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Franska klostret Assomption, 
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Amalievej 16, Köpenhamn, 

kommer att i September flytta in i de stora lokaler 

vid Ordrup, som hittills innehafts av institutet S:t 

Andre. Luftiga sovrum, vidsträckt park och trädgård, 

samt skogens och havets omedelbara grannskap giva 

dessa lokaler de bästa förutsättningar för en hygie� 

nisk flickpension. 

Regelbunden och snabb järnvägs, &.. SJ?årvägsförbin, 

delse med Köpenhamns centrala delar. 

Prospekt och vidare upplysningar från 

Convent de l' Assomption, 
Amalievej 16, Köpenhamn. 

Prenumeration 
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å >)CREDO>) kan ske på 
alla postanstalter i riket. 
Pris: 1/1 år kr. 6: -, ½ år 
kr. 3: -, ¼, år kr. 1: 50. 
Lösnummer 50 öre. Tid::: 
skriften utkommer en gång 

i månaden. 

Prenumerera på C R ED O l-
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Redaktion och expedition: Döbelnsgatan 7, Stockholm. 

Med detta nr d'öljeir som bilaga H. H. Päven Beinec1iktus XV :s porträtt. 
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EN PÅVLIG TANKE VID STARTEN. 

Credo har vid sitt första fram
trädande fått mottaga åtskil

liga hälsningar, som varit både 
uppmuntrande och upplysande 
för den tacksamme nybörjaren. 
Icke endast från den närmaste 
kretsen ha dessa kommit, också 
utomstående ha glatt oss med 
sina goda råd och vänliga väl
gångsönskningar. Nu kommer 
till sist en tanke vid starten, 
som säkert skall glädja Credos 
alla vänner mer än alla de an
dra, ty den har sänts oss från 
ingen mindre än den Helige 
Fadern i Rom. Det är den välkän
da abedissan för det nya birgitti
nerklostret i den eviga staden, vår 
landsmaninna Moder Elisabeth 
av den heliga Birgitta, som åt 
oss har förmedlat denna för oss 

alla så dyrbara hälsning från 
högsta ort. Hans Helighet har 
sålunda sänt oss sin fotografi och 
har under våra romerska vän
ners vackert textade bön: "Bea
tissime Pater. Moder Abedissan 
och Birgittinersystrarna i Rom, 
knäböjande inför Eders Helig
het, beder om den Apostoliska 
Välsignelsen för Katolska Tid
ningen ''Credo", dess Redaktion 
och läsare", egenhändigt skri
vit:"Petitam apostolicam benedic
tionem libenti animo concedimus. 
Ex ::edibus Vaticanis die 30 Maii 
1920 Benedictus PP. XV". (Gär
na vilja vi giva den önskade 
apostoliska välsignelsen. Vatika
nen den 30 maj 1920. Benedik
tus XV. Påve). 

Hur bör det ej röra oss att 



se, vilken omsorg vår Helige 
Fader sålunda visar också för 
"de mest avsides liggande delar
na av sin vingård", som den 
store Linköpingsbiskopen Hans 
Brask på sin tid uttryckt sig i 
ett brev till kristenhetens över
huvud! Aldrig har det stora, 
varma fadershjärtat i Rom upp
hört att slå för de glömska barnen 
i fjärran Nordanland. Bedyrade 
ej Gregorius XIII, då han hög
tidligen avsände Pater Possevino 
som legat till Johan III-s hov, 
att han själv skulle ha begivit 
sig den långa vägen till Sverige 
för att där ställa allt till rätta 
igen, om ej hans ställning som 
hela Kyrkans ledare och styres
man så nödvändigt krävde hans 
närvaro i Rom? Sökte ej t. o. m. 
de nitälskande påvarna under 
I 600- och I 700-talet på olika sätt 
få dörren öppnad till de för ka
tolskt restaureringsarbete obön
hörligt stängda nordiska landen? 
Läto de ej anordna offentliga 
förböner för .de förlorade söner 
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och döttrar, som ständigt skym
fade dem och kallade dem An
tikrist och dj ä vnlens redskap? 
Otaliga äro de vackra drag, som 
berättas om de senaste på varnas 
ständigt lika varma intresse för 
Nordens folk. "Ropa och hör 
icke upp att ropa!" manade på 
sin tid Leo XIII vår vördade 
Biskop Albertus. Det förtäljes, 
att Pius X-s stora, svarta ögon 
fylldes med tårar, när han ta
lade om dessa sina barns and
liga nöd. Men samtidigt var 
han full av hopp och förtröstan. 

"Coraggis, mia figlia !'' (Mod, 
min dotter), sade han en gång 
uppmuntrande till en missmodig 
Stockholmskatolik. Och nu vill 
också vår Helige Fader Bene
dikt XV visa oss alla, vad han 
känner för oss, hur faderligt 
hans hjärta klappar också för 
vår anspråkslösa verksamhet. 
Må vår tacksamhet visa sig i 
förnyad iver att arbeta för den 
Kyrka, som vill göra hela 
mänskligheten till ett Guds folk! 
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HUR BEDRÄGLIG VÄRLDENS 

FÄGNAD ÄR. 
Ett gyllene blad. ur den tyska mystiken. 

I helga evan1gelium läisa vi (Luk. 16: 22) : "Den färoti.ge fördes av änglarna i Abmhaims sk!öte, men den rike man])len v:a11t begraven i helvietet." Ack, hur förtroligt manar oss icke med dessa 01'd Guds Son, att vi måtte försaka och för intet akta all demi,a vär1de11s guld och lust och med Lrus:arus och· alla Gudl.s vänrrer vara tålrmodiga i ,armod och . a!ll'ehanda plågor. Ty av dessa båda mä.ns ällldalykt.Jmnna vi granneligen ,se, om våra ög,on annars hiwa öppnruts, att allt vad -denna världen a!ktar stort ooo hugnesamt, blott är en sv:eikfull dröm. Världen är ett riktigt schackL spel. Både lmrngar och drottningar, löpare och bönder stå där uppställda. Med dem är det man spel.air. Men när man tröttnat på spefät, kastar man dem rulla huller om buller i en säck. Alldeles detsamma gör döden - han kastar oss aHa ned i jorden. Vem som var rikmamien eller sta:vikairlen, påven eller konungen - ja, försök att se det på benknotorna! Trälen får ofta sin plats över sin herre, när de båda Lig1ga i benhuset. Allt vad denna världen iaktar stort ooo ljuv,eligt, är också blott en Satans sna:r:a, och dess lön äJ:r den eviga döden. Ty kort ,sikratt och låug gråt är denna vär1ds låt. Ack, hur är ej vä1ildsbar:nets hjärta så grymt förhäx;at, som kan ha all sin fost av förgängliga ting och pfätt intet akta på de eviga! Det giör då alldeles detsaimma som de själlösa kreati.rnen, som endais,t kunna beta på den plats, där de stå tjuidrnde. De ·treva omkring i djup blindfuiet. De hava mången S1karp ,strid för att vinna fröjder, so:in alduig någonsin bliva dem kära eller kn.mna göra de·ras gläd-

je fullkom1lig. Innan de hinna fatt en fägnad, möta de tio smärtor, och ju iv.rigare de jaga efter sina begär, desto hungrigare bl'iva de bortvisade. Se, giudlösa hjärtan: måste i al-1a tider leva i f.ruktan och bä,v,an! Samma lilla grand av glädje, som blir dem beskärt, blir dem så tämligen beskt, ty de villila det med besvär, de njuita det med mycken bävan och förlora det med stor bitterhet. Världen är full av svek, falJSkhet och obeständighet, hon lockar .och ljuger, lovar mycket och hållJ.er litet. Att bygga på världsmännislmrnais ord kunde man lika väl, som om ett halmstrå lå,ge som brygga över den stora Rhenf1oden och nåig�on menade, att han kunde gå över på det. Oeh där eg�nnyttan upphör, där finns det också en gräns för vänskapen,; Ja, för att jag skall för1-ko.riia det för dig: variken rätt kärlek;ellle_r f.ull glädje eller fasrt hjärtefrid: :v,aim någonsin en människa i de skapade tingen. Ar denna världen dock i sanning en jämmerdail, däir kärl fik är. bemäll'gd med ,smärta, skratt blandad med gråt, fröjd med s@g; fullkomlig gläldje va:nn aldrig ·ett hjärta här. AHt är kiortvarigt, osäkert och föränderligt. 
I dag glam_ och smek, I morgon av kval ett bröst fullt, Skåda, det är denna tids lek! 

Sannerlig1en, när man riktigt börjar syna det, som i denna vä1,lden synes fröjdefullt, .så märker man väl, att det är eh garusika .ostadig ting. Den som i dag äir fri,sk, är i morgon sjuk, den som i dag är glader, går i IIl\orgon ofta sorgsen, den som i dag är rik, är i morgon fattig. Se doek; vart den fröjdefulla, ä1skliga maj har 



svunnit hän med sinn. lustiga, 
ljuva blomJster! Bort ihar hon 
vissnat. Och var finllls nu den 
sköna 1sommaren med al� sin som-

. marlust och fröjd� . Borta, borta, 
som hade han aldrig funnits. Tag 
all den fägnad· och ly0ka, som nå
gionsin en människa mmnit i den
na tiden; en gång måste du dock 
lämna a 1 1 t, och du vet varken 
dagen eller timm�n. 

0 ve, milde Hene, vilken jäm
mer är icke allt detta! 0 ve, att 
så mången ädel själ, så månget 
ä1slmnrde hjärta, så månget här
ligt G LldS beläte, som i ditt följe 
borde vara drottningar och kejsa
rinnor ,och kunde härnika över him
melen och joi·de� så dåmktigit 
låta sig ,snärjas ooh drag1as ned i 
dyn. Vapen, giv dem vapen, go
de Gud, att de så villigt uppgiva 
sig själv, a:tt de hellre tnsen 
gånger ville lida den lekamliga 
döden än låta Gud skilja sig från 
sin själ! 

0 ve, I fåvitska dårar, hm·u 
vfömr ej Eder ,stora skada, ve, 
ht1r11 förökas ej Eder ,svåra fö1·
lust! Hur låten I ej den sköna, 
den dyrbara tiden svilllla hän, 
som I aldrig kunnen viinna tillba
ka, och hur vandren I icke om
kting i den 1så s011glö.st, som oa:n 
den ingenting· ·bety;dde för Eder 
själ! 

