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NÅGRA TANKAR
av påven Gregorius den store.
I.
Detta .p1ägar stå som skillnaden
me11an köttets fröjder och hjärtats
fröjder, att köttets fröjder ,uppväc
ka en stark åtrå hos oss, då vi icke
äga dem, men då ,de med glupskhet
nedslukas, ingiv,a de genast den
ätande äckel och övermättnad. An
dens fröjder däremot väcka vår le
da, då vi icke äga dem, men då vi
besitta dem vår åtrå; och ju mera
de för.täras av den träng·tande,
desto !lllera efterlängtas de ,av den
förtärande. De förra behaga lus
tan men misshaga eftertanken, de
senare förefalla lustan .torftiga
men värdesättas av eftertanken.
I de förra framlmllar hungern
mättnad, men mättna:den äckel, i
de senare föder hungern ävenledes
mättnad, men mättnaden ny hun
ger.
De andliga fröjderna öka nämli
gen själens hunger på samma gång
som ,de mätta den, ty ju mera man
uppfattar deras smak, desto mera
lär man känna en föda, som man
a11t starkare måste älska, och där-

för kunll!a de också icke älskas av
den som icke äger dem, emedan
deras sma:k för honom måste för
bliva okrund. Ty vem kan ä 1 s k.a
det han icke kä n n e r. Varför
ock psalmisten manar oss och ro
par: "Smalren och sen, huru ljuv
lig Herren är!" Som ville han med
andra: ord säga: "Hans ljuvhet
kunnen I icke känna, om I aldrig
ha smaikat det lllhlnsta av den. Men
låten livets bröd vidröra hjärtats
mun, att I mån älska det, då I för
nimmen dess ljuvhet!" Men denna
andens föda gick människan miste
om, da hon syndade i paradiset. Ty
hon drevs rut därifrån, emedan hon
tillslutit sin mun för den. eviga
ljuvhetens näring,
Sålunda kol!rurrna också vi, som
äro födda mitt i denna l�ndsflykts
elände, redan hit med fördärvad·
smak, ja, vi veta ej .ens, vad för
slags spis vi bör.a ö1;1ska, och:ju
mer vår · �jäl avlägsnar sig frå:n
njutandet av denna lju.Vihetens nä
ring, desto mera utveekla:r sig'vå'I'"
. sjukliga övermättnad, och redan

98
därför har hon ingen läng,tan efter
de inre d'röjclerna, emedan hon län
ge och väl vant si,g av med att nju
ta dem. Av öv-ermattnad tyna vi
så1unda bort, lllledian vi utmattas
av sväl.tens långvarig1a plå�a. Och
emedan vi icke vilja smaka den
ljuvlighet, tSom ,är ,oss beredd i det
inre, älska vi, utdrivna i vårt e
lände, till ,slut vår egen hunger.

II.

Man ler åt de rättfärdigas en
fald. Denna världens vis]rnt .är:
betäcka hjärtats innersta med alle
handa knep, dölja sin mlining med
falska ord, framvisa det falska
som sant och bevisa, att det sanna
är .falskt. Denna fina konst få
yngling,arna inlärd genom flitig
· övning, den få gossarna Jära för
pengar. De ,som lärt sig· elen
se överlägset ned på alla andra. De
\\om icke kunna elen, beundra elen,
underdåniga och förskrämda, hos
andra, ty de älska denna syndiga
dubbelhet, som ,de kalla :fin beräk-,
ning, medan sinnets förvändhet
benämnes god ton. Denna levnads
konst Lär sina följesvenner att fika
efter de högsta utmärkelserna,
som äro inom räckhåLl, ::i,tt glädjas
över den fåfänglig·het och viärlcls
liga ära, som de lyckats uppnå, att
sjufallt hämnas det onda, som andra gjort dem, att icke ge efter för

något motstånd, då de k,änna sig
starka, men då de icke kunna vin
na sitt mål med våld, .med smilan
de mjukhet ihyclda till sig ,a,llt vad
de ej kunna uppnå genom uppen
bar orättfärdighet.
I motsaits därtill bjuder de rätt
färclig·as vishet: att aldrig bntlrn
förställning, att med ärliga och
sanna ord öppna ,sitt hjärta, att äl
ska all sanning och undvika all
falskhet att utan lön göra gott,
men hellre tåla än göl'la orätt, att
icke söka hämnd iför någon föro
lämpning, utan anse varje skyn1cf
sqm en vinst för sanningen. Men
denna de frommas 1,ättframhet blir
utskrattad, ty ,av denna världens
vise stämplas ärlighetens dygd
som enfald. Allt som göres i o
skuld hålla näonligen de för dår
skap och det som sanningen allra
mest gillar i en handling, är utan
tvivel för den köttslig,a klokskapen
ren dumhet.
Ty vad kian väl synas världen
. mera clåra-kitigt än att öppet visa
sin mening med den talanclie tung
an, att ingenting hyckla med lis
tiga knep, att ,aldrig besvara orätt
med skymf, att bedja; för dem som.
förbanna oss, rutt uppsöka: fattig
domen, lämna från sig sina ägocle.:.
lar, icke motstå vå:1dsverkaren
utan räcka fraim högra kinden till
den som slagit oss på den vänstra i

KRISTI LEKAMENS FEST I STOCKHOLM.
Prägel av en äkta katolsk kyrkofest
fick i är Kristi Lekamens· dag i St. Eiliks
ky!!'ka. Hela kyrikan var rikt smyckad
med högstammiga bjö11kar ,och levande
blommor. Hans högvördighet biskopen
själv höll predikan, varefter den vackra
processionen satte sig i gäng. I spetsen
gingo korg,ossar med kors och ljus, cJlä!l
efter kyrkans tana med St. Er.iks bild
stickad. i g,uld och silke. Så följde små
vitklädda · flickor ströencle blommo!l' och
grönt och sä åter korg.ossa:r med ljus och
rökelse samt till sist under den vita si
dimbaldakinen bis!kopen, bärande deill gyl
lene monstransen med det allraheligaste,
assisterad av diakon och subdiakon. Under

de verkligen vackra orgeltonerna och
körens sång gick tåget vunt kyrkan. Vid
de olika altarena sjöngs början till de
fyra evangelierna och gavs v-älsignelsen
med sakrameintet under tornklockornas
ldang. Vid högaltaret tog sedan den hög
ticl!iga, mässan sin början. Den vackra
festen övervars av en talrik församling,
bl. andra deltogo medlemmar av Helga
Lekamens Gille samt representanter för
Katolslm hantverkareföreningen, deltagan
de i processionen under sin St. Josefs
fana. Under d.irektör A. Nylanclers led
ning utförde kören på förtjänstfullt sätt
en ny mässa, "Fredsmässa" av H. Huber.

F r a n c i s k u "·
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S:T OLOFS KYRKA.

