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UR KARDINAL NEWMANS MAJBOK.
I.
V:ard'ör ihar just maj blivit vald
till den månad, då vi ,skola vara
särskilt flitiga i vår andakt till
den heliga J1nngfrnn 1
Först och främst är det väl där
för, att maj är den tid på å:ret, <l'å
det frwka lövet spricker ut och
gräset åter ,blir gl'önt efter vin
terns strälllga ,frost ocih snö och
förvårens kyliga luft och regnbyar.
I maj stå fru:kt,trä;clen alldeles vita
av blommor, och i .trädgårdarna är
det ett myller av brokiga örter.
Dagarna ä:ro Långa, solen går ti
cUgt upp och sent ned. Passar in
te ,all denna naturens gfädje bra
ihop med vå,r andakt .till henne,
som litanian ka:llar: Du hemlig
hetsfulla i,os1
Kanslm nå!gon kunde invända:
"Ja, allt detta är n
, og ,sant, men i
vårt klimat ihar man ofta · en obe
hruglig, bister maj." Det kam. ju
inte förnekas att så är. Men
lilm litet kan man komma
ifrån den sanningoo, .att maj är
och fönb1ir l ö f t e t s o c h
ih o p p e t s m a n a d. Må elen
också börja med än så tråJkigt vä-

der, Den är likväi elen månad, som
bebåJdar ocih begynner sommaren.
Hur regmig än maj må vaTa, veta
vi likväl, att det förr eller senare
skall b1i vackert väder.
Om maj sålunda icke kan kal
las uppfyllelsens tid, så är den i
varje fall 1 ö tf t e t s m :ån a d;
Men är det icke just från denna
synrpurukt, som vi bäst betrakta den
iheliga, Jungfrwn, Guds moder Ma
ria, ,som denna månad är rinv:i,g,d
till.
Pi'Ofäten säger: "Och ett skott
skall utgå ifrån Jesse stam och ett
blomster skall spira upp av hans
rötter." Vem är detta blomster
om icke våJr Herre och Frälsaret
Men vem är då: den stam eller fina
stjälk, på vilken det himmelska
blomstret skall spira, fram, om ej
Mi:uria, vår Herres moder, Guds
modert
Det hade blivit · förutsagt, att
Gud skulle födas pa jorden. Men
· 1hur kom då bebåide1san, när tiden
var fuUb01,dad1 Var det ej genom
ängeln, som talaide till Maria.
"Hell dig, full av 111åd", sade Ga
briel, "Herren är med dig, Väl-

- ---------

62
signad är du föland kvinnorna.';
Hon var det förkroppsligade 1 ö f
t e t om Frälsarens ankomst, och
därför har !hon till ,sin särsiki1da
månax:l ;fåJtt den löftesrika maj,·

IL

Vairför har maj särskilt blivit
invigd åt Maria1 Blamd andra
grunder .fillll1es också: iden, iatt maj
i Kyrkans år både är den heligas
te och festligaste måru.aden. Vem
skulle väl ö:rrska, att feibruari, mars
eller april blivit helg·aide åt Ma
ria - ifa&tains och botens tid in;
f.aller jJU runder ,dessa måinruder1 El
ler vem skulle välja deceiinber, ad
ventsmänadein - iden är väl fylld
,av hopp, när man tän>ker på den
stundande jrilen, men srumtidigt är
· ,den -ju ockisål ,e,n boten1S tid. Janua
ri har nog sin trettondag med ef
terföljande. söndaga. ,r, men deras
räcka blir oftai llua,st:iigi; avskuren
genom s, eptuagesimas ,allvarsmät
taide . ankolil'Bt. ·
Maj ,däremot ihör till pålsktiden,
som varar femtio ,dag·ar, dessa
saiIIlJl'.nantrruffa merendels mru . maj
m:åma:d, i varje fall ,alltid med dess
första 1hälf.t. · Kristi Himmelsfärds
idag ikooiimer alltid i maj utom en
.eller· två gå·nger liJnder loppet av
fyrtio å,r. Pingsten, Den Helige
Andes fest, inträ!ffar ,sedvanligen i
maj;· också· trefal!dighetss, fö1dagen
oeh Kristi lekrumeins fest komma
i�k,e så ,sällan under sarrmna :inå
nad. Maj .är därför i frrurnträdirun
·O'e grad alle1u.j.a-jublets tid, som
vittnar om,..rutt Kr, istus har upp
stått från ide döda, �tt han 111,ppfa
rit till himlen och att Gud Den
Helige Ande har kommit ll'ed för
a,t;t bli:va när hans troende alla da
�ar.
· Här finna vi en ny grund till,
att maj är invigd åt den 1al'lras,ali
ga.ste Jungfrun. Hon är ju den
fräimsta · · av alla Guds skapade
verk1 GUJd:s välheha:gligaste ibarn, ·
den varelse, 1Som är :honom när
mast ooh käraist av alla. Därför
passar idet så ibra, att denna må
Jiäd är. !hennes, · 111n:der vi!lken vi

fröj,das och jubla över vår förloss
ning och ihelgelse.
Mein Maria är icke blott en sin
Herre vä1hehaglig tjänarinna. Hon
är också hans Sons modffi' oeh al
la helgoDJs drottning, och i maj fi
r.ar Kyrkan just några av siTua all
rastörsta helglQns fester.
Föi'St
och främst, före alla dessa, må vi
,döck nämna korsmässan, rriinnes
,dagen ,av kor,sets återfiimande. År. keämgeln Mikael och tre av Her
rens apostlai· ha sina -festdagar un
der denna månad, Jo!harunes, "den.
lärjunge s, om Herren älskade", Fi
lippus · oeh Jakobus den yng,re.
Därtill kommer sju påvar, av vil
ikå två iha v,unnirt en Sä1�skilt .stor
ber.fönmelse, nämligen Gregorius
VII och Pius V, sedan också, två
av KyrkalJJS stfö,sta lärare, Atha -
nasius och Gregorius av Nazianz,
två heliga kvinnor, Maria Magda
lena. av- Pazzi ,och Monika, Aug·us
tini moder, ett mönster f.ör alla
kristna mödrar. Alla dessa och
många andra helgon bilda ett här
ligt följe för sin ,drottning under
,denna ·sköna blomster.månad.
III.
Med den ,heliga jung,fruns obe
smitta:de. avlelse förstår mam den
,stora, uppenbarade .sanning-en, att
lhon blivit avlad i sin moders liv
utan arvsynd.
Alltsedan Adams .fall bliva alla
människor, ihans efterkommande,
avlade ocih födda i synd: "Se i
oi'ättfärdigJiet är jag avla:d och i
synd Jiar min moder avlat mig'\
heter d,e,t i den berömda psalmen
Miserere. Den ,synd, som sålunda
låder vid var och en av oss och är
vår alltifrån första ögonblicket. av
vår tillvaro·, är den vantro och svå
ra olydnaid, ,genom vilke:n Adam
förloraide paradiset. ,Som hans
barn äro vi ock arving,ar till följ
derna av denna hans synd och ha
g1enom honom rmistat den nådens
oeh · helig·hetens klädnad, som blev
honom given · av Skaparen i det
ögonblick han blev till. Vi äro
alla avlade och födda som fattiga
1

1
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och arvlösa stackare, och det är
dopets sa
, krament, ,g enom vilket vi,
som leva i ett kristet land, bli be
friade frrun detta t, röstlösa armod.
Men Maria var aldrig i detta till
stånd. Genoo:n en .evig be.stämmel
se av Gud blev hon det ,stora un
dan,taget. Fråm eviglhet besitämde
Gwd, Fadern oc,h Sonen oc;h Den
Helige Ande, att skapa männi
skan oc,h beslöt också - då han
förutsåg Adrums fall - att förlos
sa människosläktet genom Sonens
mämniskoblivande ,och ibittra pina
på korset. Ram, som av evighet
är F8iderns erufödde Son, blev i
följd av ,en evig ibeställlllllelse född
till världen för att fr, älsa hela män
niskosfäktet. Men Marias återlös
ning blev bestämd p
, ru ,det särskil
da sätt, ,som vi '.känna under nam
net: den obesmittade avlelsen.
Det blev sålunda ick,e ordnat så,

att hon senare ,skulle bliva renad
från synden. Nej, alltifrån första
ögonblicket av sin tillvaro skulle
hon bliva bevarad ren från varje
fläck, så att den Onde aldrig -slml
le få någon :slrugs ,rätt eller makt
över henne. Därför var hon ett
barn av Aidam och Eva på samma
,sätt s, am vi alla skulle lha v,arirt det,
om de aldrig hade fallit. !deras
synd J:rnde hon ingen som hels·t del
eller lott, men hon fick ärva alla
de nå,degåvor, och flera därtill,
som Adam och Eva ha:de äg,t i pa
radiset. Detta är M8irias1 stora fö
retrrudesrättig·het, detta är grund
valen för alla de sanni,ngar, som
äro uppenbara:de om henne. Låt
oss då med alla helga själar ofta
bedja: "Du renas.te Jung,fru, avlad
utan arvsyndens fläck, Maria, bed
för oss!"