Det finns många, som mena, att 
de ville äfäika Gud ocih dock icke 
upphöm med sin kärlek till det 
förgäng·liga. De ville vä;l vara 
kära för Gud, men ieke desto 
mindre också njuta timlig lust. 
Men detta är lika omöjligit som 
att trvcka samman himlen ocfö 
innesluta den i ett litet nötskal. 
De skyla sig med fagm ord, de 
bygga på blåsten och timra på 
regnbågen. Hur skall det eviga 
kullllla bliva kvar hos det timliga, 
då likväl timligfueten ej kan lida 
något annat i sin nä1•het 1 Den 
bedrager sig uppenbarligen själv, 
som tror sig knnna sätta kio
Iiungarna/s konung in i ett vanhgt 
värdshus eller fösa honom bort 
i en av,skild dräng,kammarn. 
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Liksom kall rimfrost i maj för
torkar och förintar de däjliga 
blomstren, så kommer ocfoså för
gänglig kärlek gudligt aliJ.var och 
andlig tukt att vissna. Tvivlar 
du på detta, så blicka dig om
kring i de fagra, blommande vin
gsårdarnai, ,som nyss stoclo här så 
ljuvliga i sin första majblom, hur 
ä110 de ej nu förbleknade och 
förödda, ,så att man endast spårar 
föga av innerligt allvar och brin
nande andaikt! Men det gör den 
obotliga ska:dan, att allt hos dem 
har kiommit in i en vanemäissig
het, som i det förborgade förhär
jar all ailJdlig lust. Detta är så 
myckt skaicHigare, ju os]mdligare 
det synes. Finnes då ,ej så mången 
ädel örtagård, .som var prydd 
m�d däjliga gåivor, ett himmel'skt 
paradis, där det var ljuvligt för 
Gud att dväljas, men som nu ge
nom fö1'.gänglig kärlEili: är vorden 
övervuxen med ogräs! Där for'
cl,om rosorna växte bland liljor, 
där står nu fullt med törnen, 
nässlor och ti,stlar. Där förr de 
heliga änglarna pfägade 1ust
van:dra, 1,ota IlJll svinen. 

Det är sant, det gör ont att skil
jas från ting, som fa,o oss kära. 
Det är vanskligt att bryta med 
gammal vana. Men ännu vanskli
gare skall bli att sedan få lida 
s.traf:fets vånda i elden. Världens 
barn v,ilja komma undan mödor 
och plågor från Gud och fal]a 
dock ned mitt iblallJd dem. Och 
då de icke vilja bära Gud, det 
evig·a gnda, och hans ljuvlig:a ok, 
varda de genom den g1udomliga 
rättvi•sans anordnirrg överlastade 
med mången tung hörda. De 
frukt·a rimfrosten och falla, mitt 
i snön (Job. 6: 16). 

Det måste då vara förstenade 
:hjärtan, <SOifil dessa skarpa ting 
icke röra. 

Draig då från världena din kos, 
Ty hon är ju •så trolös. 

Hemies lust är orenhet, hög
färd oeh . snikenhet hennes råd, 
hennes tjänst år ljuv, hennes lön 



klen, hennes blomma är prakt, 
hennes frukt stank, hennes sä
k@het heter förräderi, hennes 
hjälp gift, hennes lovande är lögn, 
hemies hållande svek. I stäl1et 
för jubel ,skänker hon ånger, i stäF
let för rikedom giver hon bittert 
ru.w.od, i stället för evigt liv ev1ig 
död. 

Man i denna värld blivit l11stans 
träl 

Och 1Saigt åt Gud farväl. 
Men kommer sista färden, 
Han mister både Gud och världen. 
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Dfö_,för säger 00kså en helig 
lärare : "Ma1edic1ms homo, qui 
f1orem ,surejuventutis dat munl 

do", förbannad vare den mian, 
som slösar blomman av si11 
ungdJom på världen och sedan 
vill spara sin ålderdoms drägg åt 
Gud. 

Ack, nej männi1sikan minns ej, 
Hur fröjdefull själen står där, 
Där en dag tiisen år är. 
Men där de tusen åren är en natt 

Och aldrig morgon skall börja, 
För denna natt står oss väl att 

sörja, 

Barmhärtige Gud, detta är din 
rättvisa dom, att den rike mannen, 

som kfädde sig kostbart och åt 
läcker spis, gjorde isig själv goda 
dagar oeh glömde ,de fattiga, att 
han blev begraven i helvetet. Här
om säger din tjänare Job (21 : 12) : 
"Världens bru.'n ha'Va pukor och 
danser och fröjda ,sig vid fLöjtens 
ljud; de förnöta sina dagar i 1rnst 
och farn i ett ögonb]_lj_ck ned i hel
vetet." "Deras hopp" säger den 
vise (Vish. 5 :  15) ", är ,som ett hår
strå, som vinden för bort, och som 
ett 1skum, som stormen rycker sön
der, som en rök, den vinden jagar, 
och ,som minnet av en gäst för en 
da;g." 

Förde11sk1Ul1 ,skJola väl alla män
niskor med muntert sinne säga 
demia falska väiTld farväl, ty det 
är nödvändigt, varföre också Vår 
Herre saide (Matt. 6 :  24) : ,,Man 
·kan icke väl tjäna två herrar". 
Gud befaUde Abrruham att gå ut 
ur ,sitt land och sin släikt; Han 
vine då vi,sa honom allt g1ott (f 
Mos. 12 : 1-3) . 

Haide någon också besuttit värl
den i tusen år, ,så vore det dock 
11:11 icke mer än ett ögonblick, ty 
hela hennes natur är ett hortgå
ende ocJ1 övergi vande. Länge 
lmnna vi icke stanna 1ned henne 
oeh daigligen komma vi nä1w.ru.'e 
vår dödsstun'd. 

Maria Assunta . 
• 

Himmelske Mod(Jr, fra Jordens Rige Her · blanclt farlige Klipper vi vandre, 

famlende, stödende slet hverandre lad inine Bönner som Rögelse stige 

op gjennem Skyerne til din Fod. 

Rad og Blodtörst omkring oss sig leire, 

med Rädsel se vi det Onde seire. 

Marie, Elskede! Du är god! 

ad Afgl'Undsstiens slibrige Sten. 

Ingen Tröst er som den at vide 

Du lod dit Liv som en Solstråle glide 

frem gjennein Tågerna, himmelsk ren. 

ElskfJde ubarmhjertigt er Livet, 

en Kuldegysning igennem Sivet. 

Den Rigeste går dog ensam -og arm. 

Blot efter Kjärlighed sukke :' vi alle. 

Lad dine Blikke over os falde, 

Du som er trö�tende himmelsk varm. 

1920 Helene Nyblom. 



Då man från Credos torn för 
· närvarande blickar ut över värl

den, varseblir det spanande ögat 
övcniJlt j ä s n i n g, o r o oc'h 
s t r i d. Enskilda människor, Idas
ser och 'hela folk kämpa mot var
andra för att vinna liv;ets nödtodt, 
njutning och rikedom. I detta 
hopplösa virrvarr av oförenliga 
meningar och oförsonliga viljor 
finns det endast e n fast punkt, 
blott e n  orubblig klippa, mot vil
ken tidens alla nedbrytande 1nak
ter intet förmå: cl e n  k a t o 1 s k  a 
K y r k a n. Denna övertyg·else iblir 
ännu starkare hos oss, när vi rikta 
vår;i cliclr ni' mot vårt . södra 
gra1rnland och se vrud som där för
sigg·år. 

Tysklands utveckling måste i 
hög· grad intressera oss. Det lig
ger oss ju så nära : ett dygns resa 
för oss in i hjärtat av landet . Det 
har också, i synnerhet på sista ti
den, genomgått en kyrklig omge-. staltning, som särskilt måste väc
ka vår uppmärksamhet. 

Den katolska tiden är det tyska 
folkets verkliga storhetstid liksom 
dess kulturellt mest -Jiv&kraftiga 
epok. Då byggdes Syd-Tysk1ands 
och Rhenländernas stämningsmät
tade städer, då restes kru(li:fix oc'h 
helg,onbilder vid vägskälen i Bay
erns och Tyrolens högländer, på 
slätterna i. Westfalen och Rhen
landet. Under medeltiden förvär
vade det tyska ifoliket en 10nttömlig 
skatt av poesi, varav det veder
kvickt sin själ under alla följ ande 
århundraden. Som bekant äro 
Richard W agners mest gripande 
motiv trugna ur katolska källor. 
Man tänke endas·t på Charfrei-
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tagszauber i Parzif.al och hans ut
veckling av, sagan om den heliga 
Graal i samma dikt. Under den 
katolska tiden restes domkyrkorna 
i Worms, Miinchen, Speyer, Köln, 
Mainz och 13,amiberg ! Hela folkets 
liv ägde en översinnlig syftning, 
och tyska kor&härar kämpade för 
Kristi och Kyrkans sa;k både i det 
Heliga landet och i Östersjöländer
na. 

Tysklands religiösa och politis
ka enhet förstördes genom refor
mrutionen. Efter dess utbrott kän
netee!knas det gamla kejsarlandet 
av splittring odh sönderrfallande. 
Kulturen förvärldsU!gades, och ri
kets härar stredo ej längre- under 
korsmärkta fanor. Folket delades 
i tvenne skarpt skilda läger : det 
katolska och det protestantiska, 
som ständigt låga i strid med 
v,arandra. Utländska makter in
drogas i rikets inre angeläg·enhe
ter; slutet blev, att det Heliga 
Romerska Riket av den tyska na
tionen tog ett snöpligt s lut under 
Napoleons tid. 

Luther, som var det yttre upp
hovet · ,till sitt !foster lands religiösa 
nedgång, åsyftade ing,alunda att 
skänka mänsklig'heten relig·ions
frihet i gengäld mot de andliga, 
samhällelig,a och estetiska värden 
som 1han tfråntog densamma. Han 
ville endast sätta den enligt hans 
åsikt sanna eva11geliska läran i 
stället för den katolska traditio
nen, som han ansåg' för falsk. 
Men Luthers -exempel verkade 
kraftigare än hans avsikt. Om 
h a n fick omdana den kristna lä
ran efter sitt huvud, va1•för skulle 
ej Carlstadt och Zwiekauprofeter
na och svärmandar få göra det
samma. Följden lblev det till
stånd som man med en eu!l'emism 
kan kalla religionsd'riihet eller me
ra rättframt religiös anarki. 

Religionsfriheten är blott en ytt
re fOTm, Den bör ,fyllas med 
innehåll. Man är varken religiös 
eller kristen, ffilledan man ford
rar rätt att tro vad man vill, utan 
emedan man har en religiös och 
kristen tro. Ett kyrkligt samfunds 



medlemmar måste äga en gemen
sam överty1g,else, som de tillsam
mans kunna bekänna. Utan t r o s
b e k  ä n n e 1 s e är ingen kyrka 
möjlig, 

Här möter oss, den inre motsägel
se, varunder 1P r ,o t e  s t a n t i s
m e n alltid måste lida. Om ett pro
testantiskt samfund ej äger en 
trosbeklännelse, som förpliktigar 
alla rdess medlemmar, hur k,an det 
då hålla samman, vard'ör finns det 
till, med vad rätt kallar det sig 
en kyrka1 Om å den andra sidan 
ett av de religiösa samfund som 
framgått ur reformationen vill 
föreskriva sina bekännare en viss 
tro. även om den strider mot de en
skildas samveten, med vad rätt 
kan det kallas protestantiskU 
Vrucl gör det annat �n det som elen 
katolska Kyrkan gör och varifrån 
Luther skall ha befriat sina trog
na. En sådan akt bleve 'tyrranni 
i en protestantisk kyrka, emedan 
den ej äger någon grund i dess 
dogmatiska förutsättningar. I 
den katolska Kyrkan däremot sam
mansmälta all'ktoritet och frihet i 
en högTe enhet, emedan "v i v e t a, 
v a r f ö r  v i  t r o". 

