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BÖNER AV DEN HELIGE THOMAS.
Allmän bön.
Förläna mig, o barmhärtige Gud, att till ditt namns ära och förhär
ligande ivr�gt efterträng-ta, vislig.en efterforska, klart uppfatta och helt
uppfylla allt som är dig välbehagligJ t. Amen.

Före studierna.
Outgrundlige Skapare, du som har tryckt din vishets eviga sigill på de
trenne änglakörerna
och i unclerbar ordning givit dem en plats hög-t över s'tjärnehimlen,
du ,so,m till den ,största skönhet har sairnordnat världsalltets delar,
du som nämnes ljusets och visdomens samia källa och
, upphöjda urgrund
värdigas med ,en stråle av din klarhet genombryta mitt förstånds töcken
och ·1',kin,gra du det dubbla mörker, vari jag- är född, synrlen och okunnigheten!
Du som· kan göra ett bar· ns mnn vältalig, bilda du min tung·a
och ingjut i mina läppar din välsignels, es nåd.
Giv mig, slrnrpsinnighet att uppfatta oeh kraft att kvarhMla det inlärda,
giv mig· skieklighet och lätthet at't stänchgt lära alltmer,
g·iv mig förmågan att tolka dunkla sa.tser,
giv 1mig riklig· nåJcl att väl uttrycfoa mina tankar!
Grundlägg Du begynnelsen, handled Du fortgång·en, fullända Du av
slutningen,
Du s· om är sann Gud ocl1 människa, oeh lever och reg·erar i evi, gheters
evighet. A1men.
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Före den heliga Nattvarden.
Allsmäktig,e, evige Gud, se, jag vill gå fram till din enfödde Sons, vå:r
Herre J,esu Kristi .saikrament.
Som en ,sjuk vänder jag m
, ig till lifsens Läkare,
oren söker jag misskundsru:mhetens käilla, blind, den eviga klarhetens glans,
fattig ,oc,h hjälplös na1kas ja,g himlens 00h jordens Herre.
Fördenskull bönf.aller jag dig vid din oändliga, överflödande nåd,
att Du vil1e Lä,ka min skröplig�het, avtvätta min orenhet,
upplysa min blindihet, rikta mitt armod, kläda min nakenhet.
Förunna mig, o Herre, att ieke blott mottaga tecknet på Vår Henes leka
men och blod,
utan även detta teckiens nåd och ki,aft.
0, föi,barmandets Gud! Giv att din enfödde Sons Vår Herre Jesu Kristi
lekamen, som han bildat av Jungfrun Maria,
nu aJV inig· måtte så anammas,
att jag får bliva inlemmad i hans mystislm lekamen
och bliva räknad bland hans lemmaT.
0, över allt älskalde Fmi'er! Giv :mig nåden, att en gång ansikte
mot ansikte evärdliga få skåda din äls1kacle Son,
som j,ag· m1 ,som pilgrim vill mottaga i beslöja,d ges1a'U.
Han som med Dig lever och regerar i Den Helige Andes enhet
nu och förutan all ända. Ainen.
1
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Efter den heliga Nattva1·den.
Jag prisar Dig, helige Herre, ,allsvåldige :@ader, evige Gud,
att Du med vår Herres JHsu Kristi dy1,a lelm11nen och blod
v.ä,i,diga,ts mätta mig syndare, mig, din ovärdige tjänare
icke på grund av några mina egna förtjänster
utan blott som ett särskilt ynnestbevis av din misskundsamhet.
Nu beder j1ag Dig, att denna ,heliga måltid ej må varda mig
till dom och fördömelse,
ntan till förlåtelse och frälsning· ,g.enom din bemedling.
Den va1,de för mig en trons rustning och en den goda viljans ,sköld.
l\få den bortjaga alla mina skröplig,heter,
Må den •döda all ond lusta och beg·ärelse i mitt hjärta,.
Må den i mig .föröka kärleken och tål,amodet, ödmjukheten och lydnaiclen
och al1a dygder.
Må den bliva mitt ,starka försvar mot alla fienders fö1,såt, både de osynligas och de synligas.
Må den ful1komligt ,stilla alla mina lidelser, både kroppens oc,h ,sj.älens.
Må den bliva bandet, som kniter m
, ig fast vi, d Dig, Du ende sanne Gud.
och må den hjälpa mig att lyckligen fullända mitt lopp.
Jag beder Dig nu ocks, å, att Du ville föra mig, syndare
till det outsägliga gästrubudet,
va
, rest Du tillik!a med Din Son och Den Helig·e Ande
är dina helgons sanna ljus, fulla mättnad, evfö·clliga glädje och faHkom
Hga sällhet.
Genom ,sall1!llle Kristus vår HerTe. Amen.
Ur mässan på Kristi Lekamens Fest.

0, Gud, ,som i detta underba,ra sakrament ha.r efterlämnait oss ett minnestecken av din pina,
vi bedja Dig, att Du ville föTläna oss nåden
att så vörda din lekailllens och ditt blods heliga hemligheter,
att vi städse inom oss må känna din återlösnings frukter. A1i10n.
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Giv oss, o Herre, vi bedj:a Dig,
att vi i evigheten må mätta,s genom åtnjutandet av din guddom,
som undfåendet av din helga lekamen och ditt blod här i tiden förebil·
dar. Amen.
Gode Herde, Bröd oeh Ordet,
Jesus, ,svält är livet vordet.
Spis ger Du, förvisst jag tror det.
Visa oss da bröllopsbordet
en, g
, ång· uti lifsens land!
Du som allting vet och känner,
Föd oss här, fast öknen brånner.
Giv oss där med he1ga männer
,samma bord och samma vänner
·samma arv på himlens sti,and! Amen. Alleluja.

TIDENS KRAV.
Jordens folk befinna sig i nöd,
många av dem i den yttersta nöd.
Vem vågar förneka detta i Men
viHm följder oc,h ,,erkningar se vi
av idenna nöd1
Icke få äro de, som komma till
bättre insikt,er och ,som avsäga si,g·
det egna förnuftets stolta tro på
,den mänskliga naturens oinskräTIJk
ta herravälde. Icke få ära de som.
mer och mer lära ,sig aM· a och sätta
tillit till en helig Augustinus' och
en ·helig Tirnnms' världså,skå,dning,
så, dan den så förträffligt ,skildras
i den fönes bok "Civitais Dei".
I tysta kamrar flyta ångerns tå
rar, och icke sällan kristalliseras
dessa tårar till hjältemodiga be
slut. I kyrkorna ökas de bedjandes
antal. I det bildade folkets kretsar
bort1ägger man gårdagen� tillba
lrndragenhet och bekänner öppet
sitt kristliga "Credo".
Ocih likväl måste vi ännu allt
jämt bevittna, hurusom \elen okul
tur obehindrat gör ·sig gällande,
som bragt oss världskrigets och re
Violutionerna,s fasor och ,som fo:rt
fa11and,e är ett hinder · för värkls
krigets och revolutionens övervin
nande. Ftu,staii· och 1111inisirar har
man avs, att, och dock - voro icke
n1ånga av dem alkleles osrkyklig,a i
De 1al11,amest sky,ldiga däremot, vi
mena g1.nllösa profossore1r, libertin a

författare, frivola t-eaterdirektörer,
korrupterade och korrupterande
journali,ster, läHvindiga demago
g,er inom och utom parlamenten,
dessa finnas kvar och l'ocka allt
jämt folk till dans omkring sin
majstång.
Men bakom denna ödesdigra
dans lurar den ekonomiska nödens
spöke; !hungerns ulv strövar genom
Rtäder och bya.r; millioner av förut
välmående folk proleiariseras.
Många, som v i 1 j a arbeta få intet
arbete, mångenstädes ligger arbe
tet ju helt nere för segslitna
strejkers skull eller av brist på
köpkr,aftiga konsunrnnter. Väl äir
det ,sant, att "nöden lär att hedja
, ",
'ryvär.r ,synes <lock anta1et av dem
daglig·en växa, vilka tvärtom av
nöden ta;ga sig anledning till att
r,esa sig upp mot Gud och hela
:xärlderi, ,som förledas till menings
] ös :mdiikaHsm, ·eller som begiva
sig ut på ockrets och brnttets hem
c;ka
väg1a:r.
,
Nöden är onekligen stall', men
Rtor nöd kan ickie ,avhj,älpas med
obetyd:liga medel. Dår det handlar
om det ,s t ö r s t a, om det h e 1 a,
c[.är, måist-e även det ,sförsta, ja det
hela bjucta,s till. När man läser
t iclningairna, så är man färdig att
h.·o, att 1det är fråiga endast om
ekonomiska överenskonunel,serr, mn
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po1iti1slm föriharn:Hingar, om för
ening,sorganisationer, prisfrågor,
lönefrrågor, o:m bildandet av kabi
netter och koalitioner eller om po
litiska krisers lyckliga lösning.
Men i själva verket handlwr det
om mycket viktigare, om mycfoet
stör.1.1e ting.
Det handlar om
m ä n :s k 1 i g h e t e 11 s n y a a 11 ,d e,
n y a ,s j ä 1. Det handlar om fol
kens "Credo" och ,sedlig1het.
Det
handlar om s a 11 n i 11 g e n ,angåen
de Gud och människan, :angåJende
männi,skans högsta och ,s:usta be
stämmelse oc;h uppgift. Det hand
lar om att s a n 11 i n g e n om allt
detta genomtränger det mänskliga
,smnhället och blir ,a 1 1 a 1s ö v e r
t y g e l s e.
Det onda ,i världen, all den nuva
rande .g,enerationens nöd, kristill
ståndet ,på alla områden härleder'
sig i främsta hnnmet icke 1av pdliti
ken och kan därför ej heller botas
med politilrien ensamt, det ktan ej
botas med partisegrar och rege
ring,sföräncLringiar. Oordningen har
sin orsak lllJ.:ind'l.·,e i nutidens i n
r ä t t n i n g ,a r än i . nutidens a n
d e. I vår tid gäller vad den ,span
ske statsmannen Donoso Cortes re
,dian för 70 år sedan ·sade : "Socia,1a
reformer äro icke tiil1räcklig·a läke
medel, Hlm lHet den ena 1•eg· erin
g· ens störtande 00h dess ersättande
med en anll'an. Det är ,ett grund
fel att man tror, ,att det onda var
av Europa lidm· härleder sig från
regeringien. Visserligen får man
inte bortse från det inflyta)J]jde re
geringen har på dem som regeras,
men .det onda har ,dock ,en djupare
TOt, och till ,p å köpet en mycket
m@a ielakartaid. Det onida,s v, erkli
,g, a rot ligger däri, att begreppet
om ,den g u d o m l i g a och den
därpå beroende mänskliga a u k t o
r i ,t e it ,e n försvunnit. Detta är det
onda, varav sannlhäUet, Euroi:ia, he
la vädden lider, och detta ,är orsa
ken, varför folken icke mera kun
na ,styrais,"
Om än de m•dning,sälskande de
larna ,av befolkningen ,erövrade
fyra f.emtedelm.· ff\T pa:rlaments
pla tserna, om än tre fjärdedelar av

