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å Credo kan ske på alla postanstalter ·. i riket. · Från och med andra
årgången 1921 år prenumerationsprisetc för helår ,J(r. 10: �, för halv,
·· år Kr. 5: - och för kvartal Kr. 2: 50.. Lösnummerpriset är I Kr.
Sidqantalet, som vid första årgångens början utlovades till 8, har
svällt ut till 20 å 24. Pre1;mmeranterna få alltså härvidlag cirka tre
gånger vad som utlovats. Den 1 proportionsvis särdeles blygsamma höj�
ningen av priset torde således vara mer än tillräckligt motive:i;ad, även om
man skulle uraktlåta att ta i betraktande de oe�hört uppskruvade
pappers� och tryckomkostnaderna.
Vi äro övertygade om att ingen skall låta sig avskräckas av den
lilla nödvändiga prisförhöjningen.
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SÅNG VID SEKELSKIFTET
AV

PAVEN LEO XIII.

Den ti_d som driftigt idkade ädel konstflit
går nu till ända. Lättare levnadssätt,
naturens krafter, lyckligt funna,
vem det så lyster med sång må riiinnas.
Mig röra mer bortrullande seklets brott.
På dem jag tänker ofta med sorg och· skam.
Ty, ack, då tyst jag ser tillbaka
tusende vanhederns minnen skönjas.
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· Hör vapens dån, hör ramlande troners brak!
Se laglöshetens hydra, som trampar allt.
Ack! Lömskt mot Vatikanens fäste
seklet har stämplat med tusen ränker.
Hur fö1l
1 det från din pa'nna, clitt diadem,
o, furstestad, som ·aldrig en boja bar,
som ädla fäder nitton sekler
ödmjukrha hyllat som Kyrkans drottning?
V el Lagens hus har ryckts från gudomlig grund.
V ar finns väl heder, ack, var finns trohet nu?
I vanmakt staten vacklar, faller,
då han av Kyrkan ej längre stödes.
Men hör! Vad gudlöst pladder och hädiskt tal
av skolat vanvett, som näm,ner sig vetenskap!
Ät stenarna, åt mullen viU man
skänka gudomliga väsens heder.
Vårt släktes höga ursprung man nekm· fräckt,
och lögnens tomma skuggor blint jagar man.
Vad oförenligt är förenas:
människa?is och själlösa djurens härkomst.
Ack, se! Hur vältrar sig ej i skammens pöl
en ömklig högfärds vanvettigt blinda kraft!
I, människors barn, förgäten aldrig
Herrens den mäktige hä111narens budord!
Ty han som ensam Sanningen, Livet är,
Han som den enda Vägen till himlen nämns,
allena mäktar framtidsåren
vända till nåd för de jordföddas ätter.
Nyss förde han till Petri högthelga grav
om himmelsk hälsa bedjande pilgrimsmän.
Må detta tecken bringa lycka,
fromhet som vaknat på nytt bland folken.

0, Jesu Krist, vår forntids och framt·ids drott,
välsigne du begynnande seklets lopp!
Du före stark i gudomsviljan
åter till bättring de trotsiga folken.
Ät fredens Jjuva frön giv du växt och hägn!
Må hatets ogräs, uppror och hemska krig
omsider vika. Ondskans anslag
störte du ned uti eldens avgrund.
En tanke jordens furstar må ena nii:
att villigt lyda lag, som du alla gett.
Et t fårahus e n herde lede!
En vare tron över hela jorden.
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Mitt levnadslopp fullbordas. I nittio år
di1i nåd har lett mig. Kröne dit nu ditt verk!
0, låt nit ej mot himlen stiga
fåfängt din ödmjiike Leos böner.
övers. från lattneL av F. B. o. D. A.

UR KYRKANS TIDEBÖN PA JESU
HELIGA NAMNS FEST.
dagen." Och för alla visade han
på det ljus, som sålunda satts på
ljusastaken, predikande på: varje
Icke utan skäl jämför Den He
ort Jesum och honom kors,fäst.
lige Ande Brudgummens namn
Huru strålade detta ljus och trä)f
med o 1 j a n, då han betygar, att
fade aila åskadares ög,on, då, det
bruden så1unda ropar till sin
likt en ljungeld, som utgick · ur
brudgum: "En utg,juten olja är
Petri mun, stärkte den <Xfärdiges
ditt namn". Ty oljan kan bliva
fötter och fotknölar och samma
till 1 j u s, n ä r i n g och s m ö r
lunda upplyste många andligen
j e 1 s e. Den livar elden, närer
blinda� Var det ej en eld, som
köttet och , lindrar smärtan: är
denne apostel utsände, då han
alltså ljus, föda, läkemedel. Se
sade: "I Jesu, nasareens namn,
nu ock detsamma i Brudgummens
stå: upp och gå !"
namn! Förkunnat lyser det, be
Men ej blott ett ljus är Jesu
grundat närer det, åstundat läker
namn, utan förvisso ock en föda.
och stärker det.
Eller känner du dig måhända icke
stärkt för varje gång du tänker
Låtom oss äv.en genomgå alla
på' deU Vad annat skänker väl
enskildheter! V aJdan menar du
den betraktandes själ en lika stor
väl, att ett så stort och så! plöts
mättnad, Vad annat förmår väl
ligt trons 1 j u s kommit över all
i samma grad återuppliva våra
jordens krets, om ej av Jesu
uttröttade sinnen, stärka våra
namns förkunnelse� Är det ej i
krafter, göra oss skickliga till go
detta namns sken, som Gud har
da oeh ärliga verk, vidmakthålla
kallat oss till sitt underliga ljust
kyska heg·är1 Torr är varje sjä
Till de så1unda upplysta, som i
lens spis, om elen ej 'blandas med
detta ljus se ljuset, säger med
rätta Paulus: I voren fordom , denna olja, 1fadd, om den ej kryd
das med detta salt Om du skri
mörker, men nu ären I ljus i
ver något, smakar det mig ,ej, om
Herren. Att ibära detta namn till
jag ej däri får läsa om Jesus. Om
furstar .och hedningar och Israels
jag hör en disputation eller en·
barn föefalldes slutligen samme
lärd föreläsning, behaga dessa
apostel. Han bar omkring Jesus
mig ej, om de icke lMa mi'g hö1'.a
nariinet som en lykta, upplyste
namnet Jesus. Jesus - honungs
sitt fädernesland och ropade alle
kaka i min nmn, strängaspel i
städes:.· "Natten är framskriden
mitt öra, ju elsång i mitt hjärta!
ocfö dagen är nära. Därför låtom
Men även 1 ä k e me d e 1 · är
oss hortlägga mörkrets gärningar
hlans helt/la namn. Lider någon
och ikläda oss ljusets vapen. Lå
av oss ont1 Må Jesusnamnet komtom oss ärligen vandra såsom om
Predfäan av den helige aibiboten
Bernhard.

1b
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ma in i hans hjärta och dä1ifrån
Skynda ut på hans läppar. Och se!
Varhelst detta namns sol uppgår,
dädan flyr v.arje töcken, dit åter
vänder den klara väderleken. Fal- .
ler någon i synd. Ilar hari dess
utom i förtvivlan ända fram till
dödens snaror. Månne han icke
g·enast åter kan andas ifritt en1-0t
livet, så snart han åkallar Livets
na·mn.
Läsnirug av det helig.a evangeHet
enligt Lucas.

I den tiden, nä,r åtta dagar voro
fullbo?:dade, så att barnet skulle
omskäras, erhöll han namnet
Jesus.·

Homili av den helige rubboten
Bernlhard.

En stor och förunderlig hem
Pilten omskäres och
lighet!
blir kallad Jesus.
Vad skaH
denna sammanställning betyda 1
Ty omskärelsen synes mera anstå
den som skall frälsas än Frälsa
ren; och Frälsaren hövdes det sna
rare att om skä r å än att om
skä r a s. Men lär dig här igen
känna· · medlaren mellan Gud och
människor, som alltifrån sitt livs
början förband det gudo:rnlig.a med
det mänskliga, det lägsta med det
h ögsta. Han är född av kvinna,
men av en moder, som burit mo
derskapets frukt utan att först h.a
måst fälla jungfrulighetens ·blom
ster. Han svepes i lindor, men
själva lindorna få mottaga äng
larnas jubelsånger. Han döljes i
krUJbban men röjes av en strålande.
stjärna ,från himlen. iSammalunda
visar ooh o m s k ä r e 1 s e n man
domsanammelsens sanning, me
dan hans namn, som är över alla
namn, vittnar om gudomsmaje
·stätets · härlighet. Det är som
Abrahams sanne son han omskä
res, det är som Guds sanne Son
han, kallas Jesus.
Icke heller bär denna min
Jesus ett tomt eller betydelse-

töst namn. Ingalunda · är i det
samma ib1ott skuggan av ett
stort namn, utan själva sanningen.
Sålunda vittnar ju ev.angelisten,
att det namn på himlens ingivelse
vart honom givit, som han kalla
des för av änglen, innan han iblev
avl.ad i moderlivet. Och g·iv noga
akt på detta ords djuphet: sedan
Jesus blev född. Jesus kallas han
av människorna, liksom han kal
lades av änglen, innan han ännu
blev avlad i moderli"\l'et. Ty den
s.amme är Frälsaren både för äng
larna och människorna, men för
människorna blir han det först i
1nandomsan:ammelsens ögonblick,
för änglarna är han det sedan
Hans
världens grundläg-gning.
namn kallades Jesus, heter det, så
som han blivit kallad av ängleil.
I tvenne eliler tremrn vi:ittnens
mun står varje ord; oc'h samma
Ord, som dull'kelt skönjes hos pro
feterna, läses uppell!barligare i
evangeliet såsom vordet kött.
Med rätta är det i sanning, att
det barn, som är oss 1ött, får nam
net F'rälsare, da det omskäres. Ty
redan alltifrån denna stund bör .:.
jar det ju att verka vår frälsning,
utgjutande för oss sitt obefläckade
blod. Däriför höves det icke mera
oss kristna .att spörja, varför
Herran Kristus ville låta sig 0111.
skäras. Ty för samma sruk blev
han omskuren, för vilken han
föddes, för villrnn han blödde.
Intet .av allt detta gjorde han för
eg.en nytta, utan allt för de ut
valda. Han varken föddes i synd
eller omskars från synd, ej heller
dog han för egna synder, ntan
fastmera för våra skulder. Såsom
han kallades .av ängeln, heter det,
innan han blev avlad i moderlivet.
Kallades, icke fick mottaga, ty
detta namn har 'han av evighet.
Av sin egen natur är det, som han
är Återlösaren. Medfö tt är
därför hans namn, icke godtyck
ligt valt av någon människa eller
ängel.
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Det flydda året är rikt p å för
framl�iden
viktiga händelser.
Många känna ebt lbehov att kasta
blickarna tillbaka för att något
reflektera över inneibörden i det
som skett. Till dera:s ,tjänst vilja
vi försöka att ur den förvirra:nde
mängden av enskilda rfakta och
data dra:ga upp några gTundlin
j er för den 1kyrkliga utvecklingen
under 1920, här och d!är belysande
dem med uttrycksfulla; detalj er.
Det gångna årets allmänna ka
ra:ktär kan · bestämmas såsom
u p p b y g g a n de u n d e r o r �
Ett uppbyg,gande behö:vdes efter
krigets öde]äg,gelser och staternas
inre omvälvningar genom revolu
tioner och ekonomisk förvirring,
som gjort sig särisld'lt lcännbara
hos de 1b esegrade folken och i de
nya riken som måst konstituera
sig.
Uppbyg1garrde.t hindras av de
nedbrytande 1krafter som ännu
verka.
"labiliserande"
Dessa
makter hämta sin styDka ur den
livsåskåldning eller rättare sagt
brist på livsåskådning• som lby.g
ger p å relativismen·, den lära som
sträcker sina rötter ner i den jord
mån som skwpats av den hedniska
renässansen och den ,s. k. refor
mationen. I sin fulla klarhet och
;,in för1>törande ·kraift ha dessa
tankar framträtt i socialismen
och framför allt i dess mes:t yiter
lig·gående form bolschevismen.
Det · är i synnerhet två ideer
som behärska det socialdemokra. tiska tänkandef: den matlerialis,
tiska historieuppfattningen odb.
övertyg·else.n om klasskampens
nödvändighe,t för ska:p andet aiv ett
j orldiskt paradis. Den förra tan
ken har koncentrerat människor-