TANKAR OM KYRKAN.
Det har al,ltid hänt och händeT
fo1�tfarande, rutt om en man har
högre ideer än sin omgivining- och
söker att förv,erkliga dessa. ideer
i livet, blir han inte omtyckt.
Man sm kritiskt, ja misstänksamt
på den som inte tänker och hand
lar som "alla and·ra". Han är och
förblir en främling för sin omgiv
ning, som inte gör .sig besvär med
att lära känna lhonom, och varken
förstår 1hans sorg eller glädj,e.
Detsamma har alltid varit för
hållan,det 1IDed den kristna Kyr
kan.
Då den förs,t grundades oc,h bör
jade bli en synlig makt, veta vi
alla vilken fiendskap den uppväck
te i hela den hedniska världen.
Eftersom den var uttrycket för
Guds mening me.d människorna,
mruste iden ju .va1� själva motsat
sen till människorna,s uppfattning
av tillvaron.
Den mänskliga egoismen såg i
den - och ,det med rätta - sin
dödsfiende. Sedan kom en tid, då
alfa som önskade lära känna Guds

mening, gåvo sitt liv under Kyr
kans vånd. Alla kristna männi
.skor visste vad Kyrkan färde och
befallde.
Men då lrungre fram många oli
ka n1äm bröto sig ut ur Kyrkan och
själva ,stifta,de nya kyrkosamfund,
b1w det ·annorlunda.
Luther, Calvin och Zwingli, också Henrik den VIII med engeiJ.s
ka kyr.J.mn, följdes av ett hestäm
digt växande antal av oiilm tän
kande ,sekter, vars anhängare. sniå
ningom glömde bort den ursprung
lig·.ru kristna Kyrkian, oclh blev-0 allt
mera rfrärnma:nde för den. Icke
blott iför dess lirturgi, men för dess
lära och bud. Här i det lutherska
Sverige är det nästan otroligt, ihur
till och med bi1dade männi
skor befinna sig· i fullkomlig ove
tenhet om Kyrkans ursprungliga
och ,ständigt Mbehrullna lära. Man
s, er på den som på; ·en främmande,
med oförstå,ende, misstäruksiainma
bliek8Jr, utan lust eller håg att ,gö
ra sig· bekant med ,dess väsen.
. Orsaken .· till denna likrr
· öjdhet
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ligger först och främst däri, rutt
man har kommit så långt bort
ifrån den, .att det kostar tid att
föl'fljupa sig i problemet. Odb.
vem h
, ar nu tid till något aom
helst urtanför det alldagliga,
Dessutom är själva Kyrkans vä
sen grunden därtill. Den ,sitter in
ne med så stora och upphöjda ide
er, som inte likna "alla andra", och
som det fordras, allvar och djup för
att uppfatta. En fransk präst sa
de en gång till mig, att de flesta
mämniskor blott besitta ett mycket
ringa icleo,mfång (un.' tres petit ba
gag,e d'iclees.) ,och det är männi
skor emot, att ansträruga sina tan
kar. Kyrkan utmärker sig fram
för allt för sin sjäJsstorihet. Den
omfattar allt, har rum för allt, och
som ,ett av vår,a stora helgon sä
ger "Ni kan göra allt, blott inte
synda".
Medan alla sekter utmärka sig
för !Sin litenhet 'och ;alltid ville
sik.ära bort några ,av ,människans
frukiulteter som överflödiga, tager
Kyrkan dem alla i anspråk. Den
fö11Stå,r, aitt till och med de männi
skor som äro rikast utrustade blott
äro s, om ,obetydliga punkter på
stjärnfirmamentet, och att det så
lunda inte kan vara fråga om att
amput,er.a vad Gud har skapat,
men att utveekla allt ti11 det mesta
möjliga, till Guds är,a. Kyrkan
glömmer a1clr,ig att det är Gud som
skapat rirutm·ens skönhet, musiken,
konsten, poesien till hjälp och tröst
för människorna. Därför är där en
andlig rikedom 1och ,ett överflöd
i Kyrkans rike.
Men där bredvid är Kyrkan
sträng. Den f o r d r a r mycket, och
de flesta människor tycka inte om,
att det ,ställes stränga fordringar
på dem.
Man skulle ,dock komma ihåg,
att om en lär,are intresserar sig för
en lärj<tLnge, om. han tror på hans
anlag oeh möjligheten till har· i.s
utveckling', då f o r di r ,a r ihan ock
så mycket av honom.
Det ,ser ut som om människorna
hade g·lömt, hur mycket ai�bete det
kostar att göra framsteg i det go-

da. Men liksom det kan uppmun
tra och stärka en lärjunge a
, tt lä
ra känna ·personligheter SO!lll ha
uppnått mästerslqi,pet i det ämne
han strävar med, så ger Kyrkan
oss de mest uppbyggliga exempel
i alla de stora helgon den ihar på
sin minnestavla. Världen har ock
så många stora män, men jag tror
rutt det är sant vad en fransk skrift
ställare yttrar, då han säger : "In
gen skull,e dock våga säga S:t Na
poleon, iS :t Goethe, ellr S :t Beet
hoven. Om man däremot lär kän
na en FranQois de Sales, en Fran
ciscus av Assisi, en Vincent de
Pa'Ul, och med dem många andra,
skall man förstå, att det enda vär
driga tillägg,et ltiH deras namn blott
kan vara ett ,Sankt."
Nå väl, också -dessa voro männi
skor, ofta människor som av natu
r,en voro besvärade ,av många
svaghet.er och fel. Med Kyrkans
hjälp ha de iblivit. dessa ren,a, strå
lande stjärnor vilkaJs hjälp och
f ö r b ö n e r vi äkalla, och vil
kas ord, näst efter Guds ·egna ord,
äro den bästa väg·ledning för oss
andra stackare.
En annan orsak som kanske
mycket har ,bidragit till att Luthe
ranen, Calvinisten, Anglikanen, o.
8, V, O, :S. V. ha fattat misstanke tHl
Kyrkan, är nog elen, att ,det finns
så många dåliga och likgiltig·a ka
tolik,er. Men detta är som om man
skulle utdöma musiken, dlämöi· att
det fiuns så många tusen som
klinka piano på ett , anskrämligt
sätt. Det gäller att skilja nmll:an
,sak och person.
En st,or reformatrice var t. e x.
S :ta Birgitta. Hon var omutligt
stJ\äng ,emot alla präster, biskopar
oeh ' ' oJ.'lcleoosamfuncl, vi1ka genom
sitt dåliga leverne, satte Kyrkrun i
vanrytk:te, men int,e med en bokstav
ville hon ändra det minsta i Kyr
kans troslära eller buid. Hon var
först och främst en flammande
katolik, och hennes reformation
gällde p e r s o rn e r n a, inte 1 ä
r 1a n.
Innan j ag återvände till kyr
kan, hörde jag· mycket ont om ka-
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tolicismen. Då jag var ung·, var
den ännu mycket främmande .för
danskarna, och min ,egen 111,0r var
en ivrig lutheran.
Jag vet därför alldeles kLart,
vad lutheranerna: säga om kyrkan.
Sedan den öppnat sina ,portar för
mig har jag erfarit atlt den bild
man ,först .gav mrug av iden, är i.ull
komlig,t falsk. Man har förtalat
den, därför att man inte ,a:lls käin
de rtill den - vilket ju är orsa!ken
till det mesta förfal. - I de 25 år

jag· ihar varit lyokl, ig att tillhöra
den, har den lbfott växt .för iniri.
syn i storhet och ,skönhet. Jag ta1ar inte om m ä n n i s k ,o r n a,
mein om kyrk;an.
6ch liksom, när man länge ibe
traik:tar himlafirma;me.utet, tycks
diet mig som beständigt flera och
f1era evi·g.a s, tjärnor stråla m1g till
mötes från kyrkans himmel.
H e l e n a N y b l o m.
April 1920.

UR ETT BREV.
Mars 1920.
Det allra d'örsta spörsmMert är,
huruvida Herren Kristus ih'ar srtii'
tat en kyrka eller ej. HM' hmru gjoi-t
det, såJ ligger det i salmns natur,
att den måste· vara o f e l b ,a r;
ty vad gagn hade väl mänsltlighe
ten av en kyrka, som kunde taga
miste i t, ros- och sedeläran� Det
förstår ja,g• ej alls·. Likia klai-t ,äJr,
att ,en sanming ej kam. auik:toritativt
tolkas på mer än ett sätt eller kan
ske boi�c:Le j,ag ha s,agt: "Sa;nningen
är endast e n."
"Ingenting står stilla", skullie
Du kanske säga; om Du besvarade
detta brev, ·"allting utv,eoklas: ooh
går i'l'amåt, annars går det tmba
'ka. Så också religionen."
LåJt
se ! Vi ,kunna Bom exempe} taga
matemartik,en med sina klara, raik:a
linjer. För .att ej anvämda det allt
för vanliga uttrycilmt 2 X2=4, skiall
jag säga 11X13 X17=2431. Låt
oSJS säga, .atit ibar:n'en i en skola fätt
detta rämneexempe1. Den ene h:ar
löst det så, den and'l.·e så, ty de
stackars små är-0 ej riktigt säk:r,a
på unultipliikationstabeHen. Kanske
räkna de ,om t, alet ·.flera gånger,
men res'l1Jltatet blir li!ka galet. D e
t r o IS ä k e r t idet är rätt, där0
.för att ,die ju ha räknat om ,det så
ofta och funderat över diet, men ta
let är m1 i ana händelser felak
tigt, ty den där harillungen f o r s-