befolkningen tillhö1rde fredliga för
eningar, så vore detta ändå till in
g�en nyitta om icke framförallt el
ler ,samtidigit folkets s j ä 1 s 1 i v,
folkets m o r a 1 omclanac1es i krist
lig anda. Nog skola vi sörjia föT
och bedja om goda valresultat 00h
men .
or,ganisations.f örbättringar,
mycket mera 111låste dock ögonmär
ket riktais på univ;ersiteten och sko
hurna, på litteraturen och konsten,
på teatrarna och på j ournalister
na,s alster. P,aTlamentsdebatter och
myndighetsbeslu't äro nödvändiga,
men än viktigare är att professo
rerna i filosofi och !historia, i ju1·idik och nationalekonomi inför
ungdomen låta det k 'I.' i s t 1 i g a
kultur- och ,sedelivets höga, himla
rena maj estät lysa. Till och rnecl
en ,statsman som Lloycl Georg·e be
känner, att idet är elen k r ,i s t 1 i g a
K y r k a n s uppgift, att ,skapa ,en
,atmosfär, i vilken refomner ,äro
möjliga och ·eft evigt tvistancl,e ,blir
omöjligt.
Och härvidlag är det icke till
räckLigt, at1t ,de eviga sanningarna
f r ,a m s t ä 1 1 a ,s och allt mera bli
,ca människorna,s över-tygelse ! Vi
behöva i vår tid mer än någonsin
k a r a k t ä r e r, J1j ältiar, ridderligt
,sinnade själar, vi behöva h e 1g o n. Vi må1ste övea.·vinna det on
da, icke ,endast med bättre lär1clo
mar utan med bättre seder, nred ,ett
seclligiare levnads,sätt. Nu som 1all
,tid slrnr ingen mänsklighetens för
nyelse utan martyrer ocl1 helgon.
Falska läror, s makt, ivern hos de
falska lärornas bekännare, likg·il
tig1heten hos de tvivlande lmn en1cuast övervinnas genon1 den ·s a n
n a 1 ä r a n s ,s t ö r l1' e k r ,a f t, g·e110111 de rätttroendes ,s t ö ,r r e of
ferliv och genom de övertyg·ades
,s t ö r r ,e iver.
Detta är vad tiden kräver, ieke
endast i de länder, som mer än
Slmnclinavien
,av
nedtryckais
världskrigets ,och revolutionernas
:följder; .äv, en för Slmnclinavien
·stunda tider, då alla troende böra
hålla orubbligt fast vid och 1 e v a
,enligt Kristi Kyrka:s Credo !
F. B o r k a.
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RELIGIONSUNDERVISNINGEN I
SVERIGE.
Den nya undervisningsplanen.

Det torde vm.·a en allmän irukt
tagelse, att svenska katoliker tag,na som en !helhet - betraiktats
och fortfa1,andre hefoaktas som en
främlingsslmra här i land:et, som
föga står i kontakt :med och berö
res av skiftande strömningar i na
tionens liv. Orsakerna till upp
komsten av ett sådant betraktelse
sätt torde v,rura flera, varpå här ic
foe är platsen att närmare ingå.
Något f.rärrnling's-&kPuP vilj,a emel
lertid vi svenska katoliker icke
kännas vid, vi ,som sedaill långt till
baka äga hemortsrätt här, och
själva: kunna vi icke annat än anse
det som vår rätt och pliikt att såsom en del av nationen - efter
förm:åg
, a göra vår ·stämma hörd,
när for fosterlandet vitaLa intres
sen stå under debatt.
Det är med dessa sy.rnpunkter för
ögonen, ,som ,ovanstå,ende ämne här
nppta:ges till behandling·. Måhända
invändes det likväl : "Vad rör det
oss katoliker, ib.u1· lutheranerna
ordna sina un:dervisningsangelä
genheter1" Srufoens oe1·hörda vi, kt
tillåter emellertid icke en så enkel
frågeställning. "Sed tua res ,agitur
paries cum proximi ardet": när
det börjar brinna i grannens vägg,
bör väl detta av nier än ett s käl ic
ke anses vara •en själv helt ovid
kommande. Medkänslan med de av
olyckan hotade manar också till
aktivitet.
Rörande frågan om vårt folks
kristliga eller icke..,kristliga fost
ran är vår ställning helt naturligt
a priori given. Inför utsikten att
vår .follnmdervisning ,skall länkas
in på helt nya banor av maktgrup
per, som i praiktiken visat sig inta
g\a en mot kri, stendomen fientlig
stå:n:c:hmnkt, fy1las vi ,s om kristna
av den största oro. Det torde icke
vara någon obekant, att huvudan
svaret för den ny,a; undervisnings
planen (Kung·l. Maj :ts kungörelse

angående undervisningsplan för
rikets f.olkskolor den 31 okt. 1919)
tillkommer en person hörande till
det parti, vars främste man en
gång offentLigt yttrat: "Att ,t,a1a;
om reform inom ,själva kristen
domsundervisningen är ett non
sens. I vidsträckta, alltjämt väx
ande Jue. t,sar har man klart för sig,
att den enda verkliga reformen är :
bort med lrristendomsundervisnin
gen ur skol,an och fram med vars
och ,ens individuella övertyg,else i
religiösa ting."
Trots nl'ängclen av tidningsutta
landen, ,som förekommit i denn,a
sa,Jr på vissa håll, råder det i all
mänhet stor okunnighet om ,vilken
revolutionär inneböi,d den nya pl,a
nen för relig·ionsundervisningen i
landets folk,skolor i verkligheten
,har, vars bestämmelser j,ag utan
tvekan väg·ar beteckna ,som ,ett led
i ,arbetet på vårt folks ,a: v Jc r i s t
n a n de. Jag är icke ensam i detta
mitt ställning·stagande. Vid be
handlingen av åttonde huvudtiteln
under årets Tiksdag uttalades slmr
pa g·ensagor mot de · nya föreskrif
ten1a, och ett antal medlemmar av
konstitutionsut,skottet önslmde an
mäla vederbörande departeunents
chef för hans åtgör,anden. Det he
ter· i dei,as ansv·arsyrka11Jde lll. a. :
"G e n o m . cl e n n a å t g ä r d
,h ,a: r e t t o f f i c i e l l t ,s t ö d
g i v i t s ,åJ t d e f r å n v i s s a
h å 1 1 s, e cl ,a n 1 ä n g e p å
g å e n <l e
s tr ä v a n d en a
f ö r v åJ r t f o l k s a v k r i ,s t.
n a n cl e", och de vidtagna: föränd
Tingarna betecknas på annat ställe
som "för land och folk djupt in
gripande" och förklaras bliv,a "till
oberäknelig skada för vårt folks
lrri,s tliga fostra:n i det hela" (Hov
rättsråJclet Elo.nan, Riksa:rkivarie
C1ason, Borg1mästare von Geber '111,
fl.). En masso:pposition har också
igångsatts ifrån riksdagsmannahåll.
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Den våldsamma reducering av
undervisningstiden i kristendom,
som elen nya förordning·en medför
- 2 veckotimnnar mot 6 förut -,
talar sitt mäktiga språk on1 den
ringa v,ikt, v,ederbörande 'tilhnäter
detta ,skolans väl ändå viktig·aste
ämne, va1'S kursomfång nu måste
inskränkas till det minst tänkba
ra. Då man därtill bet,änker, ,att
det :här gäller ett ämne, som icke
blott ,avser att meddela: kunskap
utan ock att befrämja barnens re
ligiösa ooh seclliga utveckling, tei;
sig den stora reduktionen av tiden
än ·aner oroväclmnde.
Genom bestänunelsern:a i den
nya undervisningsplanen skjutes
den sy,stematislm och begrepps
mässiga bahandling·en av kristen
,domsämnet i bakgrunden, under
det att idär, emot de historiska ,syn
punkterna oerhört ensidigt fram
hävas. M a n får ,det intryeket, att
detta ämne numera skall insKrän
kas till att omfatta undervisning
· icke i kristendom utan om kris
tenido:m. De antidog·matiska och
antisystematiska tendenserna ha
va drivits så långt, ,att bruket av
lärobok i kr,is1Jen tros- och s edelära
helt avlysts, under det att månil1e
ten om de rent historislm ,synpunk
terna kräft, att Luther,s lilla kate
kes, · som av utomstående hittills
betraktats som ett a1dekvat uttryck
för lutherdomens uppfattning. om
kristen tro ,ooh sed, väl skall ge
nomgå·s (utanläsning förbjuden) ·
på skolans hög,sta sta,di!er men där
vid fattas som - "ett historiskt ut
tryck för Luthers uppfattning om
kristendo:inens
huvudstycken.''
(Luthers lilla katekes, ,svenska
kyrkans hekännelseskrift, blir allt
så ett :museiföremål !) Jag kan ic
ke finna ,annat än ,att den aposto
liska <trosbekänruel, sen då o ckså
n1-åste fraimställais som ett blott och
bart histor,iskt dokument, då bar
nen ju icke ålterfinna den i bibeln
utan först i Luthers li11a katekes.
At godtycket har lämnats det
allra största s:pelrum, då neträf
fande undervisning·sstoffet .före
skrivits, att det skall omfatta "för