nas urp pmänksamhet på; förvär
vandet av rikedom och sinnlig
njutning den senare har utsått
hat och avund i deras s1älar. Och
det är just dessa onda makter,
vinningslystnaden och den mot
andra avundsjuka, egoismen, som
ligga; ,bakom världskriget ocJb. re
volutionerna och allt det fördarv
som de bragt med sig,
Det som åter skapar ro är där
emo,t de "stabiliserande" krafter
na, som motverka de la!bi1iseran
de. De ha sitt stöd i religionen, i
tron på det absolutai, vilken i sina
yttersta konsektvenser realiserats
i den !katolska livsåskådningen.
Mot materia'lismen sättes den
kris1na idealrismen, som visar oss
vårt li,vsmå,l i· en andlig lyc'ka
bor.tom graveru, mo,t klasskampen
och hatet stlällas en harmonisk
samverkan mellan enskilda och
folk och 'budet att älsika nästan
som sig själv.
Efter det stora krigets o r o,
s o lll d' l" i n ,g och r ä t t s k r ä n k
n i n gi a r har m:änskliigheten
längtat efter r o, e n h e t och h e
l i g h e t.
Denna; tidens djupa trängtan
har den lkat:olska Kyrkan gått till
mötes p å, det mest glänsande sätt.
1920 har varit helgonförklarin
garnas stora år. Nyss ha indivi
derna oeh nationerna neddragits i
låga intressens ;tjänst och de ha
sönderslitits av brott och all slags
synid. Under sistförfhitna maj
ocfö juni ha de 1fått an:Ledning att
lyfta sina lhlickar mot helig,hetens
sublima höjder. Kyrkan har på
sina altaren lyftat den heliga Je
anne d' Arc, den rena fosterlands
lcärlekens mar,tyr, som ej lät den
varma !känslan för fädernas land_
1
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förkväva aktningen för andra
follrn legitima intressen och med
vetandet att tillhöra ett vidsträckt
folkens fö1�bund : kristenheten. De
troendes fader har ocksiå: då ,tillå
tit alla folk att som en: mäktig fö
resprå,kerska i ·himmelen vörda
den
heliga Marguerite Marie
Alacocque, för vilken Jesus uppen
barade hernligiheten om sitt för
barmande hjäda och den kärlek
och vördnad som hela världen är
skyldig detiSamma. Vilken lära
kan väl mäktigare uppfOT!dra
m1 änniskorna att också: verksamt
älska varandra ! Vidare har Kyr
kans egenskap att vara själarnas
univeris ella samfund, som aJfa folk
över hela jordens krets med l,i1lrn
medb01�garrätt tillhöra, kraftigt
betonats, genom �yclrnaligiförkla
randet av martyrerna från Ugan
da, de första · av den svarta rasen
som tillerkänts denna heder.
Kyrkan vet, att p r o d u k
t i o n e n icke blott är en eko
nomisk utan också, ,och i a.Ilra
förstru hand, en m:oraliislk och reli
giös · .fråga. Därför ihar hon JJå
skilda håll bl. a. i Caen i Norman
die och i Montreal i Canada an
ordnat "socia1a veclkor'' för att
klarlägga de principer som böra
leda det mänskliga förvärvsarbe
tet för a.t\ det. skall lbli i s1ann me
ning skapande. Vid det senare
mötet lades särskild ,;ikt vid Leo
XIII:s ryldfuara "a1,betarencykli
ka" "Rerum novarum", vilkens
spridande och omsättande i pra:k
t:iHrnn varmt 1�ekommenclerades.
De lrnifo1ska ledarna ha ivrigt
strävat efter att åter väcka till
liv det genom kriget sor,gligt
stöiida vetenskaiplig,a samai'ibetet
mellan folken. Bl. a. har i Paris
hlåillits en kongress av den vitt
spridda föreningen "Union catho
lfoue d'etudes internationales".
Ofantligt mycket har gj orts för
fo1khatets mildra:nde genom det
storslagna hjälparbete som ut
förts för aH minska nöden i ide av
kriget 'hemsökta länderna. Stora
sällskap t. ex. ''.Save the Cihildren
funcl" och "Cornite inte1•1mtiona:l

de seconrs", ,förenade i "L'Union
internationale de secours alllx en
fants" ha: insamlat väldiga. sum
mor, .framförallt åt barnen i de
uthungi·,aJde tralkterna i Mel1a.n
europa. Påven har välsi,gnat des
sa1 ädla strävanden och frikostigt
understött dem med penninggå
vor.
Kyrkans chef vet, att själarnas
hunger är mera värld vår.t medli
dande än kroppanms. Därför ut
sände han sin stora missionscyk�
lika i slutet av 1919, vilken · sär
skilt var riktad mot det skadliga
iniflytande som en ensidig natio
nalism lmmde öva; på Kyrkans ex
pansion lbla11d d e hedniska folken.
· Den Helige Faderns maning har
oc!kså burit frukteT. Tyska missio
närer ha åter kunnat verka i Ki
n a ocih Japarn, i Brasilien och
Förentai ,Staterna ha stora verk
samhetsfält ·öppnats för deras
up])o1f frande iveT att fräls,a sjäilar.
Under 1920 har N a t i o n e r
n a s F ö r iJJ u n d tagit ett vik
tigt steig framåt i sin verksalJ.llhet.
I somras hölls i Sam SeibasHano
elen åttonde sessionen av dess hög
sta rå,d och i Geneve mötte repre
sentainter för ide f',t ater som äro
medlemmar av detsamma till
kongress i börj an av november.
Den tanke som Nationernas för
bund vill realisera är besläktad
med ideen om '1kristeirheten", så
d an som medeltiden uppfattade
densamma. Det ,stora: 1foLkfö1�bun
cle,t; vill ju göra rätten universell
tvärtemot den politik som alUse
dan 1500-tailet strävat att in
s'kr'änka: dess giltighet till de en
skil!c:l'a staterna. Det vin åter gö
ra den internationella rätten här
skande efter de gamla prövade ka
tolska principerna, baserade på
fred o ch rätt:visa, vilka utformats
av de ,fola;ssiska katolska teologer
na, en Suare:z;, en Vittoria.
Nationernas Förbund vill vara
en ny for,n1 av "gudsfreden", ga
ranterande
och
civilisationen
rättvisan mot de faror som hota
från en överdriven och ensidig
individualism och nationa:lism. I
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detsamma: · ha d.e stabiliserande
krmfterna på det politiska områ
det funnit varandra.
Alltså: k an tiden vara inne för
en ny stor blomstring av
. den in
ternationella rätten såsoni en vär
dig forts'ättning av mede1'tidens ar
bete på: detta område.
Också har tanken på nationer
nas för1bund rönt mycken upp
muntran från Ky1,kans sida. Det
är påven, son1 mitt under krigets
stormar lagt ide moraliska grund
valarna till en ny sakernas ord
ning, vi]ken rfiår sin lcraft av rät
ten och ej av våildet.
Som mMto för ett framgångs
rikt arbete för mellahfolklig· fred
och rättvisa kan sättas ett ord :w
den heli,ge Augus.tinus: "Freden
är ordning-ens! lugn''. Trots1 de
många 1bristerna, som ännu vidlå
da Nationernas förlbmid, fr arnJför
allt uteslutandet av den Heliga
Stolen, har den katolska hierarki
ens chefer ej tröttnat att stödja
detsairnma. I detta sanimanhang
har Kardinal Amette fällt de skö
rnu orden : "Rättvisan och kärle
ken 'l11iåste påny,tftföda värl, den".
Såsom ett· gott n ttry ok för den
katolska ,uppfattning1en klinna an
föras följande yttrande av bis•lrn
pen av Lausanne och Geneve
Mgr Besson, vilken med en hög
tidlig mässa i kyrkan N otre Da
me i Geneve n:edkaiJ'lade den Hög
stes välsigmelse över idet viktiga
mötet mellan staternas · represen
tanter: "Denna institution :är ska
pad av människor, vilkas ideer
delvi.s kunna disfouterrus, men vil
kas goda vilja förtjänar vår akt
ning. Den .är väl ej någ•ot fullän
dat mästei·verk men :ändå ett lmT
värt försök att skapa endräkt mel
lan folken i 1gemensam aktning
för 1·ättvisam. Alla prnkttrog"lla
kristna,, medvetna om sin s yMig
het att understödja varje an
strängning att skydda .freden, 'häl
sa med gJiädje Nationernas för
bund, .trots ide svaga sidor som det
änn11 \ isa,r."
I detta sammanhang 1bör föåg�
kommas den betydelsefulla encyk1k
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lika:ri: "Pacem Dei mumis pulcher
rimru11", -sicH11J BeniedictnS" XV ntsän,
de till pingsten, vilken i sin upp
höjda strävan att ib�k'ämpa hatet
mellan folken sammanfattar och
kröner alla ansträng"l1ingar som
f. 1,ån Kyrkans sida gj orts oor att
.Mer föra nationerna närmare var
andra:.
Vi ha i nålg ra korta ord angi
vit ett par av de drag som under
det ,gångna året karaiktäriserat
den .kyrkliga utvecklingen i stort. ·
Nu ga vi rutt peka I)å vad som un
der 1920 särskilt kan vara värt vår
nwmiärksamhet i några enskilda
länders historia.
I 'Sverige har den kyr:klig,a si
tuationen i hög· grad p1åiverkats, av
den politiska förändringen. Såi ha
de i 1konservativ riktning gående
riksdagsmannavalen i 'höstas , g jort
frå!gan om statens ocfu den luthers
ka folk.kyrkans skilfomä&sa mindre
a,ktueH. De krafter som ar!beta på
läsandet av ibandet Inellan kyrkan
och staten ha: likv'äl ej försvunnit,
och denna reform torde forfäaran
de blott vara en tidsfråga. Inom
statskyrlrnn komina allt lclaTare
till synes tvenne ,diametralt mot
satta riktmingiar. A ena sidan har
den dislcussion s orn
. vä�kts till liv
av bö'ckerna: om det andliga nu
tidsfäget och 'kyrkan uppenbarat
många hl;i' är.tans tankar och för
även icke-katoliker avs.födat den
förvirring som rym,mes inom den
of1ficiella kyr1rnns murar. Dess or
ganisation 'har visat sig blott vara
en form som kan innesluta så gott
.som aUa livsåE:Jl�ådningar utom den
romer.sk-katolska. I s amklang hä:i;;
med står y1�kandet på: "sta.ts,kyrko 
idens restlösa förverkligande". Ocih
kyrkan har :fråtn. ett visst "lrnltu
rellt" håll definierats, såsom ''sta
ten organiserad för dess religiösa
verksamhet". Riksdagen har ock
så antagit ett försrag om utred
ning om i vad mån kyrkomötets
vetorätt �rnn avf;lkafäas. A andra
sidan ha de omedvetet katoliceran
de elementen inom folkikyrkan allt
starkare manifesterat sig. Av de
1nlånga deta1'j er som founde anföras
1
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för: att styrka detta påstående /kan
det vara nog· att som exempel erin
ra om det alltmer utvecklade sin
net för liturgien, vilket särskilt
komtmit till uttryck vid den ipra:kt
fulla 'biskopsv;i:gningen i Uppsala i
höstas, om återinförandat av hel
gonens minnesdagar i den kalender
som ingår i "Svens'ka kyrkans
årsbok", om den s!k:ä:r,pa, med vil�
ken kyrlrnns självst!ändigihet och
frihet att förkunna sitt evangeli
um utan obehörig inblandning
fråill. statens sida betonats vid det
stora kyrkliga mötet i Stockholm
i slutet av mars.
Även i Norge har under det
flydda året den spänning som
nödvändigt måste finnas i var
je protestantisk ky11ka melLan
ett traditionellt, lkatolicerande
och ett modernistiskt revo�utio
nerande element klart kommit
till ,uttryok, särskilt vid det stor
mi:ga lamlsmötet i Kristiania i
januari.
Till de positiva, stabiliserande
malderna i Nordens historia höra
otvivelaktigt de allt ivrigare strä
vandena att närma: de skarudina
viska folken t. ill varandra, varom
bland annat föreningen "Norden",
s-om stiftades förra året vittnar. -
Av stor vikt för de nordiska !'än
dernas katolska framtid !kan den
apostoliska visitation :bliva som
Mgr Diepen i somras företog på
uppdrag från Rom.
För hela Europas och alldeles
specieUt Iför Östeuropas kyrkliga
utveokling är det av den allra
största betydelse, att P-o len i som
ras vann sin glänsande seger över
det ibolschevistiska Ryssland. Den
Heliga Stolen har ej varit neutral
i denna konflikt. MgT Ratti, den
påvlige nuntien i Warschau, fram
förde efter triumfen till den pol
ska regeringen det romerska ho
vets lyckönskningar.
I det stora hela har den katol
ska Kyrkans ställningi !förbättrats
i östra Europa. Ungern har avkas
tat b
· olsdhevikernas och Bela
Kuhns dk och skaffat sig .en rege
ring s-om vill upprätthålla den

