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HÖGAKTUELLA ORD FRÅN LÄNGE
SEDAN SVUNNEN TID.
De lärare som av allehanda obe
tydliga orsaker ge upphov åt sön
dringar i tron, de sönderskära och
sönderslita liksom Kristi egen stora
och härliga lekamen. Ja, de söka till
och med att döda densamma, om
något sådant vore möjligt för dem.
Och ingen förbättring i Kyrkan som
de kunna tänkas åstadkomma kan
vara så stor, att den uppväger det
fördärv, som varje kyrklig söndring
åstadkommer.
Sankt freneus i" 202.
Om du någon gång skulle vara på
resa i främmande trakter och du
därunder kommer till en ny stad,
då skall du icke anse det tillräckligt
att fråga, var Herrens hus är, ty
också de många gudlösa sekterna
och irrlärans samfund äro nog fräc
ka att kalla sina samlingsrum för
Herrens hus. Ej heller är det nog,
om man säger: "Var ligger kyrkan?"
Utan du måste fråga: "Var är den
katolska kyrkan?" Ty sålunda lyder
hennes rätta namn, som är allas vår

heliga Moder och Herren Jesu
Kristi rena Brud.
Sankt Cyrillus av Jcrnsalem i" 386.
"Men på apostlarnas tid", in
vänder du törhända, "då kallades
ingen katolik." Må så vara.
. Då emellertid efter apostlarnas
död en mängd irrläror uppkommo
och med allehanda sektnamn .sökte
slita Guds Duva, vår Drottning (Kyr
kan) i stycken, var icke då den
apostoliska familjen tvungen att an
taga ett släktnamn, som avskilde de
ofördärvades ätt från de andra, så
att ej ett fåtal gensträvigas villfarel
se tilläts att stycka Guds obefläckade
Jungfru? Ja, var det ej under så
dana omständigheter välbetänkt, att
Moderkyrkan fick sitt eget släkt
namn? Om jag sålunda skulle kom
ma till en folkrik stad just nu och
jag där funne marcioniter, apolli
narister, cataphryger, novitianer och
allt vad de nu heta, dessa sekter,
som kalla sig kristna, på vilket fa
miljenamn skulle jag väl känna igen
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min egen Kyrka om icke på detta:
rlen katolska? Ja, min broder, här
finns intet rum för tvekan: Kristen
är mitt namn, katolik mitt efter
namn.
Sankt Paciamzs av Bmcelona t 390.
Han kallade till sig en biskop
och utsporde denne på det noggran
naste, om han stod i gemenskap
med de katolska biskoparna d. v. s.
med den romerska stolen.
Sankt Ambrosius t 397.
Varhelst du hör talas om sådana
människor, som hava sitt kristen
namn icke av vår Herre Jesus
Kristus utan av någon annan såsom
marcioniterna, valentinianerna, så
vet, att dessa icke utgöra någon
Kristi Kyrka utan fastmer en Anti
kristi synagoga.
Sankt Hieronymus t 420.
Heretiker av alla slag vilja gärna
kallas katoliker.
Antingen de vilja det eller ej, må
ste t. o. m. heretikerna och söndrin
gens lärjungar kalla vår katolska
Kyrka för den katolska och ingen
ting annat, . så ofta de tala med
utomstående och icke med varan
dra. Ty ingen skulle förstå vad de
menade, om de ej ville nämna hen
ne med detta namn, som hon kal
las för av hela världen.
Det finnes ingen irrlära, som är
utbredd över hela jorden, om ock
så irrläror överallt finnas. Den ena
är spridd i ett land, den andra i ett
annat, och på så sätt kommer det

sig, att de kunna påträffas i alla
land, men den ena sekten vet in
genting av den andra. En irrlära
finner man sålunda i Afrika, en an
nan i Orienten, en tredje i Egyp
ten o.ch en fjärde exempelvis i Me
sopotamien. Andra länder, andra
läror. Men hon (den katolska Kyr
kan) vet av alla människor, ty hon
är överallt utbredd. Sålunda ha vi
t. ex. i Afrika väl donatister men
inga eunomianer, men vid sidan om
donatisterna finns här också den
katolska Kyrkan. I Orienten finnas
eunomianer men inga donatister,
men jämte eunomianerna påträffar
:man också där den katolska Kyr
kan. Denna är sålunda lik ett vin
träd, som har utsänt sina rankor åt
alla sidor och ständigt växer. Sek
terna däremot likna mera avskur
na, onyttiga rankor, som icke ha bu
rit någon frukt och därför med rätta
blivit bortslrnrna av vingårdsman
nens kniv, på det att vinträdet måt
te bliva renskuret och icke sönder
skuret. Men det växande vinträ
det känner både sina egna rankor,
ty de förbliva i henne, och de an
dra, ty det är ju från henne som
de hava blivit bortskurna.
Många tungor säga ne,i, otaliga
irrläror, otaliga söndringens andar
bullra och väsnas, ty många tun
gor tala mot den sanna läran. Må
du då ila till Guds tabernakel, håll
fast vid den katolska Kyrkan, gå
ej bort från själva sanningens re
gel, så skall du i hans tabernakel
bliva beskyddad från tungornas
motsä�else.
Sankt Augustinus t 430.
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BIBEL ELLER LÄROÄMBETE.
VI.
Då vi vilja bevisa att Kristus
i sin Kyrka har instiftat ett ofelbart
läroämbete, erinra vi först om följan
de obestridliga grundsats:· Kristus,
den eviga sanningen, måste nödvän
digtvis fordra, att den h. Skrift rik
tigt uppfattas. Det kan icke vara
honom likgiltigt, vilken mening vi
finna i bibeln. Han måste fordra
att människorna förstå den h. Skrift
enligt den mening, som den hel. An
de har lagt däri, så mycket mer som
det här gäller eviga oföränderliga
sanningar, vilka enligt Kristi vilja
skola predikas och tros såsom Kri
stus och apostlarna hava förkunnat
dem.
Vi påpekade i våra föregående ar
tiklar, att protestanterna genom sin
godtyckliga princip: "den fria bibel
tolkningen" hava kommit till elen
största möjliga oenighet och splitt
ring, till de mest motstridiga menin
gar, så att det nästan finnes lika
många subjektiva övertygelser, som
det finnes människor som läsa bi
beln. För elen skull säga vi, att den
na princip kan icke vara sann, kan
omöjligt vara Kristi vilja, eftersom
hans lära genom denna princip för
falskas, förvrides, sönderrives och
splittras i hundratals olika bekän
nelser som bekämpa varandra.
Om då hittills något har blivit
tydligt, så är det detta: för att få
visshet och enighet måste det finnas
en myndighet, som lär oss vilka böc
ker tillhöra elen h. Skrift, vilka böc
ker äro inspire,rade, vilka icke, en
myndighet, som förklarar för oss elen
h. Skrifts sanna mening. Men dess
utom vill Kristus att vi skola anta
ga och bekänna hela hans lära, så
som vi även visade. Eftersom nu
I(risti hela lära icke står uppteck
nad i bibeln, behöva vi en myndig
het som icke blott förklarar för oss
elen h. Skrift, utan även lär oss de
sanningar, som Kristus och apost
larna väl predikat, men icke upp
tecknat i bibeln. Vi äro således icke i
behov av böcker utan av en levande

myndighet som giver oss Kristi hela
lära ren och oförfalskad.
Aldrig har någon förening varit
grundad på en skriven lag utan att
en levande maktägande myndighet
funnits för att förklara Jagen och
göra elen respekterad. Det skriuna
ordet förklarar icke sig själv. Över
lämnas det åt sig själv så tolkas det
enligt de enskildas olika uppfattnin
gar och nycker. Men det ändrade
ordet upphör att vara Guds ord, som
är oföränderligt.
Att katolska Kyrkan är en och
oföränderlig, därför har hon att tac
ka sin läromyndighet som giver
enighet och fasthet i både tron och
livet, och att protestantismen sön
dertrasas liksom en gammal kläd
nad kommer sig därav att den. för
nekar all läromyndighet samt hyllar
den fria tolkningens princip. Så
har protestantismen blivit det rike,
som är söndrat mot sig själv! Inne
bär detta icke för varje tänkande
förnuft, ·att ,den myndighet, med
vilken katolska Kyrkan uppträder,
icke är en mänsklig utan en gudom
lig myndighet? Draga vi icke elen
slutsatsen, att hon allena troget kan
bevara och övervaka den kristna
uppenbarelsen vilken är en och ode
lad såsom Kristus själv?
Med ovisshet beträder protestan
ten livets väg, utan stöd, ensam med
sin vacklande mening, utan ljus, en
sam mecl sitt svaga förstånd. Han går
religionens väg utan någon visshet
och fast övertygelse om att även
Kristus har gått elen vägen. Han tre
var som i mörkret och, må' hans
förtroende vara än så stort, någon
visshet finnes ej för honom. Han
varsebliver att ha,ns egen mörka väg
delar sig i många andra vägar på
vilka hans vänner och anförvanter
gå, vilkai också säga sig söka Kri
stus. Från alla sidor ljuder genom
den mörka natten ropet: här är Kri
stus!
Måhända avviker han från den
en gång valda vägen, och följer de
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ropande rösterna, men anländ dit
angripes han på nytt av ångest ty
även där råder den mörka natt
som döljer avgrunden. Överallt hö
ras andra röster, som med orden:
här är Kristus, bjuda honom att gå
i andra riktningar. Och överallt
saknas vissheten. Alla irra omkring
som får utan herde i den långa mör
ka natten. Är det att undra på, att
många nedstörtat i förtvivlans av
grund, och att andra modstulna satt
sig vid vägen, icke vetande vart de
skola gå?
Huru helt annorlunda gestaltar,
det sig icke för en katolik? Han har
visshet. Han känner ingen fruktan,
så snart han beträder livets tröskel
uppgår för honom visshetens sol,
som sprider ljus och glädje på livets
väg. I detta; klara l 1us utvecklas
hans förstånd, hans ande, enligt fa
sta säkra linjer. Sanningen efter
vilken människans själ av naturen
längtar bjudes honom i en form som
motsvarar hans ålder och utveck
ling: enkel för de små och enfaldi
ga, djupsinnig och storslagen för de
lärda, men alltid med visshet. Viss
het giver lugn och glädje. Lugn och
glad går katoliken sin väg, lyst av
himmelskt ljus. Himmelska blom
mor (dygder) blomstra i överflöd
vid hans väg - skada blott, om han
underlåter att plocka dem! - Han
kan icke taga fel, ty i det klara lju
set skiljer han tydligt mellan blom
mor och ogräs. Stort är hans an
svar, lika stort som det ljus, som
upplyser hans väg. Olyckliga de som
blunda för det klara ljuset och av
vika på 'sidovägar, där ljuset för5vinner och nattens mörker lägrar
sig. Men lyckliga de som vandra i
ljuset såsom ljusets barn; som med
förtroende och ihärdighet följa Kris
tus, världens ljus; som frimodiga
och oförsagda strida den goda kam
pen mot Kristi fiender. För den
fromme katoliken är livet härligt
och glädjerikt för den visshets skull
i vilken han lever och arbetar. Mot
gångar och lidanden kunna icke be
röva honom hans glädje, de äro
tvärtom för honom liksom vingar,
som lyfta honom upp till himmelen.

Utan fruktan och rädsla är även
hans död. Ty han vet att Kristus
väntar honom vid slutet av livets
väg; han vet att vid slutet skola him
melens gyllene portar öppnas och
Guds eviga härlighet för honom
bliva uppenbarad.

*

*

*

Fastän redan det sunda förnuftet
vittnar om nödvändigheten av en lä
romyndighet som giver oss visshet
angående tro och seder så återstår
dock att svara på denna fråga: Har
Kristus i själva verket i sin Kyrka
instiftat en läromyndighet? Är det
närmaste rättesnöret för vårt reli
giösa liv i själva verket Kyrkans
ofelbara predikande?
Kristus kunde inrätta sin Kyrka
som det behagade honom, utan att
giva akt på det som var lag och bruk
hos judarna. Likväl lägga vi märke
till dessa Kristi ord: "Jag har icke
kommit för att upphäva lagen utan
för att fullkomna den." Så har ock
Kristus fullkomnat den lärande ju
diska kyrkan och gjort den till den
ofelbart lärande katolska Kyrkan.
Judarna hade sina heliga böcker
men likväl var synagogan alltifrån
Moses ända till den första pingsthög·
tiden efter Kristi död utrustad med
läromyndighet. Fastän denna kyr
kas ämbetsförvaltare alltsomoftast
föregingo med ett dåligt exempel har
dock aldrig någon av profeterna,
som omedelbart voro sända av Gud,
dragit i tvivel den judiska kyrkans
läromyndighet. Aldrig har någon av
profeterna skilt sig från den judiska
kyrkan. Om denna kyrkas ämbets
förvaltare säger Kristus: "De sitta på
Moses stol, hållen och gören därför
vad de säga eder, men gören icke
efter deras gärningar." Vad mer är,
Gud själv intygade ännu på Kristi
tid på underbart sätt denna kyrkas
myndighet. I spetsen för denna
kyrka stod då Kaiphas, och åt ho
nom, fastän en missdådare, skänk
te Gud profetians gåva. Ty om
Kaiphas står skrivet att han profe
terade emedan "han var ö verste
präst för det året". Joh. 11. 51.
Den judiska kyrkans bestämmel-
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se var att bebåda och förbereda
Kristi Kyrka. Skulle då Kristi Kyr
ka sakna den myndighet som den
judiska kyrkan ägde. Gå vi för långt
när vi påstå att den judiska kyrkan
ger oss största sannolikhet för att
även Kristus har givit sin Kyrka en
läromyndighet? Visserligen icke.
Men vi nöja oss icke med sannolik
heter, vi komma till fakta.
Två fakta, som av ingen kan för
nekas, må sålunda framhävas.
1 . Katolska Kyrkan har under de
19 århundradena av sin tillvaro
framställt sin levande predikan som
trons närmaste rättesnöre, alltid och
överallt upptradde hon med gudom
lig myndighet.
2 ) Kristi Kyrka är grundlagd ge
nom apostlarnes predikan, såsom
vi visade i en av artiklarna.
Frågan
bliver således : hava
apostlarna häruti handlat, icke
tvingade av nödvändigheten, uhln
enligt Kristi vilja och fortsätter ka
tolska Kyrkan apostlarnes predi
kande i kraft av Kristi uttryckliga
vilja? Har Kristus velat att hans
lära skulle predikas alltid och över
allt intill världens slut?
Har
Kristus i sin Kyrka instiftat en le
vande läromyndighet, som m2d ofel
bar visshet skulle predika hans lära
alltid och överallt? Svaret på dessa
frågor är avgörande för annorlunda
troende. Ty har Kristus i sin Kyrka
instiftat ett o f e 1 b a r t läroäm
bete för att alltid och överallt pre
dika hans lära och har Kristus icke
med tydliga ord åter avskaffat det
samma, så existerar det ännu fort
farande och då kommer det att fort
bestå intill världens slut och då hava
de, som under århundradenas lopp
skiljt sig från Kyrkan och förnekat
detta läroämbete, avvikit från san
ningens väg.
Nåväl, vårt svar, det svar, som
Kyrkan under 19 århundraden har
förkunnat för hela världen är ab
solut ovillkoriligt: det medel som
Jesus Kristus, Guds Son, har utvalt
för att överlämna sin lära ren · och
oförfalskad åt alla människor, är
Kyrkans levande ofelbara predi
kande.