D

en, s om vill _vallfärda till S:t
pietet. Strax vid ingången står S:t
Olofs
kyrka
1 sydöstra Skåne
Anna
altare, vars figurer. äro tre,
.
.
S:t Anna, jungfru Maria och Jesu
och beskåda dess vackra medeltids
minnen, bör välja en vacker som
barnet. Enligt traditionen skulle
mardag och hälst S:t Olofsdagen
det funnits nio altaren, men några
den 29 Juli därtill. Då bildar bok
spår synas ej därav. En tavla av
s kogen en förtjusande ram till den
apostlarnas olika martyrier hänger
på ena väggen och ett litet krucigamla ärevördiga klosterkyrkan, och
fix på den andra, de
järnkorset, som kröner
tillhöra en s�nare tid.
tornet, synes långväga
över trädtopparna. En
Vi närma oss nu hög
altaret, som prydes av
massiv ekport öppnas
ett snidat altarskåp, ett
för den besökande och
sannskyldigt konstverk
han inträder i vapen
från 1400-talet. I mit
huset, som är stort och
vitmenat liksom kyr
ten framställes Kristi
korsfästelse: figurerna
kans inre. Det har dock
äro färglagda, Kristi
troligen funnits biblis
gestalt ädelt tecknad,
ka målningar, som kan
liksom Hans moders,
ske en gång skola upp·
den helige Johannes
täckas under de tjocka
och de fromma kvinnor
kalklagren. Därifrån le
nas, översteprästerna
der en med otaliga små
och krigsmäimen däre
järnplåtar beslagen port
mot hånleende. På var
in i kyrkan. Man läg
sida äro a:ltarflyglar
ger strax märke till den
på gångjärn vanligtvis
ovanliga utsmyckning·
en, särskilt till tre väl
stängda, men som un
der fastan öppnas och
bevarade medeltida al
framvisa Kristi pinas
taren. Först i mitten av
S:t Olofsbilden.
historia i r6 tavlor. På
kyrkan, framför en jät
yttersidan åt altaret till stå figurer
tepelare, Treenighetens altare. Gud
av apostlar och nordiska helgon:
Fader framställes sittande på sin
S:t Ansgarius med mässboken, S:t
tron. Han håller den Korsfäste
framför sig och över Hans huvud
Knud med svärdet, S:t Tomas med
svävar den Helige Ande i en du · snäckan m. fl.
Ej långt från högaltaret på en
vas gestalt. Under altaret gå upp
upphöjd avsats se vi S:t Olof själv
och nedvända trappor, vilka betyda
i en högkarmad stol med en kalk
svårigheten att komma till him
i ena handen och en yxa av trä
melen. Bakom Gud Faders tron äro
med silveregg i den andra. Han
nämligen många förgyllda bågföns
trampar på en drake, d, v. s. He
ter, som föreställa himmelriket.
Till vänster i kyrkan befinner
dendomen, och bakom honom spe
lar en ängel på luta. Yxan är hans
sig Maria-altaret. Vi se jungfru M::i
attribut, ty efter hans död botades
ria, krönt, sittande med Jesubarnet
många sårade genom att vidröra
på knät. På bägge sidor, på altar
hans stridsyxa. Legenden berättar,
flyglar stå kvinnliga helgon: S:t Ka
att han en söndag lekte med den
tarina av Alexandria med hjulet, S:t
Barbara med tornet m. fl. Alla figu·
na yxa och då tanklöst högg i någ·
ra träkubbar, kanske för att sni
rerna äro snidade i trä och målade
i olika färger, något blekta av ti
da till ett redskap. Då påminte
hans hirdmän honom om att det
den, men för övrigt ej skadade, ett
rörande bevis på S:t Olofsbornas' var helgdag och att allt arbete var
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förbjudet enligt kyrkans bud. Strax
fattade konung Olof spånorna, tän
de dem på eldstaden och höll sin
hand i flamman.
Som en nordmannahövding ser
han ut, med kraftiga drag och
kunglig hållning-, där han ·· sitter
lugn och stark i sin egen kyrka,
varur han aldrig visats bort, som
från andra kyrkor i Norden.
På S:t Olofsdagen hava århund
raden igenom intill våra dagar
fromma kristna besökt kyrkan, an
däktigt betraktat bilderna, vidrört
sig med yxan och hämtat vatten
ur den närbelägna S:t Olofs källa
till bot och lindring för sjukdomar.
Som vi se, rent katolska bruk, som

levat kvar i folkets trofasta hjärtan.
Selma Lagerlöf talar i Gösta Ber
lings saga om en herreman och
kyrkopatronus som lät taga ned
helgonbilderna i en landskyrka och
kasta dem i sjön; Hon hatade
honom, säger hon, därför att han
rivit det nät, med vilket hon
skulle fångat heliga syner. Vi be
höva i Norden det fromhetsliv, som
blomstrade här under medeltiden
och vilket i sydligare länder ännu
lever och tager sig så vackra
uttryck. Må S:t Olof den oför
skräckte förkämpen för kristendo
men, hjälpa oss med sin förbön.
K a r i n S p a r r e.

Alla Sveriges heliga mäns och
kvinnors åminnelse 12 Juli.
Swirges riike är thet besta land
i hela werdhen man finna kan.
Med hellige men oc quinner Gud haver begåffuat
Swergie; ty ware han priisatt oc loffuat.
Först then milde konwgh Sancte Erich,
erkebiscopp aff Upsala, Sancte Henrich.
Ther nest · hellige biscopp Brynvlff aff Schara,
Hemmingus, som oc bzscopp i Äabo monde vara.
Sigfridus aff Wexiö, som christnade Swirges land,
Eskillus aff Strengenäss, then hellige mand,
Nicolaus aff Lyncopwng, biscopp hellig oc säll.
Henricus, sam oc styrde gudelig oc wäll,
confessor af! Mwnkatorpp Sancte David
oc then hellige martir Sancte Botwid.
Birgitta Vastenis oc hennes dotther Katherin,
aff Sködwe then hellige {fru Sancta Elin,
Sancta Ingriid aff Skenninge, then hellige quinne
aff Telie ffru Ragnil, sam ey nu hellig är mynne,
Ther till monga andre, som fryctade Gud,
når the her leffde · oc fulfolde hans. budh.
The haffde nu fanghet ewinnerliig lön
the hielpa thetta riike med sinne bön.
Ovanstående är taget ur en på 1520-talet i Vadstena kloster skrive. n inledning
till Erikskrönikan.: Prologus in laud�m Suecie, ett förspråk Sverige till priis. Den
, finnes bevarad i en samtida handskrift i Linköping,;; stiftsbibliotek och är utgiven
av Klemming i Svenska me�eltidens rimkrönikor.
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Under den för1flutna våren har
den katolska vär,ldens uppmärk
samhet på ett alldeles särskiLt sätt
varit riktad lffiOt Rom. Där har
nämligen ,ägt rum en hel serie av
beatifikationer och kanonisationer.
Den börj ade d e n 9 m a j, då den
vördnaidsvärda L o u i s e d e M a
r i 1 1 a c, som jämte den hel. Vin
cent av Paul grundat "La Congre
gation des Fi1les de la Charite" och
är en av de katolska barmhärtig
hetsverkens mest kända och älska
de personer, förklarades för lyck
salig. För att fira denna och föl
jande stora foster hade utom från
övriga läncler •omkring 20,000 frim
ska pilgrimer kommtlt ,till den
eviga staiden, bLand vilka funnos
många S :t Vincent-systrar. I S :t
Petersdomen såg man långa rader
av deras vita huvor och blå k1äd
ningar. Där upplästes .på morgo
nen beatifikationsdeluetet av en
kardinal. Den lycksalig förklara
des bild visades i triumf i Berninis
"gloria", som finns i absiden och
där en ,symbolisk framställning av
den hel. Treenigiheten vanligen har
sin plats. På eftermiddagen begav
sig Benediktus XV från Vat1ka- ·
nen för att såsom den förste vör
da den lyck,saliga Lm1ise de Mar'il
lac.
1

K r i ,s t i H . i m m e l s f ä r d s
tl a g· d. 1 3 m a j förklarades den
lyeksalige G a ib r i e l d e l l A
d o 1 o r a t a och den ,lycksalig�a
M a r g u e r ,i t e M a r i e A 1 a
c o q u e för helg,on. Derais process
haide förts samtidigt med den lyck
saliga Jeanne d'Arc's. Dittills ha�

de den regeln alltid följts, att per
soner, villrns liv samtidigt varit
underkastade en granskning för
kanonisation, om utg·ången blivit
gynnsaim, ock,så på s amma gång
förklar.ats för heliga. För att visa
Jeanne d'Arc en enastående ärebe
tygelse hade påv,e n likväl bestämt,
att hennes k,anonisation skulle för
läggas till en särskild dag, den 16
maj .
Alltifrån midnatt mellan den 12
och 13 maj posterade en vakt från
8:e infanteriregementet på S:t
Peter,splatsen. Redan kl. 4 på mor
gonen den 13 maj trängdes mas�
sorna vid domkyrkans portar, som
öppnades kl. 6. Det väldiga temp
let var invändigt pry.tt med röd
damast, för,sedd med gyllene d'ran
sa·r, och upplystes av mån!i';armade
ljusstakar. Längst borta i absiden
såg man den påvliga tronen i vitt
och guld, avtecknande sig mot en
bakgrund av röda draperier, som
nppburos av gyl,lene änglar. På
väns.t er sida om tronen, sedd från
altaret, voro läktare uppresta för
de besökande furstarna och för den
diplomatiska kåren vid den Heliga
Stolen. Till hög·er funnos läktare
för påvens släktingar, för anhöri
ga till de nya helgonen, Iför den ro
merska adeln och för hedersgäster
na. Mellan de båda raderna av
läktare var plats reserverad för de
biskopar och ärkebiskopar, som
äinnade övervara hög,tidligheter
na, omkr. 250 av vardera slaget,
och för ett 40-tal kardinaler. På de
fyra pelarna omkring huvudalta
ret voro upphängda tavlor, före
ställande underverk, som utförts
på förbön av dem som denna dag
skulle förklaras .för he,lgon.
Kl. halv 9 bör.j ade den hög-tidliga
processionen. I spetsen gick prins
Ruspoli, däre.fter kommo biskopar,
ärkebiskopar och kardinaler. Slut
ligen · såg man den Helige Fa
dern, buren på en "sedia gestato
ria" och uppvaktadi av prins Ros
pigliosi, överste för adelsgardet.
Sist i tåget gick prinS' Orsini.
Påven bad först en bön vid alrta
ret och steg s edan upp på sin tron.
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Kardina,l Vico, prefekt för Ritus
kongregationen och den som
lett .lrnnonisationspr.ocesserna, gick
därefter
fram
Kristi
till
ståthållare på jorden och bad
honom inskriva den lycksalige Ga
briel dell AdloJ.orata och den lyck
saliga Mal'guerite Marie Alacoque
i helgonens bok. Denna bön uppre
pades tre gång'er och följdes succes
sivt av sjung·andet av Helgonens
litania, Miserere och Veni Creator.
Därefter uppläste påven kanonisa
tionsfornrn1äret och intonerade Te
Deum. Den Helige Fadern sjöng
sedan mässan. - Efter ceremoni
ernas slut .:framburo anförvanter
till de nya helgonen, bl. a. en nit
tioål·ig broder till den helige Ga
briel dell Adolorata, gåv,or till på
ven, som vänligt . underhöll sig med
dem.
F ö l j a n d e ,s ö n d a g, d e n 1 6
m a j kanoniserades den lyckooliga
J e ·a n n e d,:'A l� c, J u n g f r u n
a v O r 1 e a n s. På tar.get framför
S : t Pete:riSkyrkan posterade sedan
kl. 5 på morgonen en tiodubbel
truppkordong från 83 :e infanteri
regementet. I Vatikaneoo inre var
det palatinska gardet uppställt ut
med den väg, där processionen
skulle skrida fram. Medan denna
ordnade sig·, tågade adelsgardeit
ned i domkyrkan. Dessa soldater,
som tillhöra aristokratien, bära röd
vapenrock, viita knäbyxor och blan
ka kopparhjälmar med höga, svar
ta :fjäderbuskar. Inne i S :t Peters
domen, omkring det på'vliga a1ta
ret, stod ,sohweizergardet 'll.ppställt
i kretsform. Gardisterna voro i
förda bröstharnesk, .vi{la: knäbyxor
och damasker med ,gula, svarta
och blå ränder. På huvudet bura
de höga hjälmar och i händerna
bardisaner. Denna kostym har
komponer.ats av Michel-Angelo.
Här och där i den ofantliga domen
syntes dessutom de påvlig,a gen
darmernas, blanka lansspetsar.
Kyrkan v,ar fylld av omkring
50,000 personer. På en <Läktare såg
man medlemmar av franska
parlamentet och krig·sinvalider;