Luther kände dunkelt denna 
motsägelses olöslighet. För att 
undkomma den tog han sin till
flykt till 1furstarna. Deras makt 
skulle skänka ky1•kan den en'het, 
som relig:uonsswmtalen ej förmåd
de åstadlkomma. Kalvinisterna 
gjorde det samma, åtminstone i 
Tyskland. Bossuet. som i sin "His
toire des Variations des eglises 
protestantes" skarpsinnigt analy
serat reformationens förlopp och 
väsen och förutsagt mycket av 
dess framtid, sruger ,på ett ställe 
till kaLvinisterna : "Genom villi:a 
medel tänker ni komma till d,en 
så efterlängtade föreningen med 
lutheranerna 1 Genom furstarnas 
�uktoritet. Enligt eder tillhör det 
furstarna att bestämma de artik
lar som man skall tro och dem som 
man blott skall tolerera . .  : Eme
dan, som herr Jurieu säger, hela 
reformationen åstadkommits ge
nom deras auktoritet . . .  Refor-
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mationen är furstarnas och över
hetspersonernas verk. De ha till
satt de protestantiska prästerna, 
de ha förjagat de gamla präster
na ocfö de gamla dog,merna . . .  " 
Resultatet iblev den beryktade, vid
underliga principen: Cuius regio, 
eius religio, d. v. s .  den som äger 
landet, bestämmer invånarnas re
ligion. Furstarna föreskrevo, vil� 
ken kyrka der,as undersåtar skulle 
tillhöra, och de fria riksstäderna, 
v,ad deras borgare skulle tro. 

Denna regel blev upphöjd till 
r i k s l a g genom religionsfreden i 
Augsbu1,g 1555. För a:tt förstå 
Tysklands religionskarta än i dag 
måste man komma ihåg elen rätt, 
som 1500-talets rikslagstiftriing 
gav överheten i de tyska småsta
terna över undersåfarnas samve
ten. Den blev i själva verket en 
liten påve i sitt land. Särskilt 
klar,t framträder denna princip för 
Tysklands i-eligiösa omgestaltning 
,renum reformationen, om man be
traktar förhållandena på stränder
na av Rhen, där den flyter 
genom Baden. Omkring Karlsru
he ifinns ett ganska st01�t protes
tantiskt område enligt markgre
vens ,av Ba:den-Durlac'hs, bestäm
melse. Han reformerade nämligen 
sin kyrka 1553. Men på tre ställen 
av;brytes denna protestantiska ho
mogenitet av katolska städer, som 
på 1500-talet stodo i beroende av 
biskopsdömet Basel och av Öster
rike. Där ·Hrubsburg mera 
mot norr behärskade en läng
re sträcka, 1blir landet åter 
katolskt. Sedan växlar dess re
ligiösa gestaltning, ofta från elen 
ena byn till den andra. ,Statsmak
ten i Baden-Baden omvände sig 
två ,gånger till protestantismen och 
två gånger till katolicismen, och 
varje gång måste undersåtarna 
följa sin !furstes exempel. Detsam
ma var förhållandet överallt. 
Från Wi.i.rtembergs universitets
stad Ti.i.bingen är det blott 13 ki
lo:iiieter till den gamla biskiopssta
den Rottenburg, och vägen är all
deles rak oclh jämn. Den förra 
staden äri huvudsak protestantisk, 



emedan den hörde under de pro
testantiska hertigarna av Wiir
temberg, den senare katolsk, eme
dan den stod i !beroende a,v de ka
tolska g·revarna av Hohen'berg. 

Det är onödigt att fästa upp
märksamheten vid, att dessa reli
gionsbyten efter furstarnas nyc
ker i Tyskland och andra länder 
till stor del äro orsa!ken till 
den religiösa indifferentism som 
under de följande århundradena 
allt mera ut1bredde si.g- öve1: Eu
ropa. 

I början av 1800-talet gick 
samma cesareo-papistisika åskåd
ning ig·en i bildandet av den s; k. 
evang,eliska unionen i Preussen. 
Lutheraner och kalvinister stu� 
vades av den allhärskande staten 
in i samma kyrka utan hänsyn till 
de för en relig•iös livssyn ganska 
viktiga skiljolärorna mellan des
sa konfessioner. 
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Staten beifall.de alltså själarna 
att kompromissa i livets viktigaste 
angelägenhet: religionen. Den 
"moderna" teolog'ien g·år i stil här
med ocfu passar därför utmärikt 
väl en protestantisk statskyrka. 
Däl'för 'har den rönt en sådan 
framgång·, både i Tyskland och i 
andra länder, som ha att laborera 
1med samma pro'blem. Redan Bos
suet förutsåg med geµial skarpsyn 
protestantism.ens kommande ut
veekling. I "Avertissements mux 
protestants" säg·er han: protestan
terna "bedöma ej sina åsikter ef
ter Skriften . . . såsom de första 
reformatorerna trott sig göra, men 
de ackommodera Skriften efter si
na fördomar och kalla de senare 
en uppenbarelse av Guds ande". 
Med dessa ord har den sfore fran
ske biskopeii angivit ritschlianis
mens grund drag. Denna teologi 
har sin egen terminologi, ett eget 
språk, som är frivilligt oklart, 
som med kautschukformler söker 
övertäcka oförenliga motsatser. 
Den "mndernei'' 1 protestantiske 
prästen söker tillfredsställa a 1 1  a, 
och i regel stöter han sig varken . 
med de gammaldags fromma, som 
tro att han är ortodox, eller med 

fritänkarna, som märka, att han 
redan är mera avancerad i sina 
åsikter än t. o. m. den gamla ra
tionalismens lärjung·ar. 

Genom den tyska revolutionen 
1918- 1919 störtades de gamla dy
nastierna. Därmed försvunno de 
protestantiska ifurstarnas summe:. 

piskopat över landskyrkorna. Sta
ten tog sin skyddande hand från 
dem; samtidigt ha de bmda lag
ren börjat fordra klart besked av 
kyrkans representanter. Så har 
den slöja fallit, som hittills för 
så många dolt den olösliga motsä
gelsen i de protestantiska religi
onssamfundens väsen. överläm
nade åt sig själva stå de in
för valet : antingen åt höger 
till den katolska kyr,kan eller 
åt vänster till den modärna he-
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dendomen. Härmed har deras kris 
blivit akut. 

Under allt detta står den 
varken på furstemakt eller sub
jektivt godtyeke grundade katol
ska Kyrlmn i den ung'a republi
ken fastare än någonsin. Det 
Tyska riket har, som redan nämnts 
i Credo, nu t. o. m.  trätt i offici
ell förbindelse med den Heliga 
Stolen. Den nye påvlige nuntien , 
i Berlin, Mgr PaceUi, har hos sig 
tagit emot Tysklands ny,a styres
män. Han är doyen :för den dip
lomatiska kåren. Internationell 
sedvänja fordrar nämlig·en, att 
den på:vlig·e nuntien intar den 
främsta platsen bland de utländ
ska staternas sändebud. 

Tysklands nye rikskanslär Feh
renlbach är katolik och en av cen
terpartiets ledare. Riksarbetsmi
nistern .Brauns är katolsk präst 
och likaledes en av centtrns !främ
sta män. Flera andra ministrar 
trn'höra också den romerska Kyr
kan. I den riksdag som framgått 
ur de sista valen bildar det 
katolska partiet ett lrnmpakt 
block, som äger över nittio med
lemmal'. Det blir ofta tungan på 
våg,en i den politiska balansen, till 
vilken aHa måste taga hänsyn. 
Även betydelseifulla smådrag vi
sa, hur den katolska religionen 



121 

kan präg'la det offentlig·a livet : 
Bayerns nya frimärken ;bära den 
·Helig·a J ungifruns bild med över
skriften: "Patrona Bavariae", oeh 
de ha mottagits med entusiasm av 
det katolska folket. 

Den romerska Kyrkan vinner 
också alltm.er i de icke-katolska 
kretsarnas a,ktning. Ett exempel 
kan vara 1belysande. .Staden 
Wittenberg· har planerat en 
stor jubilemnsfest för att .fira 400-
årsminnet a,v Luthers uppbrän
nande av den påvliga ibannbullan 
den 10 december 1520. Den libe
rala Kölnische Zeitung avråder be
stämt från sådana uppträden, i det 
den påminner om, att rikets presi
dent nyss · officieilt mottagit en 
påvlig nuntie i Berlin: "Buller
samma minneSlfester, under vilka 
vida kretsars religiösa känslor lätt 
såras, äro därför föga lämp}ig·a, 
särskilt i dessa svåra tider ; . .  
Den evangeliska kyrkan som ge
nom 22 tyska dynastiers störtan� 
de förlorat så mången forstlig 
summus episcO'J)ns, behöver visser
ligen i hög grad en omfattande för
nyelse för att kunna återvinna 
vida kretsar av folket, som nu äro 

. likgiltiga mot henne. Men en ·så
dan vinnes ej genom 'bullersamma 
fester utan g·enom allvarligt arbe
te På inre förnyelse." 

Av ofantlig !betydelse för det 
tyska folkets . framtid är givetvis 
elen ställning som skolan ger reli
gionsun:clervisningen. 80111 regel 
gäller nu, att föräldrarna på olika 
orter få avgöra, om en slmla skall 
vara konfessioneH. Med okuvlig 
energi ha katolska föräldrar sörjt 
för, · att ·deras barn skola få en upp
fostran som ej strider mot Kyr
kans principer. Då en ateistisk 
lärare fått i uppdrag att undervi
sa de katolska barnen i den lilla 
staden Herne i Rhentrakrterna ut
bröt skolstrejk. Läraren mäste 
lova, att . taga avsked från sin 
plats, och då han ej höH ord, för
nyades strejken. De katolska för
äldraorganisationerna i hela Rhen
landet och W estfalen ha nu också 
beslutat att ej sända sina barn 

i skolan, förrän de katolska för
äldrarna i Herne fått sina önsk
ning·a,r uppfyllda. 