barnen lämpliga berättelser ur
gamla och nya testaimentet". Att
avgöra vilka berättelser som äro
för barnen lfumpliga, överlämnas
,helt åt den enskilde lärarens sub
j ektiva smale De historiska fak
ta, so:m bilda grunclvalen för kris
tet jul-, påsk- ooh ping1stfi1,ande
kunna a:llt,så av en lärare fö1�bigås,
om h a n icke finner berättelserna
därom för barnen lämplig,a. Vilka
rika möjligheter för religiöst indif
ferenta lärare att tillbakasätta ,det
ta ämne öppna sig icke därmed,
och vilket virrvarr måste icke det
hela :alstra, .då bestämmelserna ju
motarbeta all enhetlighet.
Därtill kommer, •att ,endast ett
begränsat antal lättfattliga bibel
språik ocili. psalmverser få lärais
· utantill, varför det äi fara värt,
att kristendoms1ektionerna i b ästa
fall hliva upphöjda hetraktel,se
stunder .och att den rena kunskaps
medidelsen konllifier att intaga en
under, orclnad 'J.)lats.
Man behöver iclm vara alltför
skal']_}sinnig för att av vederböran
de departementschefs anförande
till statsrådsprotokollet utlä,sa, aitt
den konfessionslösa relig,iousun
dervisning,e n i g1'und o ch botten
ligger hans· hjärta närmast. Tiden
anses emeller,tid icke va.:ra mogen
därför, dels emedan lämplig·a läro
böoke1· ,saknas, de1s emedan den
nuvarande läraregenerat.ionen sak
nar nödig' utbildning. M e n för
att bereda väg för en sådan un
dervisning· och måhända även i an
nat syfte stadg·as i den nyru under
visniugsplanen
följand e : "Vid
kri,stendomsunderv,isuing·en bör lä
raren städse erinra sig, att de oli
lm hem, från vilka lärju.n,g-arna på
grund a:v rådande skolplikt kom
ma, i många fall företräda vitt
skilda uppfattningar av de frågor,
,som vid kr.istendomsundervisnin
gen kunna ffö,elwmrna till behand
ling. Han bör därför vid sin un
clervi'Sning sOTgfälligt undvika allt,
som kan verika så,som såramle an
g'l'epp på andra,s åskåiclning -- - -. Undervisningen - - - bedrives så, att den icke kommer i
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strid med det nutida samhällets
krav på tankefrihet för de enskil
da individerna." 0 c h cl e t t a
s k a 1 1 g ä 1 1 a o m k r i s
tendomen med dess stolta
a g r e s s i v i t e t! Mellan en så på
alla ,sätt kring,skur.en kristendoms
undervisning o ch lronfessionslös re
lig'ionsundervisning fänner j,ag det
blott vara ett ,steg, och mer än väl
förstår j ag följande dystra fram
tidsmålning från protestantiskt
·håll: "Det synes blott vara en tids
fråg,a, när de alldeles stryka ut det
(kristendomsänmet) från sko1ans
schema. Man kan utan överdrift
säga, att förnligg1ande undervi, s
ningsplan betecknar ett Lån,gt steg
i den 1-iktningen."
I vad som nu skett se vi k
, atoli
ker ett nytt bevis på den o f f i c i
e 1 1 a luthewlomens stark,t försva
ga;de ställning i vårt land och ana
dess snara samma.nstörtande. Som
s v e n s ik a katoliker och så sant
som folkundervisningen är en he
la folkets vitala angelägenhet kun
na vi icke ,annat än känna oss
smärtsaIDt berörda vid tanken på
den styrka oc,h framgång· a
, v
k r i s t n i n g e n s makter visat
sig besitta i vårt land. Vi beklaga
av hjärtat, att kristendo1mens mäk
tigt bärande sedliga grundval
skall löpa fara att spolieras d'ör
kommande generationer genom att
i skolan ett ensidigt historiskt be
traktelsesätt blir dominerande vid
kristendomsunclervisningen.

Det har visat sig höra t, ill den
svenska lutherdomens speciella
eg,enart ,att efter va.rje lidet neder
lag likväl ·sätta upp ett glatt an
sikte under utrop: "V,ad vi äro
glada, att vi ändå ha så ,mycket
kvar som, vi ha", och detta slags
glädje har även nu .på sina hMl
offenthgt tag·it sig uttryck. Vi
foatoli.Jlmr skulle då hava mera skäl
att - ehuru med annan motive
ring· - finna elen nya undervis
ning.splanen g'lädj ebringancle. I ett
partiorgan har vederbörande de
parteanentschef närmar,e precise
rat, hur elen nya förorch1i, ng,en
skall tolka,s och därvid bl. a. för
k1arat: "Varje lärares plikt är i
stället ,a tt vara obj,ektiv. - - - Skolan behöver ej vara en propa
g·andaanstalt."
,Sanunanställes
detta dels med att vid undervisnin
gen - som tidigare nämnts - inga
,sårande angrepp på andras åskåcl
ning få förekomma, dels med · vad
,som i annat saIDm:anhang i under
visningsplanen 11ä1nnes om det som
bör vara historiens rättesnöre, kan
jag icke finna annat än att vi ha
va
, att e!lllotse en fullständig revi
sion av den nu gäng.se metoden att
framställa v å r Kyrkas lära och
historia. Kommer vicl fraims, täl[
ning,e n av des,sa stycken den san
na objeiktiviteten hädanefter till
sin fulla rätt, då häls1a vi ka,toli
ker detta med stor tiUfredsställel
se och gl ädje.
E d v i n S a n cl q v i s t.

Bänkskulptur från Gair, Ia Uppsala kyrka.
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DEN KATOLSKA FILOSOFIEN
DEN MODERNISTISKA.
I.

Varför är den katolska tron så
fasU Därför att den är grundad
på hälleberget : P e t r i K y r k a.
Hennes lära är en harmonisk föT
�ning av tanke och religion. Den
äT ,s amm:anmur.a,d av både förnuft
00h uppenbaTelse. De som i tid och
otid säga, att den katolska Kyrkan
håller sina ba:rn i okunnig1hetens
mörker, att hennes livsåskå,clnin,g
är ovetenslmplig, oföTnuftig, blind,
visa endaist därmed sin egen olnm
nighet, sitt eget oförstårrd, sin
egen ,blindhet. För att riktigt gö
ra kLairt, i vilken grad detta är
sarnt, vilja vi i dag rikta våra blic
kar på elen katolska filosofien, cl.
v. s. elen i det mänskliga förnuf
tet liggande berggrund, på vilken
vår tros övernaturliga ,sanningar
äro förankrade. Dessutom vilja vi,
för att ytterligare bestyrka vårr
övertygelse, i skarp kontrast mot
den katolska filosofien även upp
draga huvudlinjerna av det mo
därna !]_)rotestantiska tänkan,det.
tA.lltså få vi i dag göra en
filosofisk betraktelse. Mårnga an
se, ,att filosofäen är något torrt
och för vanliga människor otill:
Denna mening är
gänglig-t.
alldeles falsk. Om tankens forsk
ningar över världens och li
vets ,problem e ndast frrumställas på
ett naturligt, klart och intresse
väclmnde sätt, höra de till det mest
givande som kan studeras. Ty fi
losofien bildar själva förutsättnin
gen och grundvalen för a, llt annat
vetande, och elen bör därför lik
som ,detta 00h .i allra· första hand
göTas tillg·änglig· för dem som ej
vilja g·å sovande ,genom livet uta:n
önska veta, varför de leva för att
sedan handla därefter.
Den katolska filosofien äger i
motsats mot den protestantiska en
lång historisk tradition, som sän�
ker sina rötter ända ner i den gre:;
kiska forntidens tänkande, vilket

OCH

genom S o k r a t e s, P 1 a t o
och A r i s t o t e 1 e s nådde höjd
punkten •av elen kunskap som det
rent mänsklig,a förnuf.tet, utan
gudomlig hjälp, kan vinna om de
översinnliga tingen. Denna gre
kis/ka vishet, den hedniska anti
kens dyrbaraste andliga arv, ut
föTcles och fullkomnades vidare
på kristen grund av österlanclets
och Västerlanidets kyrkofäder, en
den hel. Ai:lhanasius, den hel. Ba
silius, den hel. Chrysostomus i
Orienten, en den hel. Augustinus
ooh den helige påven Gregorius
elen store i Occiclenten. De förra
voro mera subtila och intresserade
sig särskilt för den teoretiska san
ningen, de senare voro i överens
stämmelse med romarlynnet mer
praktiskt lagda och lade därför
f'l'amför allt an på lärans mnsät
tande i livet. Den hel. Athanasius
gick ju i landsflykt, iför att han ej
ville öveTgiva sin tro på Sonens
väsenslikhet med Fadern, elen hel.
Augustinus är nådens store lärare.
Medeltidens skolaistiska tänkare
systeinatiseraJde den äclla,ste hed
niska och den kTistna forntidens
filosofi och jämförde elen med de
nya erövringar som vetenskapen
senare gjort. De uppvisade också
dess överensstämmelse med den
gudomliga uppenbarelsens inne
håll. Allt mänskligt vetande, bå
de det naturliga och det av Gud
direkt ingivna, ordnades så i ett
mäktigt ,s ammanhang, ett haTmo
niskt helt, i vilket de sanningstör
stande själarna för århundraden
funno sitt andliga hem.
Den
främsta platsen bland m edeltidens
tänkare intager den hel. Thomas
ab Aquino, kallad "Doctor ange
licus", "den änglalike läraren".
Han levde under 1200-talet, ett år
hundra:cle före den hel. Birgitta, och
vaT alltså en samtida till Birger
Jarl hos oss. Född i Italien un1der
visa de han vid Paris' berömda uni-
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versitet. Där satt också vår lands
man Petrus ide Dacia vid hans föt
ter. En modärn historieskrivare
säger 0111 honom, att han var ut
mär.kt för sin "måttfullhet, sitt
lug·n, sin reda, sin omutliga intel
lektuella ärlig1het, sin vittfamnan
de tanke, som tillät honom att i
en högre enhet förena Aristoteles'
oeib. den hel. Aug·ustini filosofi".
Han var den niest strålande stjär
nan, men även många andra ljus
funnos på skolastikens himmel: en
Albertus Magnus, en Sankt Bona
ventura, en Duns Scotus.
En ny blomstringstid inföll för
det katolska tänkandet unider den
stora
restaurationstiden
efter
kyrkomötet i Trient. Det kTistna
vetandets skattkammare riktades
då av genier sådana som spanjo
ren Suarez, fransanannen Bossuet,
italienaren Bellarmin. - Under
1800-talet valmade ett nytt livligt
intresse för den traditionella katol
ska filosofien. Den snillrike påven
Leo XIII g·av denna s. k. neo-sko
las, tiska rörelse ett mäktig-t upp
sving. I encyklikan "Aeterni Pat
ris" anbefallde han ett förnyat in
g•ående s, tudiUllll av den hel. Tho
mas ab Aquinos skrifter. Ar 1880
uppmanade han Belgiens biskopar
att vid det lmtolska univen,itetet
i Louvain, sedan århundraden lan
dets främsta bildning·shärd och
med av staten erkänd examens
rätt, grunda en lärostol i thomis
tiisk filosofi. Med g
, enial sfoarp
syn hade kristenhetens fader, som
själv varit nuntie i Bruxelles, in
-sett Belgiens förmåga att bidrag·a
till det andliga f,rr, unåtskridandet
inom Kyrkan. Det lilla rikets ci
vilisation var ju en av de mest ut
vecklade i världen oclt dess läge
v ,ar sällsynt gynnsamt mitt emel
lan Västeuropas största kultuT
folk. Till den nya katedern kalla
-des dåvarande professor Mercier,
lärare i filosofi vid seminariet i
Malines, nu känd i hela världen
som kardinal Mercier. Med iver
och klokhet beredde han sig för
s, iitt nya kall. Genast förstod han,
att idee.rna hos en t änkare från

