsvarael - även med
risk att mitt tal, som är en utomståendes,
blir ett tal i fåvitsko.
· Katolicismens frammarsch i vårt land är
ett oliestriclligt faktum, som varlrnn b ör
· överdrivas eller förringfls. För min clel kon
staterar j ag elet s i n e i r a e t s t u cl i o.
Jag 'förstår och r;espektefar · tilt fullo strä
van att även f.ör elen allmänneliga kyrkan
få f u 1 1 r e 1 i g i o n s f r i h e t i världens
mest protestantiska lam!. Och jag är liv
ligt övertygad om att vi även på cletta
områcle · äro i hehov av en u p p 1 y s
n i n g s v e r k s a m Il e t. 'ry säkerligen
råcler på få områden så mycket förelomar,
så inyclrnn skev ocll ensidig uppfattning
-. biliragt genom generationers partiska
historieunclervisning. Frågar någon, varför
just nu katolicismen tränger segranele
fram, så vill j ag till att b örja med svara
meel att till lösning relrnmmeµclera elen
mycket omdebatterade boken "D e t a n cl1 i g a n u t i cl s 1 ä g e t o c 11 k y r k a n".
Jag vet intet, som är ägnat att ställa elen
tröstlösa förvirring, som råeler i clet ny
protest�ntiska lägret, i ett mera spöklikt
ljus. De goda tendenserna och avsikterna
i · clenna riktning slrnla därmed ingf\luncla
förnekas. Men j ag känner mig livligt över
tygael, att den protestantiska nyteologien
, alelrfg kan bli basis för elen religionens
. pånyttföelelse efter vilken vår lidande och
sargacle tid väntar och längtar. D en vill
rymma allt ocl1 säga j a till allt, elen äger,
vill j ag tro, mycken djup, innerlig oclt
1i..p prildig känsla, men elen salmar v a r j e
f a s t t e o r e t i s k t u n d e r I a g. Dess
försök att förena religion, vetenskap och
·'filosotl är alltför lättköpt. · Det foi'cfaller
mig ofattbart, huru elen skulle kunna bli
. , vnel . religionen i g·amla, starka tider varit
.. "en fötternas lykta och ett ljus på alla
våra vägar", ljuset som lyser över livets
och · clöclens mysterier. Det · förefaller mig
'därför alls ,inte , :underligt, att blickarne.
åter . riktas ,mot .R. om, , , yacl som imponerar
i katolicismen är väl framför allt kanske
cl e s s
i n t e I I e' k 't li e 1 1 a
f a s t 11 e t

o c Il k o n s e k v e n s. Och viclare eless
djupa uppfattning av livets ve ocl1 bitter
het, människans ringhet och försoningens
ou tgrunclliga hemlighet. Det . . säger .väl
, också något, att det ofta just varit de
djupaste anclarne som dragits till elen.
Men ärligt sagt - och vartill tjänatie
det att här icke vara uppriktig ? - öm j'ag
f ö r s t å r, varför vår tids människor dra
ges mot katolicismen, skulle jag likväl om
rlen hos oss tlnge en cl o m i n e r a n d e
ställning, däri se· en verklig fara. Ty för·
inget pris i värlrlen - inte för livets lycka
och trygghet - kan en nuticlsmänpiska
uppge tankens frihet och oförytterliga rätt
att pröva och döma. Någon "dubbel bok
föring" i religion och vetenskap lmir11a vi
inte vara med om. Det finns mycket t. ex.
i en bok som F. vV. Fcersters "Auktorität
unrl Freiheit" - skriven av en bland cle
mest sympatiska, repi·esentanter för kato
li sicmen jag känner - som tycks mig
sunt och riktigt, men s 1 u t r e s I t a t e t
vill j ag inte acceptera. Det är inte n.a
t u r v e t e n s lc a p e r n a, som är den
auktoritativa religionens svåraste crux.
Vi ha Gudi lov kommit över vacl Strincl. berg kallade "äfflingtllosotien". Snarare
är clet elen ll i s t o r i s k a uppfattningen
av kristendomen såsom en e f e m ä r form
för rlet eviga och absoluta, som· nu tyckes
mig ofrånkomlig.
Dock - clet skulle föra för långt att här
gå clj upat'e in. För min del tror j ag, att
"Guds veje er dem, vor bravt folk gaar".
Och j ag Yet, att det finnes "bravt folk"
även inom det läger, för vilket Credo
kämpar'. Allt som göres i avsikt att tj äna
clet sanna och goda skall väl en gång, när
agnarna skiljes från vetet, visa sig innerst
på ett eller annat sätt besläktat. Så länge
katolicismen strävar föi' f u 1 1 t r i Il e t
o c Il I i k s t ä I I i g h e t önskar jag elen
- och clärmecl även dess organ i Sverge �
lycka och framgång. Men geptemot makt
lystnad, intolerans och försök att i andens
vädcl använcla -yttre tvångsineclel ma'· :vi
minnas clet gamla vackra och stolta ordet :
"Käre 1J 1·öclc1', . i cke äro vi tj änstekvinnans
söner utan den frias."
Stockholm, mars . 1920.
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APRI L·
1. 1'orselag. Skärt0l'Selagen.
2. Freda!f, J,ällg'freda'ge1\.
3. Påskaftonen.
4. Påsl(da!Jen.
5-10. Dagar inom Påslcolctaven.
11. Sönda!J. (\lita Sönda!Jen.)
12. Månelag. Feri alelag.
13. 'l'iselag. S. Hermehegilcl. Martyr.
11!. 0nselag. S. Justinus. Martyr.
15. 'l'orsclag. Ferialdag.
16 . . Freelag. Feria'1clag.
17. Läl'elag. Fe1\ialcJa·g.
18. Sönda!J'. A:n'dr·a cfle1l Påsk,
19. Måndag. Ferialclag.
20. Tisdag. Fel'ialelag.
21. Onsela'g. Den hel. Josefs sltyelelsfesti:

22. 'l'orsclag. s'f. Soter och Cajus, påvar
och rnartyrer.
23. F1'e'cla g: St. Georg, MartJ1r: ·
24. Lördag. . St. Ficlelis · fl'ån· Signial'
ingen.
25 Sömhi!J. Tredje eftet• Påsk. ( i högm.
Den· lrnliga Josefs skyclclsfest) .
·2G. Månclag. St. Kletus och Marcellinus,
· påva1' och· marti1'er.
27. Tisdag. Sj (1:6de clageh ino1n St. Jo
sefäoktaven.
28. Onsclag. Oltfavcl'agen' av den heliga
,Tösers fest.
29. 'Pol'sclag: St, Petrus. Martyr'.
30. Fredag. st. Katliarina från · Siena,
jungft'u.

Skärt.orsda!fen· av fornsv. , skära
rena, lutfra, jfr. skärseld) reningstprsclag,
så kallacl, emeelan denna dag i forna tieler
var lJestämel ti-11 kyrkornas renande. Xnnu
frvarstår clärav ]Jruket att på denna clag
särskilt rengöra altaret, tabernaklet och
altarkärlen. ICJ•rkan firar i elag instiftel
sen ,w Aitareta h. Sakrament, elärför är
skärtorsclagen en lämplig dag för påsk
kommunionens mottaganele. - Dagens en
da mässa här en elubhel prägel, elels av
gläelj e över detta 111. Saltrament (därför
elen vita fqrgen, orgeln och klockringning
vid Gloria) - dels av sorg viel tanken på
Kristi föreståenele lielancle (se vidare 0re
mus sid, 154 ) . De. i cke celebreranele präs
terna mottaga i elag elen hel. Kommunio
nen som de övriga troenele enelast uneler
hröelets . gestalt. I biskopskyrkor vigas i
dag tiögticlligen de. heliga oljorna. Viel
påvehovet, viel lrntolslrn regenters hov, i
elomkyrkor·na och i kloster företagaS" i clag
fott�•agningsceremonien, då cle högsta
andliga två tolv fattigas fötter som ett
teckefr på kristlig öclmjulthet

tjänsten åter a".täckta korset, som för det
ta ' ämlamål för cle troencle f1'a:mlägges p å .
en tillredd plats i kyrlrnn.

Li\n!Jfredauen. Benämningen har dagen
av vår guelomlige Frälsares långa och oav�
brutn(l· kval och Hclanclen ; elen här ofta
elen j ucliska benämningen "förhereelelse
clag'; näml. till påskhögticlen. D agens guds�
tjänst är ingen mässa, alldenstund intet
offer frambäres, . ingen förvandling äger
rum, utan elen officerancle prästen efter ne
rlt>l J�,�gtic!Hga ceremonier enclast anammar
en · dagen förut redan konsekrerael hostia
, ciärav benämningen presanktifikatmässa ) .
Under clagen8 lopp vördas clet vict gucls-

Påsl,uftoheh kailacle� fordom den t'teliga
lördagen ( lat. Sab!Jatum sanctum). På
denna dag välsignas elclen, rökelsen, det
treanriade ljuset som sJ•mlrnl för kristus,
världens ljus, det sto 1·a påskljuset sinne
h ilci av elen uppstånd1ie Kristus samt clöp
Yai1J1 et. Mässan hii1 åter glädj ens prägel :
Gloria, ldockdngning, orgel och Alleluja.
0