Ett mäktig·t vapen i Kyrkans 
hand är också det rikt utveckla
de katolska föreningsväsendet. 
Som ett nät s'l)än:iier det sina trå
cl1tr över hela Tyskland, Helt nyss 
ha de katolska ämbetsmännens 
förening för d'örsta gången efter 
revolutionen hållit ett möte i Di.is
selclorrf unrder det höga 1beskyddet 
av ärkebiskop Scihulte av Köl:p.. 
Mer än 100 utsedda represe:ntanter 
voro :närvarande. Amhl:ltsmånnens 
i religiöst avseende ue11tri:1la före
ningar ogillades, emedan verklig 
neutralitet lika litet kan hållas på 
religionens som. på politikens 
område. � De tyska katolikda
g·arna äro kända även utanför ri
kets gränser. De återspegla det 
katolska livet i hela dess vidd ocih 
rikedmn. Sådana ha nu åter hål
lits i Aachen, Köln och Bonn. I fö
redrag, predikningar och beslut har 
man därvid också ibehandlat den 
viktig·a missionsfrågan. Bland an
nat har uttalats : ,;Intet folk och 
ing·en rege:ring kan beröva oss 
rätten att delta i världsmissionen." 
- Den 14 och 15 september skola 
i · W i.irzburg representanter för 
Tysklands alla katolska förenin
gar samlas till en generalförsam
ling. Seual'e h�ppas man att få 
tillstånd en allmän katolikdag iör 
hela Tysklaud. 

De katolska ordnarna ha nu 
åter fått en vidsträckt frihet till 
verksamhet. Beneq:iktinern·a, som 
äro kända för sin stora iver för ett 
värdigt och skönt firande av guds
tjänsten, hålla i olika . delar av 
landet litur,giska veckor. Deras 
huvudkloster Beuron, i en vild 
ocJh vacker trakt vid Donau, är me
deipunkt för en förnyelse av be
necliktinerorden, som redan sträckt 
sina verkningar till flera länder 
och världsdelar. Därifrån har 
också en ny kyrklig konstriktning 
utgått med högtidligt hieratiska 
linier, som iha en säregen monu- · 
ment1:1.l verkan. Jo'hannes Jör
gensens innehålls6ka och sköna 



bok "Beuron" rekommenderas åt 
alla som intressera sig att lära kän
na tyskt klosterliv i våra dagar. 
- Å ven de under den gamla regi
men portförbjudna jesuiterna kun
na nu fritt verka i re,formationens 
hemland. I Berlin och Koblenz äga 
de stora kyrkor. I Godesiber,g 
utanför Bonn finns redan ett 
jesuitkollegium. Till exercitie
hus för .· beredande av lugna till
flyktsorter för dem som önska att 
några · dagar drag,a sig ti'l]baka 
från ,närlden har inl1:�,pts ett förut
varande hotell på Rotmanshöihe 
vid stranden av ·· den sköna 
Starnbergersjön. Jesuiterna le-' 
da med . särskild iver de ma
rianska kongregationerna, i vilka 
de personer vinna inträde som öns
ka att fullkomnas i de dygder som 
utmärkte den Heliga Jungfrun. -
De överallt 1blomstrande ordnar
na giva också s. k. .fol,kmissio
ner i både större odh mindre stä
der och på landsbygden. Närmast 
motsvara de i katolsk form de pro
testantiska ländernas inre mission. 
Nyligen har en sådan hållits 
i Miinchen med så stor fram
gång, att socialisterna sagt, att de 
blivit tillbakakastade .för tio år. 

Det katolska Tyskland är vida 
känt för sin litteratur och veten
skap. De 1flesta bildade männi
slmr i ,de nordiska länderna torde 
sväva i okunnighet om, vad den 

· tyslrn konsten på oHka områden 
har den katolska Kyrkan ,att tac
ka för. Få äro säkert de som t.  ex. 
hört t�las om den store författaren 
och diktaren Alban ,Stolz ,b0h den 
geniale litteraturhistorikern Alex
ander Baumgartner. - Ett veten
skapligt oeh kyrkligt storvei�k är 
W etzers och W eltes Kirehenlex•i
kon, som påbörjats av kardinal 
Hergenroeter. Ett annat encyklo
pediskt verk · som förtjänar att 
kännas även av nordiska katolrker 
är Herders K1onversationslexikon. 

Allt friskt och sunt andligt liv 
tager sig uttryck i en kraftig ex'
pansionssträvan. Det lmtolska 
Tyskland bedriver också en om
fattande och målmecl�eten mis-
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sionsverksamhet både ibland icke 
katolska kristna folk och i hedna
}änderna. Bonifaciusrföreningen' 
har verksamt understött katolieis
mens utbredande i Niordtyskland, 
en liskraftig fi'lialavdelning .finns 
som förut i Credo nämnts, av 
"L'Oeuvre de la propagation de la 
Foi" under namn av "Franciskus
Xaveriusförening·en". Den tyska 
avdelningen av "L'Oeuvre de la 
Sainte Enfance" insamlade un
der det svåra krig·såret 1917-1918 
över · tre millioner mark för de 
hedniska barnen. - Svårt har den 
katols.ka missionen träffats av 
de /bestämmelser i V ersailles-fre
den, som från missionsf.älten ute
slöt de tyska missionärerna. In
flytelserika röster ha dock även i 
Ententens länder höjts för upphä
vande av ,dessa förbud, som göra 
intrång i Kyrkans suveräna rätt 
att själv bestämma, vilka natio
ner hon vill skola ,deltaga i arbe
tet .för utvidgandet av hennes 
gränser. Bl. a. ha den amerikan
ska tidsskriften "America" och de 
franska jesuiternas vetenskapliga 
organ "Les Etudes" beklagat des
sa . paragrafer i freclsdokunientet, 
och den påvliga politiken arbetar 
ty.st men verksamt för deras av-
lägsnande. 

Tysklands katolska Kyrka käm
par emellertid alltjämt i en all
varlig Och för framtiden ö1desdi
ger tid. Stora äro hennes uppgif
ter och lång väg har ihon ännu till 
målet : hela fosterlandets återvin
nande åt fädernas tro. Om vi kas
ta en blick på en karta över elen 
katolska och den protestantiska re
ligionens ut!bredning i Tyskland 
vid mitten av 1500-talet och på en 
motsvarande från vår tid skola vi 
likväl upptäcka, att iden romerska 
Kyrkan gjort erövringar och 
just mt ibefinner hon sig i ett .för
hoppningsfullt .framträngande mot 
norr. H o n  bär ej i sitt innersta 
väsen på en olöslig motsäg·else, 
som hotar att spränga henne. H o n  
behöver ej överskyla sina läror 
med tvetydiga formler som kunna 
tolkas på olika sätt av människor 



med dimmig tankeförmåga. · H o n 
har ej behov av statens beskyd
dande hand Iför · att hålla ihop ett 
samfund, som annar·s skulle .brista 
som en såpbubbla. H e n n e s  lä
ra är allt igenom en•hetlJ,g och dess 
olika delar stå i det intimaste srum
manhang med varandra, så att 
konsekvenserna log,iskt följa ur 
premisserna. Ty den är klar 00h 
ren som · ljuset och tränger rakt 
in i de benådade själar, som äga 
en oförsvag.ad .andlig synkrruft och 
älska - ej motsägelsefyllda töcken 
- utan dagen och sanningens sol. 

. 

. Sveriges; li!Irsom det övriga N or
dens katolska Kyrka, har ibesökts 
av en apostolisk v,isitator, bisko
pen av Hertogenlbosch i Holland, 
Mgr Diepen. Han anlände till 
Stockholm elen 28 juni ooh fort
satte samma wfton till Hälsingfors 
för att med ,den finska regeringen 
ordna elen <katolska Kyrkans i 
Finland stäUning efter befriel
sen från Ryssland. Till följd här
av fick Mgr Diepen ett ,både hjärt
ligt och vördnadsfullt mottagande 
av de finska .myndighete;ma. Se
nare återvände hari filf Sverige. 
Både i Sankt Eriks och Sankta 
Eugenias kyrkor läste han elen he.:. 

liga mässan och talade till för
samlingen. Det både höga och 
ovanliga besöket väckte också här 
i Sverige rätt mycken uppmärk
samhet. Dagens Nyheter .omta
lade utförligt elen holländske pre
latens ankomst och innehöll sena
re också en interview med elen 
aipostoliske visitatorn. Den katol
ska församlingen i Gävle fick även 
mottaga ett ibesök av elen out
tröttliga biskop Diepen. Fredagen 
den 5 juli fortsatte han sin resa, 
som . närmast gällde det katolska 
Norge. 

Det s c h w e i z i s k a  förbunds
rådet har enhälligt beslutat att 
medgiva återupprättanclet av elen 
påvliga nuntiaituren i Schweiz 
med säte i Bern. 

S t o r-b r i t a n n i e n s katolska 
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ungclomsföreningar ha under . ärke
biskopens av Birmingiham, Mgr 
Ilsleys, heclerspresidium •hållit sitt 
årsmöte i dennes residensstad. Tal
rika ombud hade infunnit sig, . Hu
vud.föremålet för rförhancllingarna 
var, hur man på bästa sätt skulle 
bekämpa den sig allt mer utbre
clancle spiritismen. 

I London har hållits ett intres
sant möte under namn av "Den 
anglo-katolska kongressen". Den 
hade inkallats av högkyrkoriktnin
gens ledare för att diskutera de 
brännande relig,iösa frågorna. För
handlingarna öppnades med en 
gudstjänst i deri ritualistiska St. 
Albans kyrka. . Vid .detta tillfälle 
anordnades en högtidlig procession. 
I spetsen buros kors och fano1· och 
biskoparna voro prydda med mit
ror. Efter det yttre att döma hade 
man kunnat tro, att det var en ka
tolsk procession. OmJcr. 13000 per
Eioner åhörde förhandlingarna i 
A]bert Hall. Även medlemmar 
av .anglikanska munkordnar voro 
närvarande. I resolutionen föror
dades återföreningen med elen ro
merska Kyrkan. 

Den 8-10 juni färades ärkestiftet 
C h i c .a g o s 75-årsjuJbileum. En 
påvlig delegat Mgr Bonzano, kar
dinalerna Gibbons . och · O'Connel, 
ärkelbiskoparna av New-York och 
St Louis tilliika med många prela
ter och präster rfrån hela ärkesti1'
tet deltogo i de storartade kyrkli
ga högticlligheterna. Därefter för
anstaltade 170 katolska högre och 
lägre skolor ett •histol'iskt festtåg 
med över 25000 deltagare. Av ju
bilem:nskollekten bestämde ärke
biskopen av Chicago, Mgr Munde
lein, 1 ½ milj . frcs. till utvidgande 
av det katolska universitetet i 
Aera i IUinois och årterstoden, 
375 000 francs, till 1barmhärtighets
verk. 