k a di e f r i t t med ,tabellen. Li
�mdamt förhåller det sig med den
gudomlig,a uppenbarelsen. Den är
ej f a 1 s k _:__ lika litet som multi
plikat:i:onstafbiehlen: -, därför att
mrunniskor i den behag•a läg,ga den
mening ide själva vilja.
Nog förstår j.ag, att du anser
dogmen om påvens ofelbarhet så
när upprörande. J rug har varit i li
ka ställning, ja, kallSlke ändiå ej, all
deles l:i'ka. Väl ansåg jag, att Kris
ti Kyukas högste ledare boil.1de vara
ofelbar, unen skulle man våga tro
diet om någon männi8ka 1 Som ,d<u
nog vet, ·betyder dogmen om på·
viens ofelbarhet ej a:lls, ·att påJvoo
,som p r i v a t :m a n inte �kulle
kunna hysa ,en villomening och än
nu mindre, att oon Sllmlle .vara
syndfri. Den förklarar helt ern:kelt,
att ,då hrun - vil,k,et säUan h:änder
- definierar rem dog11I1 (i . tros- eller
sedefä1·an), som skall gälla för he
la Ky1,kan, k .a n ]mn genom iden
Helige Andes sänski1da ibiståm.d
omöjli,gen truga miste. Tänk på
Kristi ord till Petrus : "Du är Pe0
trus . . . •oeh helvetets portm· Slkola
i c k e vara henne övei@äktiga, ."
Du viet också vad ,som säg,es, o:m
öv,erstepräJSten Kaifas, då: han ut�
talar de märklig·a orden: "Det är
bättre att en man dör för folke't."
"Detta saide han icke av sig s,jältv,
utan som · överstepräst för det ·åiret
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profeterade han." Vald säger Du om
detta i En sak till. Pårren kom
mer .aldrig upp med IUåig,ou ny
troslära; det är iblott nåJg�on g,ång
då och då som en g a m m a l lära
fastslå.s som dogm d. v. s. oea:not
säglig trossanning,
Vad du siiger om .Aindens ve· rk i
:den enskiMe, att han för var och
en uppenbarar sanning,en först· år
jag ej alll& eft, er att ha betrruktat
det kaos av riktningar och menin
g,ar, som utbreder s i· g inom luth
erska ikyrkan. Du har bestämt in
te tänkt allvarligt på ,detta själv.
Menar du då, att Gud är söndrad
mot sig självt Menar Du, att An
den uppenbarar e t t för den ena
människan ,och någ,ot alldeles dia
metralt motsatt för en airnnan1
Luther hrude ve1"1k1ig1en t, ill en bör
, ådning, som Du !här
jan samma åJski
fr.rumlägger, men gick strax ifrån
den, då det visade sig, att de olika
trossanningarna tolkiades :rnyckiet
olika o�kså av hans me:ning,g.frän
der, och ham hörjade fördöma al
la, som, ej delade hans ,egen åiskäd
ning, till helvetet.
Låt ,oss ta ein saik: som Nattvar
den. Kristus ,s:äg, e r: "Detta ä r min
lekamen", och i Johannes 6 ser Du,
,att han hellre låter lär,ju'ngaima
g,å, än hrun s,1år av på orden: "Utan
I äten männis]msonens kött' o. s. v.
Katolska Kyvkan lär nu ockiså, ,att
Kristus i N.attva1,den är ,s a n
n ,e r 1 i g
, e n (ickie blott i bilden),
v e r k 1 i g e n (icke blott i .före
stäHningen) och v ä s e n t 1 i g e n
(ej blott till s,in kraft och IUrud) när
vm·ande med kött och blod, med
b·opp och själ, med miandom och
.guc:Mom. Aposteln Paulus lär na
turligtvis· alldeles li1m som Herren
Kristus, kyrko.fäderna likaså.
Den helige Ig,na:Hus hade själv
iblivit undervisrud av apost1arna.
Vigd till hiskop talar han till för
samlingarna i Smyrna, Rom och
Filadelfia och varnar dem för irr
färare, viTu:a förnekade, rutt den
heliga AftonmMtiden V'a1' K r i s
t i s a n n a 1 e k a m e rn. Jus
tinus Martyren skr,iv,er till kejsar
Antonius för att bewka honom att

ej förfölja de kristna; Om natts
varden säger han i detta brev: "Vi
ha iblivit lärda, att denna g.en om
bönen välsignade näring ä r Je
,su kött och blod." Längre fram i
samma 1brev skriv,er han, att de
kristna lika säkert · trodde, att
Nattvmic1en var Jesu lekamen ooo
blod, som de trodde, att Jesus var
Guds son och på en gång Gud och
människa. Ireneus, aposteln Jo
hannes' lärjunge, säger att Euchia
ristien (,nattvarden) är Kristi le
kamen 00h block Mrun skul1e kun
na fortsätta att citera i det o ä,nd
lig1a: Amlbrosius, Cyrillus, Augu
stinus.
Så kommer då Luther med s,itt
"i, nmd ,och under", Kalvin oc,h
Zwingli med sitt "betyder" och vå
ra mytologer Linderholm och. Tor
Andre m. il. meci, att Nattvarden
är ett s y n l i g· t o r d, verikar uin
gefär som en predilmn I
Vill Du mu för det första säga,
rutt Kristus och a:p ostlar,n,a haft o
rätt, för det aJllidra, att ana dessa
gamJa vierkligen fromma och verk
ligen arulliga ky1,k.ofäder helt och
:hållet sakirrat Andens Ledning oc,h
Lärt villol'är,af Luther själv ne
kar ju ej väsens-förvandlingen i
Nattviarden. Om Kar1stadt säger
han, just därför att denne förne
krude denna läi·a : "Akt jag ilmllar
honom .eln djävul, däröver iskall
ingen förundra sig, ty i ih.onom
bor ,en djävul, som talar ur ho
Illom." Till K,alv1n säger han vid
disputat1onen i Marburg : "Om än
hundr.atusen djävlar och alla svär
meandar i värMen säga, att :JJrö
det 00h vinet ej är Kristi lekamen
oc,h blod, såJ är det så' änidå." Han
kallar sedan i båidlei Kalvin och
Zvingli "Ba:lrr, amerntarer" och an
ser dem för de värsta kättare till
och med · värre än själrva Papi
sterna.
Kan ej ett barn på 10 år säga,
att det ej finns nå,g1on möjli�het
i världen, att .ahlt detta är den av
Gud ,g,enom Anlden uppenbarade
srunning.en. Vilken vill Du då tro1
Kristus bordie väl ändå fru vara
rnrnktoriteU Och Paulus1 Och de
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gamla fromma · Kyrkofäderna1
Eller om Du ' går till den a[ldra si�
dan; Lu'.tlier1 Kar1stadit1 Kal
vin7 . ·. Linde1mo1m 1 Eller kan.ske
tror Du mest på Dig själv1 . Men
det är ju att inte alls tro.
· Det gårr precis på samma sätt
med vilken · dogm som hel,st. I
kato1slm Kyrkan Kristi och Kyr
lmfädernas :fast grundade lära. I
den lutherska .kyrikan g
, år diet sön
der alltsa.irima!Ils trots aUa Luthers

å•be1,opande av hundraitusen djäv
lar och alla djävlar i ihelvetet, Du,
som k ,a n tärr:uka logisikit 00h kon
sekvent, ·bör ju kunrua 'difa slut
satser. Det är en annan, sak
. med
så.dana; män:miskor, 6()m ej äro diet
minsta vana vid' att anvämda &in
tarukeförmåga. Till såtlana: · �kulle
jag, ej tala på det .sätt
. ,som jag, gör
till Dig . . .

FRÅN DET KYRKLIGA LIVET UNDER PASKEN.
S1råida vi rfölbruka på den för.flut
na 'he:lgen kunna vi på det hela
taget vara nöjda med det religiö
sa livet i våcra församlingar. Re
dau gudstjämsterna i våra kyrkor
1rnder fastetid!en voro väl besöik
fa. Palmsöndagen möttes i St.
Eriks kyrka St. Josefsföreningens
män och yngli,ng,ar ,talr 1kt till ge
nerallmmmunion. Skärtorsdagen
och påskdagen erbjödo våra kyr
kor en ibild av verkligt katolskt
kyr1ko'liv genom sina många naitt
vardsgäster.
Vita söndagen var
för vå.T,a .församliingar en särsikild

glädjedaig dlå våra barn förata gån
gen nalkades Hernoos• bord. Vad
som var särsknt glädjande vid
d1etta tillfälle var att så mål1lga av
den vuxna ungdomen b.egrugnaide
just denna fö1· dem så milll.l1e8:vär,
da dag att uppfylla sin påskplikt,
Genom sitt ivriga deltagande i
He}ga Lekamens Gillies, ,gudstjäns
ter och gemensamma komrmunio
ner har v:åir ungdom visat en god
blick just för med'elp'lll]kten i det
kwtolsika re1igiösa livet, Altarets
,heliga sruk:riamem.t.
S a c e r d o s.