på en annan omkring 150 av Jean
ne c1'Arc's nu levande släktingar.
Den romerska högwleln var repre
senterad ,av medfommar av släk
terna Aldobrandini; Barberini, Or
sini, Patrizi, Colonna· m. fl. På
furstarnas läktare såg man herti
gen och hertiginnan av Verdome,
den senal,e syster ,till kung Aföert,
med der,as dotter prinsessan Gene
vieve av Orleans, prins Michel av
Braganza m. fl. Bland diploma
terna märktes en utomordentlig
fransk beskickning med M. Hano
taux i ,spetsen, Spaniens o ch Bras,i1,iens amb8!ssadörer vid den Heliga
Stolen, Eng·lands, Polens, HoUands·,
Portugals, Yougo-Slaviens, Tjecko
Slaviens m. fl. stafors represent8!n
ter vid det påvliga hovet.
KL 8 b
· örjade den lång'.a proces
sionen, som formats i V,atilwJ1en.
Var och en bar ett brinnande vax
ljus i handen. Först gin,go repre
sentanter för tiggarordnarna·, för
andra ordnar och domherrarna vid
kyrkan San Salvatore in Laterano.
Därefter komano Roms kyrkoher
dar, de romerska kollegiernas ele
ver, medlemmarna av Rituskon
greg'ationen. Sedan ba:rs ,ett stan
dar med det nya helgonets, bild, än
nu utan gloria. Dess fyra band
buros av fyra f.ranska präster, som
voro dekorerade med hederslegio
nen. Därefter kom det påvliga: ka
pellet företrätt av två schweizer
gardister. Framför de 350 bisko
parna, som bura vit slrnud och av
vilka flera tillhörde den grekiska
med Rom ru.nierrude Kyrkan, bars
det påvJi,ga korset. Därefter kom
mo omkring 40 kardinaler.
Kl. halv 10 ljödo silvertrumpeter,
som förlmnnade, att Benediktus
XV skridit över S :t Petersdomens
trösklar. Den Helig,e Fadern ,bars
långsamt på sin sedia, under det
att den påvliga hymnen sj öngs.
Han omgavs av sina högsta hov
dignitärer, tronassistenten prins
Colom:1a, öv·ersteceremonimästaren
Mgr Respigihi och kardinalerna
Bisleti och Lega.
Sedan påven välsignat försam;
lingen och hedit vid hög.altaret,
1

103
satte han sig på sin tron. Kardi
nalerna och 1�epresentanter för bi
skoparna ging'o därefter fram och
kysste hans hand till tecken på sin
lydnad.
Kardinal Vico och konsistorial
advokaten Jacoucci skredo sedan
fram till tronen, och den senare
riktade följande m'd till påcven:
"Helig·a,ste Fader, den högvördiga
ste kardinal Vico, som här är när
varande, beder enträget Eders He
lighet att låta inskriva den lycksa
liga Jeanne d'Arc i vå'l' Herres Jesu
Kristi helgons bok och att ibefalla
alla Kristi trogna bekännare atit
som sådant vörda henne." Påvens
sekreterare, Mgr Galli, svarade .på
latin, att "den Helige Fadern skall
känna sig lycklLg att ,skrida till
denna kanon.tsation, i vd.lken hans
ämbete att vara sanningens högste
förvaltare och det att vara rättens
högste beskyddare manade honom
till detsamma." Som vanligt upp
repade konsistorialnotarien sin be
gäran tr,e gånger, varefter Mgr
Galli svarade, att påven beslutat
att kungöra sin vilja .
Då reste sig alla de närvarande,
och Benediktus XV, med tiaran på
huvudet, uttrulade såsom lärare och
chef för den universella Kyrkan
följ ande ord : "Till ära för den he
liga och odelbara Treenigheten,
till förhärligande av den katolska
tron och till stärkande av den
kristna religionen, fö1,kl,ara Vi, ge
nom Vår Herres Jesu Kristi, de
lycksaliga apostlarna Petri och
Pauli och Vår egen myndighet, ef
ter mog·et övervägande och eif.ter
att ofta ha anropat Guds hjälp, i
samråd med våra vördade bröder,
den heliga romerska Kyrkans kar
dilrnler och de patria1'ker, ärkebi
skopar och biskopar som äro när
Yarande i Rom, för helig och in
skriva Vi bland helgonen den
lycksaliga Jeanne d'Arc, och be
stämma Vi, att hennes minne var
je år skall :firas genom en from an
da1d sömfogen efter Kristi Him
melsfärdsdag. I Fadrens, Sonens
och d en Helige Andes namn.
Amen."