För första gången på snart 400 
år höllo d a n s k a k a t o 1 i k e r 
sänd. cl. 4 juli en ordnad pilgrims
färd till elen gamla vallfartsorten 
Haraldstecl på .Själlancl, där ännu 



ruinen av ett ärevördigt kapell lig
ger på den plats, där elen helige 
Knut Lavarcl föll för en lömsk 
mördarehand. Med ett stort ,blom
sterkors i spetsen tågade de hög
tidsstämda pilgrimerna under sång 
och bön från Sankt Benclt Kirke · i 
Ring·sted,. där de nedlagt en stor 
eklövskrans på 'helgonets grav, ut 
till Haraldsteds minnesrika skog. 
Den andlig·a behållningen av den
na sällsynta festdag· var stor, och 
det tycks vara meningen, att .för 
framtiden en vallfärd till den he-
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lige Knut Lavards Kapell varje 
år skall äga rum. Credo del
tage1· i elen starka festglädjen. 
År det ej ett gott varsel för kom
mande år, att elen första offent
liga vallfärden till Haraldstecl ef
ter 1500:talets stora ky1,kliga 
söndring sålunda kom att äga rum 
samma år, som Sönclerjyllancl, den 
helige Knut Lavards hertigdöme, 
efter den nationella söndringens 
dystra år, omsider blivit återd'öre
nat med sitt moderland Danmark, 

B.  B.  

LITTERATURANMALAN. 

M. van der Hagen S. J. ,  Hvor 
er Kristi kirke1 Kristiania, St. 
Olavs Trykkeris forlag. 153 .s•�d. 
kr. 2 : 50. 

Föreliggande lilla al'bete av den hol
ländske patern v. cl. Hagen har översatts 
till norska och delvis beal'betats, av re
daktören för S :t Olav, pastor H. J. van 
der Velclen. Det holländska o riginalet har 
under kort tid vunnit en storartad sprid
ning (53,000 ex.) i sitt hemland. Och detta 
är ej att unclra över. - För clet första 
behandlar j u  boken ett problem av den 
allra största betydelse för varje tänkande 
människa, särskilt i v·åra dagar, då elen 
andliga bolsj evismen firar sina orgier på 
det religiösa ,området. Inför vår tids bro
kiga virrvarr av sekter ocl1 inför den på
gående omvärderingen av alla religiösa 
värden, varvid vrura dagars radikala teolo
ger tävla om att exponera sin hypermo
derna vetenskaplighet, inför detta kaos av 
åsikter tränger sig säkert hos många san
ningssökande protestanter den gamla frå
gan fram : Vad är sanning? För dessa 
närmast vill boken vara en vägledare. -
Vad som vidare gjort iboken så populär, 
är författarens lyckliga förmåga att i 
enkla ord och uttryck kunna behancUa in
vecklade problem. Genom sitt okonst
lade, frän retori,slc grannlåt fria llramstäl,1-
ningssätt måste han vinna allas hjärtan. 

Till sin natur är boken en propaganda.
skrift, i det elen vill visa sanningssökaren 
vägen til� den enda kyrkan, Kristi sanna 
kyrka, som trotsar tidens stormar och 
står lika fast I dag som någonsin. Men 
trots dess propagandasyfte saknar man 

varje s,pär . a,v polemisk hätsklief i boken, 
man värmes i sitället av den kärlek, var
med förf. redan i förordet vänder sig till 
cle skeptiiska och annorlunda tänkande, 
som ärligt söka S'anningen. I e n punkt 
kommer förl'. kanske att i början stöta 
en och annan för huvudet, nämligen då 
han nedrycker Luther från den piedestal 
av fromhet och helighet, som han ännu i 
många protestanters ögon intager. Men 
alla omdömen grund:a sig på citat ur 
Luthers egna skrifter med tydligt angi
ven källa, och alla mås.te mer eller mindre 
motvilligt instämma ,i vad förf. säger om 
"den· store religionsförbättrarens" liv och 
lära. ·· 

Boken innehåller tre delar. Den första 
handlar om Kristi sanna kyrka i allmän
het, den andra om dess kännetecken och 
karaktäri'Stiska egenskaper o ch elen tredje 
om skillnaden mellan katolicism o ch pro
testantism. Särskilt läsvärd är krtltiken 
av elen pl'otestantiska uppfattningen om 
bibeln såsom det enda rättesnöret för tron 
saJIDt den i samband därmed lämnade fram
ställningen av traditionens nödvändighet. 
Klart och tydligt framläggas alltid de olika 
uppfattningarna breclvicl varandra, och 
med omutlig logik clrager förf. sin a  slut
leclningar. Var och en som har ögon att 
se med och ej låter känslor och fördomar 
fara i väg mecl förståndet, måste b öja sig 
för sanningen. 

Boken förtjänar att . spriclas i vicla kret
sar, ej minst i katolska, ty den belyser 
ofta problemen i en ny dager, och vi ha 
alla att lära av elen. Språket bör ej av
skräcka, det är synnerligen lättläst norska. 

H u g o A n cl e r s s o n. 
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CREDOS BREV. 

Om den katolska propagancJan. 

Denna g·ång vill Credo skriva 
ett öppet brev om d e n k a t o 1 s k a 
p r o tP a g a n d a n här i Norden. 
För någon tid sedan hänvisade en 
protestantisk föredragshållare till 
vår lilla tidss:krift som den bästa 
kunskapskälla för alla, som på 
närmare håll önskade lära känna 
denna farliga verksamhet, som 
skulle vara både "målmedveten 
och framgångsrik". För att yt
terlig·are ge handledning M de vet
g·iriga vill Credo själv nu säga 
några ord i denna tydHgen gan
ska aktuella fråg·a. 

Om den katolska propag·andan i 
Norden kunde man kanske uttala 
den förlblufö'ande sanningen: 
"Den hade ,finnes och icke .finnes". 
Först och främst måste vi riktigt 
klargöra för ibåde oss själva och 
andra, att den verklig.en existe
rar. I själva ordet "katolsk" kun
de propagandaJbegreppet sägas lig
ga dolt. Katolsk 'betyder ju all
männelig = bestämd för alla folk 
och >för alla tider, med elen klara 
av Herren själv givna uppgiften 
att "lära alla fo}k", att vinna hela 
mänskligheten. Det är ju endast 
natur}igt, det faller av sig självt, 
att man gärna vill sprida den san
ri.ing, som man vet vara elen ofel
bara, dPn absoluta. Men då här
tili komm.er att elen sanna tron en
ligt kat&sk uppfattning är nöd
vändig för själens eviga frälsning, 
-- "Den som tror och låter döpa 

sig, han skall varda salig" -, så 
förstl1r man lätt, att Kristi Kyrka 
fullsti.\ndigt skulle svika shi höga 
uppgift, om hon icke med all möj
lig kraft och iver drev sin propa
g·ancla -- alltid och överallt på j or- -
den. 

Visf-:erl ;gen göra vi skillnad 
mellan hedningar och icke-katol
ska kristna. Visserligen äro vi 
överi.ygaclc, att troende protestan
ter, rnn1 ,1tan eg3n skuld befinna 
sig utanfi:r elen s;:,nna Kyrkan, väl 
kunu:-i vinna syndaförlåtelse och 
frälsning·, 3.l li.inge de äro i god tro. 
Men drs:oa våra kringirrande 
bröders andliga läg·e har genom 
den allra sista tidens utveckling 
avHt, ärt försämrats - icke minst 
inom vårv. landarnären. Vårt pro
pagandaarbete i nutidens Skan
dinavien bland alla dessa sökande 
och sönderslitna själar kommer 
mycket att ,påminna om livrädd
ningsmanskapets vid ett skepps
brott. V ad skulle man väl säga 
om lotsar och sjömän, som ha säk
ra och beprövade rä:ddningsbåtar 
till hands men i alla fall stodo 
tveksamma och rädda ikvar på 
klippstranclen en stormig natt en
dast förströdda, lyssnande till nöd
signalerna från sjunkande skepp� 
Ännu sttängare :borde omdömet bli 
om nutidens nordiska katoliker, 
ifall de e t t ö g o n b 1 i c k glömde 
sin heliga, med djupt ansvar före
nade propagandaplikt. 



De som nu både i tal och skrift 
beskärma sig· över "den katolska 
propagandan i Norden". borde min
nas en gammal, välkänd versrad : 
"V ar voro vi, om den ej funnits 
till i" För mer än 1000 år sedan 
bödade ju en katols·k · propaganda 
här uppe, som trots hårdnackat 
motstånd och oräkneliga vansklig
heter slutfördes genom trenne 
långa sekler, ,  ett storslaget tåla
modsarbete utan mycket buller och 
bråk, men i stället med ett i vår 
historia en:ast'ående resultat : de 
vilda, obändiga no11dmännens ,krist-
1iande och civiliserande. Utan 
denna hjältemodiga katolska pro
pa,ganda ha'de vi inte haft någon 
Sankt Ansgar, någon Olav Trygg
vason, ll'ågon Helig· Birgitta i våra 
minnens tempelgård. Den förutan 
hade aldrig Snorres Edda, aldrig· 
''Sankt Göran och draken" i Stock
holms Storkyrka� aldrig "Den 
signade dag" trätt tfram i verklig
hetens värld. Våra statskyrkliga 
samt.Ida hade - om ej denna me
deltiodens katolska propaganda fö
regått deras egen - nu måst re
da sig utan flera av sina skönaste 
klenoder, domkyrkorna i Lund, 
Uppsala och Trondhjem och otali
ga andra tempel på land och i stad, 
utmärkta att ha till "stämnings
fulla" gudstjänster, alla de IJiärliga 
statyer och bilder, som nu ståta i 
främsta ledet iPå deras "utställ
ningar för kyrklig konst" och så 
mycket, myQket annat. Sigtuna
stiftelsen, som vill vara ett "ib'ål
verk" mot det framträngande Rom, 
har som lämpligt centrum för sin 
verksamhet valt en idyllisk gam
mal klosterstad, som rl'ått sin sär
egna karaktär uteslutande av min
nena från den tid, då Rom första 
gången segerrikt framträngde i 
Norden ! För att nu inte tala om 
den ömtåliga penningefrågan, 
som spelar en så stor roll också i 
kyrkligt a11bete. Huru ha väl h11-

vudparten av de prästgåi.·dar och 
fromma stjrftelser och goda pre
benden, som nu förefinnas i N or
dens lutherska kyrkor tillkommit 
om ej som ekonamiska frukter av 
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gammal , god katolsk propaganda 
in ultima 'I'hulei 

Alltså - den katolska propagan
dan finnes verkligen, djupt ibe
grund.ad i vår Kyrkas hela up,p
fattning, av alla goda ·katoliker be
tra:ktacl som en helig, en oavvislig 
plikt. Den 1har också i forpa ti
der ivrigt bedrivits här i N01,den, 
fastän de, som nu njuta av dennas 
materiella frukter, visa oss så sval 
tacksamhet och välvilja. 