1200-talet måste bringas i kontakt
med de modärna filosofernas prob
lemställningar för att göras frukt
bärande för vå<r tid. Därför för
,djupade han sig i rationalisternas
och positivisternas tankegångar;
han slukade Spencers, Taines och
Comtes arbeten; ej heller försum
made han den engel<ska och fran
ska psykologiens sista alster. Då
han ofta fann dem grundade på
mediciniska observationer, reste
han till Paris, blev för en tid me
dicine student i Qu,a.rter latin och
följde där Chaircots undervisning.
Senare besökte han i Louvain kur
ser .i ,psykologi, kemi och mrutema.
tik, allt under det att han skötte
sitt eget professorsämbete. Trots
många svårig1heter välsignades
hans arbete med den rikaste fram
gång. Snart förslog ej en enda
man för den vidsträckta uppg·if
ten. Därför slmp:ade den �mergiske
professorn med Leo XIII:s mäk
tiga bistånd ett särskilt filosofiskt
institut vid universitetet med
namnet "L'Institut superieur de
p.hilosophie" eller "L'Ecole de Saint
Thomas d'Aquin". Där förenade
forskare från olika fack sina an
strängningar för att bringa de,
experimentella. ocib. de spekulativa
vetenskaperna i beröring med var
andra oeib. så arbeta hän mot en
mäktig syntes av allt mänskligt
vetande. Det verk som under 1200italet utfördes av en eruda person
med exce,p.tionell genialitet kräver
i våra dag.ar med dess ofantligt
vidgade lmnskaps,stoff ett tåligt
och väl o rganiserat s,amarbete ,av
en hel kåir av vetenskapsmän och
tänkare.
Vid världskrigets ut
brott studerade ett hundratal stu
denter från olika nationer vid det
filosofiska institutet vid Louvains
universitet. Tio belgiska och fle
ra utländska professorer undervi
sade där. Det ägde ,sitt eget tryc
keri och bokförlag, och utgav fyra
tidsskrifter, bland vilka må näm
nas "Revue neo-scolastiq,ue". Dess
f. d. lärjungar voro nära 600, och
bland dem funnos både ministrar
och ,professorer i. såväl Europa som
1
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Lollidons universitet
Amerika.
har kallat föreläsare från "L'Ecole
de Saint 'Dhomas d'Aquin". Kort
sagt, den därifrån utgångna rö
relsen har spritt sig till hela värl
den. Även som förf.attare har k,ar
dinal Mercier varit verksam. Bland
hans •arbeten märkais bl. a. skarp
sinniga undersökningar på psyko
logiens, logikens och ontologiens
fält. De äro sammanfattade i hans
"Traite elementaire a l'usage des
classes".
Om vi från denna korta över
sikt av den katolska filosofiens ut
veckling välllda oss till den prote
stantisk,a, möter oss en helt annan
bild. RHdningen mot allt större
e n h e t 00h f ö r d j u p n i n , g hos
den förra \J.notsv,aras av en alltmer
ölmd d i s h a r m ·O n i och f ö r
f 1 a c k n i n g hos den senare. Den
leder sina •anor från den nomina
listiska filosofien under medelti
dens nedgångsperi()(d. För denna
egendOilllligt var, att den lärde, att
det som var .sant på teologiens om
råde k
, unde vara osant på filoso
fiens oeh tvärtom. Kunskapens
rike, som är e t t och o d e l b a r t,
splittrades så i sinsemellan .fient
lig·a läger. S ö n d r i n g infördes
mellan människoandens ädlaste
krafiter och dj upaste behov. Följ
den blev ett allt ,t ydligare miss
kännande av förståndets f,ö1,måga
att kunna fatta den faktiska san
ningen. Detta k u n s k a ,p tS h a t
bröt ut i full låga hos Luther, den
nominaHstiska filosofens lärjunge
och övertmunfare. Han srude rent
ut, att "f ö r s t a n ,d e t ä r d j ä
v u l ,e n s f r ,i l l a", "r a rt i o c o n
c u b i n a d i a b o l i". Man j ärn
före •härmed ide välbekanta ver,ser
na i Tegners reformationsdikt :
Förnuftet slår sitt öga
ur långa dvalan opp
Och blickar mot det hög'.a
Med undran och med hopp.
Förnuft och i-ro nu vandra
Försornta handa i hand
Och leta åt varandra
En väg i ljusets lancl.
Så kan en romantisk historieupp-

fattning och försummelsen att
gå till källskrifterna omforma
verkligheten.
UllJcler den protestantiska orto
doxiens tid följde en hälsosam re
aktion på både teolog·iens 00h fi
losofiens område. De olyck,sbrin
gande frön som såtts av den be
undrade "refOTmatorn" hindrad'es
för en tid att skjuta upp och bära
sina fö1,därvliga: frukter. Men ef
tersom "renlärighetens" män ej
medvetet och definitivt bröto med
Luthers heresi, verkade subjekti
vismens onda makter vidare i det
fördolda för att mot . 1700-talets
slut bryta forum med allt upplö
sande makt. Immanuel Kant blev
dess största ljus och avguJdade pro
fet, vars inflytande har sträckt sig·
till hela den ,protestantiska värl
,clen, ända ner till våra dagar, ,ge
nomsyrande allt med sitt gift.
Hans kritiska filosofi, framställd
i ,arbetet "Kritik der reinen Ver
nuft", leder konsekvent till ren
skepticism, till ett fullkomligt för
nek,ande av förmå,gan hos idet
mänskliga förnuftet att lära kän
na världens sanna beskaffenhet,
"ting·et i sig". Såsom en fången
ekorre vänder sig i sin bur utan
att se nå:g·on :möjlighet att åter fin
na vägen till yttervärlden, så är
vårt förstånd enligt Kant inneslu
tet i och begränsat till den kun
s kap som vinnes genom verksaon1heten av dess "kategorier", d. v. s, ,
dess sätt att iakttaga och tänka.
De viktigaste ,av dessa kategorier
äro rummet's, tidens och orsaks
sammanihangets. Vi sväva i oviss
het om, huruvida något faktiskt
ligger bakom dessa våra f o r m e r
för lnmsilrnps vinnande. I ,själva
verket v e t a v i i n t e t om de
sinnliga och de översinnliga tingens
existens, intet om Guds tillvaro,
intet om själens odödlighet, inrtet
om
s,edelagens
förpliktigande
kraft. Om dessa ting skall man
i stället enligt Kant förviss,as ge
nom "det praktis·k a ,förnuftet",
d. v. s. övertygelsen om omöjligilie
ten att föra ett moraliskt liv; om
man ej finge tro, att Gud funnes
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till, att själerr är odödlig och .att
belöning· eller straff väntar henne
i ett kommande liv, alltefter hen
nes gärning·ar i detta. Men även
denna t r o är ju en handling av
förståndet ooh ,delar så dess oför
måga a:tt nå orubblig vis,shet. Den
na positivare strävan i Kants tän
lmnde upplöses från hans utg·ångs
punkt alltså till intet, under det
rutt den negativa kvarstår i all sin
kraft för att fullborda sitt ödes
digra verk. Från den kantska fi
l oso,fiens ståndpunkt blir a 1 1 filo
sofi, som är sökande efter tillva
rons yttersta grunder, dess san1manhang· och mål, alltså omöjlig.
Kant är det mänskliga förnuftets
baneman. Ej underligt då, att han
blivit prote,starrtismens "store filo
sof".
Också vid Fyrisstaidens mer tids
enliga utsiktspunkter har Kants
kunskaps-lära på sista tiden kriti
seraits ,av professor Hägerström
och hans lärjungar. Till de mo-'
dernistisk,a uppsalateologernas sto
ra föl'skräckelse har denne skarp
sinnige tänkare uppvisat fåfäng"
ligheten av att söka k;unskap ge
nom något annat instrument än
förståndet, vore det än ,aldrig så
ljuv,a aningar och stämning.sfulla
känslor. Han !har därmed lagt de
kunskapsteoretiska gTundvalarna
till en surnd inrtellektualism. En
ligt profossor Hägerström är kun
ska,p 0111 "realiteten", om den verk
liga tillvaron möjlig.
Det åter
står honom nu endast att rmecl det
återfunna förståndets hjälp upp
bygga vetandets av Karrt grusade
tempel. Till denna eminent lrnl
turfrämj,ande gärning kunde han
få den värdefullaste ihjälp g·enom
ett sturdium av den katolska filo
sofien.
Åven i Köpenhamn har profes
sor Kroman uppvisat intigheten
a,v Kants kvasifil osofiska funde
ringar.
Dessa ha vidare utförts av Fich
te, den protestantiska "livsfiloso
fiens" skapare, av Hegel, son1
lärde a.tit "det kon.tTadiktoriskt
motsatta kan vara identiskt" och

av Nietsche, vilken ,geno!lll sitt
cyniska tal om "övermänniskans"
rätt att för uppnåendet av sina
eg·oistiska syften offra andras lyc
ka och välfärd, (hagit de sista
konsekvenserna av rden ,protestan
tiska filosofiens morallära.
I
Frankrike har Berg·son vidare om
tuggat och utbrodera;t dessa fai1tastiska hugskott.
Det är denna "filosofi" som an
befalles a.v de sve1mka modernis
terna, d. v. s. de ungdomligt en
tusiastislm män, som i Sverige
vilja grunda en kyrka som skall
bli bättre än alla arrdra kyrkor.
II.
Först om vi nå,g·ot närmare skär
skåda dessa tankeg·ångar, kunna vi
finna tillfälle ,att fullt rättfärdiga
vår stränga dmn och vis1a den inre
tråd som sammanbinder ,till synes
nog så moraliserande .förkunnares
åskådning· med Nietsches brottsli
ga lära. Man må dock ej glömma,
rutt alla modernister ej omfatta
dessa spekulationer fullt medvetet
eller i alla dess delar. Här vilja
vi endast fra,mställa modernis
mens filosofiska gnmcltankar i
elen klarhet som de vunnit hos
utlandets ledande i Sverige så oför
tjänt beundrarde föregångsmärr.
En sådan undersökning är elen
mest upplysande som någon kan
verks.fälla för att finna modernis
mens verkliga väsen. Ty det är
helt och hållet beroende av en
srumling filosofiska villfarelser. En
av dess främsta banerförare Al
fred Loisy erkänner själv : "Blott
och bart kunskapen om dog,mens
historia uppenbarar ingen ny svå
rigföet för den troerudes .förstånd.
Om problemet (det kristolog·iska)
ställes på nytt, är det som följd
av den fullständiga förnyelse som
s1rntt och som fortfarande sker i
den moderna filosofien". (Autour
d'un petit livre, s. 129, 202) . Ut
gångpunkten är alltså: ett filoso
fiskt a priori. Renans kritik ha
de utgått från samma tanke,postu
lat för att nå till samma negatio
ner. Modernisteh1as underliga fi-
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losofiska missfost, er har en faktisk
om också ej logisk enhet och kan
gott betecknas som "absurditetens
systenmtisering".
Om dess hänförda adepter ägde
den :minsta logiska förmåga, skul
le de genast från början upphöra
rutt filosofera. Ty alla taga
. de
sin utgångspunkt i Kants kritik
av hmskapens möjlighet. För den
som thaT ett spår av eftertanke är
det då utan v.iJdare klai�t, att om
det är sant, ·att vi ej kunna kän
na verkligheten, är det menings
löst att uttala någon som helst
tanke om. dess beskaffenhet. Man
kan då lika litet veta, att moder
nismen betyder ett framsteg för
kulturen som att katolicismen är
dess värsta fiende 00h full av ma
gi och vidskepdsf).
Egentligen
borde man ej veta om man själv
fanns till. Somlig·a ha varit nog
konsekventa rutt ,dra elen slutsat
sen. Men det stora .flertalet fort
sätter oförskräckt sitt filosoferan
de, s, om om de aldrig hade erkänt
giltig'lieten av Kants ,lmnskapste
ori.
Den central, a tanken i derais filo
sofi är tron på en radikal utveck
ling, som låter allt skifta form.
Den är lånad från Hegel ocih den
gamle grekiske filosofen Herakli
tus. Den senare hade ju lärt, att
"varat finns ej , aUt är endast ett
blivande" . . . "Allt flyter och intet
förblir ,detsamma". Bergson skri
ver i siitt. arbete, "L'Evolution cre
atrice", "det finns ingen sak, det
finns endast handlingar" och på ett
annat ställe: "Det finns föränd
ringar, men det frinns inga saker
som föränclTas . . . rörelsen förut
sätter intet som röres". (Conife
Tence d'Oxforcl s. 24) . Följ den blir
ett utplånande av subsrtansbegrep
pet, den lära som Tedan Plato och
Aristot des kallat "icke-varats fi
losofi". Detta drageT i ,sin tur med
sig ett fiffnekande av orsakslagen.
Om nämligen intet vaTande finns
till, lrnn det ej heller inverka på
något annat ; relationen mellan or
sak och verkan upphör att existera.
På logikens område inträder även