UR FÖRENINGSLIVET.
Söndagen den 25 April (Den h elige Jo
sefs skycldsfest) firade Katolska Hant
verkar\föreningen sin 41-åirsfest. Under
St. · Josefsfänail tågade medlemmarna in
i St. Erikskyrkan för att gemensamt be
vista den h ögtidliga högmässan.
Under
Dir. Axel Nylanders ledning utförde en
manskör I. Grubers mässa, varvid särskilt
herr Ekströms mästerliga orgelspel föl'
tjänar beröm.
Pastor S. Nordmark,. föreningens prä
ses, höll festpredikan över ämnet : Den
helige Josef, föredöme för den kristl. man
nen som make och fader. - Kl. 6 på kväl-

len h ölls aftonsång. Vid 7-tid�n samlades
man i föreningssalen. Sedan styrelse
och revis1onsberättelse upplästs, höll Mr
Adams�Ray ett intressant föredrag med
ljusbilder. - I skollokalen följde (lärefter
supe och därpå ett .mypket angenämt
samkväm med musik och munter sång. En särskild tack förtjänar de outtröttliga
EUsabetsystrarna för deras uppoffrande
arbete att göra festen så lyckad och an
genäm, söm den blev, och våra muntra
sch�eisare, som både jodlade och sjöngo
till allmän fröjd.

-
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skapat _oeh utveckht dem fram
förde han ett varmt tack.
Sedan reivliisionsberföttelsen upp
lästs och g1o<lkänts, ·åitervald'es den
g,airnla · styrelsen med acklamation.
Den ,består alltså furtfarande a'V
baron G. Ar, mfelt, ordiförande, ci
vlilingeniör E. Roesler, vice ordfö
rande, dokfo:ciaman E. Sundström,
se1rnetera1�e, 1Samt fru M. Roesler
och fröken - E. S:parre.
F·ö11eningen beslöt rutt för nästa
liksom för innevarande år till Cre
do anslå ett belop[) av 300 kro
Il!or.
0

När man ,en viactker morgon i slu
tet arv a,pril skrudar 1Ut d'rån Cre
dos torn, märker man, hur våren
oemotståndligt håller sitt tintå:g i
naturen. På vattnet driiva ed läng11e rr&gra kalla isflak, träden utan
för fönstnet skjuta s. viällande ilmov
par, o<ili Djurgårdens och Lidiill'g
öns skogsdungar ·börja ·r.edan sk:iJf
ta i grönt. Ävien själens värld
känner sina rvärlider. De wnderrät
te1ser som nu från aUa håll str,öm
ma till · Credios torn låta oss hop
pas, .att också v:år Kyrika ruu lmn
motse ,blidai,e tider. Från när och
fjäili:'an ha rvi förnummit goda
Wdslmw om 1S1pirande oclh växande
liiv ute På Ky:rikans vffida åJkerfält,
än lång.saIIIJmJare, än J:tastigam.
Därför ä:ga de mäilga skiiftande
nyheter ,som vti i drug brin'ga från
Sverig,e och f, ä,ä:mmande länder
juBt genom 8':in växlil]lg en stark
inre ·enhet. Ty ,alla vittna ,de otve
tydiigt om halten och kralften i den
lmtol.slm renässansen.
Långifreda:gen errter förmiddags
g.u:d.stjänsten harle B i r g i t t a
f ö_ r e n i n g e n sitt å11ssamman·
träde. Or.d:förainden, baron G.
Armrl'elt, ihälsade de närvarande
välkomna och framförde förenin
gens erkänslia till alla, ,som girvit
sitt ibd.stånJd ltilll id� airibete för
spridande av katolsk fäteratur.
Ham uttryckte också sin och Bir
·guttaföreningens g1ädje över de
:två nya /företag lsoililJ under .det
gBJng,na å:oet kommit . till s, tånd för
att verka ti de 1katolslm ideernas
tj,änst i :Sverige: föredrwgsverk
samheten i Sankt AnsgaTS sal och
tidskriften Credo. Till ,dem som
1

Annandag och tred�edag påsk
hölls en b a ,s a r .för Credos v.erk
samhet i församlingeil!S fiolkskola
vid ,Sntic.kar.egatan. ,Skolsa}arna
hade fästLigt dielrorerats me'd bro
kiga girlander ocil:i v:ä:ggbonade,r.
Den påvliga fanans 'Vita ooh glllla
d'iärger [Iled Sankt Petrii nycklar
gladide genast den runiträdiandes
.ögon. Från den välfö1�sedld:a bok
handeln med skandinarvisk och ut1ändislk1 katolsk littemtur och vack
ra teckningar utförda av medlem
mar av d'amilt,jel]I Nybliom oeh a'V
fröken Harriet 1SUilldströllll vandra
de l!llan från det ena frestande
ståndet till det and1ra. Hos fru
Sahnson kunde man t. ex. köpa
fr, Jislm vårblommor och sydli'l'ill'k
ter, hos doktorinnan Sundström fi
na 1foomsts,aker ,och rosenkran$ar. I
ett mystiskt litet häxmm, dekore
rat med hemska ,flädermöss, sipin:d
lar ocih ormar, tolikade fru Wetter
strand som sibylla de inträdandes
öde:n. Däred'•ter kunde den i)mngri
ge och törstige finna vedei,kvickel
se i det v:äMöris.edda kondiitoriet.
Tr, e gåll'ger varje dag hötides stäm
ningen genom 1ronstnärliga före
ställning,ar. En stor njutning var
det bl. a. att hörn framstående un
gerska fiolspelare musicera. Vän
ner till brusarens ändamål hade d'ri
kostigit skänkt ,gruvor av olika
slag. Till salarnas originella och
konstnärliga prydande hade fa
mHjen Nyblom, !röken E. Blom
och fröknarna Foss särskilt verk
samt bid'ragit. TillstrÖlnmingen
1
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a;v besökande var stor, stämningen
den bästa och den ekonomiska be
hållningen ,blev mycket tillfreds
ställande.
Den 29 rupril haJde familjeför
eningen G o n c o r d i a c a t h o1 i c a sammanträde. Fru Adams
Ray höll ett av skiopmlmnbilder
illustrerait mycket intressant före
drag . om rurpplevelser under ,en re
sa, som hon nyligen förietagiit till
Tyskland, Frankrike och Eng
land. Bland annat skildrade hon
ocl\!sa sina intryck från Verdnm
och anldra av kriget härjade plat
ser. Man fick ett starikt intryck
av lförödelsen:s omfattnå.ng. men
även av människornas förmåga
att med tålamod bära fattigdron
och f, örsakelser. Själen i de hem
sökta folkens förnyelsearbete är
den kato1Sika Kyukan, från vars
verlIBamhet ;och gudstjänster före
dragshållerskan gav livfulla s�dld
ringar. "För en svensk kwtolik",
said'e hon, "är det ,en vederkvå.c.k
else att få ,göra en sådan resa och
se med villrnn aktning odh vördnad
den romerska Ky1,kan ötverallt be
mötes. Det är en lis·a för själen att
,få besöka :hennes grumla och nya
domer, i vilka man överallt, tack
vare den gemensamma latinska ri
tualen, med lätthet kan deltaga i
gudstjänsterna". - Därefter följ
d� en animerad SU'P e med den van
liga hjärtliga stämningen.
Den 9 mars höll maigister Bod
ström i S 1a n fk t A n s g a r s sal fö
redrag om "Det katolska Frankri
ke". Efter att inledningsvis ha fram
hållit, att den franska katolicis
men, som är k)ärnan och märgen i
Frankrikes civilisation, , oc.b. från
viilken Sverige mottagit så rika
andliga Viärden, är alltför litet
känd hos oss, •d1,öjde aftonens fö
redrag,shållare vid nå;gra ,av de
stordåd, som Frankrikes söner un
der medeltiden utfört i Kyrkans
tjänst : Frankerna gåNo ,genom sin
omv,ändelse impulsen till .german
fol.kens vinnartlde för den katolska
tron. På s·la:g·f.älten vid Poitiers