kristna ordningen och intager en
vänlig 1hållning mot Kyrkan. Rumänien har inom sina ,gränser
fått tio katolska lbiskopsstift och
trätt i rege1bunden förbindelse
med den på:vliga kurian. -I Tur
kiet ,gör katolicismen märkbara
framsteg, till stor del tack vare den
energiske och kloke apostolisike
vikarien i Konstantinopel Mgr
Dolci. - I vår omedelbara närhet,
p å andra sidan Östersjön, finnas
i den lettiska repUJbliken, som om
fattar de forna svenska provinser
na Estland, Livland och Kurland.
över 600,000 katoliker. Rigas bis
kopsstilft har åtempprättats av
Rom år 1918.
I mellersta Europa råder ännu
. stark spänning och oro. I Tjecko
S1ovakiet ihar en s0hism utJbrutit,
som p'å: ett Olklokt och brottsligt
sätt .gynnats av statsmakten. De
varmt katolska slova:kerna ha på
så sätt kommit i ett .för den unga
republikens· framtid farligt mot
satsförhållande till de mindre
fromma tjeckerna. Starka: katol
ska !krafter motverka <look de upp
lösande tendenserna. BisJrnparna
ha förlblivit fasta, och katolicis
mens, styrka i Böhmen har ibl. a.
kommit till uttryck vid S:t Mi
kaelskongregationens stora m'Öte,
vid vilket den apostoliske nuntien
Mgr Micara talade, 'hälsad av en
gränslös entusiasm. Katolikerna
ha ookså skarpt protesterat mot
slkolans avkristnande o ch slkiljs
mlässan mellan staten och Kyrka,n.
- I Österrike har det katolska
kristligt-sociala partiet, som hit
tills med framgång motstått bol
sjevikerna och upprätthållit ord
ningen, tillk'ämpat sig . en vacker
seger vid riksdagsmannavalen i
höstas. Det utgick därur som par
lamentets starkaste fralktion med
83 representanter mot socialister
nas 61. De kristligt-sociala ha
vunnit 12 och socialisterna föl'lo
rat 6 mandat. - I Tyskla111d har
den katolska centern vunnit ett
avgörande in1flytande på la,ndets
styrelse. Det var också till en vä
sentlig del tack vare den katolska
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Kyrkan som riket höll samman
under dem. väldiga katastrofen.
Tyskland har ocili:så under det
gångna året såsom rike lå:tit re
presentera sig vid den Heliga
Stolen.
Frankrikes lcyrkliga utveckling
under 1920 har skett under den
hel. Jeanne d'Arcs fana. Landet
har ej upplevat en 1sådam. 1å1ter
gång· till traditionen sedan 1870t.alet. De ibättre valen till depute
radekammaren ha burit .frukter.
Folkets representation ib.a.r nämli
gen nu bl. a. 1besl>ntat att återupp
rätta den franska beskicilrning·en
vid Vatika.nen.
De romanska länderna, son, förr
voro så lättantändliga, ha nu vi
sat sig förunderligt stabila. I Ita
lien har det katolska folkpartiet
vid valen vunm.it en g·länsande se
ger. Det "kungliga Italien" har
kommit i en svår dilemma mellan
det katolska parlamentspartiet och
socialisterna som till största delen
äro fbolschevistiskt sinnade. Den
romerska 1frålg,an fordrar alltmera
trängande sin lösning. Vid den
fest som h1ölls vid Porta pia för att
fira 50-årsminnet av de italienslka
truppernas invasion i Rom deltog
ingen representant för bundsför
vanten Frankrike.
I England är såväl det politiska

som det reliigiösa livet i hög ,grad
iTIJfluerat av striden med Irland.
Be-klag1ande bfuda parternas strids
metoder mäste man erkänna att ett
gammalt vå:ld mot1 ett folks natio
nella frihet här bär sina sorgliga
frukter. Den kyrkliga utvecklin
gen i Storibritannien går för öv
rigt alltmer i ikatolsk riktnirng,
varom ej minst Lambet1rukonferen
sens uttalande i somras buro vitt
ne. Betecknande äro de ivriga
strävanden efter enhet mellan kris
tenhetens söndrade bekännelser
som kommo fram i den encykl:i'ka
som de därvid föDsamlade 252 ang
likanska: biskopa1'lla utsände, en
längtan som
även
föran'lett
sammankallandet av den "ekume
niska" kyrko-konferensen i Geneve
sistliidna sommar.
Vi ha sett de upplösande kra,f
terna undanträngas under det för
flutna året odh den kristna ord
ningen med allt större framgång
hävdas. Möjligt är j u ändå:, att de
lalbiliserande makterna åter tför en
tid skola få överha:nd. Men en ka
tofäk kristen kan alltid finna tröst
och mod vid tanken, att det hälle
berg, Petri klippa, varpå hans tro
är grundad ej kan vackla i någon
storm.

B.

F RÅN FÖRENINGSLIVET .
"1kademicum Cath olicurn" höll den 15
december å Unitas lokal vid Biblioteksga
tan 29 sitt första sammanträde. Ordföranden
1hälsade cle närvarande, vilkas antal up p
,
gic.k till 17, välkomna och uttryc.kte sin
glädj,e över att det j ämförelsevis stora an
talet intress·erade, som infunnit sig,, bä�
dacle gott för framtiden. Pastor A. Meyer
höll ett saikrikt oc.h klart iföredrag över
Probabilismen (i belysning av fallet b org-

mästar,en av 'cork ) , varefter en längre
diskussion vidtog, som i början präglades
av ett slags rädsla, men så småningom blev
livligare och i vilken rätt många deltogo.
Allmänt t·y oktes det, att det var en god
början, ·och man skildes i den glada för
hioppning,en, att den nya föreningen slmlle
kunna lösa uppgiften att sprida ljus över
olika nyttiga och intressanta spörsmål.

w,
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GALILEIFRÅGAN.
(Efter ett föredrag·)

I.
ims uttrycker sig, vidare att elen
under lforna, mindre upplysta ti
En av de allra 'beklagligaste
der
gjort sitt bästa att utrot,a sär
följd erna 1av den s. k. reforma•tio
skilt naturvefonskapens idkare.
nen här i landet var - att Sveriges
Då; den katolstfoa; kyrkan rest hål
under den senare medeltiden rika
för
Bruruo och torterat Galilei, är
kultur,ella förlbirudelser med det
elen . katalska reHg·ionen oförenlig
övr,i ga Europa Slå: g. o tt som avlbrö
med naturvetenskal))en.
tos. Med hegagnande av en av
Jag tror ej att detta kan anses
Johannes J,örgerrsen anvä:wd bild
som en karrj,katyr på' genomsnitts
kan man säg•a, att iSverige ett par
svenskens åsikt. . Jag vet av
århundraden före ref01,mationen
egen
e1,farenhet, att så, resonera
rvar en havsvik, där strömdrag
faktiskt yngre s tudenter, semina
från hela Europa, Italien, Frank
rister och · andra, som luktat en
rike, England ej n1indre Tysk
smula på vetenslmpen. En intres
land, flöto in och hindrade lrnltu
sant 01bservation kan man göra :
rell försumpning. illifter re:fonna
just !bland de personer som
ti01ren är däremJot kulturlivet i
skrika värst om vetenskapens
:Sverige mera att förlilma vid ett
stillastäencle vatten, som nästan ! frihet och förutsättningslöshet
glömmes regellbundet at:t till
ute.slntarnde hade förbindelser med
vetenslrnpens elementer hör att
det ,protestantiska Nord-Tyskland.
med sokratisk envishet Ifråga
Detta tillstånd varade med få av
Qvid est verita s (vad är sanning),
b
. rott ungefär till mitten .av förra
att höra ,alla parter före domslutet
·århundradet eller tilL dess ,partiell
samt slut,ligen a,t t llöj a sig för
religions'friihet infördes här i lanfakta, även om dessa förstöra ens
det. Ännu i dag hava vi emellerä:lsklingsmening,ar.
trd som bekant att dra.grus med
följ,clerna av tre •århundradens
För att vederlägga gängse be
isole11ing från religiös kmltnr i
fängda uppfattningar finns det i
Europas latirnska, anglo&axiska
längden endaist ett medel, nämli
och sydgermanska delar. Vad
gen oaivlåtlig upplysning om Kyrsom för oss träder meis·t ifrarn i ' kans ställning till naturvetenska
perna, d. v. s. uppilysning 0111 vad
d agen är elen fenomenallia 'brist på
Kyrkan lär och upplysning· 0111
kännedom om och förståelse för
vad naturvetenskapsmännen verk
katolsk dogm, ,katolsk •filoSJOfi, 1m
tolsk vetenskap D, s. v. Katolicis
ligen sagt. Om båda delarna rå
der ungefär lika grov okunnig
men är, :så-som t. o. m. d e svenslka
het.
modernisternas förnämsta tid
:skrift nyligen erkänt, 1h08' oss kätncl
Först höra lämpli;g en några enk
' huvndsaikligen genom karri1rnty
la anmärllmingar ,av principiell
Te'r ifrån tiHf.älliga nedgångs
natillr göras. Må vi gå direkt in
perioder.
medias res , : Kunna motsägelser
Emellertid, ·Mancl de saker, som
mellan troslära och naJturveteh
en genomsnittssvensk anser sig
skap över 'hUJvud t,ag,et uppkom
ma� Nej, svarar den katolska
riktigt bestämt veta om katoiicis
men, är att den är fientlig mot
Kyrkan och sunda förnuftet; den
vetenskapen, cl. v. s. att den efter
uppenharade religionens ,f akta och
bästa iförmå:ga "läJgg-er en bly
naJturveten'Skapens resultat ilmrina
tyngd" .över den vetenska,pliga
aldrig motsäg,a varandra, emedan
de ha sa111mai ursprung, den Eviga
forsikniugen, som vår vän Silva1

1
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Sanningen, och tjäna samma .än
damål, Guds förhärligande, eller,
s'å som den bei'ömde fysikern lord
Kelvin, uttryckt saJken : vetenslkia
pen är icke religionens fiende,
utan dess medhjälpare.
Nu är .det emellertid allmänt
bekant och ovedersägligt, att his
torien har att uppvisa åtskilliga
strider mellan troslär,a och natur
vetens'foap eller rättare sagt mel
lan teologer och naturvetenskaps
män. Misstager sig då icke Kyr
kan, då ,den så att säga avbryter
svår,ighetens spets genom att för
klara, att dylika kontroverser ej
kunn,a nppUmmrrna 1
Svaret härå är lätt at,t av,giva:
dylika kontroverser uppkomma
endast när vetenskapsmannen
övergiver sitt egentliga arbetsom
råde för ,a,tt grunda hypoteser
beträ;ff.ande religiösa eller 1filoso
fiska 1foågor. Fysi1�er, kemister,
astronomer, 1biologer och alla an
dra a1,betare inom naturvetenska
pens olilka grenar äro givetvis
auktoriteter i fa1åg,a om de f a k t a,
som Jalla inom deras eget forsk
ning·sområ,de. Men en s. k. natur
vetenskaplig världsåskådning, va
re sig densamma uppträder som
materia1lism, positivism, monism
eller rnågot annat, är i c k e ett
foiktum, u1Jan en samling· slutsat
ser, som baserats på fakta. Nu är
det emellertid själ,vklart, ehuru
ofta för'biseH, at,t i fråga om dyli
ka slutsatser rörande metafysiskia
frågor är ·naturvetenskapsmannen
så,smn sådan ingen auktorite.t, nu
mera för övrigt ännu mindre än
förr på grmlid. ,av det r'ent .f.iloso
fiska studiets beklaglig,a tmbaka
gång vid våra universitet. Så'som
belägg för detta påstående må an
fö1�as ett yttrande av den nyss
nämnde !Jord Kelvin : Jag anser
icke, säg;er han, att n aturveten
slmpsmannen mer än andra ,bi1lda
de kan göra ,an.s1Jl'ållc på att vara
pro.fet. Han är tvä1,tom medveten
om att i grundv,alen för de teorier,
som 'han uppbygger, f,innas motsä
gelser, som han icke kan lösn.
För utforskande av tillvarons djin-