Fastän det finnes många argu
ment som styrka detta svar, skola
vi inskränka oss till de förnämsta,
n. b. till dem som vi låna av den h.
Skrift.
Vad lär oss den hel. Skrift? Den
h. Skrift lär oss, att Kristus strax ef
ter sitt första offentliga uppträdande
väljer åt sig tolv män. Men se detta
utväljande var något särskilt, såsom
framgår av den högtidliga förbere
delse av vilket det föregicks : Den
hel. Lukas berättar det sålunda:
"Och det hände i cle clllgClrna, Cltt
.Jesus gick upp på berget för att bed
jll, och Jwn tillbmgte natten i bön
till Gud. Men när det hade blivit
dag, tilllwllade hem sina lärjungar
och utvC1lde tolv av dem, vilka han
kallade apostlar." Luk. 6: 12-13.
Sedan nämner Lukas deras namn.
De voro fiskare. Och i vilket syfte
Kristus utvalde dem säger han
själv: "Följen mig, jag skall göra
eder till människofiskare." Matt.
4: 19. Under Kristi offentliga liv
stannade de hos honom, hörde hans
predikningar och voro vittnen till
hans underverk. Ty de voro utval
da att fortsätta Kristi återlösnings
verk på jorden.
Åt dessa män gav Kristus ome
delbart en gudomlig sändning. Han
sände dem ut i världen såsom sina
sändebud: "s å s o m F a d e r n
h a r s ä n t m i g s å s ä n
d e r j a g o c k e cl e r". Med
allra tydligaste ord gav han dem
den uttryckliga befallningen och på
lade dem som ämbetsolikt Cltt pre
dika. Han sade till dem:
Mig är given all makt
i h i m ni e I e n . o c h p å j o r
d e n:
gån
d ä r f ö r, 1 ä r e n
alla folk och döoen dem
i Fadern s och S onens
o c h cl e n h e l. A n d e s n a m n,
och lären dem h ålla allt
v a cl j a g h a r h e f a 1 1 t e cl e r,
o c h s e, j a g ä r 111 e cl e d e r
a l l a d a g ar i n t i ll v ä r l d e n s
s 1 u t. ( Matt 28: 18, 20. )
Gån ut i hela världen
och prediken evange l i e t
f ö r h e 1 a s k a p e 1 s e n. D e n
som tror och låter döpa

246

s i g, h a n s k a 1 1 v a r d a s a
l i g,
m e n den som ic k e
t r o r h a n s k a 1 1 v a r d a f ö r
d ö m d. (Mark. 1 6 : 1 5-16. )
Dessa ord lämna icke rum för det
ringaste tvivel. Apostlarne måste
pl'edika, de måste predika föl' alla
folk, de måste predika intill väl'l
dens slut. Redan förut ha vi visat hu
ru apostlarne fyllde detta uppdrag.
Därför säger aposteln Paulus : "Vi
iil'o sändebud i l(l'isti ställe och Gud
föl'mcmal' genom oss." (2 Kor. 5: 20.)
"Han, (Jesus) hal' befallt oss att
pl'eclika fÖl' folket och bäm vittnes
böl'd om honom." (Apostlagärn. 10:
42.) Deras ord är icke ett mänsk
li gt ord utan i s.iälva verket Guds
ord, såsom åter intygas av aposteln
Paulus: "Däl'fÖl' tacka vi ock oav
låtligen Gud, att I, då I mottagen
Guds ord, som I härden av oss,
ancmunaden det icke såsom män
nislwl's Ol'd, utan, vilket det i scm
ning <'il', såsom ord av Gud." ( 1
Thess. 2: 13. )
Men Guds ord måste icke blott
predikas på apostlarnas tid och i
deras omgivning utan det är Kristi
uttryckliga befallning, att apost
larne skulle predika för alla folk i
hela världen intill världens slut.
lVIen eftersom de som vanliga död
liga människor, icke kunde göra det
personligen, är det en avgiord sak
att de i sitt predikoämbete måste
hava efterträdare . Och apostlarne,
som mycket väl kände Kristi vilja,
hava då också före sin död tillsatt
sina efterträdare.
Detta framgår
tydligt av den h. Pauli ord till Ti
motheus, som han med hänsyn till
sin föreståe nde död förmanar att .,
tillbörli gt fullgöra sitt ämbete. Hö
ren huru högtidligt Paulus förmanar
honom. "Jag besvär dig inföl' .Gud
och Jesus Kl'istus, som skall döma

levande och döda, och vid hans till
kommelse och hems rike, predika or
det, håll på i tid och otid, övel'be
visa, förmana och bestl'Clffc1, i det du
unclel'visar med allt tålamod. Ty en
tid skall komma, då de icke föl'dm
ga elen sunda läl'an, utan efter sina
egna lustar samla åt sig lärare, eme
dcm det kittlar dem i öronen, och
de skola vända bol't sina Öl'on fl'ån
sanningen och vända sig till fabler.
Men clu, vaka och plåaa diQ i allt,
göl' en evangelists veTk, fullgÖl' ditt
ämbete. Ty jag otfl'as redan och
tiden för min skilsmässa är nära."
(II Tim. 4: 1-6. Jämf. II Tim. 1:
1 4--22. ; Tit. 1 : 5, 9. )
Vidare - och detta är av största
vikt - apostlarne och deras efter
trädare måste predika och därige
nom skola människorna ofelbart
få kunskap om Kristi lära, eme
dan apostlarne och deras efterträ
dare i sitt predikande angående
tros- och sedeläror icke kunna gå
vilse.
Den läromyndighet, som
Kristus gav dem är ofelbal', Denna
ofelbara läromyndighet skall fort
bestå i Kyrkan intill världens slut.
Denna ofelbara läromyndighet und
fingo samtliga apostlarne med
Petrus i spetsen ; denna ofelbara
läromyndighet undfingo samtliga
biskoparne - såsom samtliga apost
lars efterträdare - med Påven i
spetsen. Denna ofelbara läromyn
dighet innehade Petrus ensam, den
samma innehar Påven ensam såsom
Petri efterträdare. Att Kristus så
lunda i sin egen Kyrka har in
stiftat en ofelbar läromyndighet, att
den lärande Kyrkan och följaktli
gen även de troende, som bekänna
Kyrkans lära, orubbligt säkert äga
Kristi sanna lära, skall ytterligare
belysas i elen nästa och sista ar
tikeln.
G. M. K u i p e r s.
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IN H ONOREM SANCTR ELISABETH.
Nästkommande år kunna St. Eli
sabeths sjukvårdssystrar fira 80-års
minnet av sin kongregations stiftan
de. - Vid påsk.tiden samma år är
det även 50 år sedan de övertogo
ledningen av det stora hushållet i
Götgatan 46. Detta ger mig anled
ning att till den h. Elisabeths dag
bringa Credos läsare en liten skil
dring av våra systrars liv och verk
samhet och en överblick av deras
samfunds historia.
Som stiftelsedag för de "gråa
systrarnas" kongregation för ambu
lant sjukvård kan angivas den 27
sept. 1842, då fyra borgardöttrar i
Neisse (Schlesien ) sammanslöto sig
för att gemensamt egna sig åt sköt
seln av fattiga, sjuka och hjälpbe
hövande , som icke kunde få vård
å sjukhus. Den initiativtagande var
Klara (Dorotea ) Wolff, som i Ma
thilda och Maria Louise Merkert och
Franziska Werner fann tre likasin
nade ädla själar. I ett enda litet
rum i ett hus vid församlingskyrkan
i Neisse funno de sitt första hem.
Den första patient, som de åtogo
sig, var en gymnasist. Genom ho
nom funno de så sin trogne vän och
ständiga rådgivare P. Karl Schnee
weiss, som nu lärde känna deras
uppoffrande vård av hans unga
elev. Systrarna, ty så kallade de sig
redan, ehuru de ännu icke utgjorde
något kyrkligt erkänt samfund,
bodde tillsamman och buro alla en
likadan klädnad av vars färg de ha
va fått sin benämning: "gråa syst
rar". (I Sverige och de övriga skan 
dinaviska länderna bära de av lätt
begripliga skäl ej den grå ordens
dräkten utan äro klädda helt i
svart. ) År 1844 fingo de sina för
sta konstitutioner eller sin ordens-
regel och ställde sig särskilt under
Jesu hjärtas beskydd. Om de också
redan i början kunde glädja sig åt
så väl katolikers som protestanters
aktning, hjälp och understöd, så
fattades dem dock ingalunda fien
der och vedersakare, som sökte gö-

ra deras ställning ohållbar ; dock
utan resultat. G ud höll sin skyd
dande hand över deras kärleksverl,
och skulle leda dem genom ännu
svårare prövningar, varigenom de
skulle bevisa sig vara Hans ödmjuka
tjänarinnor.
Systrarnas välsignelserika verk
samhet blev snart känd i vidare
kretsar. Snart sökte man få deras
hjälp även för lasarett och sjukhus
också i andra städer. Detta stred ju
egentligen mot deras första avsikt.
Meningsskiljaktigheter i denna frå
ga, liksom i fråga om deras organi
serande som ordenssamfund gjorde
att flera systrar skilde sig från den
na sammanslutning och slöto sig till
andra. Klara Wolff fann på väg till
en sjuk genom en olyekshändelse
med skenande hästar sin död redan
1853. Det så lyckligen påbörjade
verket tycktes redau förstört. Dock
Frn.nzislrn Werner och Maria Mer
kert, som redan slutit sig till Borro
mäussystrarna, funno snart att det
ta icke var deras rätta plats och
lämnade snart novitiatet. Alltjämt
var de.ras älsklingstanke vården av
sjuka i hemmen. Modigt begiva de
sig trotsande aUa svårigheter till
verket på nytt och återgå till den
gamla regeln som "gråa systrar". Ar
1850 den 19 nov. välja de den heliga
Elisabeth av Thiiringen till sitt
skyddshelgon, som sedan skulle giva
dem deras officiella namn : "Kon
gregation der granen Schwestern
von der heiligen Elisabeth". Stora
svårigheter måste de emellertid be
kämpa, till dess det skulle lyckas
dem att erhålla de kyrkliga myn 
digheternas erkännande av d�m så
som ett religiöst ordenssamfund.
Tillsvidare levde de efter den fö!·sta
regeln av år 1 844, som i något för
ändrat skick antogs år 1852. Deras
verksamhetsfält vidgas mer och
mer. I synnerhet förskaffade de
ras oförskräckthet vid koleraepide
miens härjningar i Schlesien 1855
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dem ett sådant gotl rykte att man
överallt sökte försäkra sig om de
ras hjälp. Ar 1857 skedde grundan
det av den s·edermera för deras
verksamhet så betydande stiftelsen
i Breslau, där deras arbete bland
sjuka och fattiga vann stor popu
laritet. De vunno framför allt furst
biskops Henriks sympatier och er
höllo hans välsignelse . Deras hopp
att erhålla det kyrkliga erkännan
det strandade på statuternas ännu
rätt ofullkomliga tillstånd. Systrar
na, vars antal vuxit till sextio, gåvo
sig dock ingen ro och deras högsta
önskan var att till slut även erhålla
påvlig approbation. Ar 1859 änt
ligen erhöllo de den första kyrkliga
approbationen av furst-biskopen av
Breslau. Till första generalförestån
darinna valdes enhälligt Maria Mer
kert. Moderhuset förblev tillsvidare
i Neisse. Då emellertid huskapellet
där visade sig vara för litet skedde
1 860 de första systrarnas högtidliga
avläggande av ordenslöftena rum i
filialen i Breslau.
Återstod nu att för den nya insti
tutionen förvärva den statliga kor
porationsrätten. Trots systrarnas
redan stora anseende och det be
skydd de åtnjöto från högsta ort,
särskilt av drottning Augusta, lyc
kades detta icke så lätt. Då utbröt
1864 det dansk-tyska kriget. Ge
nast skyndade de "gråa systrarna"
till krigsskådeplatsen. Kronprins
Friedrich Wilhelm blev här själv
vittne till systrarnas uppslitande ar
bete på slagfält och i krigslasarett.
Detta gav novismästarinnan mod
att bedja om hans förmedling för
erhållande av korporationsrätt. Han
lovade sin hjälp och 1 864 den 25
maj hade systrarna det statligt
rättsliga erkännandet. Genom ar
betet i krigslasaretten h ade de även
förvärvat konung Wilhelms odelade
högaktning.
Ar 1863 på den h. Josefs dag kun
de man lägga grunden till det nya
moderhuset i Neisse. Drottning
Augusta och kronprins Friedrieh
Wilhelm kommo själva året därpå
för att bese den nya ståtliga anstal
ten, där kronprinsen med glädje

hälsade de systrar, vars bekantskap
han hade gjort på krigsskådeplat
sen och vars hjälp i kriget syntes
honom så oersättlig, att han vid
det följande österrikiska och fran
ska kriget dekreterade som sin be
stämda vilja: "Utan de gråa syst
rarna går jag icke i fält." Med
glädje följde de honom också till de
många nya krigsskådeplatserna, .där
de vunno allas, soldaternas, office
rarnas och läkarnas o delade be
undran för sina till det sista gående
uppoffringar, som kom att kosta
flera av dem hälsa och liv.
Vid slutet av år 1871 räknade kon
gregationen 442 systrar, som voro sys
selsatta i moderhuset och dess 76 fi
lialer. Den ursprungliga tanken att
endast sköta sjuka i hemmen var
länge sedan uppgiven. Systrarnas
arbete sträckte sig snart till alla
upptänkliga områden på det chari
tativa området, sjukhus och garni
sionslasarett, kliniker och fattighus,
skolor och uppfostringsanstalter.
Då kongregationen 1867 kunde fira
25-årsminnet av sitt bestående an
såg man, att den vuxit så stark och
fast, att man skulle våga hoppas er
hålla även den påvliga approbatio
ncn och på alla de biskopars anhål
lan, i vilkas stift Elisabetssystrarna
verkade gav Pius IX år 1871 det påv
liga erkännandet åt de gråa systrar
nas institution, såsom ett institut med
enkla löften under ledning av en ge
neralföreståndarinna och under bi
skoplig jurisdiktion. Moder Ma
ria Merkerts önskan var uppfylld.
Det följande året kunde hon efter
sitt trogna arbete ingå i den eviga vi
lan. Hennes efterträdersk a blev den
ännu kvarlevande andra stiftarinnan
Franziska Werner, som skulle leda
det unga klostersamfundet genom de
kyrkopolitiska stormar, som med
kulturkampen blåste . upp i Tysk
land och som även skulle skaka den
na stiftelse i dess grundvalar. 1872
drabbades i Tyskland jesuiterorden
av landsförvisningsdomen och sam
ma öde kulle drabba alla med den
besläktade kongregationer
187 5
planlades upphävandet av alla reli
giösa ordnar. Endast genom mili-
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tärförvaltningens
mellanträdande
undgingo alla med sjukvård sig sys
selsättande kongregationer att upp
hävas, men deras vara eller icke va
ra gjordes beroende endast av
kungligt godtycke. Pinsamma po
lisförordningar angående noviser
och upptagning av nya systrar må
ste komma alla ännu tillåtna ordnar
att så småningom tyna bort, om
de icke i utlandet kunde skaffa sig
en fredad plats till vidare utveck
ling. I detta svåra läge var kej
sarinnan Augusta systrarnas trofa
sta stöd och hjälp. Efter en pin
sam visitering från myndigheternas
sida i Berlinerfilialen, vände sig
slutligen dess föreståndarinna till
kejsaren själv med bön om skydd,
och detta blev ej utan verkan. Vid
ett senare tillfälle ingrep kejsaren
personligen, till systrarnas gunst er
inrande om deras stora insats i sjuk
vården under krigen. Orden fortfor
dock att lida svårt : under de klo
sterfientliga lagarna, som först små
ningom började slappna, så att man
åter kunde upptaga nya systrar och
återtaga arbetet i ungdomens
fostran i skolor och andra anstalter,
varifrån systrarna genom lagen bli
vit uteslutna. Först 1887 hade
man erhållit något så när rörelse
frihet. Ehuru systrarna alltså på
alla sätt hindrats i sitt kärleksverk,
så hade det dock under dessa år lyc
kats dem att öppna nya filialer för
sin verksamhet. Det är under dessa
år som deras flesta stationer öpp
nas i Skandinavien, där de bland
annat 1880 började sin nordligaste
verksamhet i Hammerfest.
Ar 1885 förlorade systrarna sin
duktiga generalföreståndarinna, som
så skickligt lett deras öden under
denna hemsökelsens svåra tid. Un
der hennes efterträderska Melchio
ra Klammt kunde kongregationen
under fredligare förhållanden ut
veckla sig och verkligen blomstra
upp. Leo XIII gav 1887 det slutli
ga erkännadet åt kongregationen så
som en kyrklig sådan. Snart därpå
kunde systrarna i själva Rom öppna
l)n filial. Under mater Melchioras
\c><lning förlades även novitiatet till