P åskcla1ie1f. 01;clet påslt kori.1mer a,1 Ja:
tinslrn pascha, och cletta fttei1 frå1't det he
tireislra Phase, Sön't' befycle1' förbigå'11g el
[er elen j ucfarnas h ögtiel, (lå minnet
firacl'es av att dötlsängelli., som slog allt
förstfött i Egypten, gått förbi lsra:elite1'ri.as
hus; · som bestrukits. med J)ås1ta1a'mmets
blod, och genonY vmrns dö!'fa1' ele ännu
samma natt utgihgo tu• elen egyptiska träl
clonien: Emedan ,,J' b livit tvagna mecl Kris
ti, clet sanna, gtlclbmlig'n påslrp,lam'mets
lJlocl, söm bo1·ttaglt varlclernr syncle1', o 'ch
c1en e,,1ga c1öt1en c1arigeno1n n'öt\gas att u1c
som · gå föt·hi oss och lä1hna oss fril'i'et a:tt
u tgå ur synelei:is t1'älelom och cleh cvj'ga
förclönielse'n och . get1otn Kl'isti i.1ppstånclel
se ingå i Gucls b arns frihet, clet e\iiga li
vet, kalla vi t\pjlståncle!S'chs cfag för
Pascha etle1' Påsk.
\lita söncla!fllir; . Denna dag kallas så:
(Dorninica in. alhis) emedan fordom <iate�
clmrnenerna på denna• clag Jrnrtlacle de vita
kläder, Som (le på elen "lleliga löi'dagen",
påskafton, vicl· sin döpelse undfått till ett
renhetens. teclwh·.

Linkoln BJ.oms Bo:ktT., Stoc�holm 1920.
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Helga Lekamens Gille.
Gemensam hel. Kommunion i såväl S:t Eriks kyrka
sotri S:ta Eugenia kyrka Vita Söndagen kl. 9.
Kommunionmening : Våra nattvardsbarns bevarande
åt Kyrkan.
11111111111111111111111111111111

K. . H. F.
(S:t Josefsföreningen.)
Föreningen firar sin högtidsfest på tredje söndagen
efter påsk - S:t Josefs Skyddsfest. Festen börjar med
högtidlig högmässa i S:t Eriks kyrka kl. 1 1 f. m.
F öreningsmedlemmarna samlas å kyrkans gård · en
kvarts timme före gudstjänstens början för att under
föreningsfanan i procession intåga i kyrkan. Kl. 6 e. m.
hålles högtidlig aftonsång. Därefter samlas medlem•
marna i föreningslokalerna" till festsammanträde med
supe.
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F. C. C.

(Familjeföreningen Concordia Catholica)
avhåller allmänt sammanträde å restaurant Tre Rem•
mare torsdagen den 29 april kl. 8 e. m. Närmare
genom kallelsekort.
, Årsavgifterna till · föreningen komma under april
månad att uttagas pr postförskott.
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Ka tolska böcker

1

som finnas att tillgå hos vaktmästaren vid S :ta Eugenia kyrka, Norra Smedj egatan 24.
NYA TESTAMENTET. översatt frän
Vulgatan av pastor J. P. E. Benelius.
Med förklarande anmärkningar, alfab etiskt
sakregister och synoptisk tavla till de fyra
evangelierna, tjugutvå helsidesplanscher
samt många vignetter.
Pris inb, kr. 8.-.

ORElUUS. Katolsk bönbok.
Pris i skinnband med guldsnitt kr. 6.-,
i Idotband med rött snitt kr. 4.-.

l{ATOLSI{ l{ATJ):KES för det Apostoliska
Vikariatet i Sverige.
Pris inb, In•, 2.50.

VARA FÄDERS TRO. Av Kardinal James
Gibbons.
Pris inb. In•. 3.-.

FILOTEA. Vägledning till ett gudaktigt
liv av S :t Frans av Sales.
Pris inb. kr. 3.-.

Nyhet I

' A f t n a.r vi d G e n. e v e s j o n
Grunddrag till en enhetlig världsåskådning
av
PFOFESSOR 1\1, MORAVSKI
Pris I{r, 9 : -.

"
- en bland de värdefullaste och
gedignaste böcker i vår tid - - förtj äna1'
att fä den vidsträcktaste spridning - den skall bliva för sanningssökande själar
en god hj älp , en säker vägledning till den
rätta världsåskådningen."
(Pastor J, v11n Gijsel i C1•edo.)

VÄST E R MALMS
B EG RAVN I N GSBYRÅ

"Utsikten frå.n Credos
torn är vid."

E. SCH EN HOLM

Tag en vy trän dess tinnar
men dessförinnan

1 FLE M I NGGATAN 1

Köp en kamera hos

STOCKHOLM
Rlks Tel, 734

ALLM. Tel. 734

Ombesörjer allt som hör till begravningar
fort och billigt

·C o rm. e rys
Drottninggatan 32.

STO C K H O L M

Hos Credos Förlag finnas att till�å Pastor B. D. Assarsons mycket
uppmärksammade bok : FADERNAS KYRKA, pris kr. 2: 60 samt
bilderna NORDENS DROTTNING och NORDENS APOSTEL,
pris p� st. 25 öre.
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Linkoln Bloms Boktryckeri, Stoekholm i920.