pare hemligheter, så vitt dessa
över huvud taget äro ,ä,tkomliga
för ,det mäns'ldig,a intellektet, er
fo1�dras andra medel än räkning
och experiment. Så långt 1ord
Ke-lvin.
Det djupaste området av rulla,
det religiösa, td.Hhör Kyrkan, icke
naturveteruslmpen. På förbiseende
av denna elementära sanning ha
va alla de strider uppkommit, som
skenibart gi,�a stöd för oförenlig
heten mellan naturvetensk,apligt
tänkande och katofäik tro.
Vi skola i det följande ruppe
hå!lla oss vid den str,id, som kan
ske mest av ana utnyttjats av ka
åde
tolicismens motsrbåndare,
protestanter och irreligiösa, näm
ligen den beröm:da: s. k. Galilei
frågan. Då, denna ,frå'ga torde vara
en av de största stötes,tenarna för
katolskvänlig·a protestanter med: el
ler utan nahuvetenska:plig fack
bildning, kan det må:hända vara
a,v någon nytta att densa.mtma
lJ'lir >belyst, låt vara ofullständigt.
För ett ,fullständigt klarläggande
av densamma skulle nämligen
fordras ibåde teologisk och astro
nomisk fackutbildning. Den av
flera skäl nödvändiga ibegränsnin
gen behöver emellertid inte ute
s1uta en o'bjeiktivitet, som icke
skyr ett ärligt klarläg1gande av
vad som slrnnlbart eller reel'lt talar
mot de Kyrkans män, som voro in
blandade i denna 1fråga.
En fullt riktig uppfa.ttning av
densamma har man kunnat ei-hål
la ,först pru slis11a tiden ; orsaken
därti'll är att !hittills saknats en
kritisk edition av G :s samtliga
arbeten. Dessa hava 1um1,era ut
kommit med undm·stöd av italien
s1rn staten (, åren 1890-1907). I 19
bandet av denna edition hava för
första gången alla handlingar rö
rande G :s 1nel1Janhavanden med
de kyrkliga myndigheterna för
första gå!ngen pulblicer,ats. Detta
hal· möjliggjorts endast genom
Vatikan�ns tillmötesgående att
ställa tin förfog,and:e de i påvliga
arkhret förvarade originala1foterna,
1b1
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som nu till en ,del ,fotogrrufiskt re
producerats.*)
G. hade 2 konitroverser med de
kyrkliga myndigheterna, en 1616
o<fu en 1633 ; den sista är Galilei
processen i ,egentlig mening. Var
och en av dessa kontroverser ut
gör en särskild milstolpe i G :s
växlingsrilm lliv o ch utgör avslut
ning av en längre, ej lätt äver
skiå<llig utveckling. De ibå,da loon
troverserna äro dramer med del
vis ol:iika uppränning och olika
medspelande samt utföras under
2 oli!ka pontifilkat.
Vi målste lfö11St ha en mycket
kortfattad redogöre1ise för den y,tt
re ramen ,av G :s levnad. Han föd
des den 18 f�r. 1564 i Pi:sa och
hade den lyckan att 1:fiadern tidigt
upptäckte hans rika anlag och
vi!lle låta honom studera. Arv ekio
nomis1rn skäl, bl. a. .på; grund ,av en
stor barns'ka:r1a, lät fadern enligt
en trovärdig uppgift den i\lnge G.
bli novis i ett kloster, där han
gjorde ,sina första filosofiska
studier. Då han icke b efanns vara
lämplig• för ordenslivet - något
som tydligt framgår av hans se
nare öden - ville fadern att han
skulle bli läkare. Han inskrevs
1581 vid universitetet i Pisa; men
visade fög·a intresse för medicin,
desto mer iför matematik. Eiter
växlande öden bleiv han vid 25 års
ålder prOlfessor i detta ämne vid
nämnda universitet. .Ä,mnet mate
matik omfattade den tiden mycket
mer än nu; dit räknades ,t. ex. ;b åde
me'kani�, fysik och astronomi.
Vid vissa lföreläsning,ar i sist
nämndia ämne v,isade han sig helt
och hållet stJå: på den gamlla , pto
lomeiska teoriens ståindpunkt. För
ett rätt !förstående av vad hans
klommande strider rörde sig om
måste tv1å teorier heträ:fifande pla
neternas rörelser i största korthet
vidröras.
* ) För mera ingåJende studium av hit
hörande ,frågor rekommenderas A. M ii 11 e r Galilei und das kopernikanische Wjelt
system samt Der Galileiproze;;s (1632-33).
(båda utkomna 1909 hos Herder, Frei�
burg im Bveisgau . )

Enligt den ena t-eorien, den äl
dre, ptolomeiska eHer geocentriska,
stod jorden orörlig i världsalltets
mede1lpunkt; omkring henne rörde ·
sig sol, måne och .de då kända 5
större plaineterna, Merkurius, Ve
nus, Mars, Jurpiter och Saturnus,
i cirkeliformiga lbanor och med lik
formig· 'hastigfuet. Då observatio
nerna i, cke stämde med teorien,
förklarades detta bero på en endast
skenbar motsägelse. Man antog
nämHgen, ,att solen viJSserligen
rörde sig i en cirkel med lill'1formig·
hastighet, men att dennas medel
punk,t flåg utanför jorden (d. v. s.
att solen rör,d e sig i en s. k. excen
trisk cirikel) . Planeternas rörelser
voro däremo,t 'för. invecklade 'för
att kunna förklaras så enkelt. Man
a:ntog dänför, att de hade epi
cykiisk rörelse, d. v. s. de rörde
sig i cirklar, v
, ars medelpunMer i
sin tur icike ,voro fasta, ut,an rörde
sig i cirrrdar kring jorden. Fix
stjärnorna . antogos däiremot röra
sig i ,exakta cil'k'1ar och med full
komligt 11-ikiformig hastighet kring
jorden, det.ta i :full överenskom
melse nred fjb:serva1tionerna.
KopernikTUs epokgörande ,arbete
Om himlakropparnas umlopp, vil
ket utkom år 1543, förklarade pla
neternas' rörerser påJ ett mycket enk
lare sätt än den invecklade epicy
kelteorien förmådde. Antagas1 pla
neterna röra sig kring solen i stäl
let d'ör kring jorden försvinna näs
tan alla svårigheter på, observa
tionernas dåJvarande ståind;punkt.
Så epokgörande denna heliocentris
ka teori än v,ar, fåJ v
, i icke glömma,
att Kopernikus teori fbetr.ä:ffande
fixstjärnorna icke innelbar nå-got
framsteg. Den allvarligaste veten·
skiaplig.ru invändnin1g� mot ·hans
system var att fixstjärnorna, vil
lms av&tånd man underskattade,
icke v1sade någon spegelbild av
jordens rörelse ,eUer någon s. k.
parallax. Denna invändning, fullt
befog.ad, gj,ordes bl. a. av Ty1rn
Bra:he och vederlades icke defini
tivt förrän år 1838, då den första
p· amallakltiskia rörelsen ihos en .fix
stjärna kunde konstateras (eller, om
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vågwt o'f:fentligt framträda som
man så: vill, genom uprptäckten av
anhäng·are aiv Korpernikus. Det
ljusets aberration år 1728). Det är
ohållbara i detta påstående .fram
ett stort misstag att påstå,, att Ko
g,år därav att före 1611 finns inte
·pernikus teori pa 1600-talet, trots
ett spår av 'kontrovers mellan den
Galileis, Keplers och andra be
heliocentriska planetteorien och den
römda astronomers arbeten, var
k a ,t o 11 s k a teolog,ien. Koperni
något anna,t än en låt vara sanno
kus,
som var katolsk präst, hade
Hk h�npotes. G. uttalade sig, som
tHlägnat påven P, Mil III sitt arlbe
sagt, i sina förs,t ,a Eiluilfter i be
te ; t.olv andra på/Var hade mellan
stäm,d anslutning till den äldre,
1543 oc!h 1611 suttit på P.etri stol
ptolomeiska planetteorien, vilket
utan att någon uttalat si'tt ogil
bevisar, att han icke läst el'ler ic
lande ; Klemens VII b:ade t. o. m.
ke !förstått Kopernikus' arbete av
låtit hMla föredrag över dettia ar
1543. För dem som per fas et nefas
bete i Vatikanens trädgård. D,en
vilja framställa honom såsom en
na vän�ig1a ,}rålllning·, som prote
som från förstia stund omfattat
stanten Kepler beundrande uttala
Kopernikus' teori och sålunda vil
de sig om, var däremot främm'an
j a på förhiand underst.ryka hans
de för då,tlida p r o t e s t a n t i s
martyrskap äro dessa ,första
k ,a toolog·er. Sedan Luther hånat
sikrifter högst o'bekväma, varför
narren från Frauenburg, som han
deras akthet ifråga.satts. Genom
benämnde Kopernikus, för ,a,tt han
den nya kri;tislrn editionen, som
ville vänida upp och ner rpå hela:
· il]förts av en hängiven Galilei
vetenskapen, voro l:rans etfterfölj a
beund:ra.re och, som det vill syruas,
re och lärjungar, framför allt
föga klerikal man, Favaro, är
Melankton, i ,bestämd opposition
emellertid äktheten s.täll<l utanför
mot det heliocentriska systemet.
varje tvivel. Utgivar.en . betonar,
Men alJJ,t detta angick j u ej G.,
att intill år 1611 G. aldrig ofäent
lig,t hade uttalat sig för Koperni- ' som i Italien naturligtvis intet
hade att frukta av prro:testantiska
kus, trots en ingiående korrespon
teologer.
dens med dennes förnärnste lär
Av det nu anförda kunna vi för
junge Keplerr, som i ·börj,an av
1600-talet puMicerade sina. tre be- ' stå det ogrundade i det ofta upp
repade påsiJåendet, att den ned
römda la,gar ·för planeternas rörel
ärvda epicykeltem·ien skulle för
ser kring solen.
Kyrkan stå på samma höjd. som
1'ill omväxling· med fömfalsk
skolastikernas teologiska: lärosat
ningsteorien har man Iancerat
ser.
det påJStå,endet, att G. av fruHan
.T. F. L i n d e r e.
för "teologernas raseri" ieke skulle
1
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CREDOS NYÅRSBR EV.
Credo kan vi{l sitt första års
skiUe glädd a sig över d.en för en
b·egynnande tidning tämligen ena
stående förmånen att från staT
tens år endast ha kvar busa och
b.opping·ivande minnen. Den still
samme sållling·sm,annen, son1 vill
strö den ,goda säden över samtidens
nordiiska marker, har hälsats med
hjärtlighet, sympati, välvilja, för
ståe'lse överallt där [ia:n har dragit
foa.in.
,Särskil,t ha Sveriges katoliker
under hela det gån1gna året varit
outtröttliga att uppmuntra o ch
stödja hans verksamhet. Det ta
las och skrives nu för tiden myc
ket .om den katolska pressens sto
ra 1h ety'delse för hela Kyrkans ar
bete, som ju är allom uppenbar.
Men tyvärr visa åtskilliga tidens
tecken, att endast "de sjelöne faa"
inom vår Kyrka riktigt förstå,
hur myclrnt våra. tidnirng ar bety
da för v,ar och en av oss. I ut
landet ha flera betydande katolska
tidningsföretag lmlt måst upphö
ra under de sista åren på grund
av ·brist på pen,gar ut.an att läse
kretsen tycks ha g·,jort sig någon
som helst ekonomisk uppoffring
för att rädldia dem. Man ,betalar
sin prenumerationsavgift - ofta
under en, viss klaga:u över dennas
dryghet -, kritiserar sin tidning
med eller utan rfog och så: har man
inte stort mer till övers för den.
Helt annorlunda ha Credos vän-

ner och läsare handlat. Med· fri
kostiga bidra'g ha de alltifrån tid
ningens grundande understött ar
betet, anordnat b azarer och insam
lingar, och ivrigt verkat för .att få ·
nya prenumeranter. Credo har all
mänt betraktats son1 en hjärtesak
för alla Sveriges katoliker. I var
och en &V våra församling.ar har
kyrkoherden som den naturliga
medelpunkten kraftig·t aribetat föT
vår betydelsefuHa pressaktion.
Framförallt har Hans Högvördig
het Biskopen på mångfaldigt sätt
visat sitt livliga intresse för Credo.
Men vår tidskrift vill ju i nte
endast vara svensk utan också
skandinavisk. Hela den vida Nor
den betraktar Credo som ett ldi,rt
verksamhetsfält. Därför har det
särskilt glatt oss att från olika
hMl av det katolska Norden få
mottaga hälsning·ar tiH Credo, som
vittna om den varmaste förstå�lse
och den djupaste sympati för vårt
arbete. Pastor Wilfrid von Ohristi
erson, som under flera. år varit le
dare för det svåra och k;omplicera
de katolska arbetet i Helsingfors
skriver ·blal).d anrnat om vår nya
tidni_ng': · "överallt vart jrug vänt
mig härstädes har det varit den
samma u'])pfa ttn111gen, alla fröjda
vi oss att finna på, vårt svenska
moders111M i Credo tlen andespis,
som under såJ långa; år väntats- på".
Icke mindre vänliga ufitaJlanden ha
vi ifått mottaga från det katollska
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Köpenhamn: "Deres Tidskrift fyl
<ler m�g med �len störste Glrede",
"Credo er vi her allesammen
meget begejstrede for". Kyrko
herde Olav Offerdahl i Kristiania
re.'komnienderade redan vid årets
börjarn den unga tidsluiiften åt
"Sanrkt Olav,s," läsare, och i N:r
36 av Nordisk Ugebliad for kathol
ske Kristne" för 1920 säger redak-,
tör Niels Hansen som vägande
slutomdöme : "Ellers er Credo et
Tidskrift, som man kan unde (ja,
nresten misunde) den lille krnmpen
de svenske katholske Kirke".
Men allra mest har det rört och
uppmuntrat oss, att också elen pro
testantiska samtiden visat den
vänliga1s te försi!åelse för Credo.
Bland mängden arv vittnesbörd
vilja vi särskilt framhålla ett ut
talande om vår tidning i den mo
dernistiska puJblifoationen "Kristendomen och vår tid". (Häfte 5-6,
1920.) Vi läsa här med en viss för
våning bland annat : "Credo för
tjänar att ·bliva, känd och beaktad
i 'vida kretsar'' och "Vi önska den
allt gott, i mån som den vill be
främj a det för oss alla samfälda
syftet att frälsa själar från syn
dens skuld och värde och att dana
sedili,gt dugande med/borgare åt
landet och: folket." Ty denna klart
bliickal]de anmälare har väl insett,
att "den romerska kyrkan ib ehöver
mer än nåJgonsin ett ingående stu
dium. Hon är nämligen mest känd
blott i k arrikatyrb11<ler från hen
nes förfallstider". Också Stock
holms Dag.Mads recensent av reli
giös litteratur, pastor Oscar Mann
ström, har i denna tidliling givit
sitt erkän.rmn1de åt den varma en
tusiasm, som upplb är Credlo, och
detta är så mycket mera anmärk
nilllgsvärt, som denne ·bedömare
vid tidningens stad uttalade sig
ganska s,k ep,tisad om dess fram
tidsmöjligheter.
Sålunida kan Credo med tack-