Breslau och förvandlades stamhuset
i N eisse till ett vilohem för cramla och
uttjänade systrar - Moderhuset i
Breslau är förenat med eU stort
sjukhus bärande den hel. Jose'phs
namn och motsvarande den moder
na tidens alla fordringar på ett sjuk
hus. Under de skickligaste läkare
få systrarna här sin utbildning. Un
der mater Melchioras regeringstid
tillkomma 42 nya filialer i och utom
Tyskland. - Sedan 1908 stod mater
Lamberta Fleischer � ,spetsen för
detta oerhört stora systrasamfund.
Är 1920 ersattes generalförestån
darinnan enligt den nya kanoni
ska lagens bestämmelse av en
ny, och föll valet därvid på mater
Mercedes Rother som i år även be
sökte de skandinaviska filialerna.
Till Sverige kommo de första Eli
sabetsystrarna år 1865 på kallelse
av pastor Huber, som sedan blev
apostolisk vikarie. Då han såg sig
om efter lämpliga personer för att
leda skolan och uppfostringsanstal
ten i Götgatan 46, gjordes han upp
märksam på :.de gråa systrarna i
Breslau. Sedan biskon Studach gi
vit sin tillåtelse, trädde Huber i un
derhandling med generalförestån
darinnan, som nämnda år sände hit
systrar för att övertaga ledningen av
skolhemmet på Söder och så snart
de lärt språket även deltaga i under
visandet av barnen i skolan därstä
des. År 1872 öve1iogo de lednin
gen av hela hemmet. För när
varande äro i S :t Eriks skola och
skolhem stationerade åtta systrar, ·
vilka även sköta hushållet för bi
skop och präster vid S : t Eriks kyr
ka, samt hava tillsynen om denna.
De först anlända systrarna skötte
även så gott deras tid det medgav
i,juka och ålderstigna. Då de i sjuk
vårdsärende en gång besökte det
kungl. slottet, där vakten på grund
av deras underliga dräkt med fälld
bajonett ville vägra dem tillträde,
blevo de bekanta med den ädelsin
nade katolska drottningen Josefi
na, som sedan alltjämt förblev de
ras höga beskyddarinna.
Ar 187 1 anförtrodde drottningen
dem det av henne för 1 5 fattiga ka-
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toliker grundade Josefinahemmet,
Högbergsgatan 41, som alltjämt om
besörjes av trenne systrar. Nuva
rande föreståndarinna är Sr. Ma
terna, som i tjugutre år varit en
öm vårdarinna av de sjuka och dö
ende i det strax invid belägna Os
kars-minne. År 1876 var drottning
Josefinas älsklingsdröm en verklig
het och hon såg stiftelsen Oscar I:s
Minne färdigbyggd. På Björngårds
gatan på Söder ej långt från S:t
Eriks kyrka, vars klockor tydligt
höras dit, reser sig i en lummig park
innanför ett högt jarnstaket och en
mur, den av korset krönta stiftelse,
som enligt drottningens i stadgarna
uttryckta önskan skall för en mode
rat avgift bereda en lugn fristad åt
45 ä\idre :damer av ståndsklassen
utan avseende på deras religionsbe
kännelse . Här verka alltjämt i kär
�'ekens tjänst i 'det fördolda åtta
Elisabetsystrar. För systrarna och
de katolska pensionärerna finnes
inom anstalten ett vackert kapell.
Pietetsfullt förvaras här en del min
nen efter drottning Josefina, såsom
drottningens bönpall, rosenkrans,
en del paramenter och av drottnin
gen för kapellet förfärdigade arbe
ten. Här i denna fridfulla boning
verkade de ännu ihågkomna före
ståndarinnorna Sr. Dionysia, Sr. La
urentia och Sr. Andresia i den ädla
drottningens anda i kärlek och upp
offring. De vila nu alla därute på
vår lilla vackra kyrkogård i Elisa
betsystrarnas med korset prydda ge
mensamma grav, som öppnats för
ännu fyra andra systrar, som här
i kalla Norden fjärran frånhemland,
släkt och vänner funnit sitt sista vi
lorum efter ett liv i barmhärtighe
tens tjänst.
Redan strax efter systrarnas an
komst: till Stockholm hade deras
oegenyttiga arbete bland sjuka och
behövande blivit mer och mer känt
och uppskattat i alla kretsar, så att
man för enbart ambulant sjukvård
redan tidigt måste öppna en sär
skild avdelning, då ju dessa systrar,
som ofta tillbringa nätterna vakan
de hos sjuka, måste ha ett från de
andra skilt, lugnt hem. Detta som

först inrättades i det nuvarande
prästhuset vid S :a Eugeniakyrkan
måste på grund av trångboddheten
snart flyttas till ett annat hus vid
samma gata och är för närvarande
inrymt i n:r 21 Norra Smedjegatan,
mitt emot kyrkan. Här i hem
met residerar även provinsialfö
reståndarinnan för Sverige, Mater
Angelica, som beklätt sin post ända
sedan 1876, då denna avdelning
öppnades. Härifrån utsändas sy
strar för att sköta de sjuka i hem
men eller följa dem och · bistå dem
på sjukhus och sanatorier. Deras
verksamhet var, när de begynte den
samma, högst av behovet påkallad,
ty på den tiden funnos i hela Stock
holm blott två eller tre skolade sjuk
sköterskor att tillgå för vård i hem
men. I början möttes nog våra sy
strar av rätt mycket misstroende,
Jå man från deras sida fruktade
katolsk propaganda, men man
märkte snart, att deras propaganda
endast bestod i deras mönstergilla,
outtröttliga arbete i den lidande
mänsklighetens tjänst, varigenom
de dock helt naturligt avlägga de
bästa vittnesbörden även för sin he
ljga moder, Kyrkan. Systrarna ha
de snart mer arbete än de kunde åta
ga sig. Trots de nuvarande många
institutionerna för sjukvård i hu
vudstaden äro Elisabetsystrarna
alltjämt strängt anlitade vid sjuk.
bäddar, mestadels i protestantiska
hem, där de helt visst bidragit till
att många fördomar mot den katol
ska religionen försvunnit. Systrar
na, som för sitt uppehälle äro hän
visade till gåvor och endast i ytter
sta nödfall få vända sig till moder
klostret med bön om hjälp, ha i
StL'l'kholm tillräckligt många, som
värd era deras hjälp, för att detta
här skulle behöva bli fallet. Av mil
da gåvor och mödosamt hopsamla
de bidrag har det i Stockholm lyc
kats systrarna, särskilt den förlidet
år avlidna föreståndarinnan vid S : t
Eriks skolhem Mater Solina att i n:r
37 C. Högbergsgatan skapa ett litet
hem avsett som en lugn tillflykts
ort för gamla och uttjänade systrar.
Här i S:t Elisabetshemmet, vars
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protektor är hans högvördighet bi
skopen och som öppnades år 1905
är också ett hem för de flickor som
besöka S : t Eriks skola och ej ha för
äldrahem i Stockholm eller alldeles
sakna sådant. Själva hemmet, om
också ej sådant som M. Solina själv
hade tänkt sig detsamma, är nu be
läget inne på gården i en för detta
ändamål särskilt uppförd byggnad,
under det att huvudbyggnaden åt
gatan är uthyrd åt hyresgäster.
Systrarnas högsta önskan vore
nog att här kunna inrätta ett litet
huskapell.
Samma erkännande, som kommit
de katolska sjukvårdssystrarna i
huvudstaden till del från icke kato
likers sida, särskilt från läkare, har
också blivit de övriga, å andra plat
ser i Sverige verkande systrarna till
del. Redan 1874 kunde systrarna
på pastor Bernhard von Stolbergs
önskan i Malmö börja ambulant
sjukvård. Tm. antalet femton, hyra
de en, den katolska kyrkan tillhörig,
liten egendom, ej långt belägen från
"Vår Frälsares kyrka". De ha inom
egendomen för några år sedan inrett
ett eget litet huskapell, där de, om
sjukvården tillåter dem det, gemen
samt förrätta sina breviarböner. Två
systrar undervisa i1 ;församlingens
folkskola och handhava även mu
siken och sången i kyrkan. - Det
nordligaste verksamhetsfältet i Sve
rige för dessa vid sydligare luft
streck mer vanda systrar är Gävle.
Hit kallades de även av greve von
Stolberg i och för sjukvård i hem
men år 1892 och hade sin första bo
stad i den till den katolska S:t Pa
ulskyrkan gränsande, densamma
tillhöriga egendomen, där de för
blevo till härom året, då de flytta
de till Nygatan 39. I Gävle anlitas
systrarna särskilt till vård å lasarett
och sjukhus. I Göteborg ha nu sy
strarna arbetat i stadens mest an
sedda familjer sedan 1894 och ha
va överalJt gjort sig aktade och an-

sedda, till stor del kanske tack vare
deras hittillsvarande ovanligt popu
lära och älskvärda föreståndarinna
Mater Gerharda.
Snart kanske även den dag ran
das då vi även i Sverige få se sy
strarna, liksom redan för länge se
dan i Danmark och Norge arbeta
och verka inom egna tidsenliga sjuk
hus och anstalter till den lidande
mänsklighetens fromma.
En blick till slut på de sista upp
gifterna över kongregationen ställ
ning skall tydligen visa oss huru
Guds välsignelse ständigt följt det
i ödmjukhet och fattigdom påbör
jade verket. Förutom det stora mo
derhuset i Breslau räkna de gråa sy
strarna 360 olika stationer för sin
verksamhet. Utom ambulant sjuk
vård och skötsel av sjuka och hjälp
behövande i sjukhus och asyler skö
ta systrarna även barnkrubbor, ho
spitser, folk.kök och bespisningsan
stalter, hem för föräldralösa barn,
skolor och skolhem, hem och för
eningar för tjänarinnor och arbeter
skor o. s. v.
Kongregationen räknar cirka
3400 systrar uppdelade på åtta pro
vinser under var sin provinsialfö
reståndarinna. Den svenska -provin
sen räknar ungefär sextio systrar
och har åtta olika platser för sin
verksamhet. Arsberättelsen för 1913
( den sista som stått till mitt förfo
gande ) visar, att nämnda år de gråa
systrarna sammanlagt skött 95,887
sjuka, av vilka 62,368 voro katoli
ker, 31079 protesfanter och 2141
judar och resten av andra konfessi
oner. I S :t Josefssjukhuset i Bres
lau, där systrarna få sin utbildning
och avlägga statsexamen i sjukvård,
vårdades 1913 3275 patienter på
sjukhusets fem olika avdelningar.
- I ambulant sjukvård i familjerna
ombesörjdes i Breslau samma år
1352 sjuka med 9430 nattvakor.
Av det lilla senapskornet har bli
vit ett stort fruktbärande träd.
S. N o r d m a r k.
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CREDOS BREV
OM

DET ANDLIGA N UTIDSLAGET OCH KYRKAN.

Fram på 1 560-talet inträdde den
lutherska kyrkan i Tyskland i en
synnerligen kritisk period.
Me
lanchtons lärjungar och kryptokal
vinisterna stredo med största bitter
het mot de "rena" lutheranerna.
En tid såg det nästan ut som om det
nyss bildade kyrkosamfundet skulle
sprängas i stycken. Folket började
mer och mer mista förtroendet för
detsamma. Då kom kurfursten
August av Sachsen på den iden att
sammankalla fem lärda teologer,
som skulle rädda situationen. Re
sultatet av dessas mödor blev en
bok, slutredigerad år 1577 i klostret
Bergen nära Magdeburg och inne
hållande en grundlig förklaring (so
lida declaratio ) av "den rena luther
ska läran". Av sitt ändamål att ska pa endräkt i kyrkan har den fått
namnet konkordieformeln. Genom
att - i strid mot alla protestanti
ska principer - tala med auktori
tet i trosfrågor kunde också denna
bok - för en tid - skänka den av
inbördes fejder upprivna lutherdo
men ny endräkt och styrka.
Vem kommer ej vid detta lilla
kyrkohistoriska utdrag lätt att tän
ka på en annan bok, som delvis i
liknande syfte för en tid sedan ut
gavs i vårt land: "Det andliga nu
t idsläget och kyrkan" ? Den religi
ösa förvirring, som rådde i Tysk
lands protestantiska värld vid 1 500talets mitt, överträffas vida av den
kyrkliga anarki, som i början av

1900-talet härskade i Sverige med
åtföljande svaghet och vanmakt.
Och nu liksom då är det genom en
bok, som man söker åstadkomma
mera enighet och styrka.
Att det å andra sidan är ett svalg
befäst mellan den tyska konkordie
formeln av år 1577 och den sven
ska konkordieboken av år 1919
framgår tydligt redan av denna se
nares tillkomsthisto1·in., som för en
rätt förståelse av dess syfte nästan
t. o. m. är viktigare att känna än
dess innehåll. Det var redan på
våren av det skickelsedigra året
1918, som initiativtagaren till "Det
andliga nutidsläget och kyrkan, "
direktör Lars Yngström, började
komma in på de tankebanor, som
slutligen genom flera olika faser
ledde fram till denna boks slutliga
utgivande. . Som en av vårt lands
ledande industrimän hade direktör
Yngström, som nu är teknisk chef
vid Sandvikens bruk (det största i
Sverige ), tillfälle att på nära håll
studera den sociala nöd och oro,
som maskinernas herravälde fram
kallat i vår tid, liksom den allmänt
utbredda materialismen och förak
tet för alla andliga värden. Men ju
mer han tänkte över detta nutidens
andliga nödläge, desto mer slog det
honom, hur litet den lutherska stats
kyrkan har kommit att betyda för
det tjugonde seklets Sverige och hur
föga den sålunda är i stånd att råda
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bot på tidens onda. Vad skulle nu
kyrkan göra för att åter kunna sam
la vårt folk och vara det till verklig
hjälp ? Då han vid ett tillfälle fram
ställde dylika reflektioner för en
ung protestantisk andlig i Falun,
svarade. denne med att hänvisa till
den ungkyrkliga rörelsen och dess
organ Vår Lösen som vittnesbörd
om en nyvaknad aktivitet i stats
kyrkliga kretsar. En i Vår Lösen
införd social artikel, författad av
studieledaren, G. Hirdman, vänster..
socialist i Västerås och samtidigt väl
villig mot statskyrkan, intresserade
i hög grad direktör Yngström, ny
vorden abonnent, och kom honom
att träda i korrespondens med tid
ningens redaktion; och genom den
na fick han också kontakt med den
lutherske ärkebiskopen Söderblom.
I dennes hem hölls så under sep
tember 1918 en sammankomst av
intresserade, som skulle diskutera
frågan om lekmännens förhållande
till statskyrkan. Även direktör Yng
ström var med bland de inbjudna.
Under överläggningens gång klaga
de ärkebiskopen särskilt över, att
stora grupper av den svenska kyr
kans nominella medlemmar stå all
deles utanför räckvidden för hennes
inflytande. Direktör Yngström fö
reslog då en ny sammankomst av
lutherska präster och lekmän, där
man i lugn och ro kunde dryfta or
sakerna till denna statskyrkans nu
varande vanmakt och botemedlen
mot densamma. Detta förslag mot
togs först ganska k allsinnigt, men
understöddes ivrigt av den ävenledes
n ärvarande rektor Manfred Björk
kvist, vilken anbefallde Sigtunastif
telsen som lämplig mötesplats. Här
höllos också under november 1918
två sammanträden av en samling ut
valda -hälften teologer, hälften lek
män - för att sålunda diskutera
den kinkiga frågan. På förslag av
doktor Karl Nordlund, folkskolein
spektör i Stockholm, beslöto de när
varande, att diskussionsinläggen
skulle utgivas i bokform - detta
var ursprungligen ej meningen och att flera personer av olika
åskådning skulle anmodas sända yt-