Men hur kunna vi då i sa,mma 
andedrag påstå att den i c k e 
f i n  n e st Vi svara : Den finnes 
alldeles icke - i elen mening, som 
åtskilliga utomstående tyckas in
lägga i ordet "katolsk propagan
da". Den är sålunda varken "dold" 
eller "smygande" utan öppen och 
ärlig. En värderad konkurrent
redaktör har vid Credos framträ
dande högtidligen förklarat, att 
han ville "hålla ett öga" på elen 
katolska propagandan i Sverige, 
som nu så uppenbart trädde fram 
i dagen. Hans observationer vilja 
vi med största nöje vara: föremål 
för. Vi göra ingenting i propa
gandaväg, srnn vi ,behöva skämmas 
för, vi ha: alltid ÖPJ.Jet visat, vad vi 
vilja. Detsamma gäller våra båda 
stridskamrater fö1· den katolska sa
ken i Norden. "Nordisk U geblad 
for katolske Kristne" i Danmark 
och "Sankt Olav" i Norge. 

Vidare misstaga sig våra för
skräckta antagonister grundligt, 
om de tro, att vi hoppas frarrnJrnlla 
några plötsliga katolska väckelser 
ute bland folket. Vi äro alltför 
gammaldags för att deltaga i nu
tJidens ytliga kv,antitetsclyrkan, 
som tror sig kunna mäta ett sam
funds styrka och framgång uteslu
tande med tillfhjälp av statistikens 
siffror. Vi äro inte de, som gå om
kring och samla hop så ,många sjä
lar som möjligt utan tanke på 
v i 1 k a och h u r u d a n a dessa 
äTO. Det är inte för intet, som va. 
nog,grant pröva och länge under
visa de människor, som önska bli
va upptagna i vår Kyrka. 

Lika lite vänta vi oss några 
h a s t i g a  och påtagliga resultat 



av vår katolska propag-anda. Sna
rare skulle sådana endast ,för.,. 
skräcka :och oroa oss. "Sakta men 
säkert" är vårt vahwråk nu som 
förr. Varför äro vi väl så nöjda 
med, så glada över de små re
sultat som vii uppnått, om icke 
just därför, att dessa vuxit frrum 
sakta men säkerU ,Samtiden kan 
alltså lugna sig. Vi planera inga 
teatraliska, i grund och !botten 
eflfektlösa korståg i stor stil, vi 
åsyfta inga massrörelser bland de 
breda lagren. 

'Dill slut en välmenande avskeds
hälsning till den egentlige adressa
ten. Det finnes så många slags 
propagandister i vår snöiga Nord 
för närvarande. Tungomålstalare 
vrida sig· i hysteriska anfall, ad
ventister prnfetera tvärsäkert om 
världens snara undm·g·ång, "Efra
ims döttrar" fara omkring i ibyg
derna och utkolportera sina ,fan-
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tastiska läror. Spiritister sitta i 
andakt omkring sina dansande 
bord och anclefotografier, christi
an-scientister snärja lättrogna och 
veka själar me.d sin fashionabla 
humbug. Fritänkare omskapa re
ligionsundervisningen i stafasko
lorna efter sin smak, anarkister 
predika ostra,:llfat det råa våldets 
och osedlighetens förledande evan
gelium. Om allt detta talar den 
med · ka'tolsk vignett prydda Vår 
Lösen och övriga Sionsväktare fö
ga eller intet, så mydrnt mer om 
"den katolska prQPagandan". Vore 
det ej på tiden, att de kastade en 
nykter ·blick på det andliga nutids
läget och avfyrade sin ammuni
tion åt rätt håll. Om de finna det 
svårt att tolka sina egna symbo
ler, borde de åtminstone bättre sö
ka tyda tidens tecken. Detta ön
skar dem åtminstone uppriktigt 

C r e d o. 

MONSEIGNEU·R ROBERT HUGH 

BENSON SOM FÖRFATTARE. 

(Forts. _från föreg. nr.) 

Vid alla stä;llen a,v högsta patos 
är Hugh B enson fåordig, en smula 
kärv men så mycket mera vältalig. 
Man !äg.ger ifrån sig denna bok 
som blivit en kär, på samma sätt 
som man ,för tillfället 1lämnat en 
vän, efter vilkens möte man åter 
längtar. The Kings Adb.imr1'nent, 
Hugh Bensons andra bok handlar 
om Henrik d. 8 :des tid ocp. tor
de alltså kunna anses som inled
ningen till By What Authority. 

Den til]kom dock senare, alltså 
då författaren redan hade övergått 
till katolicismen. I själva verket ä
ro dessa båda varandra komplette
rande romaner så lika till sin 
byg.gnad, icke endast vad innehål
let beträffar - förföljandet av 
Kyrkan - utan själva karaktärs
grupperingen företer i denna som 
i den · föregående sådana likheter, 

att den strängt taget icke avslöjar 
någon ny sida av författaren. Den 
är dock värd att läsa,s ! 

Bland andra figurer i denna se
nare roman framstår elen ädle Tho
mas Moor och hela hans hem i en 
g·yllene dager, och hans martyrdöd 
är gi·ipande skildrad med enkl.'l 
oclh värdiga ord. 

Att i tillkomst- och tidsordning· 
uppställa alla Hugh Benso'n.s verk 
är mig omöjligt, då j�g .  ej h,ar en 
förteckning däröver. Vare det nog · 
sagt, att under . hans tio-års långa 
pr.oduktionstid, det formligen dug
gade med romaner, noveller och 
rent kyrkliga uppsatser. 

Bland de mera kända - i själva 
verket äro väl alla lika kända -
märkas The Queens Tradegi, The 
Lord of the World ; The Dawn of 
All; Carne Rack, Carne Rruhi; An 
A verage Man; The Necromanccos., 



The Connventionalist ; The Senti
mentalists A. Cowa1id; N one Other 
Gods, The Mirror of Sehalott ; The 
Light Invisible ; Ohrist in the 
Church; Paradoxes of Oatholi
cism; The upper R-oom m.  fl. Hans 
produktion har . varit övervä1di
gancle ! 

Jag medger gärna - jag har ej 
läst alla, - men dock större delen 
av hans arbeten, och kan därför 
ej yttra mig om vart och ett av 
dessa hans verk. 

The Lm,d o,f the World torde va
ra den enda till svenska överförda 
b-oken. 

Under namn .av Världens furste 
finnes denna framtidsroman att 
tillgå hos vår.a svenska bokhandla
re. Den har .anmälts i Svenska Dag
bladet av dr. Fredrik Böök, vil
ken i de amplaste lov-ord presen
terade den för svensk allmäll'het. 

Romanen är utopisk ! Den är 
starkt konstruerad och förlagd till 
slutet av 20 :de århundradet, då de 
enda jrdeella motsättningar som 
återstå hos mänskligheten är ka
tolicism d. v. s. Kyrkan och det so
cialistiska tänkesättet. - K-onse
kvenserna äro dragna så långt 
författarens uppd'inningsförmåga 
tillåtit. 

Det är här han låter anticlb.rist 
uppträda som mänsklighetens 
förmedlare och enare. 

Mitt rike ä,r endast av denna 
v,ärlden blir mottot på den icke
katolska världens tänkande. 

För att tillintetgöra de kristna. 
användes alla medel. 

Rom, so1n blivit de avsatta kej
sarnes och konungarnes sista till
flykt under Petri efterträdares 
splira rymmer en ,av resten ·av de 
troende. 

Messan ifiras i S :n Pietro av den 
Helige Faidern, ministrerad .av f .. d. 
kej,sare oc\h konungar. 

Detta skådespel, denna scen har 
fått en oförliknelig, oförgätligi 
patetisk form under Hugh Ben
sons penna. 

Rom grusa,s, förinta,s ! 
Allt troende kött skall dö. 
Men hiera1·kin uppstår genom 
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den flyktande kardinal Franklin, 
som i det heliga landet vald till 
påve utnämner sina tolv kardina
ler spridda över hela världen. 

Den nystiftade martyrordens 
listor på bekännare, som . stupat 
för sin tro strömma till Kyrkans 
centrum. 

Av de tolv kardinalerna blir en 
förrädare, och avslöjar den Heli
ga Faderns vistelseort. 

Påsken stundar och i en uppen
barelse undfår Kyrkans över-hu
vud visshet. 

Själva påskdagen samlas hos 
den Helige Fadern de trofasta el
va av Kyrkans kardinaler för att i 
det obetydliga lanthuset i Naza
retlhs närhet fira uppstiåndelsens 
under. 

Antichrists, d'rån hela elen socia
listiska världen uppbådade luftflot
ta är samtidigt på väg· till N aza
reth för att nied döden och förin
telsen straffa dessa uproriska. 

Den Helige Fadern sönclerriver 
martyrlistorna, mässan firas och 
efter denna tåga alla ut i stil'la 
procession över vars huvud straff
lotten svävar : - Så går världen 
under. Tiden är slut ! 

För · att skild1�a denna tid har 
författaren tillgripit allt det ma
skineri i telmisik:t hänseende, som 
torde finna sin motsvarighet i en 
framtid. 

Intet .av dessa ,hjälpmedel gör 
dock ett löjligt eller konstlat in
tryck. Konsekvenserna äro så sä
kert dragna som linierna i ett 
perspektiv vilka peka mot huvud
punkten. 

I vissa ihänseenden har denna 
The Lord od' the World varit pro
fetisk. · 

Då denna bok utkom i handeln 
gjorde · elen berättigat uppseende, 
men den katol,ska vär1den uttryck
te både i ta:l och skr.i.d't sin ,sorg ö
ver att författaren hade en så pes- . 
s.:imistisk syn på frarrntiden. Slml
le man ej kunna tänka sig motsat
sen. 

Hugh Benson, för vilken pro
blemställningen alltid verkade eg
gande grep sig genast an att för-



fatta ett nytt opus, där han lät 
v.ärlden utveckla sig efter katolsika 
principer. 
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Verket heter på engelska The 
Dawn of All. 

Å ven denna bok är utopisk men 
i ,diametral motsats mot socialis
mens schematiserande anda låter 
han !här det ind.ividuella bli starkt 
betonat. 

Han återgår till - eller om ,man 
så vill - fullföljer medeltidens 
sannhällsordning. 

Fantasien och skönheten förhär
ska ända därhän att dräkterna i 
sin måleriska skepnad bliva det 
yttre märket på individens livs
kall. 