den största upplösning. Om varat
ej existerar, kan det ej vara iden
tiskt med sig själv. Identitets
principen är därmed uppgiven och
drar i sitt fall med s1g förstån
dets övriga lagar, vi, lka alla bygga
på den förstnämmda, på omöjlig
heten att vara och icke vara, ja
och nej kunna vara ,detsaimma.
En annan av modernismens kory
feer M. Le Roy skriver : "Identi
tetslagen är ej allmängiltig och
nödvändig, iden är en la,g· för det
mänskliga talet men ej för tanken
i allmänhet". (Revue de Metaphy
sique et de Morale, 1905, s. 203)
och några år tidigare: "Vacl är
blivandet om ej ett ständigt flöde
. av motsäg.elser som flyta sa.im
Den
man". (Ibid. 1901, s. 411).
högt beundrade författaren av
"Den religiösa er,faTenheten" Wiilli
.arm .James - säger i "A pluralistic
universe": ".Jag har sett mig nöd
sakad att avstå från logiken utan
omsvep, öppet och oåterkalleligt".
Hemma hos oss· har Na:than Söder
blom i ReligionspToblemet skrivit:
"Logik och mekanik äga sin till
lämpning endast på materien, på
elen oorg·aniska naturen" ocih på
ett annat ställe: "Logiken har in
gen plats för 1ivet. Logiken är
tiUäimplig på det oorganiska. När
elen skall tolka tillvaron, uteslutes
livet". För en sådan betraktelse
äro naturligtvis också alla själens
·krafter underlrnstade elen allmän
na föräniclringen, såsom M. Le Roy
skriver: "Axiomer och kategorier,
förståndets ooh känsLains former,
allt ,detta bliver till, all detta: ut
vecklas, människoanden är plastik
och kan förändra sina innersta
önskningar". (Revue de Metaphy
sique et de Morale, 1901, s. 305).
01n ej redan modernisfornas
kunskapsteoreti&ka ståndpunkt ha
de gjort vetenskapen omöjlig för
dem, skulle denna radikala evolu
tionslära således dragit med' sig en
sådan
konsekven.S/.
Identitets
ocih kausalitetslagaTnas giltighet
förutsättes ju för allt forslmings
arbetes och för allt tänkandes möj
lighet. Om orsakssanunanlh anget
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ej existerar, omöjliggöres även in
duktionsprincipens
tillämpning
som är oumbärlig för alla experi
mentella vetenskaper. Samtidigt
tveka ej modernisterna att anföra
kausalitetslag·en som. ett skäl mot
den lrnistna tron på undrens verk
lighet. Man tänker osökt på ord
språket :
"Den som bor i glashus bör ej
kasta stenar."
,Sj älens längtan efter en högre
värld, efter Gud, är så stark, att
modernisterna trots aHa sina vill
farelser gjort ett sista förtvivlat
försök att nå till kunskap om
v1erklig·hetens grundfäs•re. Melto,
den är- immanensens eller den ego
centriiska 00h kunskapens redskap
kallas "intuition". Då människan
är innesluten i sig· själv och ej kan
nå till yttervärlden, bör hon i
sitt eg·et sj älsdjup söka den visS1het
som hon behöver. Intuitionen skall
i vårt inre gripa "ett eko av den
universella kunskapen".
Ty ett
"gemensamt medvetande g·ör de
olika varelserna immanenta i var
anidra". Immanensens ·metod för
utsätter alltså teori:en 0111 den uni
-versiella moni:sn1'en. Pa11teiS!1nen
träder här öppet i dag·en. Berg·son
säger: "Man kallar intuition den
intellektuella sympati, g·e nom vil
ken man försätter sig i ett före
måls inre för att sammanfalla med
det som det äg·er av unikt ocih där
för outsägbart.".
Dessa vaga
drömmar visa sin flyktiga beskaf
fenhet vid minsta eftertanke. Om
intutionen är en kunskapskälla,
faller 'Clen under den dubbla dom
-som n10dernis,terna själva avkun
nat genom sin kunskapslära och
sitt förnekande av varats existens.
Om däremot intuitionen ej g-er nå
gon kunskap, är den ej värd n1 åJg ot.
Då vi nu -sett de väsentliga: ele
menten i den nwdernistiska filo
sofien, är det lätt att inse, att den
ej blott gör ,den kristna tron utan
all religion omöjlig. Om intet v a
r a finns till, kan naturligtvis ej
heller Gud existera, vilken är v a
r a t par preference. Om. också or
r1et Gud behålles, tömmes det på

allt innehåll. M. Le Roy säger :
"För oss finns Gud ej till, men
han bliver till. Hans tillblivelse
är det samma -som vårt eg·et fra.m
åt,skridande", vilken lära han kal
lar en "ortodox panteism". Man
kommer ·att tänka ,på Hegel och
Renan, enligt vilka Gud håller på
att växa fram såsom "idealets ka
teg·ori."
Med substansbegreppet faller
00kså övertygelsen om en andlig,
Endast
odelbar, odödlig själ.
h a n d 1 i 11 g a r finnas ju, intet
v a r a som uppbär d,em. Därmed
hal' vår personligfuets identitet för
svunnit. Panteismen omöjliggör
också all tro på en personlig odöcl
lig·het.
Med den naturliga religionen
försvinner också den övernatur
liga.
Filosofiens !dekadens för 111:ed sig
den .upplösning på litteraturens
och konstens område soon för var
dag träder allt tydligare i dag·en
i de moderna samhällena. (Kubis
men, futurismen, dadaismen etc.)
Då varken tron ,p å Gud eller på
ett kommande liv längre kunna
hävdas, upphör av sig själv m,oral
lagens förbindande kraft. Den
förvancUas till en samling prak
tiska råd eller en lärobok i levnads
konst för dem som intressera ,sig
för en mera raffinera.id tillvaro.
Loisy iskriveT: "Ni tyeks tro, -att
på det religiösa oeh moraliska om
rådet sanning och lögn äro a,bsolu
t, a och väl avcgräns,ade kategorier.
Det för�håller sig ej alldeles så".
(Quelques lettres, ,s. 89) . Det in
dividuella jaget blir suverän lag
stiftare på {1et moraliska onHådet.
Detl blir centrum iför hela: värl
den, omkring vilken allt skall
kretsa. Här ,anlmyter Nietsches
övermänniskoteori till den all:män
na modernistiska filosofien. Smn
lig-a iha g ått så! långt, att de me
nat, att ,de sj älva ensamma fun
nits till. (Solipsister) . Från en
sådan utgångspunkt blir all saim
hällelig· ordning omöjlig. All auk
toritet undergräves.
Bolschevis
men visar sig allltså bli en praik-
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t1sk kousekvens av moderniSllllell.
Från Lenins Moskva går vägen
tydlig och j ämn över Königsberg
till vVittenberg.
Då Pius X fördö1nde moder
nismen hävdade han ej blott reli
g'ionens utan även förlluf.tets, seid
lig'.hetens 00h samhällets intressen.
Ty modernismen är ju i grund och
botten intet annat än en kulturfi
entlig sekt. Att bekämpa elen är
detsamma som att försvara civili
sation en.
Hä1�rned förnekas na
turligtvis ej, att måmga av dess
anhängare äro personligen oför
vitliga och samhällsnyttiga med�
borgare, så länge de äro i go.d tro.
Sedd mot denna bakgrund
framträder den katol,ska filoso
fien i ett desto ,skönare ljus.
Dess lmnska1psteoretiska förut
sättning är, i skarp kontraist mot
lliodernisrnen, att vetande om ve-rk
ligiheten är rnöjlig,t. Kants hm
skapslära innehåller en olöslig
motsägelse. Ty om det är sant, att
vi ej kunna veta något sälrnrt,
kunna vi ,ej heller vara. övertyga
de om denna sats, giltighet. Var
je omdöme överhuvudtaget blir
!Omöjligt.
UtgåillgSIJ.)'lmldten iför
detta vårt resonnemang· är givet
vis fasthållandet 'Vid iclentitets
J agens giltighet, att A = A. Vi
dare strider Kants lmnskapslära
mot människans elementära erfa
Tenhet. - Förnuftet blir alltså
den katol,slm filosofiens e n cl a och
t i 1 1 r ä c k 1 i g a kunskapskäl1a.
Liksom ,det modernistiska tänkan°
rclet .äl' en systematisering av oför
ståndet, är det kafolska hert en
kelt det sunda föl'nuftet tillämpat
på verkligheten. I modernister
nas t, ankesy,stem stämde det ena
ej me:d det andra. DeraB skep
tiska utg· ångspunkt stred mot de
ras
evolutioni,stiska metafys, ik.
Den 'lmtolskia filosofien .är däremot
ett logiskt helt, där prmnisser och
slutsat,ser naturligt, hänga sam
man. Mot den modernistiska sub
j ektivismen stäries den katolska
objektivismen.
Mot på,ståendet
att all sanning växlar efter olika
människor och tider ställes den