terligare skriftliga inlägg till den
nya bokens redaktion, rektor Björk
kvist, docent Bohlin och doktor
Nordlund. Sålunda utkom "Det and
liga nutidsläget och kyrkan," första
delen redan i februari 1919, andra
och tredje på hästsidan samma år.
Det kan ha sitt intresse att höra, att
någnt av dem som sålunda anmo
dades medarbeta i "Det andliga nu
tidsläget och kyrkan" gåvo avböjan
de svar, så t. ex. professor Hans
Larsson, Ellen Key och Selma La
gerlöf. Sammalunda gjorde ock de
frikyrkligas ledare.
Man bör noga fasthålla vill'-en me
ningen var med den efter alla dessa
förberedande händelser tillkomna bo
ken för att rättvist kunna bedöma
den. Först och främst vill den få
fram en analys av den förevarande
religiösa situationen - de mest
skilda stämmor skola i denna dis
kussion tala "fritt ur hjärtat", som
direktör Yngström älskade att i.1t
trycka det. Och först när alla sjun
git riktigt ut sitt hjärtas mening,
skall det framgå, huruvida en de
skilda skarornas samling k ring
statskyrkan under nuvarande för
hållanden är möjlig. Denna huvud
punkt tycks knappast ha beaktats
av de kritici, vilka angrepo den upp
seendeväckande boken under den
häftiga presskampanj, som omedel
bart följde på dess utgivande. Var
ken Nya Dagligt Allehanda, Sven
ska Morgonbladet eller Göteborgs
Stiftstidning ha11 någon rätt att
skarpt fördöma ett verk, som endast
ärligt och hänsynslöst tillämpar de
protestantiska priciper om den en
skildes rätt att själv pröva och dö
ma, vilka också de nämnda tidnin
garna måste försvara, om de vilja
räknas som goda protestanter. Sven
ska Morgonbladets tilltag att kalla
det hela för "ärkebiskopens bok"
blev genast i början tillbakavisat ;
statskyrkans primas hade nämli
gen inte ens :wst igenom "Det andli
ga nutidsläget och kyrkan," då han
skrev sitt förord till boken ( om det
ta var så välbetänkt är en annan
fråga) utan endast genom direktör
Yngström, rektor Björkkvist och
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doktor Nordlund fått en muntlig re
dogörelse för det förberedande mö
tets förlopp, och tagit del av ingres
s,en (huvudsakligen författad av d:r
Nordlund). Det bör också fram
hållas, att professor Linderholm,
vars inlägg i bokens första del sam
lade det huvudsakliga intresset om
kring sig, i Sveriges modernistiska
universitetskretsar intager en sär
ställning som ytterligtgående radi
kal och allmänt anses som en intres
sant enstöring och sonderling utan
alltför många anhängare.
Vi kunna här icke närmare ingå
på . denna egendomliga bok, vilken
mera intresserar som tidssymptom
än som teologiskt verk och som en
tid stod i centrum för den religiösa
diskussionen i vårt land. Säkert är
den på mer än ett sätt märklig.
Här endast några reflektioner. Vad
man först och främst svårligen kan
frånkänna "Det andJliga nu.tidsläget
och kyrkan" är en stark iclealitet.
Alla de olika medarbetarna tyckas
vara ense, att den moderna mänsk
ligheten åter måste lära skatta de
andliga, ideella värdena, om den ic
ke vill förgås. Här h a vi en hel
provkarta på olika slag av nutida
svensk idealism från den högpatri
otiskt konservativa hos en biskop
Eklund och den filosofiskt humana
hos en doktor Landqvist till den
milt radikala hos en professor Kjell
berg och socialistiskt-humanistiska
hos en borgmästare Lindhagen. Men
särskilt finnas det många represen
tanter för den ungkyrkliga moder
nismen i denna brokiga samling
idealister. Och alla ropa de med
Hamlet: "Ur led är tiden! " och alla
visa de en rörande iver att få den
vriden rätt igen. Vidare verkar in
]}iggens hänsynslösa uppriktighet
på sätt och vis välgörande. Endast
någon gång närmar sig denna det
taktlösa, så hos bondeskalden Carl
Larsson i By som särskilt irriterat
ärkebiskop Söderblom och doktor
Poul Bjerre. Men särskilt i stats
kyrkliga kretsar hade man ända tills
denna bok utkom levat i en sådan
atmosfär av förtegenhet och förlju
genhet angående sin religiösa upp-

fattning, att det på många inom des
sa verkade som en befrielse att läsa
dess ord "fritt ur hjärtat." Det var
som h ade en resolut hand slagit sön
der en glasruta i det kvava rum av
feg oärlighe t, där de statskyrkligt
intresserade sutto instängda. Även
den initiativrikedom och friska vil
ja, som återfinnes i "Det andliga nu
ticlslägets" olika uppsatser verka vid
första anblicken intagande.
V ar denna bok emellertid har sin
svaga punkt, är ej svårt att finna.
Den gamla konkordieformeln av 1 577
böjde sig åtminstone för en auktori
tet, fast denna var falsk och självut
nämnd. Den nya av år 1919 vill
icke alls veta av någon auktoritet,
som alla måste underkasta sig. Och
därför skola dessa drömmar om ny
kyrklig enighet och kraft ständigt
gäckas. Därför hjälper all 'dess ide 
alitet föga, då man ingen säkerhet
får om idealens absoluta värde, den
na upplöses blott alltför lätt till en
dunst av fraser och vackra ord, som
är skön att beskåda vid skrivbor
det eller från katedern, men sedan
sällan ens beaktas i det praktiska
livet. Och all hänsynslös upprik
tighet, alla ärliga uppgörelser , vad
göra de för nytta i en krets, där man
blott genom dem konstaterar mot
satser i uppfattningen, som ej kun
na överbyggas, oenighet, som aldrig
kan utjämnas?
I ett samfund,
som ej vill erkänna en bjudande
auktoritet, blir initiativrikedom och
energi - verksam utan plan och
ordning - mera skadlig och förvir 
rande än nyttig och samlande. Så
lunda kan det andliga nutidsläget
och kyrkan lätt nog uppfylla sitt
första mål - att ge en analys, en
bild av det oroliga tidsläget - men
omöjligen uppnå det andra - att
verka kyrkligt samlrnde och styr
kande.
Det behöver väl icke särskilt på
pekas, att denna nya heretiska kon
kordieformel för oss katoliker är
vad våra engelska trosfränder kalla
en "indexecl book". Men bland des�
sa hör den säkert inte till de farli
gaste. Den h ar varken något av det
lutherska 1 500-talets breda, folkliga
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humor ( Också i detta avse.ende har
man kommit förvånande långt bort
från Luther ) , ej heller finner man
i denna skrift mycket av den klara
stil, säkra logik och obestridliga
kvickhet, som gjorde 1700-talets
franska otrosböcker så fängslande
för många. Inte ens den överlä11sna
självsäkerhet och det ivriga arbetet
att av själva otron göra ett system
av förnekelsedogmer med naturve
tenskapens avgöranden som ofelbar
auktoritet , som utmärka det radika
la 1800-talet, ha kommit mycket till
tals i "Det andliga nutidsläget och
kyrkan. " Endast professor Linder
holms mångdebatterade artikel bil
dar härutinnan ett undantag. An
nars verka dessa olika diskussions
inlägg fin du siecle , teoretiskt
osäkra, famlande, frågande. De ge
en utmärkt bild av det andliga nu
tidsläget i Sverige, men visa samti
digt den auktoritetsföraktande pro
testantismens oförmåga att samla
folket till en stark och enig kyrka.

Kan man inte säga, att den mo
derna svenska protestantismen så
dan som den framträder i "Det and
liga nutidsläget och kyrkan" i mer
än ett avseende påminner om en
lungsiktig i tredje stadiet ? Kinder
na synas röda, ögonen glänsande,
hela kroppen genomtränges av en
febril glöd. Här finns ingen tanke
på en nära förestående upplösning
utan i stället - luftslott och dröm
mar, nya uppslag och planer, stän
digt nya förhoppningar. Det är otro
ligt hur mycket han skall . uträtta,
när han blir frisk ! Omgivningen
iakttager den stackars sjuke med
undran och medlidande. Är det in
te synd att rycka honom ur hans il
lusioner ? Han förstår ju inte alls,
hur eländig han är. Skulle vi då låta
honom fantisera i fred ? Kanske vi
kunde göra det, om han ej var vår
egen vilsegångne broder och om vi
icke kände det läkemedel, som sä
kert kan återskänka honom hälsan.

Från dopfunten i Falsterbo kyrka.
,h •
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FRAMSTÄLLNINGEN AV KATOLSK LÄRA
OCH .PRAXIS I VARA HISTORISKA
LÄROBÖCKER . .
ETT OFFENTLIGT INLÄGG AV HANS HOGVORDIGHET
BISKOP BITTER.
Albert Bitter: Inlaga till [(ungl: Skolöverstyrelsen
angående Ol'iktiga påståenden om katolsk läm och
prnxis i vid svenska statsskolor använda historiska läro
böcker. Stockholm 1921. Credos ;Förlag. 25 sid. 50 öre,
1

Den rent av revolutionära in
nebörd, Kungl. Maj :ts kungörelse
angående undervisningsplan för ri15.ets folkskolor den 31 okt. 1919 vi
sade sig hava särskilt beträffande
kristendomsundervisningen, gav mig
anledning att förra året . i en artikel
i Credo upptaga densamma till när
mare skärskådande och pavisa dess
ofrånkomliga beklämmande konse
kvenser vad beträffar nyssnämnda
undervisning. Därvid förnekades
ingalunda, att ljuspunkter voro till
finnandes i denna nya undervis
ningsplan, och jag skrev på tal där
om bl. a. : "Sammanställes detta {lä
rarens förpliktande till objektivitet )
dels med att vid undervisningen som tidigare nämnts - inga såran
de angrepp på andras åskådning få
förekomma, dels med vad som i an
nat sammanhang i undervisningspla
nen nämnes om det som bör vara
historiens rättesnöre, kan jag icke
finna annat än att vi hava att emot
se en fullständig revision av den nu
gängse metoden att framställa var
Kyrkas lära och historia." Anled
ningen till att jag ånyo velat fästa
uppmärksamheten på denna lmngli
ga förordning är den, att ovannämn
da inlaga av Biskop Bitter till Kungl.
Skolöverstyrelsen efter allt att dö
ma bygger på den nya undervis
ningsplanens löften dels om större
objektivitet än vad hittills varit fal
let vid kristendoms- och historieun
dervisningen, dels - i konsekvens
därmed - om ett sorgfälligt und
vikande av sårande angrepp på an
dras åskådning.
I sanningens och rättvisans namn

säger sig Hans Högvördighet vilja·
göra detta i11lägg . för etnående· av
större objektivitet vid behandlingen
av katolsk lära och praxis • i våra
historiska läroböcker. Alla de fal .
ska och oriktiga påståenden om ka
tolska Kyrkans. tros- och sedelära,·
varpå vår, historiska skollitteratur
är så rik (som· underlag hava fått
tjäna Odhners, .Lundins, Grimbergs,
Gummerus - Rpsenquist - Johanssons,
Pallin-Boethius" framställniilgal') 1'e�,
fereras och bemötas ; särskilt in
gående är utredningen heträffan de Jungfru Marias och helgonens
vördande, avlats- och syndaförlåtel
sebegreppenj;amt jesuiterordens mo
ralsystem. :'Med skärpa framhålles
i inlagans senare del det för skolan
och staten ovärdiga i att genom
ogrundade, sanningslösa beskyll
ningar och. vilseledande uppgifter,
intagna i ay vederbörande myndig
heter godkända läroböcker, mot det
äldsta och största kristna kyrko
samfundet · driva en upphetsande
agitation, som med samma intensi
tet möter generation efter genera
tion. Skrivelsen utmynnar i en
vördsam anhållan, att Kungl. Skol
överstyrelsen' omedelbart ville till
sätta en granslmingsnämnd, bestå
ende av opartiska, sakkunniga och
pedagogiskt erfarna domare för un
dersökning och eventuellt undan
röjande av ovannämnda missför
hållanden.
Säkerligen skall det visa sig, att
den biskopliga inlagan - i all sin
stränga saklighet - kommer att
träffa en kännbar punkt hos våra
protestantiska landsmän.
Denna
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skrift vänder sig innerst mot en hi
storieskrivning, vars anor kunna
ledas upp till Peder Swarts och
Erich Tegels mindre välkända, ten
dentiösa krönikor och som efter
dem vunnit hävd och ostört fått
verka opinionsbildande. Det är ic
ke blott för gemene man den år
hundrade efter århundrade undan
hållit den historiska sanningen om
katolicismen och därigenom alstrat
den kompakta mängd av fördomar
mot katolska Kyrkan, vilkas verk
ningar vi dagligdags få bevittna,
utan den har i hög grad visat sin
opinionsbildande makt också bland
vårt lands mest högtstående och bil
dade personligheter. Jag vill i detta
sammanhang blott erinra om Teg
ners, Malmströms och Snoilskys

högst förvända uppfattning om ka
tolicismens väsen och uttrycksfor
mer samt deras därav föranledda
offentliga ställningtagande.
Det är om objektivitet och rätt
visa Biskop Bitter i sin inlaga an
håller beträffande våra läroböckers
behandling av spörsmål, som berö
ra katolska Kyrkan. Sanningens
vänner inom alla läger måste er
känna detta önskemåls självfallna
berättigande. Och äro de nya sig
naler, som givits i 1919 års under
visningsplan menade att vara något
mer än blott och bart programpunk
ter, kan det icke anses vara förmä
tet att våga hysa stark förhoppning
om effektiv rättelse i avseende pi\
ovanberörda förhållanden.
E d v i n S a n d q v i s t.