samhet mot Honom, från vilken
alLena växten ,kommer, ,blicka: till
baka på ett i allo lyckosa1i1t år.
Detta lbetyder e1neUertid ingahm
clia, att vi äro nöjda och belåtna
med första årets a1'ibete och mena :
"Nu är allt /bra som det är''. Där
till kärnna vi alltför vä] de otaliga
fel och brister, som vidlåder det.
I stället vilj,a vi med förnyade an
strängningar ar;b eta för vår tid
nings organiska växt och vidare
ut!ve0kling under: det nya året.
Nalturligtvis vilj a vi samtidigt
bygga vidare påJ den gamla grun
den, 'f öljande de traditioner, som
red:an hunnit utbilda sig för Credo.
De olika munrens innehåJl önska
vi giva en i möjligaste mån e n
h e t 1 i g präg·el med den utländska
ledande artikeln som kärna. För
deras uppbyggelseavdelning vilja
vi särskilt sarnla k1enoder ur Kyr
kans ldassis:ka skattkammare, då
dessa !dels i allmänhet äro svåråt
komlig,a eller helt otillgängliga för
vår läsekrets dels i skönhet och
�odighet nästan alltJid överträiffa
moderna uppbyggelsestycken. Ock
så från utländska vänner hoppas
vi i år få motltag,a ibelysande brev
för Credo. Vårt hopip är, at, t bi
dragsströmmen t�ll ti!<:lningen med
varje år skall bliva allt ibredare,
och att vår.a skandinaviska syn
punldter alltmer skola göra sig·
gäLlande.
Mern ut.all sin läsekrets hjälp kan
en tiidning i längden ej växa och
trivas. Vårt arbete är till sin na
tur reciprokt, d. v. s. det �nåste
bliva ett samai•bete mellan redak
tion och prenumeranter. På en
mä'ngd olika sät t kan ju vår lä!se
krets hjälpa Credo fram. Början
har varit bra, måtte fortsättningen
bliva än /bättre. I förhoppning, att
denna bön ej må skalla fö1:gäves
ö11skar Eder Credo
1

ett gott nytt år.
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I S y d s v e n s k a D a g b l a
d e t S n ä l 1 p o s t e n för den
5 december förekommer ett inlägg
från katolskt hå:11, riktat mot ett
föredrag i Lund av den lärde pro
fessor Montelins, som däri bland
annat sagt att "Maria dyrkas soni
en gudinna i de katolskt kristna
religionerna". Insändaren bemöter
klart och sakligt detta oerhörda
påstående och påvisar med stöd av
Skriftens ord vad katolikerna verk
Vinterns mörkei· ruvar övet·
ligen lära om den helig.a Jung
staden. Som en fjärran åska sti
frun. Ett efterföljansvärt exempel.
ger dess aldrig tystnande buller
Bättre än att stumt förarga sig
upp mot Söders höjder. Folket re
över falska beskyllningar är att
der sig att fira sin årliga midvin
terfest ·oftast b, lott med mat och
1ug,nt tillbakavisa dem helst i sam
ma tidning· där de framkommit.
dryck, gästrubud och spel. Men i
Credos Torn tändas juleljusen,
I Sankt Ansgars Sal
{less ldoclrspel inviger det nya året
föreläste konstnären Lennart Ny
i Jesu namn.
blom elen 24 november över "Ti
Vad skola väl vi katolik-er säig,a
dens ledande tanke" : Tid är pen
om dagspressens förklaring, att
gar, en på samma gång allvarlig·
"kyrkomötet avskaffat d e e v i' g a
och humoristisk framställning av
s t r a f f e n r' Svaret är enkelt. , nutidslzulhu·ens stora avigsida, den
,
För oss är läran om helvetsplå
själlösa massproduktionen. D en 1
gornas evighet en d o g 111 a f i d e i
decenrber gav p.astor David As
d. v. s. en sådan trossanning, som
sarsson i ett föredrag över "Ka
ingen rättroende kristen kan för
tolsk aiktion och rea•ktion i 1500.,.
neka utan att göra sig skyldig till
talets Sverige. VIII. Ba1bylon" en
uppenbart kätteri och helt ställa
sammanfattande bild av de mest
sig. utanför Kyrkan. Vid flera oli
påtagliga följderna av den stora
ka tillfällen har det kyrkliga läro
kyrkoomv.ältningen i vårt land,
ämfb.etet förklarat detta. Att Den
"skatternas förstöring, sinnenas
Heliga Skrift upprepade gånger
förvirring och sedernas fön6ld
talar om den e v i g a pinan, den
ning". Den 13 december talade
e v i g a elden, tor(ie vara allom
slutligen Fil. Lie. J. Linders över
uppen'b art. Jfr. Matt 25: 46, 26 : 24,
"Katolicism och naturvetenskap_
Mark. 9 : 43, 45, 47, Apoc. 14 : 11,
I Galileifrågan".
Det sakrika,
19 : 3, 20 : 10. Kyr,kofäderna ha
k]argörande föredraget mottogs av
utan undantag· lärt detsamma.
en fulltalig 1mblik med det l ivli
Om Origines förkastat denna lära,
gaste bifall. Credo är i tillfälle
så 'beror detta uteslutande på sido
att också göra he1a sin läsekrets
inflytanden från den hedniska fi
bekant med dess aiktuel:la innehåll.
losofin och ej · på nå,gon tradition
D a n m a r ·k s k a t o l s k a
inom Kyrkan. Viliken förskjut
K y r k a ·har nästan samtidigt
ning, som inträder i den fast sam
förlorat tvenne märkesmän, den
manhi:ingande kristna dogmbygg
ene genom döden den andre ge
naden, då man borttager denna en
da sten (läran om de eviga straf
nom bortresa från landet. Med
fen), uppfattar tydligtvis icke den
kyrkoherden i Horsens, pastor F.
tanklösa samtiden. Ej heller tycks
Kerff, ha de danslm katolikerna
den betänka den ödesdigra verkan,
förlorat en av sina lärdaste präs
som en dylik liten läroändring kan
ter. I sitt specialfack, Danmarks
ha på en genomsnittskristens mo
refonnationshistoria, var han utan
tvivel en av de kunnigaste mänraliska liv.
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nen i hela landet. Liten och ma
ger, med stora ögon, som lyste
bakom hans glasögon, fängslade
han alla med sitt livlig·a och mun
tra tal. För sina församling·s,bor
var han som en god fader. Hans
fromma död gjorde på alla närva
rantl:e det djupaste intryck. Icke
mindre djup är s,almaden efter
den energiske, allmänt avchållnP
l edaren för Roskilde katolska för
samling, Prior A. Kerckhoffs, som
blivit utnämd till fö1�eståndare
för vallfartsorten 't Heilig Land
Stic'hting i Holland och sålunda
måste lämna sitt gaml,a veJ'lksam
hecisfäl't i "Kongegravernes By",
där han verkat .alltsedan år 1901.
OclrnåJ åtskilliga svenska katoliker
ha från ha:is gästfria prästgård
de angenämaste minnen. Bekla
gande hans förflyttning önslrn de
honom Lykk� paa Reisen.
I den norska veckotidningen
"L u t h e r s k K i r k e t i d e n
d e s" sista nummer (44, 45 och 46,
1920) finnes en artikelserie med
rubriken Tre artikler om bisper og
bispestillingene.
Denna yr,kar
bland annat vai'lnt på ett snart
å:terupprättanåe av Trondhjem
som nationellt ärkebiskopsdöme
och ett samtidigt återinförande av
den apostoliska successionen i Nor
ges lutherska kyrka. Det hittills
rådande kungliga sumepiskopiatet
tmbakavisas som ett "forfeiledt
misfoster". Det biskopliga ämbe
tets upphöjdhet framhålles så
mycket starkare. Luthersk Kirke
tidende är mycket bättre än sitt
namn, väl redigerad, kulturell be
tonad och som vi kunnat se av
ovianstående klipp ytterst konser
vativ i teologiska frågor. Det är
skada, att den inom Sverig·es mo
dernistiskt
anlupna lutherska
press ej har någon motsvarig·het.
Vi förstå väl Sankt Olavs anrnä1•k
ning : Naar man lrnser Luthersk
Kirrketidende, saa maa man indi
mellem kalde sig i erindring, a t
man vir)rnlig lrnser et protestan
tisk og i'kke et katols,kt blad.

Den första konfere$en för d e n
i t a l i e nska f ör eningen
f ö r d e n g o <i a p r e s s e n,
som nyligen hållits i Rom har en
hällig•t fattat en resolution där
det bland annat heter: "Den ka
tollska pressen är ett för den sanna
trons och moralens utJbredande
och försvar väsentligt missions
verk . och förtjänar därför också
motsvarande understöd."
I en nyss ut,given t j e c k o s 1 o
v a k i s k skoLbok, "Allmän be
skrivning ,av den tjeckoslovakiska
repu!bliken" av 8ta,nislaus Klima,
heter det på sid. 23: "Jo/hann Russ
strävade framförallt efter att va
ra en g.od katolik . . . Bl,and an
nat blev honom förehMföt, att han
lärde, att människan består av
tvenne delar, själ och kropp. Och
emedaru han ej ville åter,k alla den
na lära, ,blev han levande bränd."
Vi märka, att d,e nya republikan
ska skollböekerna i frisk fantasiri
kedom icke ens stå våra gamla
svenska efter.
K a t o l i k e r na i M i l a n o
ha inköpt ett helt stort komplex
vid Via S. Sofia. Det skall använ
das som ett "katolskt F-01kets Hus"
oc'h har kostat över 1 112 million
lire.
Beteeknande för de sista årens
r el i gi ösa u tv e ck l ing i
F r a n k r i k e är följande stati
stik över slmlorna i departementet
Maine-et Loii;e (Anjou) , Ar 1913
hade de foatolska skoloma därstä
des 3 lärjungar mer än de r.tatliga,
år 1914 lia:de deras majoritehsiM
ra stigit trn 270, år 1916 till 1 361,
år 1917 till 2,191, år 1918 till 3,228
och år 1920 till 3.228. En i högsta
g-rarl åskllidlig· och utförlig bild av
det katols.Jrn livet i nutiden;,;
Fran.Jcrike, om vars kraft och in
tensitet endast få: utomstående ha
va en aning, erbjuder den förträff
liga "Almanach Catholique Fran
cais pour 1921", som man för en
billig penning kan få från förla
get '' B i oucl et Gay J:Gditeurs, 3 R L,�
Garanciere Paris VI".
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NÅGRA TANKAR
OM FÖRENINGSLIVET.
Uuder det gångna året ha vi
haift gJä'dijen att iakittaga ett ej
så' litet uppsving inom försam
lingslivet i Stockholm och sett e-tt
nytt liv · och intresse spira upp.
Ej miILst har detta varit fallet,
vald våra iföreningaT beträffar. Må
det med1 anledning därav vara mig
til]åtet att för CrEldos lä:sare fram
läg1ga nålgra tankar i denna för
vårt missionsa1,be-te så viktiga
sak
Tidens ancl:a taxerar människan
som en maskin, som en .kratft och
frågar föga efter hennes odö'dliga
själ, ännu mindre efter Gudsrikets
ntbredan'de på jorden. Kyrkan,
Sanningens väkterska, kämpar
oförtn1tet mot ondskans makter
med aLla henne till buds s ående
medel, övernaturliga såväl som
nahuföga. Till botande av tidens
onda 1b etjänar sig Kyrkan även
av de i hennes and1a verkande och
av ihernne leld dai föreningarne.
I
föreningslivet sker en stor del av
Kyrkans paJstoration i våra dagars
saimhälle, ett arbete lika viktigt,
som det som sker i kyrka och
skola. Det är just på'. föreninga.r
na1s område, som Kyrkan i våra
dagar lbe,kämpas1 av talrika och
mäkfiga fiender och måste dessa
just 1bekämpa,s och oskadliggöras
gerno:m ett välordI1Jat katolskt fö
reningsliv. Vad föreningslivets
betydie�se för vår lrntoll'ska mission
i ,Sverige betraf1far, så; står väl den_
na utanför allt t:vivel eller betän
kande. Lika litet som man kan
tänka sig, ett samfund a'v männi
skor överhuvud taget urtan sam
manslutningar och föreningar, i
vilka personer med ,Ji.ka intressen
sluta s:ig
, samman till gemensam
nytta. eller nöje, [ika .nödvändigt
äro förell!ingar inom det världsliga
såväl som kyrkliga saml1ället för
losanciet av eru heJ del sociala och
charitativa uppgifter, som de en
skilda icke förmå lösa. Enighet
1t