hejdade Karl Martells härar IDJU
hamedanernas frrumrycknå.ng i
Västerlandet. Den franske konun
gen Pepin den lille skänkte Kyr
kostaten å:t päven oeh lade därmed
grunden till den Heliga Stolens
yttre oberoende. I Franikrike uprp
stod och utvec.klades Clunyasenser
orden, som förberedde och i Gre
gorius VII:s mäktiga personlighet
genomdrev Kyrkans och påNemak
tens ll'rig.ör,else från · världsliga
makthavares förmynderskrup.
Den 16 mars talade kandidat S.
Erlandsson över ämnet: "Leg,ender
,o m den helige Josef". Han u,pp
läste dels en sådan från fornkyr
kans tid, som inti,esserade genom
sin höga ålder, dels en vel'ISifie•rad
legend från medeltiden. Föred'l.·ags
hållaren fraimhöll, att han i ett
svenskt breviarium till sin förvå
ning funnit ett ofrficiru.m över den
hel. Joseif. Sliutligen .gav han en
belysande S'ammanfattruing ruv ut
vec.klingen av andakten iil1 Jesu
fosterifader under kyriloohiistoriens
olika perioder. Det intressanta fön-. .
net hade lockat en talrilk publik.
Den 23 mars fortsatte llllagister
Bodrström s?n .framställning· av det
katolska F11t'nkrike. Han talaäe
denna gång cm dle ss roll utanför
Europa ,säsom ett av die ledande
missionsländernfl,, Kiorstågens an
da, srude han, le'.Tde delvis kvar i
den franska orinntpolitiken, och
båda böra betrruktais som fodr i den
katolska ,missionen. Av Kyrikans
omkring· hundra ikongregatio:ner
äro åttio av franskt ursjpriull'g; och
tre f.järdedelar av missionens, he
la personal stammar från Frank
rå.ke.
Den 30 mars höll p.astor S. Nord
mark för.edrag öiver "Den stilla
Viec.kans liturg1i". Han geno'IDgick
och förklarade hlllvuddrag,en av
gudstjänsterna under de heliga da
garna från palmsöndag.en till och
med lö1·dagen före på,sk, Då, så
som alltid, förkunnar Kyrkan
rfrä1shingens budskap bade· genom
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ord och hand'ling·ar. Att söka trän
ga in · i deras mening· är ett gott
sätt att ,förbereda sig ,på up[)stån
delstms 1Stora högtid; och för var
och en som gör �l'ig möda dårnied
skall· en värM av helig skönhet
öppna si'g.
Den 7 april framställde baron G.
A:rurifelt för publ:iilmn i Sankt Ans
gars sal bilden av "Klosteriasse",
den lä1,cfo och fromme, av vår skol
historia or,ättvist under-skattade
norS1ke jesuitpatern Laurentius
Nielsen, vilken under Johan III:s
reg e· ring energiskt arbetade för be
varandet av fädernas Kyrka åt
vårt folk. Föredragshållaren visa
de illlecl huru d'in takt och lnmu
orubblig fasthet den ,oförskräckte
stridsrmannen 11J11der denna ödes
digra brytning,stid kämrp ade för
att åt ko111rIDande slrukten skydda
vårt fosterlands dyrbaraste arv:
den katolska tron. I apostoliskt nit
står Laurentiius Nielsen vid sidan
av Svieriges ,största anlclliga väl
görare, en Sankt Ansgar, en den
heL Sigfricl. Det formsköna och
tankedjupa föredraget åhördes nred
spänd uppmärksamhet av de tal
rikt församlade M1örarna.
1

Den 14 april fortsatte pastor As
sarson sin serie om katolsk ak
tion och reruktion i Sverige. Den
na afton framstäUide han händel
seförloppet runcler den för Sveriges
andliga utveckling så olycksbring
ande riksda·gen i Västerås år 1527.
Talaren frrumliöll, att både präster
skaipets och adelns :främ,<;te, en bi
skop Brask, en herr Ture Jöns
son Tre Rosor, följande ipliktens
och samvetets bud, !förklarade sig
vilja förbliva orubbligt trofasta
mot Roms Kyrka och den helige
fadern. Det var endast .genom en
listigt iscensatt teaterkupl), som
Gustav Vasa .slutligen lyckades
draga riksiförsamlingens flertal
med sig. Så skaipades den svenska
statskyrkan. LöS1skuren från . den
universella Kyrikan och dess me
delpunkt i Rom, kom den att sakna
fast lära och råkade i nesligt sla�

veri rinder staten. Föredrag'Shål
laren sh1tade med aH · framihålla,
hur glada vi måste vara över ,att
tiUhöra Kristi katolska Kyrka,
som är fast grunda·d på hälleber
.
get Petrus.
Den 21 aipril talade herr E. Wim
merström • om svens, ka ' ,IIJlBcleltids'
kyrkor. Behandlande representati,
va tempels och klosters byggnads
historia och arkitektur gav han in
tressanta beskdvningar av iden
yttre ram, inom viiken det svenska
kyrkolivet nådde sin rika utveck
ling. Vackra skioptikonbilder il
lustrerade det ,saJkrlika föredraget,
som var rikt på; rnppslag till stu
dier i ett äJmne, som framförallt
ligger svensk;a katoliker nära.
Den 28 rupril höll kandlidat E.
Sandqvist föredrag. En ling kon
vertits blickal', . sade han, dragas
med särskild mrukt till England,
kornversionernas land par preferan
ce, vii]k0t i sin religiösa utveckling
erblju'der så många liikhets>punkter
med Sv;e1•ige. Bland Englands
konrvertiter strå1ar en stjärna med
säregen glans, ka:ridinal Newman.
För,edrags!hållaren teciknade över
sikiådligt och liv.fullt de väsentliga
faserna i hans religiösa utveck
iing, från hans rad�kala och kal
vinistiska ungdom ända till dess
han; kommen till mandomens
fulla kraft och klarhet, · en möTik
olktohernatt år 1845 rup,ptog,s i den
romerska Kyrkans sköte. ' Kardi
nal Newmans inre historia visar,
hrnr svår . en verklig omvändelse
-O'fta kan vara, ,då ju för elen, som
är uppfostrad i en protestants eller
en fritänkares ideer, en helt ny in
tellekitue11 grundival måste lägga,s.
rni.11 den katolslm Kyrkan är por
ten sannerligen trång och vägen
smal. - Ett livligt bifall belöna
de det medrycikande och ddUJPt per
sonliga föredraget.

*
Den 22 april äg ·de i V a t i k a n e n s konungasal det offentliga
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iki6nsi�torium ruJlli som är föreskri
vet att hållas före varje högti,dlig
helgon.förklaring. De tre konsisto
rialnotar.ierna Milan.i, Sacconi och
Iac01Ucci &k.ildrade den salige Ga
brie,l dell Adolorates, den saliga
Marg.uerite Marie Alacoque's och
den saliga Jeanne d'Arcs, J ung
fruns av Orleans, liv, dygder och
underverk och anhöllo officiellt
om derrus ,helgon.förklaring. Påven
lät genom sin sekreterare giva ett
jakande s, var. Därefter satte på
ven kardinalshatten ipå. den nye
spanske kardinalen 1SoJ.devila. I
det hemliga konsistorium som
följde kreerade påven nya bisko
par och förlänade pallier.
I M ii n c h e n har under med
v:er'lrnn av framstående katolska
personligheter en "ikatolsk liga"
för praktiskt akaderrnisld [mltur
ar.bete grundats. "Den katolska li
gan" arbetar 1På förstårkande av
det katolska inlflytandet i världen.
Den söker i synnerhet konta!kt med
ik:atolslka akademiska organisatio
ner, präster, kulturpersonligheter
och wfä'fö,smän i al1a länder. Var
j e vuxen katolik kan bli medlem
diärav. (Adress : Miinchen 22, Oet
ting·erstrnsse 16 E).
F r a n k r i :k e s konseljpresi
dent Mi11e11and har givit den fran
ske iIIlinistern i KristianJia M. Doul
cet i uppdrag att resa tm Rom d'ör
,att med det på,vliga statsselkreta
riatet (= Vatiik:anens utriikesdepar
tement) inleda de underhandlingar
som ä110 nödvändiga före upprät
tande av en fransk beskickning
vid den Heliga Stolen och en påv
lig nuntiatur i Paris.
Den franska förening.en för re
Li:giös konst "L a S O C i e t e cl e
S a i n t J e a n" skall i oktober
detta år i Musee des arts decora
tifs i Paris anordna en utställning
av katolska konstnärer.
I H o 1 1 a n cl ha de katolska
arbetarföreningarna nu omikr.
120,000 medlemmar. Cirika 40 proc.
av järnvägarnaö fillnktionärer till-

thöra dessa organisationer. Bol�
chevikerna äro mycket förbittra
de däröver ; ty de katolska arbe
tarna äro vänner av ordning och
social rättvisa och sätta sig emot
varje obefogad strejk.
I t a 1 i e n s katolska arbetar
förenJingar ha nått en numerär av
700,000 medlemmar. Siififran har
under de två sista åren stigit !Ir:i.ed
500,000,
Fiörberedelserna för återknytan
de av de di!plomatisika förbindel
serna mellan Frankrike och påve
stolen ha gjort ett starikt intryok
på de italienska liberalerna. Ett
av deras organ P e r s e v e r a n
z a i Milano .har därruv tagiit an
ledning att iöro'l"da ett närmande
mellan Quirinalen och Vatikanen.
Alla nationer, sä:ger denna tidnin:g,
från Frankrike till England och t.
o. m. till Lenins Ryssland, s, öka att
när:ma sig påven, "wlket tydligt
visar, att i dag liksom i går påve·
dömet ännu är och i framtiden all�
tid skall ifö11bliva världens främ
sta all'dlig,a makt."
P e r s e v e r a :i:J. z a heJklagar,
att Italien i motsats tiU <le protes�
tantiska folken ej förstått, "att tå.Il
dess rätta värde uprpskatfa Vatii
•kanens alltjämt höga prestige, be
tydande inflytande · ocih mycket sto:
ra anakt i världen i både politiskt
oc,h · religiöst avseende."
I
Po1e n
har Varschaus
största
tidning "Kurier War
szawski" inkötPts aJV dien polske pa
trioten Jaroszyski. för en summa av
· 3 miUioner och förvandlats till en
katolsk tidning, Därmed har ett
vi!ktigt bålverk skapats för den ka
tolska pressen i Polen.
Saill!IJle mecenat har för nå:gra år
, sedan genom stiiftande av 20 millio
ner möjliggjort grundandet av det
katolska universitetet i Lublin,
som står under de [Polska biskopar
nas protektorat.
Staterna
I Förenta
lämna många av de protestantiska
prästerna sina ä
, ,mbeten, mneclan de
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ej vilja predika för tomma bän
kar. Omkr. 20 rproc. av de protes
tanti.aka präster, som 1funnos rvid
tiden för Förenta Staternas inträ
de i kiiget, har nu slagit in på an
dra banor. Protestantislka kyrkor
ha såilts och i de protestantiska
söndag�sskolorna gå nu 3 millioner
färre barn än före kriget.
För den katolska Kyrkan är där
emot det stora problemet att fin
na rplats för de väldiga iskaror,
som 'under söndagarna strömma
till de tätt på var.andra följande
mässorna.
Den katolska ameri
kanska tidekriften A rrn e r i c a
uttrycker önskvärdheten av, att de
katolska kyrlmrnrus anta,l i Fören
ta rStaterna under den närmaste
framtiden tredubhlas.
Förenta Staternas hierarki har
utsänt ett g
, emensamt herdebrev,
det första sedan konciliet i Balti
more 1884. Biskoparna utlä:gga i
många viktiga ,punkter den ,Jmtols
ka läran. Sär,skilt 1·:i'kta de s i, g med
kraft ,mot den äktenskrupliga skils
mässan, som är ett svårt krä1ftsålr
i det amei'likanska folklivet. De
tala även om de katolska univer
siteten, om statens makt, om kvin
i:wlfrågan
och om förhållandet
mellan de borgerliga miyndigiheter
nais och Kyrkans · befogenheter i
barnens uppfostran.
Den 1-3 juni detta år ska,ll en
litmrgå.sk 1kongress hå:llas vidr dom
kyrkan i 'New York. Rlera kardi
naler Mh många biskopar och är
kebiskopar ha redan anmält sitt
deltagande. Varje dag ,skall inle
das med en högtidlig pöntifikal
mässa i katedralen. Kyrkomusi-