katolska lära:µ 011 ,e v i d e n s e n,
vissheten om, att 1det finns en ab
solut sanning, som är densamma
för ,al1a tidsåldrar och för alla folk,
och som alla måste böja sig för.
Den katolska metafysiken utg·år
från substansbegreppet. Ty verk
samheten, ham:llandet oeh de ytt
Te och inre egenskaperna måste ha
ett underlag som up,p bär dem.
En följd hära.v blir ett Mer,ställan
de av ors8Jks1laigens giltighet. Då
t i n g e n verkligen existera, kun
na de också inverka på varandra.
Induktionsprincipen kan därför til
lämpas i de experimentella veten
skaperna.
AHt bottnar i teismen, v e t a n
d e t om en p e r s o n 1 i g G u d s
tillvaro. Förs, tåndet kan med oom
kullkasteliga skäl b e v .i s a, att
Gud existerar, a-tt han är världens
upphov och skapare, men smnti
åtskild från densainrrna.
digt
:Människosj.älen är en enkel, odel
bar, andlig och följaktligen oför
störbar, odödlig ,s ubstans. Hon
kommer en gång -att döm
. as av den
levande, rättfärdige Guden, och
hennes lott skall bli en evig 11im
mels fröjder eUer ett evig,t helve
tes kval, alH efter hennes ställ
ning till Gud i detta livet. De mo
Tal1ska beg1'eppen äg,a därför abso
lut giltig·het för alla folk och ti
der. Gud, själens odödlighet ocih
srdelagens förpliktande kraft till
höra ej några mystiska aningars
och vaga stämningars värld utan
den klara, nyMra, objektiva v e
Filosofien står,
t e n s k a p e n s.
därför i ständig och fruktbringan
de km1takt med alla forskningens
grenar, och va1·ken historiens eller
naturens vetenskaper isoleras där
ifrån.
På denna filosofis orubbliga
grund kan sedan teologien med
trygghet by,gga. Uppenbarelsens
sanning kan b e v i s a ·S för den go
da viljan. Tro och vetande stå in
te i rrnotsa.ts mo t varandra, utan
lrn.rnphlttera och stödja inbördes
varandra. Den ,hel. Thomas ab
ACJ:nino har sag1t: "Nåden under
trycker ej naturen utan fulländar
1

147
densamma" och på ett annat stäl
le : "Tron förutsätter den naturliga
kunskapen, såsom nådens möjlig
•het .förutsätter naturens tillvaro"
. . . "Vi skulle ,ej tro, om vi ej så
ge, att vi må1ste tro" . . . "Alla pro
fana vetenskaper tj äna den helig·a
vetenskapen, såsom hennes vasal
ler."
Var o ch en som är hegåv,a,cl meid
sund tankeförmåga inser, vilke:q,
betydelse denna fasta oeh klara fi
tlos, ofi äger för lkonsit:ens·, liit:tera
turens, vetenskapens och samhälls
liv,ets nornnala utveckling och var
aktiga b1omstTing. Den är all so
lid och utvecklings, 1rraftig civilisa
tions nölclvändiga förutsättning.
Det vatikanska konciliet, av vil
ket vi nu fira femtioårsminnet, har
fö1,st ,av alla ekumeniska kyrko
möten definierat filosofiens grund
läggande s·anningar. De tlrn f, unnit
en monumental formulering i dess
dogmatiskia konstitutioner, av vil
ka vi ainföra följ ande:
"Den helig,a Ky.rkan, vår moder,
vet och lär, att Gud, upphovet ,till
och ända.m ålet för allt ,som finnes,
kam' rn1(eld vi,sshet [ära Jrännas g·,enorn.
de skapade tingen, fö1�mede1st det
mänsklig·a: för.ståndets naturliga
ljus. Ty alltsedan v,ätldens ska
pelse äro hans osynliga fullkomlig
iheter v·arseblivna av människans
förstånd genom förmedling av de
ting s, om han gjort. Om någon sä
ger, att den ende och sanne Guden,
vår Slmpare och Herre, ej med sä
kerhet kan kännas av det mänskli
ga förståndets naturliga lj,us, han
vare b ann'lyst.
Den heliga:, ·kato1slm, a.postolis
ka, romerska Kyrkan tror och be
känner, att deit fänns en ,sann och le
vainde Gud, Skapare av oeh Herre
över himmelen och jorden, a, llsmäk
tig, evig, omätli,g·, outgrundlig,
o ärudlig i vishet, i makt och i alla
ful'l:komligilieter. Då han är en en
da andlig, odelbar och oföränderlig
substans, bör ha1i förklaras åtskillcl
från världen både genom ,sin verk
lighet och sitt väsen, ty tlian är
oändligt salig i sig själv och ge-

nom sig· själv" oeh outsägligt upp
höjd över a'llt ,som finnes och kan
rtänlm,s utanför honom. Om någon
förnelcar tillvaron ·av den ende och
sanne Gulden, Skrupare ,av och Her
re över de synlig·a och osynliga
tingen, eller ej blyg
, es att påstå,
att intet finnes till utom ma:terien,
eller menar, att Guds substans el
ler väsen är detsamnna som de ska
pade tingens, e1ler säger, att de
ändliga varelserna, de kroppsliga
och de aru:Uiga, eller åtuninstone
de a]]dliga, utflöda:t ur elen gudom
liga subst,ansen, eller lär, att det
gudomliga väsenldet övergår till de
,slmpacle tingen genom mru1ifeste
ring· ,eller utveckling av sig själv,
eller slutligen anser, att Gud är det
universella och oändliga väsendet,
som genom b egränsning av sig
själv b
, itdar iden synJigia världen
n1'ed dess olika släkten, arter och
in1clivider, han vare bannlyst.
Genom förståndets naturrliga
ljus kan Gud känna s, med visshet.
Likväl l:tar det behag�at hans vishet
och g
, odhet att uppenbar.ru sig s, jälv
och sin viljas eviga: rådS', lut g,enom
en annan väg, idet är på ett överna
turligt ,sätt, enligt Apostelns ord:
"Efter att fordom ofta octli på mån
,ga sä-tt ha ta:1at till våra fäder ge
ll'Om profeterna, har Gud i våra !da
gar s, lutligen talat till oss g·eno.m
sin Son. Och det har behagat Gud
att till den Helige Andes inre
hjälp .foga yttre bevis på sin up
penbarelses sanning, cl. v. s. gu
domliga hanclling,ar, i synnerhet
unlder och profetior, vilka tydligt
visa hans oändliga makt oc:h kun
sfoap oc1h låta: oss erk
, änna den gu
domliga uppenbarelsens trovärdig
het genom aLldeles ,säkra tecken,
som kunna förstås av env·ar. Om
nägon säger, att det är omöjligt
eller onyttig,t, att människan ge
nom gllldomlig uppenbarelse under
visas om Gud och elen clyrfoan som
bör ä,gnas honom, eller förnekar,
att den gniclomlig,a uppenbarelsen
kan göras trovärdig genom ytt,re
tecken, och följaktlig,en anser, att
människorna böra föras ti11 tron
endast genom en inre och personlig
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erfarenhet eller genom privat in
spir.ation, han vare bannlyst.
�I.en för att vi skola kunna upp
fylla plikten att omfatta den sanna
tron och troget bekänna densa:mma
har Gud genom sin enfödde Son
instiftat Kyrkan, och han har g·i
vit henne synliga tecken på hennes
gi11domliga upphov, så att hon kan
kännas av envar såsom det uppen
barade ordets vå1xlarinna och tolk.
Ty den katolska Kyrkan ensmn
äger dessa så många oeh tydliga
kännemärken, som givits av Gud
för att göra den kristna trons san
ning tydlig. Än mer, på grund av
sin underbara utbre:dning, sin ly
sande helighet, sin outsinliga
fruktsann.het på golda gärningar,
sin katolslm ·enhet och sin oöver
vinnerliga ,fasthet, är Kyrkan ge
nom sin blotta tillvaro en stor och
evärdelig· bevekel,segrund ,att tro
på kristendomens sanning och ett
ovedersägligt vittnesbörd om sin
gudomliga sändning. Liksom en fa
nas som är utvecklad inför folkens
ögon, inbjuder lhon så och dr,a,g·er
till sig dem som ännu ej omfatt at
trons ljus, och försäkrar sina eg
na barn, att den sanning ,som ide
bekänna vilar på en mycket fast
grund."
B e r t i 1 B o cl s t r ö m.

Från när och fjärran inströmma
fortfarande budskap till Credos
torn, som avlägga ett vältaligt
vittnesbörd om Kyrkans liv och
utveckling.
D e n h ,e 1 i g e E f r e m S y r i
e r n (t 373) har ,g·enom ett högfal
ligt dekret fö1,lda1,ats för Doctor
Ecc1esire (kyrkolärare) . Lika sfor
som teolog ocih skald kaLlades den
ne fornkyrkans frej dade son syri
ernas pr,ofet, den Helige Andes
harpa. I sina ,skrrifter förs,nar, a:de
han både lä.ran om Pefa·i primat
och om Marie obefläckade ,avlelse.
D e t l e t t i ,s ka: k a b i n e t t e t
har ,antagit förslaget till ett kon
kordat mellan Lettland och den He
liga Stolen. Också den ny,a repu
bliken Georg·ien ha1· öppnat diplo
matiska: förbindelser ,med Vatika
nen.
D o k t o r T h o m ,a s N ö r b e r,
ärkebiskop av Freiburg, har i cla
ga,rna avlidit. Sedan den 29 ,septem
ber 1898 har ihan förvaltat ,sitt vid
sträckta ,stift, som omrfottrur hela
Baden ocJ.1 •räknar 1,337,000 katoli
ker. Stmx före sin döcl fick han se
sin kärrruste önskan som stiftschef
förverkligaitl. De r,eligiösa mdna,r
na fingo nämligen ,genom revolu
tionen 1918 fullständig rörelsefri
het ock,så i hians biskopdöme.
T.ill ä r k e b .i ,s k o p a v A i x i
Provence har påven utnämnt Mg1·.
Marie Louis Mwnrice Riviere, bi
skop av Perigueux.
P r e m o n s t r a t ·e n s e r o r
d e n, som åir 1120 stiftades av den
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helige Norbert, har nylig,e n firat
sitt 800-årsjubileum i Antwerpen
under 1p1,esidium av MgT, Heylen,
biskop av Namur. Också Nordens
katoliker ha ,stor .anledning att
sända, en lyckönskan. Unde1r me
deltiden verfoa,de de vitklädda, pre
monstratenserna både i Skåne och
på Jylland. Dera,s ståtliga
, kloster
byggnacl i Börglum s tår ännu
kv,ar i Aalborgtirakten. Men också
i Lund, Tmmnerup ,och övith (nu
övedsk1oster) grundade de centra
för ,sin ,apostolisfoa verksamhet.
Det ,a;llra bästa .ä;r emel1eTtid, att
de efter e n lång bortvaro på sista
tiden återkomit till Skandina
vien. Ar 1904 ,slogo ,sig sålunda två
belgiska
premonst11atenserfäder
ned i V ejle, o ch sedan ha de även
öv,ertagit de katolska försa:mlin
garna båJde i Nestveid och i Es
bjerg. Den gamla '1rnaften ooh
ivern tycks ej ha försvagats trots
de 800 åren!
He1a ,elen katolslm världen följ.er
med största spänning P o 1 e n s
k a a.n p för sin och Europas frihet.
Påven har till det polska sände
budet vid Va
, tikanen utta;lat sig
om den fruktansvä1't ,allvarli,g·a si
tuationen. Därvid framhöll oekså
Hans Helighet, .att han dagligen
sänder brinnande böner om hjälp
oeili seger för de 1po1ska vaipnen till
himlen. Jesuitgeneralen har .förord
nat, att särskilda mässor av hans
ordenspräster s kola hållas för det
kämpande polska folket. Årkebi
E.lrnpen av Gnesen-Posen, Kardinal
Da,lbor, har i ,ett herdebrev upp
manat alla troende a;tt förena sig i
innerliga böner för fruclerneslandet.
Samtliga polska biskopa,r ha nu fö
retagit en högticllig invigning av
sitt hotrucle Land till Jes11 heliga
ihjäl'.ta. I en skrivelse t1ll a.11a öv
riga biskopa,r i världen framhålla
cLe, att PoLens ,svåra lmmp för när
varande ing,alunclia är riktad blott
mot ry,ska nationen utan mot för
störairna av hela den kristna kul
turen. .Systrarna av "Marie besök
hos Elisaibeth" i vVarschau ha till
rlen polska armebiskopen sänt en