ger styrka. Särskilt nödvändiga
bliva sammanslutningar av våra
lekmarnnaluafter i en mission, som
måtste 'bestå under s, å vanskliga
yttre förhållarnden, som den katol
ska Ky1,}rnn i Sverige.
För att främja det religiösa och
det säHs.JrnpJiga livet bLand, Sveri
ges katoliker ha vi i de f:lesta av
våra iförsa111Jingar sedaru många
år tilIJbaka, tack vare våra p1>äs
ters outtröttliga: nit ett för vår
ringa 111,ärngdi ej obetydande antal
av föreningar me!cl olika syften. Seda
, n mer än fyrtio år tillbaka
. verkar i syfte a-tt samla katoJslr•a
män, isynne1,het av hantverkare
klassen K a: t o l s k a H a n t
v e r k a r e f ö r e w 'i n g e n (se
Credo 1920 Februari) . En vacker
insats i det kyrkliga livet har cl.en�
na förenill!g ,gjort med sina. gemen
samma ,gudstjänster, shia Josefs
fester ,och generalkonununioner.
Om denna förening nu med! 1920
års utgånrg upphör som Hantver�
kareföreni]]g så är det icke för
alltid utan enda,st för a,t t som en
annan i'å:gel Phoenix uppstå ur
askarn mecli nrya ,krafter och i för
yngrad gestalt så,som en "S t. J o
s e f s f ö r e n i n g'' för de manliga
medlemmarna av våra hiärvarande
föi•samlingar. Enligt de nya om
arlbetade, med nuvarande förhål
larndell' bättre överen.sstäimnande,
stadgarrua kan föreningen lä:ttare
och friare ar/beta för si,t t ideella
nilål att ihefrämja cuet religiösa och
secllligfr livet, sina rnedlenumus
höjande i intellektue1lt och socialt
häll'see111cle 1bl. a. genom underhåll
ning, sårug, musik, föredrag, Ull·
dervisningsklnser i språ:k eller av
allmänbildande
11atur.
Genom
sjuk- och begravnin1gskassan samt
en särskild understödsfond vill
den rnya föreningen även materi
ellt bispringa 'behövande medlem
mar. Unclier:stöd är meni111gen att
även bevilja värdig, behövande
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medlem för studier eller utbilcl
IJJing i yrke. Föreningens grund
fond är ansla,gen för anskaffandet
av eget föreningshus, med avsikt,
att om möjligt däri även bereda
ett eget kat.o'lskt hem för våra
ungdomar, som sakna ett eget
dylikt.
För att befrämja det säll'skap
liga livet och en siödjande sam
manslutning melilan våra katol
slrn familjer ,samt giva våra kon
vertiter, isynnerhet. dem, som ge
rnom itrårng•bröstad u:ppfattning
hos sina närmaste ,känna sig en
samma och isolerade, ett. hem och
tillfällie till anslutning till katol
ska vänner, .ä ga vi i C o n c o r
d. i a C a t h o l i c a en viktig
och utnJ/äTld 11j älp. Att denna
förening·, som nyJigen kunnat fira
sitt 25-årsjulbileum, skall gå en
ljus
och
väleignelseibringa.nde
framtid till mötes, därom talade
det st.ora intresse, siom visades
vid dess olika föranstaltningar,
under det gångna året. Sedan för
enin,g, en av den nygrundade h y
resföreningen s Unitas
kunnat hyra: en passande loka,l
för sina sammanträden, är det
a:tt h-oppas· att förenin,gslivet
inom densamma 1nå! kunna ut
veckla sig efter det upphöjda p!l'ö
gram som Concordia Catholica
bär i sitt namn.
Om dem ofördärvade urng'<lomen
i de farliga: ,brytningsåren strida
alla onda makter. För att bjuda
våra ung·dl()mar, smn ur skolan
träda ut i livet, ett stöd i reli
giöst och moraliskt avseende, ha
va vi V'åra ungdomsfören:i.ngai' :
S : t E r i k s G i l l e (Götg-atan 46)
samt för unga flickor· "L re t i t i a"
ledd av Elisa:bethsystrarna på' Sö
der samt ".S u r s u m c o r cl a" på
Norr. Om jag vågar uttala ' en
ön:skan b eträffande dessa våra
föreningar, f,å: vore det den, att de
måtte träda litet mera fra:in ur
sitt undanskymda liv, giva präs
terna mer del av sitt arbete
och göra litet mer propaganda
för sin ädl: a verksamh·et t. ex. ge
nom små s,kiklringar i "Credo",

varigenom
intresset för dem
väcktes och de så tiHfördes ivri
gru medlemmar. och, vad som ej
är att förakta, även gynnare och
välgörare. Önskvärt vore också
a1t't flera, urngdomar frållJ våTa go
da, rent katolska hem inträdde i
våra föreningar för ,att med gott
exempel oc!Ji god .anda genomsyra
det hela. Ungd,oms,föreningarnas
uppgifit är stor och viktig. Genom
dem skola, de: unga skyddas för
många faror, som storstadslivet
inneibär. I !föreningen skola: de
träda. i förtiroendefu�l kontakt med
sina präster för .att i dem finna
vännen och råd1givaren för livet.
Huru · skall detta ske, om icke
prästeT11a inibjrudas att deltaga då
ocli då' vid san1111anlmms:t m.·11a för
att t. ex. bidraga med föredrag
eller på annat slätt fäll förveddi
g·andet av föreningens syfrt;e, so1i1
bl. a. dock även, för e.H befästande
av de nnrgas karaktär. Ej till
räcklig't kan plikten inskärpas
hos föräJrdr.ar och målsmän att
uppmana sina söner och döttrar
att ansfota sig till en kafölsk föi·
erning. För må:nga skall det vara
enda möjligheten att utom hem
met (om de en's äga ett sådant)
komma i kontaJd:, med: sina tros
förva,nter. I dessa föreningar ha
de ,tillfälle till munter samvaro
och ungdomlig� gl1ädje fjäl"r.an från
de grumliga. källor som förgifta
så många ungas sjrular, skapade
för dem rerna grl ädjen. De skola
även här kunna genom ibelärande
föred[rag, genom fråig or och svar
bygga vidare på den grund, s01i1
i skolarn lagts vid deras undervis
ning. Här skola de också lb:ubrin
gas intresse för den uppgift, som
de unga. även hava i v'årt mis
gi,onsa[föete, att gernom iv, er och
g01tt föredöme verka apostoliskt
ibland sina jämnåriga, ävensom
genom de verk i barmJJiärtighe
tens och ridderli;g'hetens t,jänst, som
äro för deras unga krafter anpas
sade, öva sig i det värv, s,o m vän
tar dem såsom vuxna · i våia öv
riga förenillig.a r. Genom att väc
ka deras intresse fö[· kyrkligt
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hjä1parbete, som ministrauter vid
altaret, paramenters förfärdigan
de, deltagande i den kyrkHga sån
gen o. s. v. samt genom föranstal
tandet av gemensamma guds
tj;ärnster, genera.lkommunion samt
små vallfärder, gTavbesök o. d.
mäsrte ungdomsföreningen nä1·a
det religiöisa livet hos de ung·a.
En förening, som gjor1t till sin
uppgift att säirski1t ibland de un
ga verka ett inre 'befästande av
och eiit yttre manifesterande av
;vår heliga tro, framför allt genom
stöN·e kärlek ti11 Altarets heliga
sakrament ocfö den helig·a KO!ID
munioruen, är H e 1 g· a L e k a
m e n s, g i 1 1 e. Dess första år
ligger nu ihakom oss, ett provår,
som ut.falilit väl (se Credo 1920
Janururi) . Förenirugens gudstjän
ster varje första fredag i mlåna
deru i S : t Eriks Kyrka ha varit
omtyckta och br, a ibeisökta. Anta
let av nattvardsgäsiter ha ökats
och glädjande är, att även bland
de unga finnas de, som (ofta ej
utan svårigheter aitt övervinllla)
regelbundet infinna sig vid Her
rens ibord. KommuniJornmeni111gen
för varje måilla\:l har helt visst ej
vairit utan välsignelse. När nu
gillet iså emånirugom växer ,starka
re och får fa.sta statuter, är att
hoppas,, atit det skall finna ännu
större sympatier och intresse och
i synneo:lb.et anibefa1la.s av dem,
som a:ribeta i u111gdomen1s tjänsit.
Till lindrandet av nö!c1 och ut
övande av kärleklsverk Ibland fat
tiga och nödlidande trosiförvanter
ha Tikasinnaide ädla tlamer sallll
manslutit sig ti!ll' ,S :t E ] i s a
ib e t s f ö r e n i n g e n. Dess väl
signelserika ver!k:eamhert under de
många år den ,bestiått har utgjorts
av bl. a. lfattigas beklädna,d, ut
delning av födoämnen åt behö
vande samt delvis även unlder
stöd, föstadarnmmande av fattiga
och klena barns vistande på lan
det under ferierna ,o. d. Förenin
gens äldla arlbete förtjänar att
uppmuntras genom ytterligare
nyanmälningar av passiva eller
aktiva med!lemmar.