H ugh Bensons första verk var : 
By what Authority, en histo
ris,k roman förlagd till drott
ning, _ Elisabeths reg·ering. Det 
märkväi�digia med den helt katol
ska skildringen i denna ganska 
digra volym är, att författaren 
skrev den i n n a n  han konverte
rat. Det var, s<nn om studiet 
av religionsstriderna ullider den
na Englands upprörda epok ha:de 
klarlagt hans religiösa åskådning 
och han efter avslutandie av det
ta sitt förstlingsverk blivit 
fullt färdig med sig själv för att 
definitivt övergiå · till moderkyr
kan. 
· I By what AuthOTity låter han 
tvänne familjer av olika trosbe
kännelse par,alellt utveckla 1sfug 
och gå mot sina respektive öden. 

A ena sidan, kiatolikcen å den 
andra protestanten (metodisten) ! 

A ena sidan Kyrkan själv med 
sin tradition och sin bergfasthet, 
å andra sidan den intuitiva from
heten. 

Ur båda familjerna spir,a d'rön 
till kyrklig kallelse - men. även 
faror lura, och avfall stunda. 
Hur sedan Hl1.gh Benson låter' ka
raktä�·erna d'iät1a:s samman och 
bilda mönster, hur ,händelsetrå
darna spinnaJS ända upp till trö
nen själv, till Elisabeth, skall lä
s,as och icke beskrivas. 

Här finne.s ,ypperligt . lteckna,die 
karaktärer, påtagliga i sin styr-

ka och fyllda av både humor och 
patos. Även själva den yttre 
händelsen är mlångia igånger gi
ven med poetisk charme, då även
tyret, naturen eller hovet beskri
ves. Exempelvis är :den ungia 
hlivand,e katolska prästen An
thomy's au\diens· hos :IDlisrubeth, 
där han bönfaller om sin vän 
Maxwells liv både gripande och 
spännande, och den .luft av in
trig· och spänning så. eggande för 
raffinera,de själa:r, vilken mnsvä
var den ung-e suplikanten vid 
hov1be:söket är tolkat med verklig 
bravur. 

Så når han så småningom d'ram 
till det stora patos som präglar 
jesuitpatern Campions martyr
död. vilken följes till gialgen av 
sina tro.s/_foärnc]er, ochi vilk� 1111ed' 
risk av sina egna liv hänsynslöst 
hed.ja högt för hans själ på själva 
avrättsplatsen. 

Den stora katastrofen i boken 
inträd'far diå Huhert Maxwell, av
fälling från den katolska Kyrkan, 
på befallning .från högsta ort är 
på jakt efter det katolskia p1-.äis
terskapet och infångar en av dess 
ledamöter. 

Vid för.följa:ndet har han endast 
jagat honom som ett nummer 
bliand de många han vet ej 
hans namn - ! Vkl konlfronta
tionen visar det sig att han sig 
själv ovetande bringat i snaran 
sin egen ungdomsvän - A ntho
my. 

Boken slutar vid Anthomys 
dödsläger, då ha:n efter sträck
bänkens fasor, hör bönerna för 
de flöende läsas av sin syster 
!sabel! 

Ä'ven i denna bok finnas oför
gätliga kapitel. 

Jag behöver blott påminna om 
d.et första där kardinal Moster
man i Hyde Park åihör en katolsk 
prästs predikan inför en kompakt 
åhörarskara. - Å ven här har han 
blivit sannspådd - fenomenet lär 
i ·våra dagar äga rum fast inom 
vidare trängre rain. Eller i ett av 
slutkapitlen den ,scen, där Hans 
Heli.ghet som sin egen ambassadör 



uppträder i Berlin inför socialis:.. 
terna,s tribunal. 

Här utv,ecklar Hugh Benson 
trots den översinnliga betoningen 
en påtaglighet i själva skildringen 
som · 1wmmer oss att bäva ! 

I dessa högTe romaner är det 
mänskligheten ocih Kyrkan, som 
utgöra det centrum, kring vilket 
han gTupperar de :handlande fi
gurerna. 

Men även inom iiiutidsroma
nens fält har han visat sig lika 
konkret och i denna ,gren av sin 
diktning låter han den engelska 
humorn som en hälsosam olja 
smörja hela maskineriet så att ej 
hjulen gnissla. 

Om man exempelvis läser hans 
N one Other Gods får man det 
starkaste intryck av författarens 
förmå:ga att sätta sig in i moder
na · :människors av alla klasser 
tänkesätt. 

Här finnes förskrifts-lorden 
som gör allt av konvention : Man 
vet helt på förhand vad han vid 
det och det tillfället måste säga. 

Men även den älskvärda sport
älskande Cambridge-sfatdenten, 
vilkens liv är i gei:uen rätlinigt 
och sunt -avlockar han i denna bok 
egenheter som gör honom till en 
människa och ej endast till typ. 

Själva den degen@erade tram
pen med sitt impulsbehov och 
korta livsihorizont tar säker form 
under Hugh Bensons penna. 

I denna None Other Gods mö
ter oss alla Englands .klasser och 
koncentreras till ett brinnande 
fokus i Franks gestalt den unge 
earl-sonen, som, förskjuten av 
sin far på grund av sin övergång 
till katolicismen, · går ut som 
tramp på må ocih få. 

Han finner ,sin inission och ·mö
ter sitt öde i en grym död. 

Så som J 11lnatten i W estminster 
Kathedral är beskriven ! 

Frank är den ende ännu kvar
blivande i kyrkan · förutom en 
präst. Han knäböjer orörligt 
framför den ännu ej avtäckta 
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krubban hängivande sig åt sin 
Gud. 

Hans :miss-on är fnillbordlad. 
- Då går den ensamme prästen 
förbi denna i grO'Va solkiga klä
der utstyrda knäböjande, och vad 
han ser i Franks ansikte övergår 
allt vad 1han någonsin sett eller 
kommer att få se på denna j ord. 

Det är Franks : Unity with God. 
Det mär1diga med None other 

Gods är att Frank ej är diktad -
berättelsen "är sann, förtäljd av 
många vittnen och bestyrkt av 
iakttagare, 

Samma är förhållandet med 
The Conventionalists. Där är den 
unge A1lgy Bannister medel
punkten. Å ven i denna roman 
har förf,wtta:ren stött sig på sak
liga händelser. - Den engelska 
konventionen får välförtjänta 
snärtar och behandlas med den 
fina, förnäma ironi, som gör än 
starkare intryck än den krafti
gaste av:basning, 

I denna \engelska konv,entio
nella miljö hos en anstolt "land
lord". där 1själva �garrökningen 
och whi,skydrickan äro under
kastade helgad ritual skjuter 
.Algy fram s,om en överraskande 
gyllne lilja tPå en familjeäiwd, 
förtorkad spanskrörskäpp. 

Rönet är förbluffande - rent 
fenoment, och naturligtvis vill ej 
spanskröret erkänna denna otill..
ständiga meta1�morfos. 

Han är den "tokiga" i familjen 
"the fool od' the family", som hatar 
the five oclodk tea och allt det 
"Soft nonsens-e" som under dylika 
pratstunder fylla luften med ljud. 
I första lmpitlet stöter han till
sammans med Hugh Benson själv 
under .. en promenad ner till järn- · 
väg,sstationen , kL 3 en , morgon ·på 
Londons tysta gator. 

Redan denna begynnelse av be ... 
rättelsen har en förtrollande ton 
över sig, genomtindrad av gry
ningsljus och djupa tankar. 

(Forts.) 
L e n n a i' t N y, b 1 o m. 
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR. 

STOCI{HOUI. E n Il ö g t i cl 1 i g s o r g e
g u cl s t  j ä n  s t ägde lörclagcn elen 26 j uni 
rum i S :t Josefs grav kapell å församlingens 
Jcyrkogårcl. Det från Belgien hitförda 
stoftet av fru excellens L o u i s e v o n 
K o  u cl r i o f f s k y  bisattes clå i clet av elen 
avlidna till församlingen skänkta gravkapel
let, vilket av denna anleclning lJlivit rikt 
sm;yckat med bfommor och ljus. Hans Hög
vördighet Biskopen, assisterad av pasto
rerna Benelius och Nordmark, frambar det 
heliga mässoffret, tacksamt ihågkomrnancle 
elen avliclna o ch hennes i livstiden. mot 
församlingen visacle välvilja. Nu vilar hon 
i kryptan und'er kapellet, där även clet 
gemensamma viilorummet för försam
lingens präster irn,etts. R. I. P .  

Onsdagen elen 7 j uli voro åter många av 
Stockholms katoliker församlacle i clet 
vackra Sankt Josefs kapellet på försam
lingens kyrkogård för att följa Tandläkaren 
A x  e 1 z a n  i c h e 1 1  i till sista vilan. Pastor 
Bcnelius höll ett anslåencle griftetal över 
elen· avlidne, som under hela sitt liv 
varit en varm och ivrig lrntolilL Föcltl i 
Stockholm år 1859 genomgick doktor Za
nichelli f'örst den katolska skolan på Söcler 
för att sedan skiclrns till Sankt Andreas 
Kollegium på Ordrupshöj str.ax utanför 
Köpenhamn, som på elen tiden just hacle 
b örjat sin verksamhet. Också sin utlJild
ning till tandläkare erhöll han i D anmark 
av li:äncla specialister. Återkommen till 
fäclernestaden öppnacle han här praktik, 
som han mecl största energi fortsatt äncla 
fram till sin sista sjukclom. Alltid mun-

ter och ungdomlig följde han mecl största 
intresse Kyrkans, verksamhet här i landet. 
Också Credo hacle i honom en uppriktig 
vän och cleltager lilm uppriktigt i elen all
männa saknaden. R. I. P. 

GÄVLE. P a st o r  H e n r i k  T e l g
m a n n, som under cle fyra senaste åren fö
restått lcatolslm ,församlingen i Gävle, från
träcltle i ·juni månad denna sin b efattning för 
att utgå som m'is,s1ionär till J{'ongo. Sveriges 
katolfäer och i synnerhet hans försum
lingsbor i Gävle o ch Norrland, som i tacln
samt minne bevara Pastor 'l'elgmanns ni
tislrn arbete i elen svenska missionen och 
hans fina, försynta, hjärtc.vinnancle pe,r
sonligl1ct, följa honom med sina varmaste 
lyckönskningar till hans nya verksamhets
fält, till clet uppoff,rancle arbetet i hedna
missionen. Creclo, som i Pastor Teligmann 
ägt en högt värcleracl vän, tillönskar ho
nom Gucls 1'ilmste välsigne1se. 

'I'ill Pastor Telgmanns efterträdare i 
Gävle har kallats P a s t o r F r a n s 
B o r k a, som efter fyra års vistelse i ut
landet återvänt till Sverige. Pastor Borka 
torde vara bekant för cle flesta av Credos 
läsare från sin mångåriga verksamhet i 
St. Josefs församling i Göteborg och från 
Stoclrholm, där han några år verkat vid 
S :ta Eugenia kyrka. Aven åt honom 
önskas hjär;tligt Guds, rikaste välsignelse 
till ett framgångsrikt arbete i hans nya 
församling, som är mycket vidsträckt. Till 
Gävle församling höra nämligen även cle i 
Norrlancl spriclcla katolikerna, cläriblancl 
ett 100-tal i Forssa i Hälsingland. 
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E n v a. r  
som är lntressera.d tar Credo och for dess tra.mtid ombedjes 

va.rm:t a.:tt stödja. :tidskriften. De:t sker i forsta. ha.nd genom a.:t:t 

prenumerera. på. densa.mma. och a.tt verka. tör dess 

spridning i vida.ste kre:tsa.r. 