f,ana med J,esu hjärtas bild från å• r
1863. De förklara sig övertyg1a,de,
att de fanor, som under det stora
vär1clskrig,et pryddes med Jesu
hjärtas bild, i hög grad verkade
upplivande på de franska soklater
Jlla och påminna om MarsJ.m1k
Fochs vackra or:d : "Jag hmr ,seg
rat, emedan hela Frankrike bett
för n1ig,"
I skilda länder har på sista tiden
intresset för den k a t o 1 s k a
p r e s s e n tag·it sig vältaliga ut
tryck.
Så har biskopen av Arras i
Frankrike anbefallt avhållandet
av stora möten för den goda pres
sen i sitt biskopsdöme
Särskilt
har han påpekat p r ä s t e r s k a
p e t s plikt som apostel för "la
bonne pr,esse".
Biskop Tissier av Chälons yttra
de vid invigningen av ett minnes
kapell över det första slaget vid
Marne : "Pressen är så gott som
allsmäktig. Utan henne kan man
' under nuvarande förhållanden så
gott som ingenting uträtta. Detta
ha våra motståndare förstått. För
närvarande behärska de en stor del
av pressen. Vi katoliker måste
skynda oss, så att vi inte komma
för sent".
Kardinal Dubois, ärkebiskop av
Rouen i Normandie, .har inlett en
aktion för de katolska tidningarna
och tidskrifterna i sitt biskopsdö
me. För att befordra deras spri
dande har han förordnat, att kom
rnitteer skola bildas i varje försam
ling.
Biskop Rössler av Sankt Pölten
i östenike har nyligen sagt :
"Det är vår plikt att kämpa mot
den dåliga pressen".
Den italiens;lrn katolske propa
gandisten Araigo Pozzi har före
slagit ibil dandet av en särskild sko
la för unga katolska journalister,
i vilken föreläsningar i }Jraktisk
journalistik slmlle hållas. Å ven
tekniken, t. ex. den till synes så
mekaniska korr,ekturläsningen, har
en ofantlig betydelse.
Nordamerikas rrrntoliker få nu en
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daglig tidning· :. "Ca tholic Trilnme",
varöver det italienska systerorga
net "Osservatore Rornano" ut
tryckt sin stora glädje.
,Sydafrikanska katoliker ha ut
sänt ett upprop till sina trosfrän
der i alla länder: "När skolen I
äntligen ena Eder för att med
hjälp av den goda pressen återer
övra Kristi egendom : mänsklig·he
ten till hennes rättmätige Herre".
K i n a s vidsträckta rike ägde
redan i slutet av 1500-talet en
blomstrande katolsk mission. Den
store aposteln Frans Xavier dog
ju som ibekant på en ö strax
utanför Kina på en missionsresa
till det väldiga hedniska landet.
Den protestantiska missionen bör
jade först på 1830-talet. I Kina
ha flera förföljelser 11 asat, och
mång·a ha vunnit martyrernas kro
na. Särskilt voro de kristnas li
danden stora under det s . k. boxar
upproret år 1900. Därifrån minnas
vi biskop Hammers fruktansvärda
martyrium. Familjer finnas, s01n
varit katolska i många generatio
ner, alltifrån 1600-talet. På den
sista tiden h
. ar elen katolska Kyr
kan i Kina tillväxt bety.dligt. Från
1914 till 1919 ha visserligen på
grund av kriget biskoparnas antal
sjunkit från 53 till 52 och de euro
peiska prästernas från 1,457 till
1,372, men ,de inhemska prästernas
antal har stigit .från 754 till 936
och katolikernas från 1,615,107 till
1,954,693.
Kina är ett av de mest förhopp
ningfulla länderna · för den katol
ska missionen. Nyss har det ka
tolska Kina mottagit besök av en
apostolisk visitator, biskop Joh.
Bapt. Maria de Guebriant, som
därefter avrest till Rom för att av
lägga rapport.
Ett stort möte för s 1 o v e n s k a
katoliker har avhållits i l\faribor.
80,000 personer deltogo, och entusi
asmen var stor.
De katolska föräldraorganisatio
nerna i R h e n 1 a n d e t och
W es t f a 1 e n, som hotat att ej

sända sina , bar n i skolan, om ej re
geringen avskedade en ateistisk lä
rare i den lilla staden Herne, ha
nu vunnit en frullständig seg·er.
Ty regeringen har anträtt återtå
get och lovat att genast ,avlägsna
de otrogna lärarna från de lrntols
ka skolorna. Därefter ha de ka
tolska barnen åter börjat sitt skol
arbete.
I Köln har hållits en stor kon
gress av katolska. studenter. Ärke
biskop Schulte och den nye bisko
pen av Osnabri.i.ck jämte staden�
borg
, erlig·a. myndigheter deltogo 1
det hög·tidliga öppnandet.. Abbo
ten Alfon� Herwegen från Maria
Laach höll föredrag om vården av
det inre religiösa livet hos de ka
Professor
tolska studenterna.
Martin Spahn tala.de med hänfö
relse om .de stora andliga skapelser
som den tidiga medeltiden fram
bragt. Äkebiskop Schulte uttalade
i sitt avslutningstal sin stora gfäd
je över det lyckliga förloppet av
detta första katolska studentmöte
i Köln och uppmanade de katolska
studentförening·arna, att efter bäs
ta förmåg·a ar.beta för helandet av
de sår som kriget o ch den därefter
följande nöden slagit.
I C a e n i N o r 111 a n d i e hölls i
början av augusti en "social vec
ka". Många deltagare hade infun
nit sig, bl. a. medlenmmr av fran
ska parlamentet. Från Belgien,
Holland, Schweiz, Eng·land och Ir
land ha;de också ombud kommit.
Kongressen behandlade med stOTt
intresse produktionens problem.
Ärkebiskopen av Paris, kardinal
Amette, och biskop Lemonnier
hedrade mötet med sin närvaro.
Vid det högtidliga öppnandet upp
lästes ett brev från påven till ord
föranden. Den berömde predikan
ten Pere Gillet, tillhörande domi
nikanerorden, tala.de om produk
tionens sedliga krav enligt den hel.
Thomas i;tb Aquinos lära.
I t a 1 i e n s katolska student.för
bund skall den 4-7 september hål-
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la sin årskongress i Trient. Där
under skall fråg·an om förhållan
det mellan student- och arbetarrö
relsen särskilt ing· åencle behandlas.
Byggnaderna för det nya katolska
universitetet i Aera i Illinois i
F ö r e n t a ,S t a t e r n a ha nu
prubörjats. Redan ha kontrakt
uppgjorts för en summa av tio mil
lioner francs.
Ä 1· k e b i s k o p e n a v P a r i s,
Kardinal Amette, har plötsligen
avlidit. Dödsorsaken var hjärt
förlamning. Den bortgångne var
född i 1)ouvme år 1850, h1ev ärke-

biskop år 1908 och utnämndes till
.}rnnlin al trn år därefter.
Det 1ml' en tid gått rykten om,
att i' 1· ä ,m m a n cl e m u n k a r
skulle komma och slå sig ner i
Kristiania. Kyrkoherde 0. Offer
dahl har för en tidningsman be
kräftat denna uppseendeväckande
nyhet. Det lär vara dominikainer
na, som under medeltiden ivrig·t
verkrude i Norge, som nu ef,ter 400
års paus ämna fo1,tsätta. sin apo
stoliska verksamhet i detta land.
En pater av svartbrödernas äre
vördiga orden lär redan ha kommit
fram till verk.smnhetsfältet.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLIN GAR.
STOCI<HOLl\l. H a n s H ö g v ö r cl i g h e t
B i s k o p e n blev på sin 72-årsdag den
15 augusti uppvaktad av Stockholms ka
tolslrn prästerskap, systrar och talrika
vänner, som gladde sig över att för ovan
lighetens skull se elen vördade överl1erden
och faderlige vännen här i staden mitt i
augusti . :Mången ung man lmncle avundas
vår biskop hans sällsynta vitalitet, som
ti llät honom, 72-åringen, att på elen stora
dagen först både hålla högmässa och predi
kan och sedan nästan hela eftermiddagen
mottaga gratulanternas aldrig sinande
ström. Strax efter födelsedagen avreste
emellertid Hans Högvördighet, som i år
av särskilt många och ansträngande göro
mål kvarhållits i Stockholm under som
maren, till sina närmaste anförvanter i
Hannover.

P a s t o r A n s g a r M e y e, r, som under
flera år verkat som lärare vid Sankt An
dreas Kollegium i Orclrup, har nu fått an
ställning vid Sankta Eugeniakyrkan här i
staclen. Creclo gläder sig över clenna friska
fläkt från söder. F ör oss är ju elen käcka,
förhoppningsfulla anda, som präglar det
katolska Danmark, så välgörande. Samma
anda livade ocl1 uppmuntrade för snart
1, 100 år sedan Pastor Meyers namnspatron,
Nonlens store apostel, som också kom till
Sverige via Danmark.
l\JALJ\lö. Som b ekant har Sveriges ka
tolska församlingar visiterats av ett påv
ligt sändebud, biskopen av Hertogen-

bosch i Holland M .g r D i e p e n. Den
sista församling, som därvid b esöktes var
Malmö. U 1· Skånetidningen Dagen, som
utförligt skilclrar biskop.ens b esök, hämta
vi följ ande upplysningar.
Från Göteborg anlände b iskopen till
Malmö fredagen elen 6 augusti och påbör
j ade omeclelbart visitationen, som pågick
till söndagen. I församlingens kyrka hölls
p å fredagen i biskopens närvaro en guds
tjänst för de österrikiska krigslJarnen.
Kyrkain var till trängsel fJ•lld av dessa och
deras fosterföräldrar. P r o f e s s o r vV i 1h e 1 m B o n g från \Vien höll vid gucls
tj änsten ett freclrag om nöden i Österrike
och framhöll med tacksamhet den stora
insats Sverige gjort för nödens avhjälpande
därnere och särskilt i vWen. Talaren
manade barnen att icke bara sörja för
kroppens näring utan även att tänka på
sina sj älar och att bevara den barnatro
vari de uppfostrats. Han manade dem
även ' att visa tacksamhet mot sina foster
föräldrar.
Efter föredragets slut meddelade biskop
Diepen cle nänarancle den sakramentala
välsignelsen.
På söndagen förrättade b iskopen en
Stilla mässa kl. 1/2 8 f. m.
Vid förmiddagens högmässa, som ce
l ebrerades av ky rkohercle Vv. M e i j e
r i n c 1,, höll biskopen preclikan.
Från Malmö, där inspektionsresan av
siöt,s, avreste han clirekt hem till sitt
stift.