Påven intonerade däfofter Te
Denm, klockorna ringde och man
såg slöjan fal1a, som skylt det nya
helgonets bild i Berninis "gloria".
Rörelsen var allmän.
Påven sjöng den helig,a .mfussan,
vid vilken kardinal Gasquet tjänst
gjorde &om diakon och kardinal de
Lai assjsterade. Påven höll en pre
dilrnn över den hel. Jeanne di'Arc
i vilken han förhärligade hennes
fromma liv och lyckönskade
"Frankrikes ädla folk, som i dag
samlas omkring den heliga hjäl
tinnans ,altaren." Vid offeritoriet
framburos gåvor till påven: fem
målade vaxljus med Jeanne d'Arc's
bild och Benediktus XV:s vapen
(symbol av renhet, vaksarrnhet och
andlig glädje), två stora bröd med
påvens vapen (symbol av den gu
domliga föda, som helgonen valt),
två små fat, det ena med vaitten,
det andra med vin (symhol av den
helig·,görande nåden), två turtur
duvor och två ·andra duvor (sym
bol av trohet och frid), till slut
små' ,fåglar (symbol av en själ, som
är löst från denna världs bekym
mer).
Vid elevationen sänkte sig djup
tystnad över den ofantliga försrum
lingen. Man hörde endast adels
ga:rdets sabla:r kErra mot golvet.
Från kupolen blåste silvertrwmpe
ter en ljuv melodi, unde,r det att
påven långsamt mot de fyra vä
derstrecken upplyfte hostian och
kalken med det heliga blodet.
Efter mä,ssanS' · slut · gav påven
den apostoliska välsignelsen och
bars därefter ut på sin sedia under
tonerna av påvehymnen.
KL 6 e. m. samma dag• hölls i je
suitkyrkan G e s u en · högtidlig
ceremoni, som inledde en tre da
ga:rs anda:kt till den hel. Jeanne
d' Arc's ära. Templet var prytt
med Jeannes fana och fyllt till sis
ta plats. Eftter avsjungandet av
hymnen till Jeanne cl 'Arc höll Mgr
Touchet, biskopen a:v Orleans, ett
tal, som mottogs med s·tarka app
låder. Efter Te Deum g.av kardi
nal Amette, ärlrnbiskop av Paris,
den sakramentala välsignelsen.
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Följa,nde dag· kl. halv 12 hade
påV<en bev,il,j,at de .fmnska pilgri
merna audiens i S :t Petersdomen.
Mgr Touchet höll ett tal, i vilket
ha,n bland annat tackade för på
vens många välgärningar mot de
lida,nde folken under kriget. I sitt
svar uttryckte den Helige Fadern
sin önskan, att alla jordens folk
måtte vörda ,den heliga Jeanne
d'Arc. Han slutade med en bön:
''Heliga Jea,nne, hed för oss, Heli
. ga Jeamne, bed för ditt fädernes
land." Därefter gav han den apo
stolisk,a välsignelsen.
D e n 27 ni, a j förklarades för
lycksa,lig d e n i r 1 ä n d s k ,e
ä r :k: e b i s k o p e n a: v A r
O l i v e r P l u n k e t,
m ag h
som led martyrdöden för den foa
to1ska: tron i London dJen 1 juli
168L Han utmärkte sig för stort
nit i ,sitt kall n1tt varia en herde för
själarna. Under 4 år konfirmera
· de han 50,000 personer. Han åter
ställde i sitt stift dlen kyrMiga dis
ciplinen, hekämpaide j ansenismen
· och 1andra heresier och förnyade de
kyrkliga missionsorganisationer
na, som han ,grundade på folkets
· och ej på furstarnas bidrag. Genom
sin martyrdöd ,stärkte han sitt folk
att uthärda ett århundrades förföl
jelser.
Vid mottagandet ,av de irländska
pilgrimer, som 11est till Rom för
att övervara 0. Plunkets lyck
elen
saligfö11klaring,
.framhöll
Helige F.a:dern i sitt tal oppor.tuni
teten av denna högtid, som just
ägde rum i en stund, då Irland sä
kert behövde himmelens särskilda
hjälp för att, utan rutt på något
sätt försumma sina plikter, uppnå
det som Irland på legit,imt sätt ef
tersträvaT . . .
Den lyck,salige
Plunket skall säkert mer än någon
annan vaira: sina 1anclismäns mäkti
ga föresprå:kare hos Gud!, och hans
lycksalig.förklaring så förkunna
lyckligare dag,ar för Irland.
Till ära för den lycksalige ärke
biskop Plunket har i London en
stor procession hållits, utgående
från Westminster Oathedra,l. Un1

der den årliga biskopskonferensen
i London i juni skola särskilda an
dakter hållas till den lycksalig·e
Oliver Plunket.
Den engelsk-katolska tidskriften
"The Tablet" säger: ",att engelska
katoliker nu knäböjande vörda den
lycksalige Oliver Plrrmket, gör det
möjligt för Kyrkan att påskynda
elen försoning·, med' vilken rege
ringarna på ett så eklatant sätt
misslyckats. Nu finns det blott en
plats, där irländar,e och engelsmän
kunnai mötas, och det är i Jrnlgedo
men. Där kan Irland kräv,a fred
och England kan bed'j a om förlå
telse. . . I eitt ögonblick av anings
fullt hopp . . . . knäib öja engel
ska och irfändsfoa katoliker till
sammans och bedja samma bön:
"Lycksalige Oliver Plunket becl
för oss! - Lycksalige Oliver Plun
ket bed: för Irland, som g·av dig li
vet, bed för Engfand som gav dig
döden."
Kyrkans univ,ersalitet framstod
i etit skönt ljus d e n 6 j u n i, då
de f örsta a v den svart a
r a s e n förklarades för lycksal,i
ga. De voro m a r t y r e r n a f r å n
U g a n cl a M a t t h i a s M u
r u m b ,a, K a r 1 L u ,a n g a o c h
,d e r a s t j u g u k a m r ,a t e r.
I ett tal ,av den 29 februari i år har
elen Helige Fadern framställt de
ras br,innande tro och uppoffrande
hjältemod som en :förebild för hela
världen.
Vid pingsten utsände påven en
encyklika: "P a c e m, D e i m u
n u s p u 1 c h e r r i m u m" (Fre
den, Guds skönaste gåva), som be
tec!km1s som ett mästerverk i alla
avseenden. Dess eminent vå.ktiga
irmehåLl om folkens försoning, om
u1�pbyggandet av ett kristligt folk
föl'bund, om tillåtelse för katolska
statsöverhuvuden att besöka det i
talienska llovet, om större frihet
och tryg:g·het för påvestolen har
väckt Jivli g diskussion i politiska
kretsar.
T y s k 1 a n d har upprätta:t en
ambassa,cl vid den Heliga Stolen.

105

Förut hctde dat Tyska riket ingen
egen diplomatisk representant vid
Vatfäanen, utan dess intressen i
det katolska Rom bevakades av be
skickningar från två av förbunds
staterna : Bay,ern och Preussen.
Dnt är det senares legatinn som nu
blivit upphöjd till aimba:ssad. FöT
ut hade det påvliga hovet endast
underhållit en nuntirutur i Mlin
chen. Nu har kardinal - statssekre
teraren Gasp.arry sänt en not till
den tyska: reg.eringen, i villrnn han
säger, att den Relig, e Fadern beslu
tat " upprätta en egen beskickning
i Berlin med titel och rang av en
apostolisk nuntiatur. Den av på
ven . för denna höga och viktiga
post utsedda personligheten slml
le bliva den hittillsvarande aposto
liska nuntien i Miinchen, Mrg Pa
celli. '' - Den 30 .april hade den
nye tyska ambassadören, von Ber
gen, sin första audiens hos påven.
Bayerns beskickning· stannar kvar
i Rom, och en påvlig nuntie resi
derar alltjämt i Miinchen. Bayerns
minister vid Vatikanen är ba;ron
von Ritter, åt villrnn denna post
var, ,anförtrodd redan före kriget.
I samband med nuntiaturen vän-

tar man att Berlin skall fåJ sin
egen katolska bi,skop.
Nuntiaturer hai upprättats i
P r a g· och B u di a p e 8' t. G r e k
l a n d underhandlar med påvesto
len 0111 upprättande av ett konkor
clat. Hittills har t. o. m. ordet
"lmnlmrdat" vart fräimmande för
det grek.i.ska språket.
B . B.
Torsda,gen den 4 juni höll dipl.
ingeniör Rolf Ammann tför en del
intresser&de ungdomar i St. Ans
g,a1\s sal ett mycket intr.esoont fö
redrag om den katolska: ungdoms
rörelsen i Tyskland. Av föredra
get framgick, att ungdomen i Tysk
land lovar .gott för Kyrkan oeh att
fler och fler ur ,andra fäg.er få ögo
nen upp för den katolska Kyrkans
enande makt. Pastor S. Nordlmwrk
tackade tala1,en för ha:ns intressan;..
ta meddelanden och uttalrude till
de närvarande den önskan, att
även Sveriges unga katoliker må
inse, att också, de ,själva måste läg·
ga handen på plogen, när det gäl
ler arbetet .för de unga i våra för
samlingar.
B r. J o h.

FRÅN DET KYRKLIGA LIVET.
SVENSl{A FLAGGGANS DAG

kom i år äve,n till sin rätt i vår försam
ling.
På hans högvörclighet biskopens
önskan riktade pastor S. Nordmark vid
morgonmässan söndagen den sjätte juni
någm ord till församlingen angående da
gens betydelse för oss katoliker, inföd
da som främl'.ingar i Norden. Tala
ren framhöll plikten för varje medbor
gaire att älska sitt land och hur flaggan är
oss en symbol för allt det goda, som vi
genom fädernesla'.ldet mottaga av Guds
godhet. Särskilt för cle svenska kato
likerna är den 'blågu1a kors,fanan kär oc,h
dyrbar, då den minner oss om att vi inga
främlingar äro i Norden, då den talar till
oss om våra katolska förfäder, den he
liga B:irgitta, elen hel. Erik, Engelbrekt
oc,h Sturarna, som dock ä1,o våra. Även
för alla cle främlingar, ,som gästat våra för
samlingar under krigsåren., skall helt

visst Sve1riges flagga vara kär och dyrbar,
då den städse skall påminna dem om det
goda de njutit i högan N()lrd. Måtte kor
sets heliga tecken alltjämt d'å sväva över
ett fritt och lJ'ckligt Sverige som vill sät
ta sin ära i att följa den Korsfästes bud,
kärlek och endräkt. Vid mässans slut
lästes en längre bön för konung och fos
terland.
VISITATION,

N. N.

Enligt meddelande från Rom till Hans
Högvördighet B j.skopen kommer en apo
stolisk visitator i::J.om närmaste framtid
att besöka de apostoliska vikariaten i
Skandinavien.
Av Hans Helighet påven
utsedd till deL .,a uppdrag ä·· Msgr. Arnold
Fram;ois Diepen, b'iskop av stiftet s'Herto
genbosch i Holland. · Han väntas hit de
närmaste dagarna.