Sprid Credo ! 
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A U G U STI  

1 .  Söndarr. Tionde eftei• Pinrrst. 17. Tisdag. St. Hyacinthus, bekännare. 
Onselag·. Dag inom oktaven av Ma

ria Him.-färd. 
2. Måndag. St. A1fons M. de . Lig,orio. 18. 

Kyrko lärare. 
3. Tisdag. St. Stephanus, protomarty- 19. Torselag. Dag inom oktaven av Ma

ria Him.-Färel. ren. 
4. Onsdag. St. Dominilms, bekännare. 
5. 'l'orsdag. St. Mar.ia ael Nives. 
6. Fredag. Jesu Kristi Förklaring. (Jesu 

hjärtas freclag.) 
7. Lördag. St. Kajetanus, bekännare. 
8. Söndarr. . Elfte efte1' Pinrrst. 
9. Måndag. Vigilclag till St. Laurentii 

fest. 
10. Tisdag. St. Laurentius, martyr. 
11. Onsdag. St. Tilmrtius & Susanna, 

martyrer. 
12. Torsdag. St. Klara, jungfru. 
13. Freelag. St. Hippolyt & Kassian, mar-

tyrer. 
14. Lörelag. Vigil till Maria Himmelsfärcl. 
15. Söndarr. l\Iaria Himmelsfärd. 
16. Mänelag. St. Joakim, cl. h. Jungfr. 

fader. 

B land för sin lieliga vandel namnkunni
ga svenska män ooh kvinnor, vilka emel
lertid aldrig blivit kanoniseraele utan en
elast salligförklaraele märkas utom i före
gäenele nummer omnämnela även följancl'e. : 

Brynulf Algotsson, biskop i Skara 1278, 
clöel 1317, en av medeltielens kraftfullaste 
svell'ska kyrkofurstar, författare till fyra 
officier : om Sankta Elin, Sankt Eskil, elen 
heliga Jungfrun och Kristi törnekrona. 
En tid efter sin elöel började han att vör
das som helgon 00h uneler 1400-talet för
des med påvestolen långvariga under
handlingar om hans kanonisation. De lecl
ele visserligen alelrig till något slutligt re
sultat, men det hade elock lyckats Hemming 
Gael att år 1499 utverka hans beatifikation 
(saligförklaring) .  Detta meelförde, att elen 
clöeles kvarlevor skulle fä. l1ögtidligen upp
tagas och nedsättas på en väreli� plats 
( translatio, skrinläggning) där de av de 
troende kunde vörelas. Protokollen i den 
unelersökning angäenele B .  Brynulfs liv och 
unelerverk, som verlrntälleles på uppllr·ag 
av kyrkomötet i Konstans, trycktes ocksä 
i Liibeck, på 1490-talet : Vita Br/no lp'1i. 

Nils Hermansson (Nicolaus Hermanni ) ,  
biskop i Linköping 1374 ; elöd 1391. - Lä
rare för elen heliga Birgittas barn. - fäter 
Birgittas död ivrigt verksam för henn;,s 
kanonisering. Författade till hennes ära 
ett officium (bekant är hymnen : H.osa 
rorans bonitatem) .  - Själv åtnjöt  han re
elan i livstiden rykte för stor fromhet och 
helighet. Till kyrkomötet i Konstans 

20. Fredag. St. Bern:harcl, abbot, kyrkolä-
rare. 

21. Lördag. St. Johanna Franc, de Chantal. 

23. 
22. Sömlarr. Trettonde efter Pingst. 

�Iändag. (Vigil till S. Barth . )  St. Phi
lippus Benitius, bekännare. 

24. Tisdag. St. Bartholomeus, apostel. 
25. 
26. 

21. 

28. 

29. 
30. 
31. 

Onselag. St. Luelvig, konung. 
'l'orselag. St. Zephyrinus, påve, 

martyr. 
Freelag. St. Josef Calasa:ictil!s, bekän

nare. 
Lörelag. St. Augustinus, bisk. kyrko-

lärare. 
Söndag. Fj artonde eftei• Pingst. 
Måndag. St. Rosa a S. :Maria. jungfru. 
Tisdag. St. Raymundus Nonnatus, 

bekännare. 

framställeles begäran om hans helgonför
klaring. Han erhöll emellertid först år 
1499 i likhet mecl B. Brynulf och B .  Hemming 
enelast graelen "salig". Hans h elgonfö,:-
klaring förhinelraeles genom elen s. le. re
formationen. Nils Hermansson är allis:i 
Kyrkans srista helgon i Sverige. En lev
naclsbeskrivning över B iskop Nils ( Vita 
et miracula Sancti Nicolai) författacles 
omkring 1415 av Linköpingskaniken Lars 
Gedcla (utg. av Schiick i Antiqvarisk tid
skrift. - Bd: 5.) en annan utgavs är 152:l 
av Olaus Ulrici under titeln Historia Sancti 
Nicolai. Hans skrinläggning skulle 
firas elen 1 maj . 

Sankta Ingrid av Skänninrre. - Om hennes 
levnad känner man mycket Litet, som kan 
göra anspråk på 11listorisk tillförliitligllet. 
Hon var av en förnäm östgötasläkt. Hen
nes broder Johan Elov,sson, tmhörele elen 
ridclarorcten som kallades Fratres militiae 
Christi (Svärelsriclclarorelen) och var vän 
till elominikanern Petrus de Dacia, Vår 
förste författare. - Genom en donation av 
brodern kunde Ingrid upprätta ett nunne
kloster i Skänninge (av Dominikanerorden) 
i vilket hon själv tog slöjan och blev dess 
första abedissa. Hon levde troligen ännu 
1299. - I en biografi frän 1400-talet om
talas, att hon företagit p ilgrimsfärder bl. 
a. till det hel. landet. På  kyrkomötet i 
Konstans framställdes 1414 begäran om 
hennes helgon.förklaring. Hennes beati
fikation medgavs av pä.ven 1499 och denna 
akt firacles också 1507 i Skänninge. 

Linkilln B].oms Baktt., Stockholm 1920 
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KYR KLIG KALE N DER  

SEPTEM BER 

i. Onsdag. St. Aegidius, abb,,t. 

2. Torsdag. St. Stephanus, lrnnung av 
Ungern. 

3. Fredag. Ferialclag. 

4. Lördag. Fevialdag. 

5. Söndag, Femtonde efter Pingst. 

6. Måndag. F,erialdag. 

7. Tisdag. Ferialdag. 

8. Onsdag. D en ih. Jungfruns födelse 
(Mormässa. ) 

9: Torsctag. St. Gorgonius, maetyr·. 

10. Fredag. St. Nicolaus a Tolentino, 
ib ekännare. 

11. Lördag. Ferialdag. 

12. Söndag, Sextonde efter Pingst, (I 
högmässan : Marias födelse.) 

13. Måndag. Ferialdag. 

14. 'fisdag. Korsets upphöjelse. (Kors
mässa.) 

15. Tisdag. Kvatembe-rdag Marias 
sju smärtor. 

16. Torsdag. St. Cc,rnelius ocih Cypria
, nus,, Bisk. Mart. 

17. Fredl!Jg. Kvatemberdag. St. Fransis
lrns' särmärken. 

18. Lördag. Kvatemberdag. St. Johan
nes a Cupertino. Bek. 

19. Söndag, Sjuttonde efter Pingst. 

20. Måndag. (Vigildag till St. Matthaeus.) 
St. Eustaohius etc. Martyrer. 

21. Tisdag. St. Matthaeus. Apostel. 

22. Onsdag. St. Thomas de Villanova. 
Bisk. 

23. Torsdag. St. Linus, Påve. Martyr. 

24. Fredag. Beata Maria Virgo de Mercede, 

25. Lördag. Ferialclag. 

26. Söndag. Adertonde efter Pingst. 

27. Mändag. St. Cosmas och Damlanus. 
:Martyrer. 

28. Tisdag. :-:t. \Venceslaus. Hertig, martyr 

29. Onsdag. Dedicatio S. Michaelis. Arch. 

30. Torsdag. St. Hie-ronymus. Bekännare. 
Kyrko lärare. 

KYR KL IGA KU N Ge> R ELS ER.  

ST. ERm:S KYRl{A. 
Fredagen elen 6 augusti samt fredagen 

elen 3 sept. Rosenkransandakt med be.
traktelse för medlemmarna i Helga Le

kamens Gille. 

HELGA LEKAl\lENS GILLE, 
Kommunionmening : 
Augusti. Sammanhållningen bland Sve

riges katoliker. - September. Credo och 
dess verksamhet. 

Gåvor tiU lindrandet av nöden i Österrike (särskilt för 
kloster och ordenssystrar, som ägna sig åt barnens och de 
sjukas vård) mottagas med tacksamhet av 

Pastor Sven Nordmark, Götgatan 46. 
Redovisning lämnas i denna tidning. 

Transport : kr. 10:i. Ytterligare mottaget : 
Okänd 5 kr. S. F. H. 30 kr. Summa 140 kr. 

L ____________________ ..-J 



f\ .-B. Df\V ID f\NDE-RSE-N & CoMP. 

RIKS 43 10 

KGL, HOf JlJVE-LE-Rf\RE-

4 fRED5GIHAN 

f\LLM, 71 87 

V Ä S T E R M A L M S 
B EG RAVN IN GS BYRÅ 

Corrnerys 

E. SCH EN HOLM 

1 FLEMINGGATAN 1 

STOCKHOLM 
Riks Tel, 7 34 ALLM, Tel. 7 34 
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Ombesörjer allt som hör till begravningar 
fort och bill igt 

Genom Credos Förlag kan erhållas : 

Drottningga.ta.n 32. 
S T O C K H O L M . 
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FR A M KA L L A R, 

K O P I E R A R, 

F Ö R S T O R A R. 

Aftna.r vi d G enevesfön. 
Grunddrag till en enhetlig världsäskädning 

av 
PROFESSOR 1\1, l\lORA. WSKI 

Pris kr, 9 :  -. 
"- - en bland de värdefullaste och 

gedignaste böcker i vär tid - - förtjänar 
att få den vidsträcktaste spridning - -
den skall bllva för sanningssökande själar 
en god hjälp, en säker vägledning till den 
rätta världsäskädningen." 

(Pastor 8. van Gijsel i Credo.) 

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm !920. 