S E PTE M B E R
i . Onsclag. St. Aegiclins, al)b ; I, _
2. Torsclag. St. Steplrnnus, konung av
Ungern.
3. Fredag. Ferialdag.
4. Lördag. Fer1i alelag.
5. Sönda!J. Feml oncle et'ter Pinnst.
6. i\fänclag. Ferialclag·.
7. Tisclag. Feeialclag.
8. Onsdag. D en Il. Jungfruns födelse
(Mormässa.)
\l. Torselag. St. Gorgonius, marlyi·.
10. Fredag. St. Nico laus a Tolentino,
bekännare.
11. L ördag. Ferialclag.
12.
Sönda!J. Sextonde efter Pinnst. (I
högmässan : Marias födelse . )
13. Måndag. Ferialdag.
14. Tisdag. Korsets uppl1öj else. (Korsmässa. )
Kvatemberclag
15. Tisclag.
Marias
sju smädor.

16. Torsdag. St. Cc,rnelius ocd1 CJ•pria
nus. B isk. Mart.
17. Fredag. Kvateml)erdag. St. Fransiskus' särmärken.
18. L ördag. Kvatembenlag. St. Johannes a C:upertino. Bek.
lD. Söncla!J. Sj uttonde efter Pinnst.
20. Mänclag. (Vigildag till St. Matthaeus.)
St. Eustacl1ius etc. Mar tyrer.
21. 'l'isclag. St. Mattlrneus. Apostel.
22. Onsdag. S t. Thomas de Villanova.
B isk.
23. 'l'orsclag·. St. L inus. Påve. Martyr.
Fredag. B eata Maria Virgo cle Mercecle.
25 Lönlag. Ferialclag.
·
26. Söndn!J, Aclcrtonde efter Pinust.
27. Måndag. St. Cosmas ocil Damianus.
Martyrer.
28. 'l'isclag. '-' t. \Venceslaus. H'"rtig, mart:yr
29. Onsdag. Declicatio S. Micllaeiis. Arcl1.
30. 'l'orsclag. St. Hieronymus. B ekännare.
Kyrko lärare.

Skyddsännclfesten. Kyrkans lära om de
heliga skyddsänglarna stöder sig· bl. a. på
följande skriftställen : 1 Mos. 48 : iG.
Job . 33 : 35. - Apostl.-gäm. 12 : 16. - P.s.
90 : 11. - Hebr. 1 : 14. - Att varj e män
niska äger en helig skyclclsancle lär Kyrkan
enligt sin gudomlige mästares o rd : ''Sen
till, att I icke förakten någon av clessa
små, ty jag säg·er Eder, att cl e r a s ä n g1 a r i ilimlen se alltid min Faclers ansikte
som är i ilimlen." - För att tacka Gud,
som givit oss cletta b eskyclcl, ävensom för
att visa änglarna vår vördnad o cl1 tack
ilar kJTkan år 1670 infört clenna fest, ur
sprungligen en partilrnlärfest, i hela Kyr
kan att firas ,mtingen elen första söndagen
i september eller elen 2 oktober.
l\Iaria födelsedan den 8 scpt. firas av kyr
kan s_edan 5 :te århundradet såsom en gläcl
j eclag, elå Marias födelse är förebudet till
Frälsarens ankomst. Maria är morgon
rodnaden, som bebådar Frälsningens dag.
"Mormässa" som festen kallades i Sveri
ge bibehölls ännu länge efter den s. k.
reformationens införande och predikades
på elen clag·en över lvlaric1s släktregister nr
i\If\th. 1 kap _
På söndagen inom oktaven av Maria
födelses hög'ticl firas Marias ileliga namns
fest. Festen firades först i Spanien 1513 ;
sedermera av p åven Innocens XI 1683 in
förd i hela kJ•rkan till tacksägelse för sta
den \Viens befrielse från turkarna.

Arkeängeln Michael är hela Kyrkans
skydclsängcl. Den 8 maj firas M i e, h a e 1 s
u p p e n !J ar e 1 s e på berget Gargano år
Hl3 (eller sannolikare 520 ) . Förutom clcnna
fest firar kyrkan till samme ängels ära
sodan 4 :clc årlmnclraclet även minnet av
elen av kejsar Konstantin lien store till
ärkeängelns ära i Byzanz byggda kyrkan
(Decl icati o Sancti Michaeli s ) . Denna fest
gällde sedan som en centralfest för alla
!tel. änglar tills elen ovannämnda Skyclcls
ängelfesten infördes.
l\lnrins sj u smärtor. Redan långt in
nan en särskild fest med eletta namn tm
kommit voro Marias liclanclen uncler Kristi
kors och uncler liennes l evnad föremål för
from vörclnacl och betraktelse. För flotta
änclamål -rnr Serviterordcn stiftacl, i kon
sten hade Marias sj u smärtor framställts,
och ' •Stc1Jrnt Matet"' av Jacoponc ela Tocli
(,löd 1303) var redan käncl inom hela lcris
tenlleten. Första spåren av clenna fest
finna vi 1'123 i Köln som ett försonande av
hussiternrrs förstöranclc av b ilderna i k1·t·
korna. - B eneclikt XIII föreskrev 1725
festen för Kyrkostc1ten ocl1 förlagclo elen
till freclagen i passionsveclrnn åtta dagar
före Långfredagen. - Genom P ius VII till
kom 1814 ännu en fest mecl samma syfte
på treclj o söndagen i september eller när
maste fria clag, clå Maria i liturgien fram
träcler som martyrernas drottning.

Dcclical.io S, l\lichnelis den 29 september.

Linkcln Bl,oms Boktr., Stockholm 1920
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KYR KLIG KALE N D E·R
. O KTOBER

i. Fredag. St. Remigius. Bisk. B ek.
(Jesu bj ärtas fredag.)
2 . . Lördag.
fest.

ne

heliga skyddsänglarnas

3. Sönda!J; Nittonde efte1• Pinust. (I.
högmässan : Rosenkransfesten.)
4. l\Iåndag,
Iiek

5. Tisdag.

St.

lti, Fredag.

St. 'l'eresia. Jungfru:

16. Lördag,

Ferialdag.

17. Sönda!J, Tju!Juförsta eftei• Pingst,
18. Måndag. St. Lukas·; Ev. Apostel.
19. Tisclag. St. Petrus de Alcantara. Bek.

Franciskus av Assi si . · 20. Onsdag. St. Johannes Caqtius. __Bek.

st. Placidus etc.

Martyrer.

6. Onsdag. St. · Bruno. Bekännare.

21. Torsdag.

St. Hilarion. Abbot.

22. Fi.'eclag. Ferialdag.
23. Lördag. Ferialda�.

7. 'l'orsdag. St. Birgitta. Änka. Sveri
ges huvudskyddshelgon.,

24. Söndag:

8. Fredag.· Rosenkransfesten.

25. 1\Iåndag, St. Chrysanthus et Daria.
i\Iartyrer.

9. Lördag,._ St. Dion�'sius etc. 11-Iartyrer,
10. Sönda!J.

Tjuuonde efte1• Pinust.

högmässan : st. BiI;gitta.)

(I

ii. Måndag. Dagar inom oktaven- av St.
}
12. Tisdag. Birgittas fest.
13. Onsdag. St. Edvardus. Konung.
· 14. Torsdag.
fest.

Oktavdag av St. B irgittas

Tjuguandra eftei• Pingst.

26. Tisdag, St. Evaristus. Påve. Martyr.
27. Onsclag. Vigilclag till apost. Simon '
och Judas fest,
28. Torsdag. . St. Simon och Judas. Ap pstl.
29. Fredag. Ferfaidag.
..
30. Lördag. Vigildag till Allh{:)lgonadagen.
31. Söndag; TjugutI•edj e efter Pingst.

KYR K L I GA KU N Ge> R E LS E R.
Från och med 1 september läses i St. läses rosenj,rarisJ1önen vid skolmässan
Eriks kyrka den heliga mässan å varda kl. 1/2 9 f. m. varje tisdag, torsdag och
garna åter kl. 1/2 9 f. m. (skolgudstj änst) . lördag.
På söndagarna läses den första hel. mäs
Helga _ lelmmens gille,
san tillsvidare alltj ämt kL 8 f. m. _ ·
Fredagen den 3 sept. samt fredagen den
Kommunionmening :
i· oktober Rose.nkransal}da:\{t med b etrak
Septemlber. Credo och dess verksamhet.
telse för medlemmarna av Helga Leka:.. . Oktober. Den �el. Birgittas k]osterorden,
mens gille. .
dess verksamhet och . utbredning i våra
Under Rosenkransmånaden (oktober) dagar. Dess återvändande till Sverige.

L_____,,_______________J

\.

fL-L?.· Df\ VID f\NDE-�SLN & CoMP.
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KGL. HOfJllVELE"RF\RE
4 fRE:DSGf\Tf\N
RIKS 43 10

f\LLM. 71 87
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V Å S T E R M Ä L M S C o rrn erys· ·
BEG RAVN I N GSBYRÅ
Drottninggatan 32.
S T O C I� H O L M

E. SCH E N HOLM

1 FLEfvl l NGGATAN 1
STOCKHOLM
ALLM. Tel. 7 34

Riks Tel, 7 34
' 111111111111111111111111

Ombesörjer allt som hör till begravningar
fort ,och billigt

.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 111 1 1

F R A M K A L L A R,
K o p' J E R A R,
· F Ö R S T O R A R;

Genom Credos Förlag kan erhållas :
(

A f f n. c3.r vi d G e 0 e v e s Jö n
Grunddrag till en enhetlig världsåskådning
av
PROFESSOR l'tl. MORAWSiil
Pris I,r. 9 : _:,

..
- en bland de värdefullaste och
gedignaste böcker i vår tid - - förtjäµar
att få den vidsträcktaste spridnin,g '- .,:.:_,
den skall bliva för sanniilgssökande själar
en god hjälp, en säker vägledning till den
rätta världsåskådningen."

L,______,_,....___· _<P.,..a_st_or_._J._v_a_n_G_ii_se_I_i_c_re_d_o._).....,..._______j
Linkolh Bloms Boktryckeri, Stockholm 1920 . .