S. N - k
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TILL FRÅGAN OM

KATOLIKERNAS KYRKOR.ÄTTSLIGA
STÄLLN ING I SVERIGE.
Religionsfriheten är ett sent be
grepp i Sveriges historia. Den lag
stiftning, som ·efter Gustaf Vasas
kyrlmrevolution konst1tueracle den
evange1isk-luterska religionen som
den enda i Sverige tillåtna och vil
ken som b ekant innebar den hår
daste intolerans mot befoännare av
annan tro, gällde vad svensk med
borgare beträffar ända till 1860.
F'öi,st genom detta å,1,s dissenters
lag blev det tillMet för infödda
svenskar ,att utträda ur statskyr
kan, att under vissa villkor bilda
egen församling, att förrätta of
fentlig gudstjänst ,m . m. Emeller
tid kvarstå fortfarande i lagstift
ningen en del hinder för full religi
onsfrihet. I det följ ande skall ibe
röras ett a'V de,;sa hinder, so!m sär
skiilt angå katoliker i Sverige,
nämligen vissa bestämmelser om
kyrkobokföringen. En närmare
belysning av denna fråga torde er
bjuda ett :speciellt intresse av den
anledning, att nu gällande lag
stif,tning på denna punkt inne- ·
bär en ·kännbar förminskning av
den rörelsefrihet, som medgavs i
1860 och 1873 års di&S· enterslag:ar.
En väl ordnad kyrkobokföring
ocih därpå . grundad statistik är
nödvändig i varj e fast org·aniserat
och skarpt avgränsat religions
samfund. Den katolska Kyrkan
har också genom dekret på Triden
tinslm mötet infört detaljerade fö
reskrifäer för kyrkobokföringen,
den svenska kyrkan likaledes ge
nom 1686 års kyrkolag och senare
förordningar. Av de kyrkoböcfoer,
som numera fö1�as i statskyrkans
försrumlingar och · före 1910 j ämväl
i de ka:tolsfoa, ha 5 administrativ
och statistisk betydelse, nämligen
förteckning över försa;1nlingens
medlemmar eller församlingsbo
ken, in- och utflyttningsboken, fö
delseboken, vigselboken och dödbo
ken. Församlingsboken är givet-

vis den viktigaste både i och för
sig därigenom, att de förnämsta
pastorala attesterna g:runclrus: på
densamma, särskilt hinderslöshets
bevis för äktenskaps ingående.
Under mer än tre årtionden ef
ter den liberalare religionslag
stiftningens införande hade katoli
kerna rätt att i fråg·a: om sina
kyrldiga a:ngelägen,heter vara
praktiskt sett oberoende av stats
kyrkans prästei,skap. Genom K.
F. den 6 ,aug'nsti 1894 kom den för
sta inskränkning·en, då alla lmtoli
ker, ,srnn icke tilLhörde de 4 av
staten erlrända försanilingarna i
Stockholm, Götebor,g, Malmö, och
Gävle, ställdes i partiellt beroende
av det lnterska prästerskapet; där
emot voro medlemmar i nämnda:
4 församlingar for.tfa.1,ande obero
ende därav med dert undantag·, a.tt
svenska medborgares lysning mås
te •avkunnas i statskyrk,an, dock
på g-run(lval ,av katolska prästei,s
hinder:slöshetsbevis.
Den trots ovannämnda förord
ning· alltfort bestående 1,ätiten att
föra kyrkoböcker med officiellt
vitsord räckte t. o. m . slutet av år
1910. Genom K. F. den 23 decem
b er 1910 upphörde nän1J:i,gen Iför de
katDlska församJingarne denna
rätrt fr. o. m. 1911 års ingång vad
församlingsboken 00h den i nära
sam band därmecl stående in- och
utflyttningshoken beträffar, vil
ken inskränkning genom 1915 års
kydwhokföringsförordning kom
mit att gälla j ämväl vigselboken,
så att f. n. inom ·katolska d'örsam
lingarne enda,st födel,s ehok o ch
,död:bok få föras.
Sta.ti,stiskt sett innebär detta, att
· de ovannämnda 4 katolska försam
linga1·ne förlorat sin med strutskyr
koförsamlingarna. j ämbördiga ,ställ
ning, ehuru de fortfar.and e ärr o av
staten erkända.
Motiveringen till denna. in-
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skränkning av kyrkobokförings
rätten var i korthet följande.
Genom · la,gen om rifosdagsman
naval ha marutalslängderna lagts
till grund för den po1itiska röst
längdens uppsättande. Då: de för
r,a äro grundade på personliga
uppgifter och därför i ett d:lertal
f.all icke kunna v,a;i·a tillförlitlig·a,
måste de kollationems med för
saml,ingsböckerna. I �cke .'terri
toriella 'församlingar knmna de se
nare . icke upprätfas på ,srum
ma sätt som mjanta1slängden,
som alltid föres efter bostäderna,
vilket försvårar kollationeringen.
Att avskaffa icke territoriella för
samlingar måste därför anses som
ett önskemål ur administrativ syn
.punkt.
Nu finns det ju även inom den
svenska sta:tskyrlmn en hel del ic
ke terr.iitoriel1a förs-amlingar med
egna kyrkoböcker och rätt att ut
färda sa:mmia attester som de terri
toriella rförsamling,arna. Icke ter
ritoriella äro Hovförsamlingen,
Tyska och Finska församlingen i,
Stockholm, Tysk,a försrumJingen i
Göteborg s aimt omkring 20 J.Uilitär
församLingar ; a:v nu nämnda för
samlingar är Kungl. Amiralitets
försa,mlingen i Kadskrona den
största med mellan 11 och 12 tusen
invånare, alltså cirka tre g,ånger
så stor som de katolska församling
arnas til1:sa,mmans. Vid kontrolle
ring av des,sa församlingars med
lemrmar råda alla nyssberörd'a: svå
rigiheter. Upphävande av åtmin
,stone de icke militära församling
arnas kyrkobokföringsrätt kan
emellertid ej äga rum utan kyrko
mötets godkännande. Inför detta
hinder a:nsåg man böra inskränka
sig till att borttaga såidana för,sam
linga:r,s kyrkobokföringsrätt, som
uteslutande hade Kung·l. Ma:j :t att
tacka för en dylrk förmån. Så:
långt motiveringen.
Man kan utan vidare gå med på,
att de icke territoriel1a försam
ling,arnas existens förorsaifoar en
hel del trassel vid bokföringen av
den svcenslm befollmingsstocken.
Men då staten i alla far! ,icke utan
1

1

kyrkomötets välvilja kan slippa
ifrån dyl,ika försru:mlingar inom
svenska kyrkan, synes de.t vara
föga motiverat att inskränka icke
luterslm fö1•samling;airs kyrkobok
föring·srätt. Den vinst, som ur
mantalskrivningens synpunkt kan
påräknas, upphäves til1 största de
len geoom en förlust ur befolk
n:ingsstatistikens synpunkt, då ,sta
ten numer,a ,icke kan påräilma de
katolska: församling1arnas hjälp
vid kontroll av primäruppg,ifterna
till be:l'olkningsstatistiken i den mån
dessa gnmda sig på! annat än fö
delse- och dödböckerna. Det ligger
i 1sakens natur, att praktiser,ande
katoliker så säl1an som möjligt
uppsöka det luternka prästerska
pet och meddela så ,liteit som möj
ligt om sina personliga förhållan
den. Då ing,a väsentlig,a anmärk
ningiar kunnat ,göras mot lrntolska
prästerskapets bokföring•, vilken
bl. a. på g,nmd av beroendet ,a v
Kungl. Maj :ts ,tillsitånd säkerligen
stått på minst samma höjd som
statskyrlrnprästernas, synes det
svfört att förstå, varför icke katol
ska församlingar kunde ha lika
god rätt att föra en personalför
teckning med officiellt vitsord ,soll.ll
de icke territoriella församling·ar
na inom svenska kyi-kan.
Vi lrnmmai nu in på frågans
kärnpunkt, nämligen vilka kyrk
Lig,a olägenheter den nya kyrko
bokföringsförordningen rnedför.
Dessa är,o i huvudsak följande.
Det katolska prästerskapet har
stora svårigheter att uppfylla
Kyrkan:s bud om noggra:nn perso
nalförteckning (status animarum),
då inflyttande katoliker ha att an
mäla sig·till det luterska präster
skapet och till dem avlämna sina
Avflyttar
legitimationspapper.
katoliken, har han att begitra legi
timationspapper av den Luterska
prästen, som ingen sky�dighet har
att uTiderrätta någon kafolsk kyr
koherde om tillopp eHer minsk
ning ,av katolikernas runtal. Sa;k
nad av tillförlitlig,a uppg,ifter om
isolerade
]mtolikers antal och
uppehåillsort omöjliggör eller för-
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svårar pastoralvården av ett ej
obetyd1igt ant,al Kyrkmus barn,
som utan dylik vård och levande i
protestantiska omgivningar äro
·utsatta för ständig frestelse att
upphöra att praktisera sin ,fuatol
ska tro. För de katolska lekmän
nen innebär den nuvarande 'kyrko
bokföring·en, att praktiskt taget
alla kyrl"lig,a ange'Iiägenheter av
officie11 natur ställas under en an
nan, och d ä r t i 1 1 f i e n t 1 i g
konfessions präster,skap. Om en
katolik vill ,i:ngå äktenskap, måste
han ,anmäla sig hos statskyrlmns
pastorsämbete, som ensamt avgör,
huruvida hinder för äktenskapets
ingående förefinnes, aliltså huruvi
da ly,sning 1Mr äga rum. Någon
hänsyn till vad Kyrk.an bestäm
mer i fråga om hlnderslöshet
kan ej komma ifråga, då äkten
skaps ingående ,av svensk la,g an
ses vara en rent civilrätts'1ig sak.
Vidare måste först ly,sning äg·a
rum tre gång·er i en lutensk kyrka,
imian katoliken kan låta viga sig
av sin egen präst. Men kato
liken kan också enligt svensk lag
låta viga sig luterskt (vid blanda
de äktenskap) e1ler borgerligt;
i dylikt fall får den katolska
·kyrkoherden ingen underrättelse
,om förhållandet, ehuru Jian är av
staten erkänd föreståndare för
katolsk församling.
Bestämmelserna om äktenskaps
ingåencl'e i Sverige mecl'för ett
brott mot internationell coutume
näm1igen att ,i ett visst fand för
äktenskap av utländi:ngar skola
gälla respektive hemlands Jagar.
Enligt t. ex. österrikisk rätt eX!i
stera bl. :a. två: för den: ,svenska la
gen
okända äktenskapshinder,
nämligen ,att en frfö1skild katolik
ej får gifta om sig 'lurdfä· förra ma
kens livstid, vidare att äiktenskap
mellan katoliker och icke krist
na förbjl\ldas. Åven om den lu
terska pi,ästen skulle ha kän
nedom om dylika hinder i en
g·iven casus och av billighets
hänsyn icke skulle vilja utfärda
lysningsattest, få enligt ,svensk lag
dessa hinder i c k e i n å g o t