Skulptur från Ribe.
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I BISKOP· BERNWARDS STAD.
Efter fem timmars järnvä:gsresa
från Berlin på linien sistnämnda
stad - Aachen, i järnvägsvagnar
där temperaturen vid resans början
uppgick till
30 ° C. , anlände jag
på kvällen före Kristi lekamensfe
sten till den på gamla byggnader
och konstskatter rika staden Hildes
heim, där ju enligt konsthistorikern
Anton Springer den tyska medel
tidskonsten livligast och mest efter
tryckligt talar till oss. Sedan jag in
stallerat mig på det verkligt goda
Hötel Kaiserhof gick jag för att taga
en hastig överblick över staden. An
länd till domplatsen syntes genast
att någon kyrklig fest förestod. Där
var man då som bäst i färd med att
smycka de kringliggande husen
med blommor och girlander och
utanför domens huvudportal voro
tvenne med grönt smyckade obeli
sker resta och här och där vajade
fanor i blått och vitt. Men det bör
jade skymma på, och genom trån
ga, krokiga gator har man att söka
sig till sitt hotell, få sig något till
livs och gå till sängs för att kunna
vara på benen i god tid följande
morgon, ty klockan 9 skulle ponti
fikalhögmässan begynna i domen.
Men innan jag berättar om Kristi
lekamensfestens firande i det gam
la Hildesheim, bör jag kanske säga
några ord om stadens historia och
om dess kyrkor, särskilt den, i vil
ken jag påföljande morgon skulle
bevista mässa och procession.
Från år 8 1 5 härstammar det än
nu existerande biskopsstiftet, till
Hildesheim förlagt av Karl den sto
res son Ludvig den fromme . På
en kulle vid Innersee reste sig den
första domen, som var en träbygg
nad, och som omkring 860 ersattes
av en stenbyggnad. Delar av den
na förefinnas ännu i den nuvaran
de katedralens krypta.
I biskop Bernward (993-1022 )
erhöll stiftet sedermera en herde,
som upphöjde Hildesheim till ett
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högsäte för tysk konst. Enligt tra- ·
ditionen var Bernward själv artis
tiskt begåvad och tekniskt förfaren
både som arkitekt, konstgjutare och
guldsmed. På Bernward följde bi
skop Godehard, vilken var en knap
past mindre framstående man. Bäg
ge dessa biskopar av Hildesheim äro
av kyrkan upptagna bland de he�
ligas antal. Sedan borgerskapet i
mitten av 1200-talet lösgjort sig från
den biskopliga styrelsen var staden
medlem av Hansan. Under 30-åri
ga kriget belägrades staden tvenne
gånger : 1632 av Pappenheim och
1 634 av hertig Friedrich Ulrich av
Braunschweig, och med denna tid
upphörde Hildesheims egentliga
blomstring.
Staden har för närvarande cirka
58000 innevånare av vilka ungefär
en tredjedel är katolsk. Av de stör
re kyrkorna äro S :t Andreas och S:t
protestantiska
Mikaelskyrkorna
samt Domen och S :t Godehard ka
tolska. Förutom dessa katolska
kyrkor finnas flera smärre såsom
Det heliga korsets kyrka, Magdale
nakyrkan, Elisabetkyrkan, Bern
wardkyrkan och andra.
Bland kyrkorna är det särskill
tre som både på grund av ålder och
skönhet fånga intresset nämligen
Domen, S :t Mikaelskyrkan, med bi
skop Bernwards grav i den k.atolska
kryptan, samt S :t Godehardkyrkan,
alla tre romanska plattäkta kyrkor
från tio- och elvahundratalen.
Den nuvarande domen härstam
mar 'från 1 000-talet och anlades a'!
biskop Hezilo på samma plats där
den av Ludvig den fromme resta
kyrkan stått. Till sitt inre såväl
som ytt;_..e har den emellertid för
ändrats åtskillig t sedan dessa dagar.
Den mest genomgripande föränd 
ringen genomgick den åren 17241 730 då den av italienska konstnä
rer till det inre omändrades i barock
stil. I kyrkans inre hänger i mit
ten den berömda stora liuskroi1an
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av koppar föreställande Jerusale.n
med torn och tinnar. Kyrka�1s
bronsportar som voro färdiga 1015
och avsedda för S:t Mikaelskyrkan,
men som senare flyttades till sin
nuvarande plats vittna jämte biskop
Bernwards kolonn, med reliefer i
spiral ur Kristi liv, placerad vid si
dan av högkoret, om tidens konst
närliga förmåga. Kolonnens konst
närliga reliefer äro efterbildningar
av liknande antika skulpturverk
och de 16 portalrelieferna äro naiva
framställningar, av underbar skön
het, ur gamla och nya testamentet.
Alla dessa kulturverk utfärdades
under biskop Bernwards ledning
och troligen efter hans utkast. Ett
korskrank av sten i Westfalisk re
nässansarbete från år 1 546 avstän
ger kyrkan från högkoret under vil
ket kryptan, domens äldsta del, är
belägen. I högkoren stå de vackert
snidade gotiska korstolarna, jämte
de gyllene skrin som, sedan det
trettonde århundradet, innehålla
den helige Godehards och den heli
ge Epiphanius' ben. Genom den
vackra korsgången går man ut på
domherrarnas kyrkogård med det
gotiska S :t Annakapellet och med
ryggen vänd mot sistnämnda kapell
skådar man den tusenåriga rosen
busken, som slingrar sig efter dom
apsidens yttervägg. Vid mitt besök
bar den endast några få rosor men
vi hade ju då ej kommit längre än
till slutet av Maj.
Omsider ingick den dag då kyr
kan firar Kristi lekamensfesten. So
len strålade från en molnfri him
mel alltifrån den tidigaste morgon
stunden och allt lovade sålunda en
verklig högtidsstund.
Den högtidliga pontifikalhögmäs
san började kl . 9 och redan långt
förut var domen packad med män
niskor. Musiken och sången var
vacker utan att dock överstiga vad

som kan presteras vid dylika tillfäl
len i S : t Eugeniakyrkan i Stockholm.
Mässan gick sin vanliga gång och
kl. 10 var den till ända, varpå den
högtidliga
processionen
vidtog.
Först gingo några korgossar i rött
och vitt samt skolgossar med sina
lärare. Därpå följde män i olika
åldrar och av synbarligen olika
stånd och yrken med standar, mel
lan vilka sjungande gossar här och
där voro instuckna. Följde så vit
klädda flickor med blomsterkransar
i håret ströende blommor samt flic
kor med liljestänglar i händerna.
Åter sjunga;nde skolgossar och så
_återigen korgossar följda av präster
skapet, som i sin tur följdes av dom
herrar samt biskopen bärande det
allra heligaste under en baldakin,
uppburen av präster. Processionen
avslutades av standarbärande her
rar följda av nunnor i svart och vitt,
kyrkotjänare samt sist damer med
sina standar. Sedan processionen
lämnat kyrkan skred den runt dom
platsen med ett uppehåll vid fyra
under bar himmel placerade alta
ren, från vilka början av de fyra
evangelierna lästes samt utdelades
välsignelsen med sakramentet. Pro
cessionen åsågs av andäktiga ska
ror, som på domplatsen hade sam
lats, och ;som icke skingrade sig
trots att störa, tunga regndroppar
började att falla. Något ihållande
regn blev dock, som väl var, ej och
när processionen vid tolvtiden skred
mot domens paradisportar voro
molnen skingrade och solen stråla
de lika varm som förut. Sedan
processionen inträtt i kyrkan sjöngs
Te Deum, varefter biskopen ännu
en gång från altaret framför kor
skranket meddelade välsignelsen
och så skred · prästerskapet ut m·
kyrkan och Kristi ]ekamensfesten i
Hildesheims gamla ärevördiga, min
nesrika dom var till ända.
E r i k W i.m m e r s t r ö m.
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ETT SOMMARMIN N E.
'

Några erinringar från ett besök i Vierzehnheiligen.
· Det var en strålande junidag i år,
du vi stego av tåget i den lilla sta
den Lichtenfels i Oher-Franken för
att till fots vandra till den med rätta
så högt prisade vallfartskyrkan
Vierzehnheiligen.
Redan under färden genom den
ålderdomliga staden värmdes våra
hjärtan av alla de erinringar om
katolskt trosliv, som avspeglade sig
i de många Madonnahilder och kru
cifix, som prydde de vackra gamla
husens yttre. Och när vi lämnat sta
den bakom oss och vandrade förbi
de böljande sädesfälten, mötte vi
som oftast bilden av den korsfäste
Frälsaren vid en krökning av vägen.
Vår följeslagare, den katolske
kyrkoherden, vars gästfrihet vi h a
de lyckan åtnjuta under nåara oför
gätliga dagar, och som inbiudit oss
att under hans ledning företaga fär
den till Vierzehnheiligen, berättade
under vägen ett och annat om den
heliga platsen.
Redan under medeltiden tillhörde
det område, där kyrkan nu tronar,
och som då hette Frankenthal, det
berömda Cistercienserklostret Lang
heim, vilket upphörde först genom
sekulariseringen 1 803, och varav nu
endast några få vandaliserade, men
ännu i sin förnedring härliga bygg
nadsrester aterstå.
Ar 1 445, så förtäljer den fromma
legenden, uppenbarade sig på den
plats, som nu kallas Vierzelinheili
gen, för en ung herdegosse det lilla
Kristusbarnet, omgivet av 14 helgon.
På gossens bävande fråga vem b ar
net var och vad det önskade, er
höll han till svar, att dessa voro de 1 4
nödhjälparne , som önskade, att här
måtte byggas ett kapell för olyck
liga som här kunde bedia, och som
dessa helgon ville tjäna genom sina
förböner. - Att · börja med restes
på platsen ett krucifix, men då ska
rorna av fromma, som hört om up
penbarelsen och kommo till plat
sen, blevo allt. större, byggdes där

under klostret Langheims beskydd
ett litet kapell till Guds Moders och
de 14 nödhjälparnes ära. Många un
der skedde, och under tidernas lopp
växte Vierzehnheiligens rykte allt
mer. Under 30-åriga kriget brän
des och plundrades kapellet av sven
skarp.a, men återuppbyggdes snart.
Man vet att mellan åren 1 655 och
1 683 263,746 pilgrimer mottogo den
heliga kommunionen i det lilla ka
pellet. Ej underligt, att en ny stör
re kyrka krävdes, och under åren
1 7 43-1772 byggdes den nuvarande
kyrkan av en av det dåtida Tysk
lands yppersta arkitekter, den rykt
bare Balthasar Neumann, och är
enligt samstämmiga uttalanden en
av den tyska barockarkitekturens
skönaste och ädlaste skapelser.
Under det vi lyssnade till dessa
skildringar h ade vi stigit upp för
sluttningen till Vierzehnheiligens
mäktiga kyrka, belägen på en bergs
höjd högt över den förtrollande
Maindalen. Inom en kort stund sto
do vi med klappande hjärtan fram
för det härliga templet, som från
sin plats dominerar hela nejden,
vars underbara skönhet utgör en
värdig ram kring den imponerande
byggnaden med sina höga tornspi-
ror.
Fasaden är härligt smyckad med
mäktiga pelare och statyer, här är
också huvudingången belägen, om
ramad av höga pelare . Uppför den
breda trappan stego vi så in i kyr
kan, som så många tusenden före
oss under de gångna tiderna. Be
tagna av det överväldigande skön
hetsintrycket stannade vi nästan
bländade. Genom de stora fönstren
strömmade floder av ljus in i det
ljusaste tempel jag skådat. Allt b a
dade i detta härliga solljus, ljus
överallt, inte en mörk vrå. De glän
sande solstrålarna gnistrade mot de
mattgula väggytorna med sina rika
förgyllningar i graciösa rokokomön
ster, bröto sig mot de mångfärgade
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inarmorpelarnas blanka ytor och be
råka en fransiscanmunk, trädde vår
lyste de härliga freskomålningarna,
ledsagare in genom klosterporten
som överallt mötte ögat, då man
för att få träffa en pater, och vi
blickade upp mot de höga valven.
gingo i hans spår, något som syn
Mellan pelarraderna med sina
barligen gav broder portvakten ett
praktfulla kapitäler svävar ett luf
och annat att tänka på, och han er
tigt galleri, som löper runt kyrkan
inrade också vår ledsagare om, att
och vars praktfullt snidade räck.
damer icke mottogos här - ens i för
verk av mörkt lindträ på ett verk
stugan. Emellertid anmälde han
ningsfullt sätt kontrastera mot de
oss, och en tämligen ung munk, Pa
ljusa färgerna, som härska i kyr-·
ter Clementin, synbarligen en vän
kan. All ornamentik är i den fi
till vår ledsagare, trädde ut och häl
naste rokokostil och utmärker sig
sade oss vänligt, ehuru vår kyrko
för rik fantasi och utsökt smak, in
herde skälmaktigt till vår fasa med
genstädes någon överlastning, t rots
delade honom, att dessa svenska da
rikedomen i utsmyckningen.
mer egentligen blott önskade få se
Från det praktfulla · högaltaret
en levande och riktig munk. Den
och de båda, åt den
gode patern betrakta
hel. Fransiscus och
de oss tank.fullt, kan
Antonius helgade när
ske med hågkomst av,
mast belägna altarena,
att vi voro ättlingar av
vände vi oemotstånd
det vilda folk, som en
ligt våra blickar till
gång bränt hans kyr
"Der
Gnadenaltar",
ka. Sedan han talat
uppfört mitt i kyrkan
några vänliga ord med
5ver uppenbarelseplat
oss, lämnade han oss ,
sen. Ett mästerveJ'k av
men återkom snart
med en knippa härliga
rokokokonst,
sirligt
och graciöst, reser sig
Tosor, som vi erhöllo
till minne av vårt be
överbyggnaden
som
sök. Därpå fimw vi
ett litet tempel över al
hans välsignelse
•taret, och med noga
som vi utbådo oss avvägda proportioner
varefter han tog far
ha de 1 4 nödhjälpar
väl och försvann hak.
nes statyer lyckligt
om klosterporten.
pl acerats på olika plat
Vi började tänka på
ser kring altaret och Vallfartskyrkan Vierzehnhei/igen. .
hemfärden. Ned anför
på överbyggnaden. Vi
våra fötter utbredde sig den fagra
knäböjde och förrättade vår andakt
Maindalen, där floden stilla flöt
vid altaret, här, varest så många be
fram, som ett glittrande silverhand,
tungade och bedrövade blivit hug
och på andra stranden höjde �ig
svalade och så många blivit hjälpta.
I den s. k. mirakellrnmmaren för
det mörka Banzberget på vars hög
sta del det präktiga Schloss Bailz
varas hundratals naiva votivgåvor
reser sig, nu en tillflyktsort för
som fromma pilgrimer överlämnat
trappistordens munkar.
Längre
till minne och tack för undfången
bort höjde sig det storslagna
hjälp.
Staffelsherg och i fjärran skym
Sedan vi beskådat även de pvriga
tade Thi.iringerwalds blånande höj
talrika altarena, det praktfulla or
der.
gelverket och tagit en lång avskeds 
Tysta började vi nedstigandet i
blick över den ljuvliga kyrkan, träd
de vi ut genom en port mitt emot
dalen, och under det eftermiddags
solen förgyllde de rika fältens va
det bredvid liggande fransiscrm
klostret, vars fäder ägna sig åt pil
jande ax, vandrade vi tillbaka till
grimernas själavård och hava kyr
Lichtenfels för att återvända ·till ut
gångspunkten för vår vallfart . Överkan i sitt hägn. Då vi gärna ville
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väldigade av alla de mäktiga skön
hetsintryck vi emottagit, av andak
ten i den underbara domens ljusa
helgedom, poesien i den förtjusande
nejdens storslagna skönhet, över
enskomma vi med vår ledsagare att
· tillsammans åter göra denna vall
färd nästa år.
Ack, det skulle aldrig bli verk-

lighet. Endast några veckor och
hans ädla hjärta hade upphört att
slå för alltid. Kanske minnas ho
nom ännu några av Credos läsare,
det var Herr Curatus i Trieb, Ro
bert Speckert, fordom kaplan i
S :t Eriks Katolska Kyrka i Stock
holm.
G e r d a H å k a n s s o n.