ken skall ledas av två berredikb1ner från Quarr Abbey; Dom Moc
quereau oc,h dorrn Gatard. En påv�
J.ig legat skall gå i sipetsen för pro
cessionerna.
Den katolska Kyrkans sociala
verksamhet har i A r g e n t i n a
tagit.ett viktigt steg framåt genom
"den ,stora kollekten", som i slutet
ruv 1919 under ,biskoparnas ledning
insamlades för en knistlig lösning
av arbetarfrågan. Under tio dagar
stego de · infJ.utna gåvorna till 30
millioner francs. Såsom organisa
torisk förebild tjänrude Röcfa-kors
insamlingen i Förenta Staterna. I
Buenos Aires voro på talrika stäl
len åtta meter höga jättetermo
metrar up;psatta,-på vå.lka alla var
je timme kunde avläsa insamlin
gens resultat.
Pengarna skola användas till
byggande av ar,betarhostä:der, till
inrättande av en kvinnlig teknisk
högskola, ett ungdomslhem, en by
rå för socialt arbete, till grundan
de .aiv arbetarföreningar och låne
kassor.
Samma mål ful]föJ.jes av "Den
katolska lfolkföreningen för Ar..:
gentina" (Uruion Po1pular Catolica
Argentina), som grundats av lan
dets biskoi))ar. Den förenar till ge
mensåm aktion ungdoms-, kvinno
och arbetarförening0ar. Under maj
måmad förra året tog den initiati
vet till den första allmänna kon
gressen av det latinska Amerikas
arbetarföreruingar, till vmrnn re
presentanter sändes från :många
republiker.
B e r t i l B o cl s t r ö m.
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KORSMÅSSA.
"In hoc signa vinces."

En yng·ling· stod en vacker maj
dagskväH vid sin fo,ders sida ufan
för det på en höjd belägna hem
met.
Där nedanför mot vester
och ruorr låJgo ängaraa ocn lyste
ljust g"l'Öna såsom dle g·01·� det nm
våren och längst bort rann ån, just
här svällande ut nästan till en li
ten sjö, öv.er vilken kvällsolens
strålar byggde en gl1ttrande silver
brygga:.
Det v,ar den heha:gl'iga
stund påJ aftonen, då Lantmannen
vänt hem ,freån åker ,och äng' och
då människan låter sina händer
sjunka ned i skötet Mh med sin
sjä]s ög·on blickar tillbaka på da
gens thändel,ser. Tystmud och lugn
1,åJdJde i natur,en.
De :två, som stodo oc.h blickade
ut öv,er de g1,önskande ,tegiarna o•�h
h@t mot den gtänsande silver:mm
den över vwttnet !hörde plötsligt
ett vin •över sina huvuden och ett
jublande "kvivitt" - den första
svalan.
Både far oc.h ,son sågo gJ,att väl
korrnnan:de upp mot dien i behagful1a cirklar och svängar pilsnabib t,
flygande fågeln, den 1avili.ål'lna som
margästen.
' '"Korsmässa jag kolllill1er, kors
mässa jag far', säger man om sva1an", sade den ,g,amle mannen till
sin son. "I vår giarnla almanacka
hade vi tvenne dagar betecknade
'[mrsmässa',
en
med ordet
kvarleva från den katolska tiden.
Dagarna vioro de� 3 maj och 14
september, just tiderna för svala11R
hitkomst på våJl'en och bort.l'lyUitn .
de om hösten, därav ordstävet."
'Korsmässa jag kommer, kors
mässa jag f!ar.' De orden inetsa
de sig i gossens minne. Han kände
visserligen inte ännu den egentli
g,a bmydelsen av ordet 'korsmäs:
sa'. I sin luth,etrska omgivning ha
de han ingenting erfarit eller hört
om festerna till lll1innet ,a v det he�
lig·a korsets åte1,firnm,nde och dess

uppthöje1se. Men korset var för ho
nom någonrt;i'l1g' srtort och heligt.
Goda .föräldrar ha,de tidigt i hans
hjärta inplantat ikärlek till den
Ko1,sfäste och till Hans km&. R&
.dan fråm mycket ungia år ·böjd för
stilla meditaitioner .över vad ,som
ovarutiU är, harde ihan -genom mo
derns nyligen tima,cle frånfälle och
hennes till honom ri:11:fade avs:Jreds
häl,snin:g: 'Lev så atit vi återses i
iI-rimmelen', blivit än mera allvar
ligt täll'lrunde och fast ibesluten att
gå dein väigen, som leder tiN ett
ev�gt lyck.saligt må:1. 'Det ta1et om
lmrset' intresse1,ade honom, om kor
sets väg i Krisw. efterföljd ooh om
korsets tecken såsom ,den kristnes
symbol.
Berä1tte}sen om hrnru för kejsar
Konstanitin korsets teciken visaJde
sig på himmelelll med iTuS1{'riften:
'I dertta te0ken small du segi,a', ha
de gripit honom. I sitt ungiw sin
ne fatitade han .föresatsen att van
dra i korsets te0kelll för ·rutt vinna
seger och nå det måJl mot vilket
modern p.ekat i &in sista stund.
'Korsmässa jag kommer, kors
mäss1a jag far.' De en:kla o,rdens
enkla mea:iing ,att utmärka tichm
för svalornas sommarvi,s,l;else i nor
den ;JJlev i hans tarukevärld ä111drad
till .ett långit meua djupgående :
'Korset från början och lmrset till
sl,ut.' I sommardag,a1·, då han låg
på rygg i gräset på hackshuttnin
gen och ibertrrukta<le sv.alornas
Sllia:bba flyiM, kommo ,ofta de där
orden för honom och a:lltid i den
hetydelsetn ihan s,jälv tiUag-t dem.
Och när ihan så ,ovan skogen där
läng·st bort vid synranden i norr
såg kyrktornets gyllene kors glim
ma i solljuset blev harn tanke den
na : 'Korset från början och kor
set till slut. I detta rtecken skall
du seg,rra.'
Längre fraa:n i tidien då; han med
Guds nåds bistånd lärt 1känna och
älska korsets s a n n a religion, då
1
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den ,heliga Kyrkan hade öppna.it si
na por.tar för honom, då ·fi0k: han
förs,t den rätta och innerliga upp
fattningen o:rh korset.
Han säg korset. rpå G.olgata, det
kors som burit världens ålterlös
ning, ,så.,som en
ana tider fast
medelpunkt i världen, såsom cen
tl'IU,m för världens ödien och ihisto�
ria.
Ha.JI1 ,erkände a,tt vid korsets :fot
måste avgörelsen för varje -enskild
ske: med Kristus eller emot Ho
nom, på bödJ1arnas, begiabibarnas,
die otroguas och tvivlarnas sida el
ler på deras sida som vilja itaga
ko1'Siet på ,sig· och följa ,den Kors
fäste efter på lidandets väg, Med
besluitsamhet valde )l:uan ,denna väg.
Lidandle.ts väg. Ett håa�t tal. Man
fö1,färas ,och söker aitt vika undan.
.Men med all sin bitJterhe!t bjudtir
kor.set rik välsigm.eL<Je. Lidandets
.1 y c k a kommer s, måningom till
,själen. Man känner och erkänner
att . jo11delivet ,aldrig l�an bji.icla eri
var. akticg sällihet, man fattar Salo
mos ord: 'F1afängligheters fåifäng
lighet odh a11Jt är fäfänglighet.' Ge
nom kors och lidanc]e försv,inner
begäret efiter fåfäTIJgliga tirug. över
själ och ,s!inne lägrar sig !heligt
al:lwtr och stilla ro, det eviga fä
derneslandet blir själens läng;tan
och. åirå. Kärleken till Gud blir
varmare •och veriksamnnare.
Vid hegr.run,dandeit av helgonens
leVIl'ad så;g den unge mannen att
lidandlet för · tiH allt stömei full
komlig,het. Ju mera ·korse!t tryck
te de heHga desto innerligare fäs
tade de sina blickar på; Honom som
är smärtornas maill och till sist
blev deras kärlek till Gud så: stor
ait de icke mer kiU:nde och ville
leva utan lmrs, odh lidande. M,ed
Thomas a Kempis utropade de
julb1ande: 'I korset är hiilllIDelsk
sällihet, i fo61,se!t s,jälens ·styrka och
andens glä;clje. I -�oTSet är fräls
rring, i k61,set liv, i !korset beskydd
mot fiender, i korset är diygdlens
och ,hB'l�ghetens fullkomning.'
'Korsmässa jag kQmmer, kors
mäJSsa jag f.ar.' Korseits tecken så
ia;om sinnebild för ti�on följ1er ,den