f a 1 1 gälla mot utländingars äk�
tenskapsingående härstädes.
I rruttvisans intresse bör påpe
kas, att katolikers beroende av det
luterska prästerskapet väckt op
position inom detta självt. Käns1an av d'et för katolsk åskådning·
kränkande i vissa bestiä,mme1ser i
elen nya kyrkobok.föriugsförord
ning en föranledde bl. a. Stock
holms stads konsistorium att i
infordrat utlåtande uttala sig där
emot.
Detsamma gj,orde även
rn.1IDera
dåvarande
professor,
Söder
ärkebiskopen
1,uter,ske
blom i eu insändare i Stock
holms Dagblad den 25 sep
tember 1911. Trots sin katolåJcvän
lighet i d e n n ,a frå:g·a försökte
prof. Söderblom ,att på ,sätt o ch vis
bagatellisera hela saken genom ,rutt
fr.amhåUa, att statskyrlmns präs
terskap vid bokföringen och där
med iförena:de expedlitioner icke
handlar ,som evangeliskt-luterska
andliga, utan som civila ,statstjän
stemän. Det ohållbara i denna upp
fattning ligger i öppen dag : Kyr
koböckerna äro till sin eg·entliga
karaktär ecklesia,stiska dokument,
som endast till en del därjämte ha
betydelse av administrativa såda
na. De innehålla uppgifter, som
äro nödvändiga för en rationell
pastoralvård.
Att vidare en
svenska kyrkans präst, smn
icke är alldeles likg·iltig för sitt
kall, v,id hetjänandlet av katoliker
skulle iakitta.ga en strikt neutrali
tet, om han har möjlighet att ska
da den katolska arvfienden, är me
r,a än naivt att hoppas. Professor
Söclerbloms hesynne-vHga uppfakt
ning blev också föremål för en
skarp insändare i Ny.a Dag
ligt Allehanda den 29 ,septem
ber 1911.
Då författaren, kyr
kohel'Cle Carl K:illi1en, i sitt sätt
att argumentera s-äkerl:Lgen repre
senterar majoriteten av statskyT
kans prästerskap, må det tillåfas
att citera en del ,av hans gediget
katolikfientliga artikel:
"Så länge det är fråg·,an om ro
merslm kyrkan och romerska präs
ter, förstår även professor Söder-
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blom sambandet mellan kyrkobok
föring och religcionsvård. När det
är fråga om oss, tappar han genast
bo1�t <l'enna viktiga synpunkt. Då
söker han reda: ut s,a;lmn ,g·enom att
på; oss överflytta en lära, för vil
ken han förmodligen eljest ic,ke
har någon användning i sin dog·
mat:iik. Hos oss' äro (enligt Sö
<liei�b1om) två! naturer oupplösligt
och oskiiljaktig,t förenade: den
protestantiska: l)räs,ten och dien ci
vila statstjänstemannen. Denna
dogm är v-1sserlig,en avsedd att lät
ta för de romerska katolikerna de
tunga stegen till den förhat1i,g a
svenska prästen, men vi äro nog
oförstående gentemot detta strä
vande, varför vi förkrusta: denna
ädla lära. Vi äro präster, även
u är vi .bokför,a annorledes troende.
'I.1)' kyrkolag·.en, 3 kap. 10 § före
skriver: judar, turkar, morianer
och hedningar, som här i riket in
komnna, skola undervisas om vår
rätta lära och befordras till dop
och kristendlo:m. Laigen gör oss
aUtså till själasörjare också: för
annorledes troende och dlissenters,
och vi ha heUer ej avsikten att in
för romerska katoliiker göm halt
med vår rätta läm". - Till detta
yttrande kan man foga några ord
av kyrkoherde Fries i Sv. Dagbla
det: "I Gusta!f Adolfs l:and skola ·
inga koncessioner g-ör,as åt katoli
kerna, icke ens i ky·rkobokförings
frågor."
Om i ett katolskt land staten
skulle förordlna atit dJet lmtolska
priisterskapet skulle på liknande
sätt sköta kyrkobokföringen för
protestanter, så: skulle säkerligen
,ingen tro, rutt denna administra
tion utfördes av civila statstjän
stemän. På det interkonfessionel
la området är ömtåligheten stor,
och va:rje om än så oskyldigt del
tagande av en viss konfessions
prästerskap i andra konfessiione.Ua
samfunds kyrklig, a handlingar ger
upphov till polemik i pressen. Men
i Sverige, som paståtts vara
religionsrfrihetens stamort på jor
den, .finner man det i sin ordning,
att det luterska prästerslmpet har
1

rätt och makt att ingripa i katoli
kernrus äktenskapsfrägor m. m.
Ett par av p.astor Stoföerg med
delade casus må: ytterligare belysa
de a:bsurda konsekvenserna av lu
tersk kyrkobokföring för kato,li
ker :
1. År 1911 uttogs lysning i en
församling i Stockholm mel
lan en italienare och en fran
syska, båda katoliker. Då lys
ningsattesten skulle ,avhämtas,
vägrade den luterske pastorn att,
fa.'ots dopattest företeddes, anteck
na, att katolsk vigsel kunde få äga
rum, utan skrev på attesten, rutt
vigseln måste via1;a borge1,lig. An
ledningen var att han icke ansåg
si,g ha något beyis för att kontra
henterna fortfa�rande voro katoli
ker. Emellertid företogs katolsk
vigsel, som blev officiellt erkiänd.
2. En dotter till en tysk verk
mästare, katolik, och hans svenska
hustru, luteran, döptes den 2 juli
1911 av Hans Högvördighet i Fors
sa i Hälsingland. Fatrniljen .flyt
tade sec1an till Norrköping. I dle
ras ,av luterska pastorsämbetet ut
färdade legitim,ationspapper upp
gavs emel,lertid barnet vara; odöpt.
Om nu familjen låtit si.g nöja där
med och 1flyttat t1H Tysldand, fa
derns hemland, så skulle barnet
behövt · dopattest, men cliet av
syensk officiell myndighet avgiv
na 1ntyg.et skulle folaktigt beteck
nat barn såsom odöpt. Genom in
slmiclande av tyska 'lninistern kom
emellertid även i detta fall rättel
se till stånd, ehuru mer ån tv, å år
efter dopets förrättande.
Att i dylika fall följ derna av en
a:bsurd lagstiftning och svenska
stah:kyrkoprästers kitslighet 'kun
de upphävas, berodde säkerligen
på att vederbörande offer kunde
påkalla diplomatiens hjälp. Hur
aktionen skulle lyckats för svensk
medborgare är svårare att säga.
Med stöd . av föregående torde
vara förståe1ig-t, om svenska kato
Liker ,anse Sv,erige va1·a ett intole
ransens land i j ämförelse med
Norge och Danma1,k. Prof.'Holm
quist, vilken i · sin- broschyr "Den.
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r,eligiösa toleransens historia" be
rört jämvfil · kyrkobokföringsfrå
gan� påstJår att <lJet är själva an
mälningsskyldigheten ,tiH sv@ska
prästerskapet (t. ex. om förrättad
begravning) som kännes så fö1�hat
Hg, men hoppar aHdeles över
den svenske p1iistens 1�ättsliga be
fogenhet att blanda sig i foatoli
kers kyrkliga förhållanden.
Om vi f.råga elfter vilka önske
mål som katolikerna i Sverige när
mast bör,a sträva efter att få för
verkligade, kunna vi säga: vi vil
j a ha tillbaka den anordning av
kyrkobokföringen, som g·ällde t. •o .
m. år 1910 ; om detta har ocfoså
Hans Hägvördighet anhållit i två
skrivelser till Konungen, av 1911
och 1915. Vi böra alltså: fördra för
en n å g o t s å n är fri religions
utövning:
1. att det katolska prästerska
pet återd'år rätten att föra försam
lingsbok samt ,in- och utflyttnings
bok, vilket bl. ,a. innebär, att ka
tolska trosbekännare icke uppta
gas i de svenska ,statskyrkoförsam
ling,&rnas böcker, åtminstone icke