CREDOS POST.
Lund, september 192 1.
En i modernisternas djupsinnig
heter föga bevandrad lekman an
håller härmed få sända Eder en li
ten ögonblicksbild från ett lutherskt
prästmöte i denna de gamla katol
ska minnenas stad.
Teol. Dr. Arvid Gierow, folkskole
inspektör och regementspastor i
Hälsingborg skall tala om "den ro
merska faran" inför vördiga andans
�än från Skåne och Blekinge. Jag
går dit i den glada förhoppningen
att få se något i stil med Luther obändig germansk kraft och korpu
lent hänsynslöshet. Vad är då det
ta ? En välfriserad, elegant före
dragshållare med koketta bugningar
för "herr doktorn och biskopen"
och en ovanlig förmåga att infläta
lagom insockrade artigheter. Nästan
alla teologie professorerna i Lund få
sina välsmakande komplimanger, t.
o. m. en tidningsartikel av en liten
docent mottager en släng av sleven.
Så kommer småningom "den ro-

merska faran", och den framkallar
ingen missräkning, föredraget är
nämligen lika fullt av oriktigheter
och vanföreställningar, som vanligt,
då goda lutheraner tala om Rom
och allt vad därtill hör.
Först en framställning av katoli
cismens framgång de sista årtionde
na - ingenting nytt - det hela ver
kar blott ytlig kompilation av popu
lärvetenskapliga uppsatser - i tal
rika detaljer märker man tydlig
ohekantskap med ämnet.
Så följer ett enkelt referat av en
bok, skriven av en tysk herre med
ett franskt namn, Bousset eller nå
got liknande hette han visst. Han
bevisar - liksom hundra tyskar
gjort förut, att Luther på alla punk
ter återgått till de ursprungliga
kristna läror som romerska Kyrkan
förvanskat. "Vi har sagt det saa
tidt og du ved det saa godt l " Blott
en svårighet kvarstår:
När har denna förvanskning in-

263
trätt? Att den fanns där redan på
de apostoliska fädernas tid, är ju
ofrånkomligt. De voro goda katoli
ker. Men även apostlarna voro nog
illa angripna av katolska baciller.
Mest "vetenskapliga" anses de mo
dernister vara, som antyda -ty man
får ju inte oroa det troende folket!
- att Jesus själv var "tidsbetonad"
( eller vad det heter) och lutade åt
hedendom eller med andra ord ka
tolicism. Men Luther och hans mo
dernister - de veta som bekant
hur meningen var "från början".
Men lyss! Här får man höra hoch
intressanta detaljer. Jag försöker
stenografera: "De katolska helgonen
ha sprängt monotheismen".
Professor Lehman nere i salen tar
sig om skägget, ty han vet, att detta
är just vad muhammedanerna bru
ka säga om Rristus! Men hör blott
vidare: processioner äro alltså "ren
hedendom". T. o. m. de lugna
Skåneprästerna synas nu märkbart
oroade med tanke på de hävdvunna
begravningsprocessionerna.
Jag sammanfattar mina intryck.
Det förefaller mig som om katolicis
men är farligare för svenska stats
kyrkan än dr. Gierow för katolicis
men. Själv tycks han t. o. m. ha en
känsla av sitt misslyckande, ty nu
slutar han med att be "herr doktorn
och biskopen" om tillåtelse att uni-

sont få sjunga: "Vår Gud är oss
en väldig borg."
Så underligt att höra denna prote
stantismens kampsång, med dess
allmänt · kristna, på en av Davids
psalmer byggda innehåll och. dess
från den katolska tiden hämtade
melodi.
På samma gång kan jag inte låta
bli att lägga märke till några av fö
redragshållarens närmaste menings
fränder - modernistiska herdar i
Lunds stift. Hör doktor Lundborg,
han som till slutord i sin bekanta
prästmötesavhandling hade bekän
nelsen: "Rristlls är icke Gud", nu sjunger han högt och klart: "Jc
sus Krist del är. Han är den Her
ren Gud o. s. v." Och doktor Hall
gren, han som anmäldes för domka
pitlet och där vidhöll sitt förnekan
de av djävulens existens. Är han ej
nu med bland dem som sjunga om
hur "Mörkrens furste stiger ned, ho
tande och vred, Han rustar sig för
visst med våld och argan list."? I
Jag tager mig för huvudet
och går undrande ut ur före
dragssalen, Allmänna Läroverkets
aula, ned för trapporna och ut på
gatan. Så slutade alltså "den romer
ska faran" för den gången! Vilket
hämed meddelas Credo till tröst och
lugnande av Eder skånske vän
I g n a t i u s.
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rån Credos lorn
'

November nalkas. Höstdimmor
hindra utsikten, som i detta nummer
huvudsakligen blir svensk aktuali
tet. Men även från fjärran länder
nå nyhetsglimtar fram till väktarens
öga.

var och en av oss" och att den in
diska filosofien ser Gud i allt, "även
i det . som är lågt och fult". S äkert
har all denna vishet gjort djupt in
tryck, särskilt om talaren var iklädd
turban och veckrik mantel..

Stockholm har nyligen gästats
av en indisk vislietslärare, mr Bah
man Pestonij Wadia från Madras. I
Grand hotels stora sal har denne
<lien 14 oktober "inför en utvald
publik" tolkat "Indiens gamla filo
sofi. " Om man får tro, att dagspres
sens referenter rätt uppfattat den
exotiska lärarens ord (man vill helst
hoppas, att ett missförstånd förelig
ger) , har han bland annat uttalat, att
västerlandets filosofi "alltsedan gre
kernas dagar varit uteslutande spe
lmlativ" och icke brytt sig om det
praktiska livet. Nu kommer Indien
och vill lära oss mera praktiskt för
nuft ! Framförallt måste vi (det
kristna västerlandet I ) av de dröm
mande österlänningarne lära . oss
Även tycks ta
"offrets skönhet".
laren ha bjudit sin sensations- och
nyhetshungriga åhörarekrets på åt
skilliga provbitar på indisk djupsin
nighet. Bland annat fick den hörn,
att "Gud är av samma väsen som

Våra trosfränder i Danmark ha
nu under en längre tid förberett en
stor basar, som den 16 och 17 okto
ber hölls öppen för den intressera
de allmänheten. B ehållningen till
faller oavkortad den katolska ung
domsverksamheten i Danmark. Det
var lika intressant som uppmun
trande att taga del av det upprop till
förmån för denna ungdomens ba
sar, som stod offentliggjort i n:r 38
av Nordisk Ugeblad icke minst på
grund av den samling representati
va namn av det katolska Danmark,
som undertecknat detsamma. Som
festens protektor har Hans Högvör
dighet biskop von Euch haft älsk
värdheten att låta teckna sig. He
dersledamot i festkommitten är
prins Aages gemål. Och bland övri
ga undertecknare märkas bl. a. ut
rikesministern, excellensen Scaveni
us, den norske ministerns fru L. Ir
gens, professor Johannes Jörgensen,
länsgrevarna Holstein Ledreborg
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och Knuth-Knuthenborg, kammar
herre Lövenörn, direktör Helge Ja
cobsen, en son till den bekante me
cenaten Carl Jacobsen, och sist men
ej minst Wivels välvillige ägare, di
rektör Anton Petersen.

Från de tyska ka tolikernas dag
i Frankfurt am Main i slutet av
augiusti detta år har Credo erh�l
lit följande kortfattade men m
tressanta och målande -skildring.
"Med gyllne glans strålar solen
över Frankfurt, den gamla ke;j
siarstaden. Gatorna ligga di:ir
prydda till fest, fanor i nationel�a
och kyrkliga färger fladdra for
vinden, med majestätisk klang
ljuda klockorna från den åldriga
dömen. Väldiga människoskaror
str,Ömlll/a från centralbangården
in i staden. Extmtåg föra med
sig deltagare från rikets a11a de
lar. En högtidlig, förväntansfull
och festbeto00;d stämning upp
fyller mängden, I Frankfurt
skall nu den första stora "Katoli
kernas dag" efter omvälvningen
hållas, genemlmönstringen av de
katolska S'karorna liksom i en
Malinkrodts eUer en Windhorsts
dagar.
Söndagen den 28 aug. börj ade
mötena och inleddes av en hög
tidlig pontifrikalmässa, celebrerad
av påvliga sändebudet hos tyska
regeringen, kardinal Pacelli, .för
att nedkalla Guds välsignelsr
över församlingen. Den storn
dömen är fylld tiH trängsel.
Under hälsningsmötet i "Pal
mengarten" mottages underrättel
sen om ankomsten ,av tyske riks
kanslären dr. W�rth, preussiiske
ministerpresidenten Stegerwalcl
samt den katolske and�ige, riks
arbetsminister Brann, med st0r
mande, långvarigt bifall. Riks
kanslären riktar härpå några kor
ta ord till församlingen och fram .
lägger sitt program : Råkets sty
rande efter kristliga grundsafaPr
samt fri verksamhet för varj e
övertyg1eLse, alltså ävelli för den
katolska Kyrkan.
1

Vi kunna icke närmare ingå Ilå
de olika talen. Betydelsefulla VDI'•)
emellertid de anföranden, som hä r
utformades över de stora tidB
frågorna, den sociala frågan, skol
frågan och pressen. Den genom
,sin bok "Grossmacht Presse" be'
kante författaren Dr. Eberle på
pekade katolikernas oavvri.sliga
plikt att underkasta sig även eko
nomiska offer för den katolska
pressen och litteraturen, en ma
ning, som också äger tillämpning
.på oss här uppe i Norden. Görre8
har •lrnHat pressen en stormakt,
tillade Eberle, i dag är den bliven
den förnämsta världsmakten. Uni
v, ei1sitet, böcker, prästerna på prv
diikstolen, talarne i folkförsam
lingarne gå på långt när ej upp
i betydelse mot tidningar och tid
skrifter.
Att ,dessa tial tända, det bevisa
de överfyllda samlingssalarrn';
man uppskattar antalet av de åhö
rare, som samlats denna första
,söndag vid de tre samtidiga, mö ·
tena, till över 20 ,000. Att de även
gripa, och det -djupt tin i hjärtat,
det visa alla lysande ögon o�h
tindrande blickar samt de med
elementär kraft åter och åter
frambrusande, stormande bifall--.
yttringar, ,som aldrig vilja sluta.
Det katolska Tyskland lever
ännu, det har "Katolikernas dag •·
i Frankfurt .ådagalagt, ja, man
k:an snarare säga, att det uppstå:;t
ännu starkare och mäktigare m
omstörtningen." (P. K.)
Die lcatholischen Missionen (sep
tember 192 1 ) innehåller en vacker
lyckönskan till propagandakongre
gationens sekreterare Mg_r. Camillus
Laurenti, som den 13 juni upphöj
des till kardinal. Hans efterträdare
på den gamla posten är Mgr. P. Fu
masoni-Biondi, ,förut apostolisk de
legat i Indien och Ceylon, samt se
nare Japan.
Den bekanta tyska tidsk dften

Stimmen der Zeit har nyligen firat
sitt 50-årsjubileum . Med anslutning
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härtill skriver påven i ett den 2\)
juni detta år dikterat brev till den
na tidning bland ::mnat följande:
''Icke blott genom sin ortodoxi och
sitt omväxlande och rikhaltiga inne
håll, som fullt motsvarar nutidens
krav, har eder tidning på mönster
gillt sätt utmärkt sig . . . den har
även slädse haft en oföränderlig tro
het och kärlek till den Heliga Sto
len till utmärkande egenskap."
l(ardinal-ärkebiskopen av Ren
nes (Bretagne ) Auguste Rene Du
bourg har nyligen av lidit i sin stift
stad. Född 1842 blev han år 1893
biskop av Moulins, 1906 ärkebiskop
av Rennes, 1916 slutligen också kar
dinal. En annan framstående med
lem av det heliga kollegiet, kardi
nal-ärkebiskopen Gusmini av Bo
logna, har den 31 sistlidne augusti
avgått med döden. Han var en av
förgrundsfigurerna i italiensk kyr
kopolitik.
Den 25-31 juli ha de franska
katolikerna hållit en s. k. "senwine
sociale" (social vecka ) i Toulouse.
Dessa sociala veckor, av vilka den
första ägde rum år 1904, ha blivit
en årlig institution i det katolska
Frankrike. De skola verka enligt
ett träffande uttryck av en intresse
rad "som ett ambulerande universi
tet", som öppnar sina portar än i
den ena staden än i den andra för
att sprida upplysning i sociala frå
gor enligt de principer, som fram
hållits i Leo XIII: s bekanta arbetar
encylika, "Rermn novarum" av år
1894. Vad de åsyfta är sålunda yt
terst "en fundamental reform av det
modärna samhället enligt de krist
na principerna", som detta företags
president uttryckte det vid den soci
ala veckan i Metz år 1919. Påven
har i en särskild skrivelse av den 13
juli uttryckt sin stora tillfredssstäl
lelse över årets sålunda planerade
sociala vecka i Toulouse. - Angåen
de det allmänna läget i Frankrike
skriver en vän till Credo i Mirebeau
de-Poitou (nära Poitiers) följande
enkla och nyktra resume, som här
meddelas i ordagrann översättning :

"Vår nye nuntius Mgr Ceretti har
nyligen blivit mottagen av samma
styresmän, som avskedat hans före
trädare, med alla de hedersbetygel
ser, som tillkomma hans rang och
av dem alla med den största hjärt
lighet. Men Frankrike - jag me
nar det gudlösa partiet - har icke
fördenskull blivit omvänt från sina
villfarelser.
Frimureriet arbetar
mera energiskt än någonsin förr,
och folkets stora massa är fo).'tfa
rande apatisk och likgiltig, om man
också tröttnat på statens ondskeful
la trakasserier mot Kyrkan, som nu
ock.så förekomma mera sällan än
förut.
Men en stor framtidsför
hoppning står oss åter: eliten av vå
ra intellektuella kretsar närmar sig
Kyrkan med snabba steg". (Leon
Donadicque ).
Sanzr Tlufrese de l' Enfcmt Jesus
har av den helige Fadern Benedict
den XV den 14 aug. högtidlligen för
klarats för "venerabilis". - I ett
längre tal utvecklade den h. Fadern
betydelsen av den unga karmeliter
n unnans från Lisieux hjältemodiga
dygder. Han uppmuntrade särskilt
till att efterfölja hennes exempel.
Den hel. Fadern har under kriget
mottagit en mängd brev från offi
c erare och menige man, som så ville
betyga att de genom Sr. Therese
förbön blivit räddade. Icke mindre
var antalet konvertiter och omvän
delser som den "lilla Therese" haft
del uti. Påven uttalade den önskan
att detta unga helgon måtte bliva
känt över hela den katolska värl
den, varefter han meddelade sin
apostoliska välsignelse till de närva
iande. På danska föreligger en ut
märkt självbiografi av detta helgon,
(Katolsk Boghandel, Stenosgade,
Köpenhamn ) som på det varmaste
rekommenderas Credos läsare.
I ett nyligen utsänt herdabrev
framhåller ärkebiskopen av West
minster kardinal Bourne med tack
samhet mot Försynen de sista årens
betydelsefulla katolska framryck
ning i London. På ett enda år har
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man sålunda kunnat bygga icke
mindre än 9 nya kyrkor och kapell,
och konversionerna ha under senas
te tiden varit talrikare än någonsin
förr.
"The Tablets " nummer för den 1
oktober innehåller åtskilliga intres
santa upplysningar om den nyligen
avlidne Sil' Ernest Cassel, en av Eng
lands rikaste män och dess utan
jämförelse största finansgeni under
nyare tid. Den stora allmänheten
blev mycket förvånad vid underrät
telsen, att det i jesuitkyrkan vid
Farm Street skulle sjungas en själa
mässa över den store finansmannen.
Först efter hans död bleY det näm
ligen allmänt bekant, att han - se
dan år 1881 - varit katolik. · Den
na märkliga konversion var fram
förallt en frukt av hans fromma
hustrus förbön och uppbyggliga
exempel. Denna, som var född
1faxwell och tillhörde en av de gam
la engelska familjer, vilka under
alla tider förblivit katolska, dog
emellertid efter ett blott treårigt.
ovanligt lyckligt äktenskap . Trots
sina stora rikedomar, äreställen och
framgångar kände sig den avunda
de Sir Ernest Cassel så ensam bland
alla sina sällsynta dukar av Rom
ney och van Dyke på Brook House.
Tlze Catholic Trutlz Society (För
eningen för katolsk sanning ) har i
dagarna avslutat en vällyckad ars
konferens i det gamla, minnesrika
Leicester. Denna energiska förening
kan nu se tillbaka på ett 36-årigt
arbete för spridandet av katolsk lit
teratur i England. Dess broschyrer
och böcker äro i regel utmärkta,
kortfattade, klara och samtidigt
grundliga. För oss skandinaviska
katoliker finnes kanske intet land,
som är så lärorikt för vårt kyrk
liga arbete som England.
Återigen har i England ett angli
kanskt religiöst samfund funnit vä
gen åter till moderkyrkan i det
systrarna av den hel. Återlösarens
samfund 60 till antalet med sin
föreståndarinna i spetsen övergått

till den katolska religionen och hög
tidligen avfagt den tridentinska tros
bekännelsen i den katolska West
minster Cathedral i London. Detta är den mest uppseendeväc
kande kollektivkonversion, sedan
mnnkarne på ön Calday år 1 913
upptogos i moderkyrkan för att se
dan fortsätta sitt liv under den hel.
Renedikts regel.
Med anledning av de holländska
katolikernas plan att i sitt land
grunda ett särskilt katolskt imiver
sitet skriver den H elige Fadern i ett
brev till ärkebiskopen av Utrecht:
"Under alla århundraden hava på
varna ivrat ej blott för gudstjänstens
odlande utan också för den sanna
vetenskapens - detta genom grun
dandet av högskolor."
Sexlwnclraårsminnet av Dantes
död firades den 1 4 september i Ra:
venna med mycken högtidlighet.
Kardinal Lafontaine, patriark av
Venedig, celebrerade en ståtlig pon
tifikalmässa i kyrkan San Francesco
och höll efter evangeliet en gripan
de predikan om korsets upphöjelse
i den stora diktarens odödliga verk.
Efter pontifikalmässan tågade en
lysande procession av ärkebiskopar,
biskopar och andra prelater till
Dantes grav för att där visa honom
sin hyllning.
Den välkände katolska skriftstäl
laren Georges Goyau talade på den
nyligen avslutade sociala veckan i
Toulouse över Dantes Divina Com
inedia som ett " de heligas sam
funds upphöjda epos" och framhöll,
att det var teologin, som framför
allt var inspirationskällan för dess
skapares konst.
Den 12 mars nästa år skall i Rom
firas trehundraårsjuhileet av den
hel. Philip Neris död. Till hans ära
sl,ola stora festligheter äga rum, och
man hoppas, att bröder av det av
honom stiftade oratoriernas kloster
samfund skola få återvända till dess
första hem : kyrkan Santa Maria
Nuova.
Hans H elighet h ar sänt ett brev
till kardinalsekreteraren, i vilket
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han uppmanar denne, att sätta igång
alla tillgängliga krafter för att för
må de kristna folken att verksamt
hjälpa de hungrande i Ryssland.
"Ehuru skilda från oss av skrankor,
som långa århundraden upprättat,
står det ryska folket vårt faders
bjärta närmare, ju större dess olyc
ka är . . . Måtte framförallt barnen
av Kristi Kyrka . . . rika och fattiga,
medan de giva sina bidrag till de
av hunger döende bröderna, för
tröstansfullt bedja till Gud, att han
värdigas komma fäl hjälp med sin
försyns obegränsade maktmedel för
att påskynda avlägsnandet av ett så
fruktansvärt gissel."