Det är etrt oerhört ·stort fält som
S:t B i r ,g i t t a f ö r e n i n g e n,
,bildad i Malmö, sedermera ,flyttad
till Stockholm, .gjort till sitt ar
beti&fält, spridande av 'k:a;fmlsk lit
teratur på: modersmå�et. En så
dan föreningsuppgift blir oss
först fullt klar vid tanken p'å det
tryckta ordets makt i vår 'tid och
de inrota'd e !fördomar, som icke
blort't råJdru utan även under s·ken
av s. k. upp1ysning kringspridas
i tarvlig.aste form om den katol
ska religionen. För att söka i nå
g,on mån motarbeta detta 'Smutsi
ga 'tillväga,gångssäift; från V'ål'a
motstlåntlares sida, måste vi saka
genom! g·od och l'ä'rnplig upplys
ningslitteranur sprida kännedom
om Kyrk.an oCih vår heLiga reli
gion. Ur Ky1,.kam,s egna heliga
källor, ej ur förg'.iftade tendenti
ösa, frams'tällning·ar slkola vi ibju
da de mrunga ärlig,t sökande, ef
ter sanningen törstande sjiälarna
att ösa. "Förgäves lbygger man
kyrkor och slkolor och upprättar
missioner", yttrade Piius X till
en jo1u·nalist, "om man idke för
står att använda det försvarsva
pen, som ,bj udes oss i den goda
katolska pressen". - Detta för
svarsvapen: söker Birgittaförenin
gen räcka oss genom utgivande
av läm1plig litteratur påJ !Svenska
samt ,genom att ekonomliskt stödj a
"Credos" a1·bete. Allas vår npp
gift blir det sedan att söka sprida
dessa skrifter och giva ett mot
gift mot den fientliga pres1Sens
giiftiga hat.
Att dana i sin tro fästa och väl
rotfästade -kämpar mot de m ånga
föender, som Kyrlkan i alla läge1·
finner, har vår yngsta förening
A c a d e m i c u m C a t h o 1 i
c u m gjort till sin uppgå.ft. Apo
logetiiskt skolande av våra akade
rni1SkiJ bi'ldaide lekmän, veten
s'kal)ligt fördjupande i viåra hel.
tr0S1Sann!ii1gar, konsten att försva
ra vår tro, skydd mot den modä:r
na krirtiseringssjukan,
protest
mot den gängse fördomen, att
Kyrkan önsikar .folkets dmn!het
och söker lhindra ntveckling·en
1
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av religionens · studium, se där
det; som A. · C. söker !bjuda.
Genom föredrag och diskussions
aftn'ar vill A. C. påvisa den har
moni, som rå:der mellan tro och
förnuft. Det första !talrikt !besök
ta sammanträdet lovade giott för
framtiden och •deit är att horpi;ias,
att A. C. s'kal1 få: en stor uppgift
att fylla i samband med den upp
g,i'ft, som föredr,ags,aftnarna1 å S :t
A n s g a r s S a 1 hava och om
vilkas stora och grundläg,gande
betydelise här är över f,Iödig,t att
orda.
Föreningslivet är av största be
tydelse i vår tid m•ed dess nedibry
tamde tendenser. Det 'blir nära
nog till en plikt, då aITdra medel
ej förslå, när det gäller att hjäl
pa andra att bevara: sin . tro, att
vakta och försvara sig själ'V och
vfur hel. moder Kyrfoan. Det är
a,llas vår plikt atlt med t,jänliga
och tillåtna medel arlbeta på
Guds rillrns ui:lhredande på; jorden,
själv intränga i dess läror och
mer och mer i alla. kretsar väcka
intresse för Ky:rlkans heliga sa,k,
för hennes kamp och fr.amgiå.ng.
Kärlekens ,bud fordr·a.r av oss att
vi söka bereda utomstående till
fälle att se var Kyrkas ,läror in
p1anterade i vardaigslivet. Därtill
bjuda: vissa föreningar ett gott
tliUfläHe. Andra skol1 a öprpna ett
hem för dem, som s·akna katolskt
umgä:ngeJ, giva mången' ersätt
ning, om oek ringa, för de · hem,
som kanske kärleks1öst sttängdes
för honom, dia lbian hade mod att
följa sitt s amvetes 1krav· och öm
fatfa sanningen . Var plikt är altt
göra det nya hmnmet varmt och
ljust. Till en plikt kan tleltagan
det i föreningsiliveit bliva, om vi
genom vårt g:od·a exempel och vår
iver •kunna rädda odödliga själar,
som utaIT föreningen som s,töd
kanske förlora sin tro och gå, för
lorade. Det är en all'varMg ·f:rlå
g:a, om vi ha rätt att draga oss
ti1lbruka utan att bekymra oss om
de gemensamma intressen Nor
dens •lmtoliker hava.
Då i våra daigar mer än någon- _
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sin Kyrkams fiender aribeta· på a:tt
beröva !henne isåJ mlligaav 'hennes
barn som möjligt, och från de un
gas hjärtan röva oskuld och tro
och ,släcka kärlekens rena eld på
jorden och dåJ herden otfta måste se
ulvar sönderslita hjorden, är det
glädjande för oss präs<ter at1J se,
aitt det !finnes· 1ekmän,. som sluta
sig tiTlisrumman för att den enskil�
de så lättare sk,all finna sltod i rec
ligiöst ocih moraliskt hlänseende,
och alla gemensamt medver,ka ti11
ett främjande av Kyrkans · och
srumhälleits intressen. Ingen .för
ening flår vid sitt arlbete för ett
speciellt mM' glömtrna det stora
gemensamma målet. Den bästa
jordmån, som en kafölsik förening
kan växa uipp uti och blomstra,
är kärleken tilL Kyrkans stora
världsomfattande s,arrn:fund samt
.förs<tå:e�sen för hennes fordrinigar
i stort som småitt. Våra förenin
gar beklänria med · titeln "katolsk",
som de alla bära/atJt de äro fast
fö!'lbnndna med den mest storarta
de k;orporation i världshistorien,
likt små kapell sammanlbyggda
vid samma stora domkyrtka.
Som en nyårsönslkan tm alla
vårai föreningar vm jag till sl'ut
· fru uttala den uppriktiga önskan
att de alla under det kommande
år0t ma fåJ en rik utveckling,
blomstra oeh bära god .frukt. Ett
ivrigare ideltag:ande från den en
skildes sida är därför nödvändigt.
Vi viä.nifiaJ däl'för icke lblot'IJ stöd
frän medlemma,rnas s�da i form
av ekonomisk hjälp (i såldana för
eningar där detta är mer eller
mindre nödvändigt) utan vi vän
ta oeksä! medarbetare i ,förenings
livets olika detaljer, plå det att ic
ke hela !bördan k)m:umer att vila
enldms.f 1>å! nå!gra få. Alla som av
Gud er1håliit några därför lämp
liga föruts1ättningar böra erbjuda
sina tjänster, ej aUtid tfo:rdra un- ·<lerhållning utan fastmer själv sö
·. ka . bjuda dylilr, iiJJJå.gkommande
. smmingen: "Det är saWg:are att
giva ån aitt mottaga."
Meid t'anke ipå! vad som redan
under. de glän,gna å.ren presterats
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av offersiime och god vilja hos
såväl- -styrel-sei· som · medlemmar,
ingiver oss· ä,,,en tanken på framtiden de bästa förhoprpningar. Om
vi alla sedan söka på osjiälviskt
sätt · göra vårt · ,bästa, ej sky offer
och möda för att genom vårt del
tagahlde i föreningslivet komma
Kyrkan till hjälrp i hennes !heliga
uppgifter och med samlade kraf
ter · i · · endräkt och kärlek styra
mot samma rriföl, Guds ära och de
odödliga själarnas foälsning, så
skal'l Gud helt visst väls�gna vårt

a1"bete på de olika fält, som våra
föreningar vaLt för sin ve1·ksam
het. Åven vi skola då i vår UHa
mission få besanna Biskop M. 'von
Faulhaihers ord: "Jag håller de ka
tolska f.öreningårna för en av de
härligaste Guds gåvor 'til1 det mo
därna samhället, om de verka i
den gamla moderns, Kyrkans au
da, som själv såsom. 'de heligas
samfund' .är den idealaste förenin
gen eifter Guds 1htjärta."
S. S. N o r d m a r k.

VAR FR U A V ÄNGLARNA.
Jag syner sett i tysta högtidsstunder
När hänryckt jag fått skdda bortom ti·n gen:
Gitcls Mocler, tronande· i änglaringen, _
Och vandrande i paradisets limder.
Jag himlens drottning: sett, den änglarena,
86m i sitt kcirleksfitlla hjärta hyser
En moders känsla för : envar som fryser
Och går i världens mörka natt allena,
Jag sett Maria i sin mantel blå
Med ontsäglig moderspmhet tJ-ycka
Det Barn, som henne s�apat, till sitt bröst Och jag har känt en överjord·isk tröst,
Mitt hjärta genombävats har av lycka,
Ty modersblicken fam1wt mig också.
· Hälsingfors 1920.

' .
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FRAN VÅRA FÖRSAMLI NGAR OCH FÖRENI NGAR�
11amilj.eföreningen Concordla Cat11olica
avhöll allmänt sammanträde torsdagen den
9 dec. 1920 i sina nya lokaler Biblioteks
gatan 29. Sammanträdet öppnacJies av vice
ordf., och sedan nilgra smärre föreningsan
g,elägenheter b ehandlats, överlämnades or
det ilt kandidat S. Erlandsson, som
höll ,eut föredrag om "Tor,shamima
ren och korset". Därefter vidtog supe,
varuncJier tal hölls a,, ordföranden. Med
anlmytning till katolicismens frammarsch
ute i världen påpekade .talaren den gläd
j ande livaktigheten bland huvudstaclens
katolil�er, en livaktighet, som i synlig måt
to manifesterats bl. a. g,enom bildand'e t
av hyresföreningen Unitas, tack vare vil
lrnn föreningoo blivit satt i tillfälle att
nu för första gängen hålla sitt sammanträ'
de i egna lokaler. Under den mest cordiala
stämning svunna kvällens timmar. Det
vilade en prägel av festivitas o ch hem
trevnad över det diela. Före uppbrottet
tolkade kyrkoherden D :r E. v,r.ess,el de
närvarandes taclc till aftonens värdinnor,
Fröken M. Foss och Mrs D. Adams-Ray.
som på ett så förträffligt sätt sörjt för
rlen materiella delen av programmet.
Föreningen firad,e sin sedvanliga julgransfest tisdag,en den 4 j an. i Restaurant Gil
lets stora festsal under s\or tillslutning av
så.väl :b arn som äldre. Programmets första
nummer utgj ordes av gamla svenska jul
silnger, sjungna av en barnkör. Xven de
österrikiska krigsbarnen, som i stort an
tal emottagit inbjudningen till festen, bi
drogo med flera vaokra sånger. Däreifter
följde dans l,ring granen och några pan
tomimnummer, som mottogos med jublan
de bifall. Särskilt senterades Ohaplin,
som kom originalet nära såväl i mask som
spel. Därefter kom servering av chol,
lad och kaffe samt utdelning av j ulklappar.
Sedan Mr E. Aclams- RaY ,exekverat ett ecx
tranummer, några hu'moristiska sånger,
och ba,r nen ännu en gång dansat kring
granen, sj öngs "Du gamla, du fria" och
man hurrade för Sverige. Och så var rlen
lyckade festen slut.
H. G.
�n vaclcer hyllningsgärcl bragtes Sönda
gen elen 21 Nov. framlidne kyrkoherden
vid St. Eriks kyrka Msgr. Dr Rudolf
Kieslers mi-n ne. I St. Jos,efskapellet på vår
lilla vackra kyrkogård ,samlades på efter
middagen ett trettiotal av den hädan
gångnes vännier. P.a stor S. Nordmark läste
framför altaret en b ön för alla avlidna,
varefter de närvarande nedstego i kryptam,
clär den avlidne vilar i grav,n iscben. Denna
är tillsluten med en ,slät marmortavla med
den eh.kla inskriften : "Här vilar Pa,itor Ru
dolf K\esler f. i Scfuwerin 1850. t I Stock
holm 1918.. Inga äretltlar säga närmare,

vem elen döde i livet varit, men ordet
"Pastor" giver honom som präst d<et skö
naste eftermälet. Han var en god herde
för sin hjord. Att ma,n ej g1ömt han,i fyr
tioåriga verksamhet i det svensli:a vikaria
tet, därom vittnade nu de vid hans av Ka
tolska Hantv. föreningen v ackert ,imyckade
grav föl'samlade.
I skenet fDån die fladdrande ljusen lästes
i gravvalvet "Libera" och bestänktes, gra
ven med vigvatten.
HmlU trös'trikt att
se, huru de troende ihågkomma apostelns
maning : "Tänken på eclra föreståndare, som
hava förkunnat för ede1: Guds ord l" (Hebr.
13. 7.)
B r. J o h a n n e s.
En v,aoker yttring av intresse för det
l,yrkliga livet hava vi under år 1920 fätt i
elen stiftelse, som en av våra katolska fa
miljer "till alla svenska lhe1gons ära" ge
nOllll sin offervilja o ch givmildh-et grundat,
i det medlemmar av denina familj (som
tillsvidare vm förbliva okänd) vid univer
sitetet i Innsbruck (Tyrolen) stiftat ett
lrnpital, av vifäet räntorna skola användas
för bekostandet ruv studierna för svenska
yn,glingar, som dä:r ö111Ska utbilda sig till
präster för att verka i den sve!lska rrHsslo
nen. Gud '1öne de ädla @ivärne och give
oss goda och ädla arbetare .i H errens vin
gård, helt viS1S·t den bästa lönen.

s. N--c-k.