i de städer, där ·av staten erkänd
katolsk I.församling finnes;
2. ,att hindleirslöshe.ts,bevis för
katoliker utfärdas av deras eget
prästerskap och ,således follkom1igt oberoende av det luterska;
3. att vigsel vid rent katolsk
och vid b1a11clade äktenskap till
kommer det katolska prästerska
pet allena att ordna, samt att even
tuell anmälning·,sskyldig�het till
statskyrkans prästerskap fulLgö
res genom den katolska prästen,
icke genom kontrahenternas per
sonliga besök.
Dessa krav innebära ett blyg
samt 1ninimum av det för fir,i reli
g1io11sutövning· nödvändiga och ett
minimum av hänsyn ti11 katolsk
uppfattning av äktenskapet. Kun
na dessa krav icke ge:n;rust ,uppfyl
las vad svenska medborgare be-.
träHar, borde under hänvisning
till internationell reciprocitet var
j e utsikt till utländska katolikers
befrielse fä·å n svensk lags religi
onstvång tillvaratagas.
E v a r i s t e.

MONSEIGNEUR ROBERT H UGH
BENSON SOM FÖRFATTARE.
För den stora allmänheten i Sve
rige torde Hugh Bensons namn va
ra föga l�änt.
Y,äl händer det, att en del av det
katolska Sverige någon gång fått
en av hans böcker i sin hand - i
så fall på originalspråket. Mig ve
terligt är det bara ett av hans o
pus ,som öv.ersa:tts från engelskan
till vårt språk nämligen V-ä:Tldens
furst,e (The Lord of the World) .
I hans eg,et hemland England ha,r
hans litterära produktion gjort det
största lJ.pp.seende, hans böcker ha
ock fått en så god åtgång att de i
detta nu äro utgångna från bok
hand'larll/a,
Att därför förr Cred!os prenume
ranter presentera denna utomor-

dentliga katolska författare torde
vara på sin plats.
Fö,rst någi·a orienterande ord om
hans härstamnming och den miljö
i vilken han levde.
Robert Hugh Benson v,ar son till
den förre ärkebiskopen av Canter
bury, känd för -sin höga bildning·
och sitt stora ri.nflytanite på High
Church's liv i England.
Att sonen Hugh i sitt ,fädernehem
åtnjöt den mest sorgfälliga upp
fostran faller av sig ,själv. Också
vitsordar han i en .av sina böcker
om ungdomsåren huru vördln,aden
för fadern och allt, v:aid ihan av ho
nom inhämtade ,i kunskap var
grundläggande för hela hans liv
och val ,av l,ivs�all.
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P1·ä:stkallet var för · · honom så
självskrivet, att han redan som
g,osse :förklara;r, ,att tanken på .att
bild!a f,amilj icke ett ögonblick
föresvävat hans inbillning'.
Efter fullbordad ,skolg,ång in- .
skrevs Ji.an i Oamhr,idg.es unirver
sitet, där han absolverl;l,de sin
prästexamen, ordinerad�s till p1,äst
och v:el'kade i England tillhöran
de lhögkyrkan.
Med den allvarliga 1äg,gning, som
Hugh Benson ägdie förefaller det
helt naiturligt, att han icke endrust
eg:nade ,sig åt sitt 1iv,skall :med den
kyrklig,a ä:mbetsmannens nit, utan
trängclie på djt1pet av r.eligiöst liv.
Vi se . honom således med upprik
'tig hängivenhet sälla sig till ett
engelskt k1osterbrödrn,skap.
De
löften , som ,i detta "kloster" av
gåv:os, voro ej bindande för livet,
men förnyades efter ffö,eskriven
tids frist och Hugh Henson var en
· ' ivrig utövare av detta: klosterliv.
Just genom sin g·rundlighet och
sitt djup tvangs han att draga de
yttersta konsekvenserna av religi
öst tänkande och gåend� ifirån klar
het till ldarhet, fann han sig till
sist stå iniför den obeveklig.a kon
sekvensen att 'återvända till mo
derkyrkan, till den romei,sk lm
tolska läran.
Man försnår hur högt han •sattes
av sina g, elikar, d!å man får del av
det ofantlig,a uppseende ,det väck
te då Robei,t Hugh Bep,sons kon
version kom till allmänhetens kän
nedom.
Kamraterna tiUropade honom:
Men vi äro ju 1katolska vi ang
likanska högkyrkomän. Då Hug-h
Benso n övergår till Rom, va,d me
nas då medi ,katolicism.
Den nya konvertiten sörjde
r över de anfall - anon�ma ocili
' ohöljda - vilka brötos mot hans
stolta my,gg,lriga •tr, osvissihet.
1
I tio korta år levde han ,som lmtoLik, och i sin nya tro tog han ste
' get fullt ut och blev ,efter fullgjord
studietid vigd till katolsk präst.

Då: han 1!}14 strax efter världs
krigets ufärott .till följd av Iforce11at ·arbete, öy.eransträngning och ·
en tillstötand'e lunginflammation
stupade som en· soldat på sin · post,
hade han desslförinnan heclr,ats
med .monseigneurtiteln. :Under des
sa tio - säger tio korta år · hade
han hunnit mecl en författaregär
ning· så mäktig både till kv,antitet
som kvalitet, att nmll' häpnar över
hans ' arbetsförmåga lika mycket
som över . hans snille.
Från ,den historiska gedig1na ro
manell' kunslmpsfyllcl och utsmyc
kad med tidsepokellS hela prakrt
brokad sv,ängde han in på de vä
gar , som föra till den moderna; no
veHen.
Hå kom stunden - jag säger
med flit inte tiden, ty han gav sig
aldrig ro - då han uta1,betade
sina predikningar, sina meditatio
ner.
De Litterära ämnena stodo i kö
och väntade på audiens hos Hugh
Benson, och knappast hade den
sista novellens trycksvärta torkat,
:fön,än ,ett nytt manuskript -ett
:skådespel, en fr.amtidsroman, en
samling upplevelser från den lde
rikala lrnmratkretsen uppteckna
de av honom - vandrade från
sättarens häl]der in i tryckpres
,,ren.
En av Hugh Bensons huvude
genskaper - ett drag som aHa sto
ra skapande begåvningar ha ge
mensamt - -var, ,att han mottog
lika ,starka intryck såväl .från le
vande livet som från historien,
legenden och naturen.
Allt vad han författade har
allticu en djup undermening iförnämligiast kyrlrn:n - men hans
verk äro helt kemiskt fria från
tendens.
Det är stor konst . han
ger oss, . ifylld ,av helig patos,
v,arm poesi, skarp foar,aiktäristik
och - engelsk gyllene humor.
( Forts. i nästa nr. )

L e n n a r t N y b 1 o m.