Änkedtottningen Matia Kl'istina
av Spanien har i en särskild skri

velse till Peter-Claver-sodalitetens
energiska president Grevinnan Ma
ria Teresia Ledochowska betonat
sitt varma intresse för denna för
enings arbete för Afrikas omvändel
se och lovat, att göra allt för att
stödja dess verksamhet i Spanien.

I Förenta Staterna förbcl'edas nya
katolska universitet. I staten Illi

nois finnas omkring 40,000 katolska
s;tudenter, som nu måste bedriva si
na studier vid icke-katolska högsko
lor. För att avhjälpa detta missför
hållande planera de katolska ledar
na upprättandet av ett nytt katolskt
universitet i denna stat.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLIN GAR OCH FÖRENINGAR.
Fru Johanna Kum11fmiiller t

Med änkefru J,ohanna Kumpfmullt)rs
frånfälle har Stockh olm förlorat en av sina
äldsta o ch mest trofasta katolil,e,r. Hon
var vid 1,in bortgång över 90 år. Föclcl i
det 1,,oLlga trosvarma B aJ'ern 1mm hon med
si-n man bryggmästare J. Kumpfmiiller till
höga Norden, som blev henne ett andra fä�
clerneslancl. Genom sitt plikttrogna fö
redöme i reI,i giösa ting var hon för mecl
lemmarrua i i S :t E riks lrntols,ka församling
en ständig uppbyggelse. Ända till dess
den höga åldern för ännu blott några år
sedan gjorde det omöjligt sågs hon städse
på s•in plats i S :t Eriks kyrka. Hennes
stö.rsta ,lycka ·var att in i det sista få mot
taga sin Fräls,are ,i Altarets h. Sakrament
och kunde hon därför väl förberedd sluta
sin 1långa levnadsbana. R. I. P.
S. N - k.
i\lässa på i\lal'iaön.

Den årliga gudstj änsten på elen lilla Ma
ria ön i Mälar,en på Morsmässoclag,en fi0k
i år en särskild prägel därigenom att den
såg ett antal av våra ynglingar deltaga.
Redan på lördagsmiddagen b egav sig en
del av dessa med pastor S. Nordmark b ät
ledes ut till villan på Ekerö, andra kommo
pä söndagsmorgonen med CJ'kel el1er mo
torcykel från staden och mötte skjuts·a rna
från villan, varefter färden ställdes till
vaktarstugan pä Marienudd, där roclclbåten
förde oss o ch de medföljande systrarna
över till kapellet, vars klocka ringde sam-

man till den hel . mässan kl. 10 f. m. Fle
ra. av ynglingarna voro ännu fastande
för att kunna gå till elen hel. kommunionen
- En underbar andakt råclcle i det lilla ka
pellet. Man hörde endast vågornas skval
pande mot stranden. So1en, som under
vår färd gömt sig i moln, bröt mitt under
mässan fram och förgyllde det gamla vack
ra altarskåpet från meclelticlen. Efter den
hel. mässan lästes en bön samt litanian
till GucJs, hel. l<'örsyn och sj öngo cle niir
varancle med friska röster elen vackra sån
g,en : "Du som tronar i det höga''
Däref
ter gingo alla i processfon till elen avlidna
stiftarinnans sista vilorum, dä:r de in trädde
i griftvalvet och omväxlande med prästen
läste "De profunclis" ,och en bön för elen
avlidna. Ji'öre avfärclen från ön sam}a
des man vid Mariagrottan och sjöngo en
sång till elen hel. Jungfruns ära. Sä
anträddes återfärden till villan vid Sundby,
där elen trogna, gamla syster Celsa hade
miclclagsmålet färcligt för de matfriska
ungdomarna. Dagen tillbraktes med ströv
tåg i elen härliga trakten, svampplo ckning
o. ·S . v. Kl. 5 samlades deltagarna vid Ma
riastatJ'Il i parken. Pastor Norclma.r k läste
en bön passande till dagens fest samt elen
lauretanska Litanian samt uppstämdes en
l\Iariahymn och till slut "Store Gud vi lova
clig" som klingade med värme ur de unga
männens bröst o ch rörde allas hjärtan till
andakt i natnr,ens sköna tempel.
Aterfärclen till staden ,präglades av oskrl
clig gläclje och skämt.
B r. Ji' ,r a n c i s c u s.
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tågade de vallfärdande upp till Ansgars
monumentet i vars ,omedelbara närhet man
fann en pralctfull buske, som stod där lik
E n v a l l f ä r d I E n v a 1 1 f ä r d av
som uppvuxen enkom för att b ilda fond
Stookholmskatoliker ? I Skulle väl en länge
och skydd för det enkla men väir diga och
närd önskan gå i uppfyllelse - och inom
prydliga altare vid vilket efter flera hundra
den närmaste framtiden ?
Det led mot hösten, mot den kulna, grä
års frånvaro vår Frälsare skulle "hålla
hösten med sin växlande väderlek av ,regn,
påska" med sina lärjungar, visserligen en
blåst och kyla. Skulle man väl våga för
fåtalig flock men med hj ärtan ,som livligt
söket eller uppskjuta till våren ? Ett doft
klappade honom till mö tes. Under en stilla
mässa förrättad av pastor Ansgar Meyer
•k not �örnams bland de till överläggning
varunder han i några ord fäste församlin
församlade kongregationisterna. l'l'lan skil
des åt oviss om huru de närmaste dagar
gens uppmärksamhet på det intima sam
band som i ciag knutits med gångna stora
nas väderlelc skulle gestalta sig, men sä
ker på att man av hela sitt hjärta önska
tider sjöngs ett om djup trosvisshet vitt
nande Credo och an
de att vallfärden j ust
nammacles den hel.
nu måtte .komma till
kohlmunionen. Det var
stånd. Storm var i an
ett .� torartat ögonblick,
tågande och kom ook
Bå med makt ,ooh kmft ;
ett i sanning historiskt
sådant, och medvetan
regn uteblev heller ic
det h ärom stod ock
ke, men meteorologer:
så präglat i allas an
na spådde varm, vac
sikten. Det var som
ker väderlek. Man lade sakens i Guds hand ;
om naturen velat taga
alla anordningar träf
del i ooh fira detsam
f acles ·O-Ch söndagen elen
ma. Under konsekra
25 september anträd
tionens ögonblick sken
des, under strålancle
solen än starkare och
solsken, vallfärden till
varmare upp, med en
det minnesrika för oss
julidags kraft sände
katoliker
så
kära
den sina strålar över
Bj örkö, där det gamla
elen lilla församlingen.
på historiska ,och re
Alla lade märke härtill
ligiösa minnen så ri
och med den djupa
ka Birka låg, elen plat�
ste tacksamhet till elen
där Nordens förste ocl1
Högste för elen l1ärliga
främste apostel, S : t
dag vi upplevat mot
Ansgar, verkat, där
togs vid elen hel. mäs
lian grundlagt elen för
sans slut välsignelsen.
sta kris,tna församling
Ett litet b esök aV··
,lades så vid en avli
en, till den plats elit
församlingsbos
vi i tankarna så ofta
den
vallfärdat. D it skulle
'grnv å Mariaön 1
vi få företaga en regel 
Bj örkfj ärclen, varefter
rätt ,k atolsk vallfärd,
färden ställdes till 1\1aAnsgariusmonumentet.
elen förs ta sedan elen
rieluncl där pilgrim
s. k . .reformationen.
morna intogo middag
Och äran härav skulle don unga Mari'.t
ur medförda förråcl och av Elisabetskongregationen få I H ögtidligt, anclakts
systrarna unelfägnades med härlig tfrukt
fullt glada känslor fyllde allas hjärtan.
och annat gott. Härvid fick man till
Intet oroande moln syntes på himlen, en
fälle · att till vallfärdens ledare och
frisk bris drev visserligen upp breda vit
åvägabringare P. Ansgar Meyer fram
skummande b ölj or på sjön, men det be
föra de unga vallifärclandes djupa tack
tydde föga.
samhet. Man hade ju i dag fått uppleva
ett historiskt ögonblick, en händelse, som
Kl. 8 på morgonen skulle vår båt lägga
nog skulle stå outplånligt ristad i allas
ut för att ,stäva mot elen heliga ön. Stor
minne. Man var stolt att h a ta,g lt del
oeh stolt vrur allas glädj e då man kom
däri och hyste förhoppning om att man
ned till Riddal'11olmshamnen och såg den
gick en ny tid till mötes, en tid av bättre
gula och vita p åvLiga flaggan J sin fulla
uppfattning och förståelse.
bredd svaj a i fören av b åten. Idel glada
ansikten och strålande ögon I Ungdomlig
Den härliga sällsynt vackra solnedgån
hänförelse och tacksamhet mot försynen I
gen vicl återkomsten till staden verkade
Och med brinnande andakt förrättades de
som ett ,lyckligt omen, ooh med lätta steg
för vallfärden föreskrivna b önerna och li
vandrade ung och gammal till elen i strå
taniorna, med kraft och hänförelse sjöngos
lande b elysning ooh blomste,rsmyckning
hymnerna och psalmerna.
prunkande S :ta Eugeniakyrkan cläe dagen
Omedelbart efter ankomsten till Bj ö1,kö
skulle finna sin värdiga avslutning i en
På vallfärd till Bj öl'l,ön.
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stämningsmättad guclstj änst med sa.kra
men tal välsignelse och elen av lyckliga
hj ärtan till elen Högste framburna hym
nen : "Store Gud vi lova Dig."
Lycklig vår ungdom, som fått uppleva
L. S.
en sådan dag !
Med anledning av denna stockholmskato
likernas ln·ittsommarvalLf.ärcl ha vi vänt
oss till dess ledare och initiativtagare
pastor A,n sgar Meyor för att få höra några
ord om villrn tanlrnir och avsikter, som lågo
·b akom detta Jcäcka ,o ch vackra företag.
Han omtalade då, att det var ,iämt ett år
sedan - under oktober månad i fj ol som han första gången hade varit ut på
Bj örkön och sett Ansgariuslrnrset clärute
lysa i elen klara höstsolen mitt bland Mä-

gen i ett mera levande samband med cless
stora förflutna. Så ,skulle den också verka
för återuppväclrnnclet av elen äkta: katolska
anclaktsövning, som en vallfärd med sin
barnsliga, ödmjuka och modiga stämning
är. SlutLigen fanns det också en tredje
tanke, som verksam stod b akom denm.
vål' första vallfärd efter ,reformationen.
Men denna ville pater Meyer, som har en
viss förståelse för det hemlighetsfullas
tjusning, för närvarande iclrn uttala. Vi
haele j u också fått höra så mycket vackert
och hoppfullt, att vi kunde känna oss gla
da ooh belåtna.
S : t Josefsförenin!Jen.

Den 9 oktober höll pastor S. Nordmarlc
vid S :t Josefsfö.reningens första höstsam-

Mässan å Björkön.
la,rskogarnf\s färgprakt. När sedan i våras
några vänner, som läst hans artikel om
vallfärelen till Ha,ralclsted, komma och frå
gade 11 onom : "Varför kunna då vi här i
Svmige alelrig göra något l iknanele ?" - rl:'t
fick han plötsligen en ide : Skulle inte just.
Bj örkön vara elen lämpligaste platsen föc
en modern svensk pi1grimsfärcl ? Man kan
_j u komma elit p å båt, ooh i don kan man
vara allcloles för sig själv liksom i en
kyrka. Seclan är j ust Bj örköns b ergs
klippa elen enela av Sveriges minnesrika
katolska platser, elär ,man riktigt kan få
vara i freel för att bedj a och -sjunga ·och
tjäna Gud pä vårt eget och Sankt Ansgars
vis. Vitl närmare eftertanke fann så pater
MeJer, att Mariakongregationen var elen
lämpligaste lcretsen som pi!grimsslrnra vid
elen första av dessa vallfärder. - Med r e
s u 1 t a t e t förklarade han sig alltigenom
n öjcl. Särskilt gladde elet honom, a tt så
många unga kunnat fastande b ege sig ut
på en lång bätfärcl för att först vid 11ticlen mottaga elen heliga kommunionen.
- Och så ä n cl a m å 1 e t. Ja, först och
främst skulle vallfärden sätta ,f örsamlin-

manträcle och B i r g i t t a f e s t ett myc
ket intressant föredrag om birgittineror
dens nuvarande Jrnstånd och · dess f.ram�
ticlsutsiklor. Föredragshållaren, som pä.
grund av sitt särskilda intresse för orden
står i livlig korrespondens med nuvarande
medlemmar av densamma och flera gånger
b esökt dess klo stor i Altorni1nster, uppe
höll sig vid detta föredrag särskilt vid
Birgittas så minnesrika hus i Rom och
dess skiftes.rika historia. I sammanhang
därmed skildrade han på ett medryckande
sätt elen nnvarancle birgittinerkongregatio
nens i Rom tillkomst under Moder E lisa
bets energiska ledning.
Som en god illustration till lföreclraget
hade anordnats en liten, livligt senterad
u t s t ä 1 1 n i n g av on hel del Bi,rgitta
föremål, såsom reliker, målningar, foto
g,rafier av nuvarande JJirgittinerkloster,
handarbeten, utförda av de svenska sJstrarna i Rom o . s. v.
S . S.
Concordia Catholica

hade torsdagen elen 13 oktober sitt försla
allmänna sammanträde för hösten. Vid
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det talrikt besökta sammanträdet höll
ordf., ingenj ör Edv. B lom, ett intressant,
kåserande föredrag om sin resa till Tunis
i början ,av detta år. Att föredragshållaren
rest ej blott med valrnn blie,k utan även
med öppet obj ektiv, såg man granneligen
av de många vällyckade skioptikonbilde:,
varmed han illustrerade sitt föredrag. Ef
ter detta framförde ordf. en hälsning till
Stockholms lrntoliker från den svenskfödda
birgittinsystern, Moder Elisabet, priorinna
vid birgittinldostret i Rom. Programmet
upptog vidare några sångnummer av no
tarien Ivar Sj öfors, .en i vida kretsar i
Sydsverige känd oe,h uppburen sångare.
Efter ett mycket förtjänstfullt utförande
av Pajazzo-prologen sj öng han dels en aria
av Hände!, dels några mindre s aker av
svenska tonsättare. Genom sin präktiga
röst och sitt kultiveracle föredrag b eredde
sångaren de närvarande en musikalisk
njutning av obestridlig ·rang, Ackompanj e
manget sköttes på ett utmärkt sätt aY
dir. H. Lancler. Aftonen avslutacles med
supe och samkväm.
Söndagen den 16 oldober hade Concor
dia Catholica anordnat ett besök i Stor
ky1rlrnn, va,i·vid dir. :Martin Eklund tjänst
gjorde som ciceron. Antalet deltagare
uppgick til1 ett 100-tal.
Föreningens nästa allmänna sammanträ
de kommer att hållas torsdag en elen 17
november kl. 7,30 e .m. i föreningslokalen
Bibliotel,sgatan 29.
H. G.
Sankt Ans!Jars Sal.