för
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krutolske kristne från ibörj.an till
slutet, från vagg;an tiU graven. Vid
dopet göre, s korsets tecken på den
ny.föddes pa.JI1na och bröst, SBn:al'le
då han i bekräf:telsens sakrament
invig�s till en Kristi stridsma,n
teclmas h!l.ll ålter med k01'Sets ,heli
g
, ,a tecken. Sedan följer det honom
alltid. I kyrkan och i det da:gli
ga livet. Redam Tertullianus sä
ger: 'Vid älla våra hruTIJd:lingar, då
vi komma !hem eller g
, ,å: ut, diåi vi
[däda oss,, då v,i tvätta oss, vid vå
.1,a, måiltider, när vi gå till vila: - beteckna vi vår panna med kor
sets tecken.'
Till sist föres,tår för envar den
sista vandringen, van:dring·,en ge
nOllll dödens port. Lycklig den som
då varudrat sin levnadsväg i kor
,smls teciloon och ,burit :kmset i Fräl
sarens ,spår. Den sista vandriingen
måste ju var och en till ,synes göra
,ensam, v,änner, släktingar, bekan
ta, ,a11a övergiviw en. Men den som
·hållit sig · till korset .är icke ,en,sarn.
När det s, kym1m,er molt aftonen
kommer våw moder Kyrkan ibiH vår
clödsbädd. I de sjuilms saJkram1ent
styrker hon oss för sista gåtngen,
med lmrsets1 teciken och med helig
olja viger lmn oss .för ,den ·sista fär
;d,en. "SOllll kaltolik rutt dö är ljuv·t ."
Och sedan ög.at brusrtit i döden
lägges korset i vår lmllnade hand
och det bäres framför vårt stoft,
då det föres till graven. Korset
från början 00h :korset till slut.
Vänl:iiga händer resa må;hända
ett kors på den gröna kullen, un
der vil�en stoftet vi1ar. Oeh det
stit1· där iSåsurn e1tt hoppets teckm:,
såiSom .ett segertecken, pekancb
uppM mot himmelen. I solljusa
so111JIJJarclagar flyga svalorna där
öv,er sjungande sitt: 'Kiorsmäs.sa
jaig kommer, korsmässa jag far.'
1

Men högt uppe ovan molnen och
dimmorna på den blå himmelen
strålar i oförg1anglig klarhet och
glans det helig·a korset ,oeh C:.ess in
skrift lyder:
I detta tecken skall dit segra.
P e t :i,· .u s . L i n d b 1 o m.
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V l OCH ' VARA KRIGSBARN.
Mässa \ Västerås.

:För de många katolska krig·sbar
nen ha särskilda gudstjänster hål
lit,s under påsktiden för att eribju
dia til'l:fälle för dem att uppfyHa de
religiösa plikterna. Tor,sdaig,en den
15 April var i St. Eugenia ky:nka
gemensam kommunion för. de till
ett 150-tal uppgåiende elev,erna vid
krigsbarnssikolan
i Stockholm.
Pastor E. Wessel har två gåruger
besökt Uppsala oeh i därvarande lä
rareseminarium :kunnrut läsa den
hel. mässan och giva ett fyrtiotal
barn tillfälle till bikt och kom
munion. P, astor E. Bell!elius har
haft . ,ett lika st01� antal ba1�n vid
de heliga mässor han läst i sam
slmlan i Djursholm. Barnen ha:
111ed glädje ,begagnat slg av dessa
tillfällen att bevista en katolsk
gudstjänst, som helt visst för dem
ocikså var en påiminne1se om hem�
m,!,)t· .oeh . fosterla11idet. På b ägge
dessa platser tha utorii.ståiende vi�
sat en glädjande förståelse för vå
ra önskningar och visat största
til1mötesgående oeh offervillighet
vid anordnall'diet ,av ,dessa guds
tjänstm·. Den intre,ssantaste av
dess•a krig.sbarnsgudstjänster var
utan tvivel ,den ,som pastor S.
Nordmarik på· inbjudan av Röda
Korset höll i Västerås annandag
Påsk. Av 120 från Västmanl.
län kallade barn hade 90 infun
nit sig redan tidigt på, morgonen,
alla .fastande för att. kunna gå till
d. ,h. Kommunionern. Först vid 11tiden voro alla b:i:kterna av:s>lrufade
och :lnmcfo mässan taga sin ibörjan
i en rätt ,så märkvärdig omgiv
ning. Genom landshöv:diingskmns
fru Murrays · och Röda. Korsets
vänliga bemödande ,ha;de sessions
salen på det gamla Vasaslott.et
stäNts i 01,dning och delmrerwts
medi pahner oeh snart i·este rsig al
taret med k,rucifix och höga vax
hns under - Gustav V asas stora

porträtt. De flesta av barnens
fösterföräldrar hacLe infunnit sig
så att salen var fylld av ,mdäkti
ga, därav många kanske för för
,sta gången hevistaide .e n katol&k
,gudstjänst. - Sedan cra;gens, eVlall
gelium äve,n låsts på tys[rnj yän
de sig Prustor Nordmark på detta
språk .till barnen påminde diem
om deras störtSta lyc[mc11ag i livet
och Clera& då avlagdla döpelselöften
och angav för dem medlen att he
la liv,et bevara sitt ibarnasinne och
lyeka i själen - påi svernska tala
de sedan officianten tiH fosterför
ä1dra1,:1a och tackadie dem för · <lie
ras offervilja, särskilt för deras
förstå,else för barnens religiösa be
hov, hedjiauicle Gud välsig;na dem
9ch deras ,egna barn oeh vårt fos
terland i g.erngäld. Fö.r alla närva
rande gripa;nde var det ögonblick
då alla odes.sa biarn under sy.nlbar
andakt trädde fram till AlJtaret. att
mottaga sin gudomlige Frälsare Som ,gemensam tacksägelse före
togs sedan alla närvaraTudes invig
ning till Jesu heliga hjärtas · be- ·
tSkydd ocli lästes bönen . för alla
f.oliks åt.e.i�förenamde i tron. Röran
de : . var· bäi'nens ocih fosterförälcl
rarna,s tack,samhetshevis för den
andaktsstund som bjudits dem.
Särskilt förtjänar att med tack
samhet 1ränmas det. ,tiUmötesgå:en
de, offerYillighet och gästfrihet
varmed vi . möttes överallt i . den
gamla ,biskopsstaden. Helt visst ·
skall det icke bliva s,vårt att upp 
fylla Röda Korsets önskam att yt- ·
terligare två gång·er besöka Väs
terå$ öc.h pa,sto.rera de sämdrniingar
av ha.rn ,som ännu väntas ocli så
bevittna huru i den · gamla Vasa
borg,en det heliga mässoffret åter
frambäres eHer nära 400 års up. pehåll. - Andra tider. Västerås
1527. - Västerås 1920 !
B r o ·,cl e r J o h a n n e s.
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1.

Lördag. St. Filippus och Jakobus
AposUar.
2. Söndarr Fjärde efte1' Påsk. (St. Athanasius, Biskop, kyrkolärare.)
3. Måndag. Korsmässa.
4. Tisdag. St. Monica, Änka.
5. Onsdag. St. Pius V, Påve.
6. Torsdag. St. Johannes ante Port lat.
7. Fredag. St. Stanislaus. Bisk. Martyr.
(Jesu hj ärtas Fredag.)
8. Lördag. Ärkeängeln S. Michaels uppb.
9. Söndarr, Femte efter Påsk. (B ön
sönclagen.)
(St. Gregorius Na:'z.
Biskop, Kyrkolärare.)
10. Måndag.
(B önclag.)
St. Anton'iu s.
Bisk. Bek.
11. Tisdag. (B öncla g.) St. !sidor Agri
cola. Bekännare.
12. Onsdag. (Bönclag. ) St. Nereus, Achil
leus och Pancratius. Martyrer.
1.3. · Torsdarr, l{risti Himmelsfärdsdag,
14. Fredag. Ferialdag. (St. Bonifacius.
Martyr. )
15. Lördag. St. Johannes. Bapt. cle la
Salle. Bekännare.

16. Söndarren inom Hirnmelsfärdsoktaven,
17. Måndag. St. Paschalis Baylon. Bek.
(Patron för Sakrarnentsföreningar)
18. Tisdag. St. Erilc Konung och Martyr.
Stockholms skyddshelgon.
19. Onsdag. St Petrus Coelestinus. Mart.
20. Torsdag. Oktav av Kristi Himmelsf.
21. :B'�'eclag. Ferioalclag.
22. Lördag. Vigildag till Pingstdagen.
23. Söndarr. Pinrrstdarren,
24. Måndag. Annandag Pingst.
25. Tisdag. 3 :dje dagen inom p ingst
oktaven.
26. Onsdag. Kvatemberdag.
27. Torsdag. 5 :te dagen inom pingst
oktaven.
28. Fredag. Kvatemberclag. (St. Augu
stinus.)
29. Lördag. Kvatemberdag. (St. Maria
Magdalena.)
30. Söndag. Fö1'sta efter Pingst. (Tre
falclighertssönclagen.)
31. Måndag. St. Angela Mericia. Jungfru.