J U LI
1. Torsdag. Jesu dyrbara blod.
15.
2. Fredag. Maria besök. (Jesu hjärtas I 16.
fredag. )
17.
3. Lördag. Alla thel•iga romerska på- 18.
vars åminne�se.
19.
4. Sönday. Sjätte efter Pinyst. (I hög- 20.
mässan : St. Petrus o. Paulus.)
5. Måndag. St. Antonius. M. Zaccaria. 2L
6. Tisdag.
Oktavdagen St. Petr. och 22.
Paulus.
23.
7. Onsdag. St. Cyrillus och Methodius
Bisk. Bekännare.
24.
8. T ,orsdag. St. Elisabeth av Portugal, 25.
drottning, änka.
9. Fredag. Ferialdag.
26.
10. Lördag. Sju heliga bröder samt St.
Rufina och Secunda. Martyrer.
27.
11. Söndag. Sjunde efter Pingst.
28.
12. Måndag.
Sveriges skyddslhelgons 29.
åminnelse.
30.
13. Tisdag. St. Anacletus. Påve. Martyr.
14. Onsdag. St. Bonaventura. Bisk. och 3L
Kyrkolärare.
Den helige Botvid. Verkade efter den
helige Eskil för kristendomens spridande
i Södermanland. Börclig från denna trakt,
foom han på handelsfärd till England i
beröring med kristendomen. Genom en
from präst vanns han för densamma och
lät döpa sig. Återkommen till Sverige
förde han genom sin fromma vandel och
sin låg,ancle vältalighet många av sina
ranctsmän till tmns ljus. Hans verk
samhet blev dock ej lång. En krigsfånge,
som han friköpt för att återsända till
hemlandet, gäldade välgärningen med att
dräpa den helige på Rågön i Söderman
lancls skärgård (ung. år 1100) . Väg}eclda
på underbart sätt av en vit lfågel, funno
slutligen hans anhöriga h!ans döda kropp
oförmultnad. Invid densamma uppsprang
en källa. över den heliges grav byggdes
1128 Botkyrka (Botvids kyrka) i Salems
socken.
Den helige Olof. mof Haraldsson föddes
i Norge år 995. En av sin tids yppersta
hjältar och härförare, nitälskade han lik
som sin gud.fader Olof 'rryggvasson för
kristendomens utbredande i landet. Stu
pade, S'Om känt är ur Nordens histoDia
i slaget vid Sticklastacl den 29 Juli 1030.
Hans · fest Olsmässarr, firas årligen denna
dag. Hans grav är elen av honom påbör
jade domkyrlmn i Tronclhjem. Han vör
das som Norges skyclclshel'gon.

Torsdag. St. David. Abbot.
Fredag. St. Maria de Monte Carmelo.
Lördag. St. Alexus. Bekännare.
Sönday. Åttonde efter Pinyst.
Måndag. St. Vincens av Paolo.
Tisdag. St. Hieronymus. Aemilianus,.
Bekännare.
Onsdag. St. Praxecles. Jungfru.
Torsdag. St. Maria Magdalena. Botgör.
Fredag. St. Appollinaris. Bisk. Bek.
(St. Birgittas dödsdag. )
Lördag. Vigi]dag till St. Jakobus fest.
Söndag. Nionde efter Pingst. St. Ja
kobus. Apostel.
Måndag. St. Anna, Den hel. Jungfruns moder.
Tisdag. St. Pantaleon. Martyr.
Onsdag. St. Botvid. Martyr.
Torsclag St. Olof. Konung och martyr.
Fredag. St. Abdon och Sennen. Martyrer.
Lördag. St. Helena. Änka och martyr.
(St. Ignatius cle Loyola. )

S :ta Helena av Västergötland, elen lrnliga
Elin. Om hennes börd är icke mycket
bekant. Hon lär hava varit en rik änka,
som utmärkte s·i g genom stor gudsfruktan,
stränga botövningar, barmhäJrtighet orJh
mildhet. En stor clel av Skövde domkyr
ka lär hon hav,a bekostat. Hennes hus stod
öppet för alla vägfarande och b ehövande.
Hon företog en pilgDimsresa till clet he
liga landet.
Av Gucl utrustad mecl underbara gå
vo, r, förutsade hon dagen för sin hädanfärd
och stället föir sin begravning. Då He
lenas måg blev ihjä1s1agen av sin tjäna
re, emedan haJ;t misshandlade sin hustru,
beskyllde hans släktingar Helena för b rot
tet. På väg till invligningen av Götenes
kyrka överfölls Helena . av sina fiender
och misshancllacles till döds. Hennes he
lighet bekräftades genom nera underverk.
Påven Alexander III besiöt på fram
ställning av Stefan, Sveriges förste ärke
biskop att kanonisera henne. Hennes hög
tidliga skrjnläggning skedde 1164, och hen
nes minnesclag är den 31 Juri. Om en fro rm
lig kanonisering ,ägt rum, är dock ovisst.
Hennes ,kvarlevor förvarades d 'Skövde
domkyrka, till dess den luthenske ärke�
bisl�open Abraham Angermannus är 1596
lät borttaga och nedgräva dem och sönder
slå helgonskrinet. Heliga Elins källa lät
han även igenfylla, men den bröt åter
fram i dagen.
över källan fanns for
dom den heliga Elins kapell, vars sista
lämningar nedrevos 1759.

Linko1n BJ,oms Bcikbr., Stocluholm 1920

KYR KLIG KALE N D E R
A U G U STI
1. Söndag, Tionde efter Pingst.

'

2. Måndag. St. Alfans M. de Llgorio.
Kyrkolärare.
3. Tisdag. St. Stephanus, protomartyren.
4. Onsdag. St. Domlnilrns, bekännare.
5. 'rorsdag. St. Maria ad Nives.
6. Fredag. Jesu Kristi Förklaring. (Jesu
hj ärtas fredag.)
7. Lördag. St. Kajetanus, bekännare.
8. Söndag, . Elfte efter Pingst,
9. Måndag. Viglldag till St. Laurentii
fest.
10. Tisdag. St. Laurentlus, martyr.
11. Onsdag, St. Tiburtlus & Susanna,
martyrer.
12. Torsdag. St. Klara, jungfru.
13. Fredag. St. Hippolyt & Kassian, mar
tyrer.
14. Lördag. Vigil till Maria Himmels
färd.
15. Söndag, l\laria Himmelsfärd.
16. Måndag. St. Joakim, 'd, h. Jungfr.
fader.

-

17. Tisdag. St. Hyacinthus, bekännare.
18. Onsdag. Dag inom oktaven av Ma�
ria Him.-färd.
19. Torsdag. Dag Inom oktayen av Ma
ria Him.-Färd.
20. Fredag. St. Berl]lhard, abbot, kyrkolärare.
21. Lördag. St. Johanna Franc, de Chantal.
22. Söndag, Trettonde efter Pingst.
23. Måndag. (Vigil till S. Barth.) St. Philippus BHnitius;- bekännare.
24. Tisdag. St. Bartholomeus, apostel.
25. Onsdag. St. Ludvig, konung.
26. Torsdag.
St. Zeph}'rlnus, påve,
martyr.
27. Fredag. St. Josef Calasanctlus, .bekän
nare.
28. Lördag. St. Augustinus, bisk. kyrkolärare.
29. Söndag, _ Fjortonde efter Pingst.
30. Måndag. St. Rosa a S. Maria. jungfru.
31. Tisdag.
St. Raymundus Nonnatus,
bekännare.

KYR KL I GA KU N GO R E LS E R.
ST, ERfäS KYRKA.

Fredagen den 2 juli samt fredagen den
6 augusti . Rosenkransandakt med be
traktelse för medlemmarna i Helga Le
kamens Gille.

HELGA LEl{AI\IENS GILLE.

Kommunionmening :
Juli. Större andakt till Jesu h eliga hjär-_
ta - Augusti. Sammanhållningen bland
Sveriges katoliker.

Gåvor till lindrandet av nöden i Österrike (sär,skilt för
kloster och ordenssystrar, som ägna sig åt barnens och de
sjukas vård) mottagas-med tacksamhet av
Pastor Sven Nordmark, Götgatan 46.
Redovi•sning lämnas i denna tidning.
Transport : kr. 98. Ytterligare mottaget '.
E. G. 5 kr. Kyrkråtta 2 kr. Summa 105 kr.

______________________ _J

ft-E3. DAVID ANDERSEN & CoMr.
KGL. HOfJllVEtcRRRE"
4 fRED5Gf\TAN
f\LLM; 71 87

RIKS 43 10

VÄST ERMALMS
B EG RAVN INGSBYRA
E. SCH EN HOLM

1 FLE M I NGGATAN 1
STOCKHOLM

Riks Tel, 7 34

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

"Utsikten från Credos
torn är vid."
Tag en vy tr�n dess tinnar
men de3sförinnan
Köp en kamera hos

C o rrnerys
Drottninggatan 32..
STO C K H O L M

Genom Credos Förlag kan erhållas :

Aftna.r . vi d G e n e v e s j ö n
Grunddrag till en enhetlig världsäskädnlng
av
PROFESSOR M, MORA\\ISKI
Pris kr, 9 : -.
"- - en bland de värdefullaste och
gedignaste böcker i vär tid - - förtj änar
att få den vidsträcktaste spridning - den skall bliva fl.lr sannlngssökande sj älar
en god hj älp, en säker vägledning till den
rätta världsäskädnlngen."
(Pastor J, van Gij sel i Credq.)

L,,--------------,_j
Llnkoln Bloms Boktryckeri , Stockholm 1920.