. Höstterminens föredrag i Sankt Ansgars
Sal togo sin b örjan onsdagen den 12 okto
ber, då fil. mag. Hugo Gerring talade över
Stockholmiana Cat'h olica (katolska min
nen i Stockholm ) . Föredraget, som var
byggt på flitiga specialstudier och rikt pli
upplysancle detalj er, fängslade i hög g.r acl
auditoriets uppmärksamhet. Särsl,ilt up
pehö11 sig talaren vid cle gamla kloster,
som en gång funnits i Sveriges lmvudstau..
Föreläsningsverksamheten i Sanld Ans
gars Sal ledes nu av en särskild nämnd,
som är utsedd av Ifans Högvördighet B i
skopen och som b estår av fö]j ande perso
ne.r : pastor David Assarsson, pastor Ans
gar lVIeyer, aktuarien fil. lie. F. J . Linders,
banklrnmrer V. Salmson och kandiclat Ed
vin Sandqvist.
Onsdagen den 19 oktober talade pastor
B. D . Assarsson över D r ö m m e n o m

e n k a t o 1 s k f o 1 k h ö g s k o 1 a.
Efter en kort översikt av den grundtvigi
anska folkhögskole.rörelsens historia i
Danmark, Norge, Sverige ooh Finland och
några ord om denna rörelses ändamål och
inre väsen övergie,k föredragshål.Jaren till
den Katholske Höjslrnle, ,s om år 1910 grun
dades i Köpenhamn .av l\1ogens B allin del
vis med anknytning till Gruncltvigs idee,r.
I samband med dessa båda institutioner
måste den föreläsningsverksamhet betrak
tas, som har sin meclelpunkt ,i Sankt Ans
gars Sal i Stoe,kholm. Mee! anslutnin,=; ::;�
första paragrruf, en i de stadgar, som före
läsningsnämnden på konstituerande möte .
den 13 dennes enhälligt antagit : "Sankt
Ansgars Sals 'föreläsningsnämncl ha.r till
uppgift att i Sverige g,enom anordnandet av
clärtill lämpade föredrag främja upplysnini;
om katolsl, åskådning och om möjligt sam-.
arbeta med liknande institutioner i övriga
skandinaviska länder" framhöll talaren sär
,sl,ilt fy,ra huvuclpunkter i detta rika
aktionsprogram : i cl e a 1 i s m e n, den
n a t i o n e 1 1 a p r ä g e 1 n, . elen 1 e
v a n d e k on t a k t e n med nutidens
nordiska kultur och den k a t o 1 s k a
s k a n d i n a v i s m e n.
D en 1 8 oktober begynte elen ,i vårt före
gående nummer omtalade regelbundna r e
.1 i g i o n s u n cl e r v i s n i n g e n, som
under vinte,rmånaderna kommer att fort
sättas varj e tisclagsafton kl. 8 e. m. Den
ledes omväxlande av kyrkoherde E. vVessel
och pastor S. Nordmarlc Även för kato
liker, som önska uppfriska sina kunska
per i trosläran, erbjuder sig hä,r ett till
fälle, som ej bör försummas. En gecligaa
kristenclomslrnnskap - så sällsynt i våc"
månglrnnniga och mångsysslande tid b lir väl mer och mer nödvändig för oss
som vapen möt omgivningens �·tliga me'l
farliga otro.
Mariakongregationen "Auxilimn Chl'istianoru111''

har geme,nsam hel. kommunion söndagen
elen 6 nov. under 9-mässan i S :ta Eugenia
kyrka. Månadsanclakt hålles måndagen
den 21 nov. kl . ½ 8 i St Eriks kyrka san1t
gemensam hel. kommunion s änd.agen elen
4 clec. under ½ 9-mässan i St. Eriks kyrka.
Paramentsektionen arbetar måndagarna
den 14 ocll 28 nov. kl. 12- 4 å lolrnlen Bib
Hoteksgatan 29. Ceciliasektionen h ar sång
övning måndagen elen 14 nov. kl. ½ 8 e.
å samma ställe.
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1. Tisdag. Alihelgonadagen.
2. Onsdag. Alla själars dag.
3. To!'sdag. 3 :dj e dagen inom Allhelgona
oktaven.
4. Fredag. St. Carolus. Bisk. B ekännare.
(Jesu hj ärtas fredag.)
5. L ördag. Åminnelsen av de helgon,
vilkas kvarlevo.r ännu finnas kvar
i Uppsala clomkyrlrn.
6. Söndag. Tj ugufemte efte1' Pingst,
(I högm. Alla Helgons fest.)
7. Måndag, 7 :de dagen inom Allhelgona
oktaven.
8. Tisdag. Oktavdagen till Allhelgonadagen.
9. Onsdag. Minnet av invigningen av S .
Salvatorsbasilikan i Rom.
10. Torsdag. St. Andreas Avellinus. He,k.
11. Fredag. St. Martinus. B i skop. B ek.
12. Lördag St. Martinus I Påve. Martyr.
13. Söndag. Tjn g usjätte efter Pin n st.
CMässan från 6 :te Sönd. efter
T1,e.ttond. )

Måndag. St. Josaphat. Bisk. Martyr.
'l'isdag. S :a Gertrud, Jungfru .
Onsdag. Fer.ialdag.
'l'orsclag, St. Gregorius Thaumathm• gus. Bisk. B ek.
18. Fredag. Minnet av invigningen av St.
Petrus och Paulus basilikorna i
Rom.
19. Lördag. S :a Elisabeth. Änka.

14.
15.
16.
17.

20. Söndag. Tjugusjunde efter Pingst.

(Sista i ky1•koåret.)
21. Måndag. Prresentatio B . M. V.
22. Tisdag. S :a Crecilia, Jungfru. Martyr.
23. Onsdag. St. Clemens Martyr.
24. Torsdag. St. Johannes a Cruce.
25. Fredag. S :a Catharina. Jungf. Martyr.
26. Lördag. St. Silvester. Abbot.

27. Söndag. Första i Advent.
28. Måndag. Ferialclag.
29. Tisdag. Vigilclag till apost. St. Ancl1�eas

fest.
30. Onsdag. St. Andreas.

Apos,tel.

Varj e altare på vilket det hel. mäss� tyrernas !hela skelett, överspunna med offret frambäres måste vara försett med guld och sill�e, synliga under altaret elle�
tre på varandra liggande äkta 1 i n n e- i en glaskista på detsamma. Altarets fram
cl u k a r. Deras uppgift äcr dels att upp- sida täckes ofta med ett ·S. k. a n t e p e n
suga det hel. blodE:.t om cletta skulle räka cl i u m, ,s om ej är att förväxla med den
utspillas, dels att tjäna som sinnebi'ld för översta altardukens spetsar eller broderade
de linnedukar vari Frälsaren sveptes. Ännu nedhängande del utan är ett särskilt, ofta
e!lJ understa fjärde såclan duk kan ma:n p å- rikt sirat förhänge, betäckande altarets lle
träffa, Ji.kväl ej !föreskriven, det s. k. la framsida och i färg växlande m ed kyrko
c ·r i sm a 1 e, en Nnneduk indränkt i vax, årets fester. Altarets överbyggnad i form
fö.r att förhin&ra det h. blodet att tränga av altartavla, flygelaltare o. cl. växlar med
ige!lJoml om clet spilles •o ch inträrnga J ett de o�ika kyrkobyggnadsstilarna och Ilar
altare av trä. - På altaret finnas vidare givit den kristliga konsten ett tacksamt
de s. k. k a n o n t a v 1 o r n a, · innehållande ämne till behandling,
I närheten av altaret befinner sig k r e
de viktigaste b önerna ur mässans kanon.
På elen me.llers-ta, som vid elen hel. mässan cl e n s b -o ,r cl e t, ett mindre litet b o-rd
ej får fattas, stå bl. a. sj älva förvandlings- för kannorna för vin ,och vatten o ch andra
Qct·clen, - på den högra bönerna vid vine.ts vid gudstjänsten erforderliga saker. o ch v attnets offrancle s amt psalmen för S e s s i o eller de .s k. s e cl i 1 i a ä:ro
h andtvagningen, - på den vänstra står stolarna för officfranten ooh hans assistens
s1utevangeliet (J,o h. I) . D essa tavlo rs vid de delar av guclstänsten, clä dessa kunna
uppgift är att l1j älpa ur förl ägenhet, om, intaga en sittande ställning. I katedral
officianten skulle komma av sig i cles sa och biskopsky,rkor b efinner sig bis,kopens,
väsentligare b öner, som prästen bör bedj a i klosterkyrkor abbotens tronstol med bal
clakin i k<oret, ,om möjligt på evangeliesidan.
utantill.
Ej blott i altaret utan även synligt på I dom- o ch klosterkyrkor finnas även för
detsamma befinna sig stundom helgonre- cle anclliga d koret de ofta rikt ,snidade kor
liker i relikvarier av olika form. såsom stolarna, där de för-rätta de gemensamma
skrin, en arm, en byst, eller en monstrans. breviarbönerna.
S. N-k.
I sydligare länder förvaras ofta de .Jl. mat'- I

KY R K L I G KA L E N D E R
Decem ber

1. Torsdag. Ferialdag,
2. Fredag. ·s :a Bibiana Jungf.ru, martyr.
(Jesu hj ärtas !fredag.)
3. Lördag. St Franciskus Xaverius. Bekännare.
4. Söndag. , Andl'a i Advent.
5. Måndag. Ferialdag.
6. Tisdag. St. Nicolaus. Bisk. Bek .
7. Onsclag. St. Ambrosius Bisk. Kyrko
lär. Vigildag tm Mar. obefl. avl.
8: Torsdag. Maria obefläckade avelses
fest.
9. Fredag. Dag inom Oktaven .av Mar.
obefl. avl. ·
10. Lördag. Dag inom Oktaven av Mar.
obefl. avl.
11. Söndarr, Tredje i Advent,
(I. hög,m. Mari,a obefl. avi. fest.)
12. Måndag. Dag inom oktaven.
13. Tisdag. S :a Lucia, Jungfru. Martyr.
14. Onsdag. Dag inom oktaven. Kvatem
b erf,a:stedag.
15. To.rsdag. Oktavdag till Maria obefl. avl.

16. Fredag. St. Eusebius. Bisk. l\Tartyr.
Kvatemb erfastedag.
17. Lö.rdag. Ferialdag . Kvatemberfasteclag.
18. Söndarr. Fjä1•de i Advent.
19. Måndag. Ferialdag,
20. 'risdag. , Vigildag ti.11 Apost. Thomas
fest.
21. Onsdag·. S.t. 'Dho:mas. Apostel.
22. Torsdag. Ferialdag.
23. Fredag. Ferialdag,
24. · Lördag: Julafton. Vigilfastedag.
25. Söndag. Jt1ldagen, Vå1• Herres Jesu
K1•isti födelse,

�6. Mändag. St. Stephanus. Protomarty
ren.
27. 'risdag. St. Johannes. Apostel. Evan
gelist.
28. Onsdag. Menlösa barnens dag.
29. To,rsclag. St. Thomas. Biskop. Mar
tyr.
30. Fredag. Ferialclag.
31. Lördag. St. Silvester. I. Påve. �1artyr.

KYR K L I GA KU N Ge> R E LS E R
St, Erik.

'l',orscla,gen elen 10 nov. Sedvanlig Sakra
mentsanclakt kl. 8 f. m.
1L örclagen den 19 nov. S :a Elisabeths
fest. Högtidlig mässa med sång kl.
½ 9 f. m.
· skolmäss,a om vardagarna kl. ½ 9 ·f. m.
Söndagen elen 11 december. Maria -obefl.
avlelses- fest.

S :ta Eurrenia.

'l'orsdagen den 10 I\OV. Secl'l'iUilig Sakra
mentsanclakt kl. 8 f. m.
Lördagen elen 19 nav. ( S :a Elisab eth.)
Högtidlig mässa med sakramental välsig
nelse kl. 8 f. m .
Skolmässa varje opsclag kl. ½ 9 f. m .
Söndagen elen H decemb er. Maria obefl.
avlelses fest.

Helga Leli:'a'mens Gille.

Rosenkransanclakt med predikan fredagarna den 4 november och 2 december i St.
Eriks kyrka kl. ½ 8 e. m. Kommunionmening : November : De arma själarna i skärs
elden, December : Våra katoliker i lands orten.

Gudstjänstord ning i våra övriga kyrkor.
GöTEDORG.

S :t Josefs kyrka (Spannmålsgatan 18.)
Söndagar : kl. 7 f. rn. Stilla mässa ; kl. 10
f. m. Högmässa· med predikan ; kl. 5 e. m.
Aftonsång. (f.r. -o. m. advent med predi
kan.) Vardagar : kl. 7 och 7,30 f. m. Stilla
mässor. (Tisdagar och fredagar Skolmäs
sa kl. 8,30 i st. för 7,30) .
MAUlö.

I V:år Frälsares kyrka (Kanalgatan 2).
Söndagar : kl. 7,30 f. m. Stilla mässa. Kl.
10,30 f. m. Högmässa med predikan. Kl.

, 6 e. m. , Afton?·udstjänst. Vardagar : Kl. 8
f. m. Stilla mässa.
.
NORRKöPING
I I Kapellet (Skolgatan 24, 1 tr. ) . Sönda
gar : Kl. 10 f. m. Mässa med predikan,
Varclaga.r : KL ,8 f. m'. Stilla mässa.·
GÄVLE.

I S :t Pauli kyrka (N. Centmlgatan iO) .
Söndagar : kl. 8 f. m. Stilla mässa; kl, -1:1
f. m. Högmässa med predikan. Kl. 5 e. m.
Aftongudstjänst (fr. o. m. advent : med
predikan) . Vardagar : I{l. 7,15 _och 8 t!\ m.
Stilla mässor.
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Hos vaktmästaren vid S :ta Eugenia kyrka :

Thomas a Kempis

Kristi efterföljelse
Från grundtexten översatt av

a. J.

V. ERICSSON.

Obs.I Nedsatt pris Kr. 5;
Passa tillfället I Endast ett fåtal ex. kvar.
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Framkallar
K o p i e rar
F o rs f a r a r

K A T O L S K A B e> C K E R

som finnas att tillgå hos vaktmästaren vid S : ta Eugenia kyrka, Norra Smedj egatan 24,
· Sto cl�ho lm.
. NYA TESTAllIENTET. översatt från FILOTEA. Vägledning till ett gudaktigt
Vulgatan av pasto r J. P. E. Benelius. liv av S ; t Frilins av Sales.
Med förklarande anmärkningar, alfabetiskt
P1•is inb. k1•, 3: ,.
sakregister och synoptisk tavla till . de
VARA FÄDERS TRO. Av Kardinal James
fyir,a evangelierna, t.j ugutvä helsidesplan
Gib):J ons.
soher samt mänga vignetter.
Pris inb. kr. 8: ....,.,
Pris inb. kr, 3: -.
KATOLSI{ KATEKES fö r det i\postoli&ka
CECILIA. Samling av ky rkliga hymner.
Vikariatet i Sverige.
( Text samt no ter fö r en sängröst. )
Pris inb. kr. 2: so.·
· ' Pris inb. kr 3 : 50.
OREMUS, Katolsk b önbok.
Pris i skinnband med guldsnitt kr. 6: -,
i klotband med rött snitt kr. 4 : -.

L

PROTESTANTISM

Pris inb. kr. 1: 50.

Llnko lnBlo ms Boktr. A.-B.. Stooklb.olm t9!i.
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