Böneveclmn, bönsöndarren och böndagar
na. (fordom i Sve.rge kallade gångdagar
ne, korsmässoveckan) . De närunaste cla
garna före Kristi Himmelsfärdsdag hava
av KJ'rkan särskilt invigts till bön. Van
ligtvis hällas pä dessa dag,ar h ögtidliga
processioner över åkrar och ängar under
avsjung,andet av aHhelgonalitanian. An
ledningen till dessa processioner tillskri
ves den hel. Mamertus (omkr. 450.), biskop
av Vienne i Frankrike, emedan han för
att bllidka Gud vid lamdets ,svåra hemsö
kelser låtit anställa dem. I Sverige bibe
höllos dessa dagar långt efter elen s. k.
reformationen, delvis ända till är 1772, då
cle helt slopades.

skaper, som han helgade ät Gud och sina
medmänniskors tjänst. Ivracle för lwisten
clomens utbredancle, för lag, rätt och ord
ning. Mot sig sj älv var han sträng ooh
utmärkte sig genom försakelse och öd
mjukhet. Företog 1156 ett korståg till
Finland, kvarlämnancle där elen hel. biskop
Henrik för att sörja för finnarnes krist
nande (se Credo hft. 1 ) . Kristi Himmel
färdsdag den 18 maj 1160, då han b evista
de elen hel. mässan i en kyrka i Uppsala.
överföUs han av danske prinsen Magnus
Henrikson.
Erik ville höra mäs,san
till slut och först därefter gick han mot si
na fiender. Efter ett tappert motstånd blev
han fången och halshuggen. St. Eriks
fest firas elen 18 maj (Ersmässa). Hans
reliker, är 1273 överflyttade från Gamla
till nya Uppsala (Translatio St :i Erici ),
befinna sig ännu i Uppsala domkyrka. Den
heliga Erik vörclas särskilt som Stock
holms skyddshelgon och hans bild utgör
stadens vapen. Biskopskyrkan i Stock
holm bär 'hans namn och under hans be
skydd har katolska Ynglingaföreningen
"St. Eriks gille" ,ställt sig.

Ifristi Himmelsfärdsdag, Efter Evange
liets sjungande ,nicl högmässan utsläckes
påskljuset till antyc1ande av att Kristus,
Kyrkans brudgum och världens ljus icke
längre synLigen clvälj es hos ,s in Kyrka. In
förandet av denna ceremoni tillskrives
Pius V. <t 1572.)

Den helirre Erik, en bland Sveriges yp
persta: konungar, utrustad med stora egen-

Linkoln Bl, oms BDiktr., StocIDholm 1920
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KYR KLIG KALE N D E R
JUNI
1. Tisdag. Ferialdag.
2. Onsdag. St. Marcellinus och P etrus.
Marty,rer.
3. Torsdag. Kristi Lekamens fest.
4. Fredag. Dag inom oktaven av Kristi
Lek: fest. (Jesu hj ärtas fredag.)
5. Lördag. Dag inom oktaven av Kristi
Lek. fest.
6. Söndagen inoni oktaven. (I högm.
Kristi Lekamens fest. )
7-9. Dagar inom oktaven.
10 Torsdag. Oktavdagen av Kristi Lekamens fest.
11. Fredag. Jesu heHga hj ärtas fest.
12. Lördag. St. Eskil. Martyr.
13. Söndag. Tredj e efter Pingst.
14. Måndag. St. Basilius Magnus. Bisk.
Bek. Kyrkolärare.
15. Tisdag. St. Vitus och Modes-tus. Mar
tyrer.
16. Onsdag. Ferialdag.
17. Torsdag. Ferialdag.

18. Fredag. St. Marcus och Maroelltanus.
Martyrer.
19. Lördag. St. Juliana de Falconeris.
20. Söndag. Fjärde efter Pingst.
21. Måndag. St. Aloysius Gonzaga. Be
kännare.
22. 'I'isdag. St. Paulinus. Bi<sk. Bek.
23. Onsdag. Vigildag till Johannes Dö
parens fest.
24. Torsdag. (Midsommardagen.) St. Jo
hannes Döparen.
25. Fredag. St. Guilelmus. Abbot. (St.
David. Abbot.)
26. Lördag. St. Johannes och Paulus.
Martyrer.
27. Söndag. Femte efter Pingst.
21\. Måndag. Vigildag. St. Leo II, påve.
29. Tisdag.
St. Petrus och Paulmi.
Apostlafursita1:s.
30. Onsdag. Den hel. Apost. Pauli åmin
nelse.

KYR KL I GA KU N Ge> R E LS E R .
ST. ERII{S l{YRKA:
lllaj andakt varj e dag under Maj efter

skolmässan kl. 1/2 9 f. m. (Betraktelse,
litania och sång. )
Fredagen den 7 lllaj kl. 1/2 8 e. m . Ro
senkransandakt med betraktelse för med
lemmarne ,i Helga Lekamens gille.
Fredagen den 4 Juni kl. 1/2 8 e. m. Ro
senkransandakt med betraktelse för med'-
lemrnarne i Helga Lekamens gille.
Kristi Himmelsfärdsdag · den 13 l\laj med
delar hans högv. Biskopen bekräftelsens
hel. sakrament åt årets nattviardsungdom
kl. 9 f. m.
Den helige �riks fest den 18 Maj kl. 1/2
9 f. m. högtidfäg mässa med sång.
Kristi Lekamens fest den 6 Juni kl. 11
f. m. Predikan, Sakramentsprocession och
högmässa.

ST. EUGENIA. KYRKA:
lllaj andakt hålles efter mässan kl. 8 f. m.

l{risti Himmelsfärdsdag : kl. 11 f. m. Hög
mässa med predikan.·
Kristi Lekamens fest: kl. 11 f. m. pre
dikan, procession och högmässa.
Varje Söndag kl 10 f. m. läses ·tillsvidare
en stilla mäissa med tysk predikan för
krigsbarnen.
HELGA LEl{Al\lENS GILLE.

Kommunionmening : Maj . Mer vörd
nad för den Heliga Jungfrun.
Juni. Vår ungdom och renhetens dygd.

Gåvor till' lindrandet av nöden i Österrike (särskilt för
kloster och ordenssystrar, som ägna sig åt barnens och de
sjukas vård) mottagas med ta0ksamhet av
Pastor Sven Nordmark, Götgatan 46.
Redovisning kommer att lämnas i denna tidning.
M o t t a g e t av : Okänd 50 kr. ; S. N. 5 kr. ; Tj änst�flicka 5 kr. 'Summa : 60ikr.

L,_____--.--,__________J
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Ka tolska böcker

-,

som finnas att tillgå hos vaktmästaren vid S :ta Eugenia kyrka, Norra Smedj egatan 24.
ORE!\IUS, Katolsk bönbok.
NYA TESTA!\IENTET. översatt från
Vulgatan av pastor J. P. E. Benelius.
Pris i skinnband med guldsnitt kr. 6,-,
Med förklarande anmärkningar, alfabetiskt i Jdotband med rött snitt kr. �.-,
sakregister och synoptisk tavla till de fyra
FILOTEA. Vägledning till ett gudaktigt
evangelierna, tjugutvå helsidesplanscher
samt många vignetter.
liv av S :t Frans av Sales.
Pris inb. kr. 8.-.
Pris inb. kr. 3.-.
KATOLSI( KATEKES för det Apostoliska

Vikariatet i Sverige.
Pris inb. ler, 2.50,

VÅRA FÄDERS TRO. Av Kardinal James

Gibbons.

Pris inb, kr. 3,-,

Nyhet !

A f t n. a.r vi d G e n. ev e s J o n.
Grunddrag till en enhetlig världsåskådning
av
PFOFESSOR 1\1, l\lORAVSIU
Pris kr. 9 : -,
"
en bland de värdefullaste och
gedignaste böcker i vår tid - - förtjänar
att fä den vidsträcktaste spridning - den skall bliva för sanningssökande sj älar
en god hj älp, en säker vägledning till den
rätta världsåskådningen."
(Pastor J, van Gijsel i Credo.)

VÄST ER MALMS
B EG RAVN I N GSBYRÅ

"Utsikten frå.n Credos
forn ar vid."

E. SCH E N HOLM

Ta.g en vy fr6n dess finnar
men de� sförinna.n

1 FLEM I NGGATAN 1

Köp en ka.mera hos

STOCKH OLM
ALLM . Tel. 734

Rlks Tel, 734

C o rrn. erys

Ombesörjer allt som hör till begravningar
fort och billigt

Drottn.ingga.ta.n 32.
STO C K H O L M

E R I C RO EG E R
R.ikstel.: JO 41, 7 80

G ÄV L E

R.ikstel.: JO 41, 7 80

Partiaffär i KONFEKTYRER m. m.
L_
· ______________J
Linkoln Bloms Boktryckeri , Stockholm 1920.