En kännbar förlusi för Stockholms ka
tolska församling betydde det, då förestån�
derskan för Sankt Eriksherhmet på Söder,
M a t e r S o 1 i n a, natten till deri 23 sistlid
ne november lämnade detta jordiiska. Väl
var hon gammal och g;rånad, trött o ch
sliten av ett strävsamt, självuppoffrande
liv som barml:J.ärtlg.hetssyster av den heLiga
lfö sa!Jeth.s ordenssamfund, fjättrad vid
sj uksäingen, instängd i sjuknimmet av ett
mångårigt lidande. Men i alla fa�l betydde
hon mycket för sin omgivning, det var sol
i hennes väsen liksom i !hennes namn. Ett
besök i Mater SoHnas sjukrum verkade all
tid värmande och uppfrlskande. Alltid
var hon glad och- rnu!I1ter, from och under
given. Vid sin död var hon 76 är gammal,
över 50 år hade hon verkat som Elisabeths
srster, ända ISedan år 1872 l Stoc�holm. Den
26 november j ordfästes hon i Sankt Eriks
Kyrka av Hans H ögvördighet Biskopen,
som i ett gripande ta, ! skildrade hennes i
all sin obemärkthet storslagn·a och hel
gjutna livsgärning . . R. I. P.
D. A.
'l'iH rie.v isorer för granskning av tidskrif
ten Credos rälcenskaper under sistförflu t
na .J(alenderåret har av Hans Högvör_dighet
Biskopen utsetts Pastor A.. Meyer 0 0h
frölrnn G. Häkansson.
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i. Lördag. Nyårsdagmi. J1 esu o mskärelse.
2. Söndag. Jesu 11. namns fest.
3. Må:ndag. Oktavda,g av S. Johann.es Ev.
4 . Tisdag. Oktavdag av menlö'sa barnens
dag.
. 5. Onsdag, Vigildag till Tretto111dag,en.
6. Torsdag.
Trettondagen.
(Epiphania. Heliga tre kungars dag.)
7 . . I?redag. Andra dagen inom okJtaven
efber Trettondagen. (Jesu hj ärtas
cfredag.)
8. Lördag. Tredj e dagen inom oktaven.
' 9. Söndagen inom oktaven.
10. Mändag. Fjärde dag,en inom oktaven.
11. 'risdag·. Femte dag,en inom oktaven.
12. Onsdag. Sjätte dagen inom oktaven.
13. Torsdag. Oktav till Trettondagen.
14. Fr,edag. S. Hilarius. Bisk. Kyrkolär,
i5. Lördag. S. Paulus. Eremit.
Under den kyrkliga kalendern kommer
Credo detta år att 'genom mindre artiklar
" införa sina läsare i Kyl'kans rika litur
gl,ska skattkammare, söka göra dem b ekan
ta med hennes lituDgiska handlingar och
kultföremål och unclervisa dem i hennes
sköna djupsinniga ceremolllier och inne
hållsrika symboliska språk. Dessa litur
giska vinkar kullllla emellertid på grund
av det kinappa utrymmet endast bliva en
. ofullständig axplockning ur detta I1khal
tiga ämne i avsikt a.rtt tjäna som en li'too
vägledning vjd deltagandet i Kyrkans ihe1iga , ,handlingar. - Som inledning följer
föl\klarirugen på vissa grundbeg,repp samt
några fankar om liturgiens !DJödvändigftlet
och berättigande samt en översikt av äm
:nets b ehandling i Credo.
· Ordet l i t u r g i kommer av d_et grek:ilska
l e i t u r g i a och betecknar fl'ån bör. Ja:n ih:elt . enkelt en offentlig, antingen
civil eller 1,e:ligiös tjänst (ämbets) .
Enligt Kyrkans ,språkbruk förstå vi nu med
·lituDgi överhuvud taget hela gudstjänsten.
Förr hade detta ord en mera inskränkt be
tydelse och betec,kllla:de enda.st den heliga
mässan. I , denna insl,,ränktare b etydelse
brukias ordet ännu inom den österländska
schismatiska kyrk'an. Johan III :s liturgi
d_en s. k. Röda boken d1år en ännu in
skränktare b etyde_lse av l'ifoal- eller kyrko
handbolk:. L ,i t u r g d k blir följaktligen den ordnade
beskrivningen och förklaringen av eller ve
tenskapen om den ka!tolska KyrkailiS gud&
tj änsthandlingar, hennes liturgi eller lmlt.
: Liturg.ikens objekt bliva a:111/så det ih:eliga
mässoffTet såsom . lk·ärnan ooh medelkunk
ten i hela !Hurgien, , ·sakramenten, sak1'R
mentalierna, heliga tider och orter, lit.ur-

16.
17 .
18.
19 .

Söndag.

And1•a efter Trettondagen.

Måndag. S. Antonius. Abbot.
Tisdag. Gathedra S. Petri Rom.
Onsdag. Henrik, Bi-sk. Martyr. (St.
Knut. Konung a,v Danmark. Marty r,)
20. Torsdag. S. Fabianus och Sebastla
nus. Martyrer.
21. Fredag. St. Agnes. Jungfru. Martyr.
22. Lördag. Ferialdag.
23. Söndag. Septuagesima.
24 . Måndag. St. Timotheus. Bisk. Martyr.
25. Tisdag. St. Pauli omvändelse.
26. Onsdag. St. Polykarpus, Bisk. Martyr.
27. Torsdag. St. Johannes Chrysostomus.
Bisk. Kyrkolärare.
28. Fredag. St. Agnes. Jungfru. Martyr.
29. Lördag. St. Frans av Sales. Biskop,
Kyrkolärare.
30. Söndag. Sexagesima. (I högm. St.
Ansgar Nordens Apostel.)
31. Måndag. St. Petrus Nolascus.
giska pei'soner o. s. v. med andra ord h,ela
den ,gudstjänstliga appaTaten. Man !kan
i liturgien särskilj'a tre grundformer, som
förekomma vid gudstjänsten 1 ) o rde.t, 2)
handlingen, 3) symbolen.
0 r d e t, den yttre form, i vit.ken, tanken
och det inre sinrnelaget genom språket klä
der sig. H a n d 1 1 n g e n, människans trn
det yttre iakttagbara verksamhet i. ex.
vid dopet b egju'tandet med vaitten. S y m
b o l är en sak, föremål eller hand:llng ge
nom vJlken en för våra sinnen ioke upp
fattlig ,ide elller sanning åskådld1ggö1•es, så
är t. ex. i konsten hj ärtat symbol för kär
leken, vid dopet vattnet sinnebild för re
na.ndet, rökelsen ,symbol för den upps,ti.
gande b önen o. s. v. - Dessa tre grund>
fQll,mer återfinna v,i vid nästan alla Kyr
hans kulthandlingar förenade och komp
letterande varandra. De äro i sin tur vä
serutliga eller oväsentliga. VäJSentNga for
mer äDo 1aUa de som bero på gudomligt
anordn�nde t. ex. bönen (att b edja) ; va;tt
net och orden vid dopet. OväserutLiga for
mer äJro de, som blott äro mer eller min
dre ledsa,gande, eJ hörande till väsendet av
den religiö'sa handlingen t. ex. händernas
l1opknäppande vid b önen. Detta blir en
c e r e m o n i.
Ordet skulle b etyda (härlett av ett för
åldrat l(litinskt ord cerus) så mycket som
ett genom rtradition och vana helgat bruk.
R i t u s är swmmanfattnin,gen av de vid
en viiss ku1takt förelmmmrunde bruken
eller ceremonierna ; så tala 'Vi om . mässans
ritus, dopets ritus - den romers,ka, den
grekLska. ritus vid den h. mässan. (Mässan
förblir dartsamma, blott skillnad i de ej
till dess väsen 'hörande ceremonierna:-
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"Februari.

1. Tisdag.. St._ Ignatlus Biskop. Martyr. 13. Söndag. Första i Fastan;
2. Onsdag. Maria Kyrlmgäng. (Kyndel 14. Mändaig. Fei·laldag.
mässa.)
15. Tisdag. FerJaldag. (St. Slgfrid.)
3. Torsdag. St. Blasius. Blsk. Martyr. 16. Onsdag, Kvatemberfastedaig.
4. Fredag. St. Ansgar, Nordens Apostel.
· 17. . Torsdag. Fierialdag.
(Jesu hjärtas fredag.)
5. Lördag. St. Agatha. Jungfru. Martyr. 18. ·Fredag. l{vatemberfastedag.
6. Söndag. Fastlagssöndagen. (I hög- rn. Lördag·. Kvatemberfastedag.
�O. Söndag. And1•a i Fastan.
mässan Maria Kyrkogäng.)
21. Mändag. Ferlaldag.
7. Mändag. SJ. Rom;u ald. · Abbot.
8. Tisdag. St. Johannes de Math·a.
22. 'risdag. Gathedra S. Petrl Antiol}hlae.
(Fettisdagen),.
23. Onsdag. st. Petrus Damiafms.
9. Onsdag. Askonsdag,en.
Bisk. Kyr>ko1ärare.
fO. Torsdag. · St. Scholastlka. Jungfru.
24. Torsdag. St. Matthlas. AposteL
H. Fredag. Den obefl. Jungfruns uppen- 25. Fredag. Fe1·ialdag.
26. Lördag. Ferialdag.
bartil&e i Lourdes.
27. . Sönd�g. Tredje i Fastan.
/12. Lördag. Serviterordens sju !heliga stif28. Mändag. Ferialdag.
tare.

· Kyrkliga Kungörelser.

Fredagen d>en 7 Januari och 4 Februari
Jesu hjärtaandakt i St. Erik kl. ½ 9 i S : a
Eugenia kl. 8 f. m. - Rosenkransandakt
med kort predikan i St. Erik kl. ½ 8 e. m.
- Söndagen den 30 Januari : St. Ansgars
fest. - Söndagen den 6 Februari. . Mar.ia
Kyrkogäng (Kyndelmässa) Högmässa med
predi,kan ocp. ljusvigning kl. H lf!. m. .
'l'oredagen den 3 Feb·ruar-i meddelas Bla,..
sim,väisignelsen efter de st\lla h. mässor
na i bägge kyrkorna. Tisdagen den 8 Februari (Fettisdagen) i
St. Erik kl. 9 f. in. levlthögmässa, varvid
Allta11e•ts iheliga sakrament exP'ooeras ooh
förbliver utställt till kl. 6 ·e. m. dä högtidlig
aftonsäng hålles.
. Aslrnnsd\lgen. 9 Februari i St. Erik kl.

1/2 9 Stilla mässa med predikan, invigning
och utdelning av askan. - S :-a Eugeni a kl.
9 f. m.
Andra torsdagen i varje månad d,e,n, sed
vanliga andakten ti'll A:ltarets ihel. Sakra
ment kl. 8 f. m. i bägge kyrkorna.
Under fas·tetiden hälles I St. Eriks kyrka
varj e fredag och i S :a Eug-e nla ky,rka varje
onsdag kl. ½ 8 e. m. passionsandakt. (Ro
senkrans- eller korsvägsandaikt med sak
ramental välsignelse.

llclua Lekamens Gille: Kommunionme
. nlng. Ja,nuar,i : Vika katolS'ka föreningar
i Sverige och deras verksamhet. - Febru
ari : Kallelsen till präst för svenska ynglingar. -

Gudstjänstordning i våra övriga kyrkor.
GÖTEBORG.

I S :t Josefs kyrka (Spannmälsgatan- 18) .
Söndagar : kl. 7 f. m. Stilla ' mässa ; kl. 10
.f. m. Högmässa med predJkan ; kl. 5 e. m.
Aftonsäng. Vard'agar : kl. 7 och '1,30 f. m.
Stilla mässor.
(Tisdagar och fredagar
Skolmässa kl. 8.30 i st. för 7.30).
1'lALMö. .

6 e. m. Aftongudstjänst. Vardagar : Kl. 7
och 8 .f. ni. Stllla mässor.
NORRICöPING,

. I Kapellet (Skolgatan 24, 1 tr.) . Sönda
gar : 1c1. · 10 f. m. Mässa med predikan .
Vardagar : Kl. 8 f. m. Stilla mässa.

Gl\VLE,

I S :t Pauli kyrka (N. Centralgatan 10).
I Vår Frälsares kyrka (Kanalgatan 2). · Söndagar : KL 11 f. m. Högmässa med prE)
Söndagar : l<l. 7,30 1!. m. Stilla mässa. Kl. dlkan. Kl. 5 e. m. Aftongudstjänst:
10,30 f. m. Högmässa med predikan. Kl. Vardagar : Kl. 8 f. m. Stllla mässa.
Ett hjärtligt tack för det goda resultatei
av iI11Samllngen på St. Ansgars sal den 13
becember. (S :ma . 120 ,k r. = 896 f. M.)
Vid dragning utföll nr 84 med vinst {ha,}s
kedjan) samt m 37 . (a,rmbandet) . Kunna
avhämtas efter tillsägelse hos pastor S.
Nordmark. St. tel. Söder 81.
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Genom katolska prästerskapet I Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping
och Gävle samt från vaktmästaNm I nr 24 N. Smedjegatan,. Stockholm, kan
erhällaS' :

Intronisa.tioneri
av Jesu allraheligaste hjärta i hemmen genom famil
jernas högtidliga Invigning åt detta gudomliga hj ärta
av
PATER JOACHii'\I SS, C. C.

Pris 'l krona.
Ur förordet: "Genon1 Intronlsatlonen hyllas Kristus h ögtidligen så.som hem
mets konung i det hela familjen utan föI'behå.11 Inviger och helgar &lg 11.t
Jesu. gudomliga hjärta. Denna andakt, dess betydelse, frukter och välsigs
nelse förklaras i denna broschyr. - - Måtte snart även Sverige deltaga l det
allrilän,na segerrop, som allt högre ljuder över hela jo rde n : Jei;u gudomliga
hjärta härska över oss I"
.

.

llcademicum Cat[jolicum

L

sammanträder måndagen den 7 februari kl. ½ 8 e. m. ä Unltas• lokaL
Styrelseval.
F öredrag av Kyrkoherde E. Wessel över Probabilismen (närmare belysning
av bevisen för densamma).
�atolska studenter välkomna I
S T Y R E L S ID N,
Llnkoln Bl�ms Boktr. A.-B., Stocklholm 1921.

