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å Credo kan ske, på alla postanstalter i riket. Från och med ,andra
årgången 1921 år prenumerationspriset för helår Kr. 10: ....:.., för halv�
år Kr. 5: - och för kvartal Kr. 2: 50. Lösnummerpriset är 1 Kr.
Sidoantalet, som vid första årgångens början utlovades till 8, har
svällt ut till 20 å 24. Pr,enumeranterna få alltså härvidlag cirka tre ,
gånger vad som utlovats. Den proportionsvis särdeles blygsamma höj�
ningen: av priset torde således vara mer än tillräckligt motiverad, även om
man skulle uraktlåta att ta . i betraktande de oerhört uppskruvade
pappers� och tryckomkostnaderna.
Vi äro övertygade om att ingen skall låta sig avskräckas av den
lilla nödvändiga prisförhöjningen.

Prenumerera på

C R E D O!

l l l l l l l l l l l l [ l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !I I I I I I I I
Redaktiqn och expedition: Biblioteksgatan 29, Stockholm.

L.________________J

�KATOLSK• TIDSKRIFT�

11111111111111111111111111111111111111111111111,_111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

N:r 2

Februari

1921

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Rogrc Cbristcligc suar
til[
tqe spörsmaaI som

KoninQ
. 6östarr till sw�rigis RHQ�
Iobt wbgaa tiU sitl7 gantsd7e Kiercferij,
berammebe aff

Brod�r Pauto fi�H�.
Väldiger Furste och 1näktiger
herl'e, Herr Gusta!f Erfäson: ko
nung till Sveriges rike, Broder
Paulus He,lie hälsar med nåcl och
fred uti Christo Jesu.
Att må,ng·a länder och rik-en,
Väldiger Furste och Mäktiger
Herre, träda :från sina föräldrairs
tro och Jagar, det fönmdrar nlig
icfoe när så mycket som att det
kristeliga riket Sverig1es innebyg
gare och infödda adel nu i denna
fal så mycket förvända,s till kät
terska och, o'kristeliga lä:rdomar
emot den fasthet, som rulla. deras
föräldr,a r hava b:evisat .sig f1ti, se
d.an sa:mma rike Mev kallat till
den kristna tron och budorden av

Sancto Ansgario och sedan där
utinnan stadfäst av Sa.ncto Sig
frido. Ty befruktar jag, att elen
övergå
plåga snarligen vill
S,nerig·es :rike, som det profetera
des om uti samme sancti Sigifridi
levnad av hans systersöner, som
någr.a, omilda och og1ärningsmän
läto hernJlig,en döda och dräpa.
Denna ville cl.ock Gud i sin
välsignade nåd och miskuncl
avstyra i vår tid! Men jag· besin
na:r jämväl, att vad som nu är för
händer i Sverig·es rilrn och i .flera
andra måste v:ara Guds rättfär
diga •dom och stränga rätt, emedan
vi .icke ha.va aktat det bucls�rnp
och den uppenbairelse han haver
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oss ,f.öreskrivit 9ch sänt med sin
heilig.a ,profetissa, sancta Birgitta,
och andra heliga profeter. Ty de
hava så kLarlig·en profeterat om
denna tids v,edermöda, att om icke
hat och gir�gfuet oss halde förblin
dat, försoffat och förlbistrat, w av
hennes uppenbarelse sannerligen
rn:åste besinna och förstå, att vad
som nu bullras oc'h förvändes i den
helga Kyrkan /blott är,o Anti
kristi, det är Kristi rhotståndares,
förgiftade seder, cfunder och an
slag. Särdel1es förstå: vi detta .av
det som s<krives uti hennes fjärcle
bofo och trettiotreclj,e ka])itel och
trettio1sjätte och femtioanclra ka
pitlet. Men också; av <len sjätte
bo�ens, sextiosjuncle �mpitel och
dellJ sjunde bokens ,sjunde och
å:tto:n:de kapitel, vilfoet nu vore för
långt att särsk.i;lt förtälja, vad
hon myckiet vidlyftigt beskriver
båide i dessa böelcer, som nu nämd:a
äro och i flera andra. Allt detta
kan
Eders
Nåde yttermera
erfara och ,granska uti samma
böeker, som finnas uti Sverig,es, ri
ke bålde på:. latin och påJ svenska.
Docl]c diet är min mening, att hon
skall helh,e läsas på svenska än .på
Latin, ty hon är ej så förståeligt
uttryckt p
· åi rätt och god latin, so111
hon väl vore värcl. Ty . förmodar
jag, . artt hon ha,�er något: mera
över sig uti d•et mM hon först
skrevs på, och särdeles hos .svenske
män, som veta och bäst förstå! ,s,itt
tl1n,gomåls naturliga egendom.lig·
het. Men nu lb:etänker jag1 detta
ruHr,arnest, förty va,cr hon s1krev för
halfthund,taicle år sedan, beg1ynner
nu nästan· att gå, i fullbordan ibåde
ont omi:lda kimgar och fo.rsta:r, om
ondsint · Och okristelig adel öch
ri�derskap, som varken skulle a1,
tU: ,cfära,s 1,iddareed eller löfte, ord
eller brev. Men var och en skulle
göra �rad honom lyster mot kris
tendmnens sec1' och skick, mot präs
tefakapets makt oeih ära och mot
sina fäders tro och lagar.
Öch synnerligen haver jag
detta besinnat, sedan några
spörsmål utgingo under Eders
Nådes fursteliga namn och titel.

Dessa föras nu omkring 1
alla land, Ed!ers Kungliga Maje
stät till stor misstanke och förakt.
Dock har jag länge varit av den
111,eningen, a:tt rnåJgon �,ättare av
Luthers anhängare lät dem utgå
med såidan titel, \för att ide skulle
synas hava något mera öv:er sig·,
när de voro under en så väldig
furstes och mäktig h:er1'es namn
utgångna. Men hur därmed! för
håUer sig, låte1, j.ag lig'g�a.
Det föll mig då i sinnet, att jag·
ville kortelig,en svara P'å· samma
spörsmål efter den kristnru Kyr
kans 'Sa11 na mening, oc11 helst som
mina förfäder p
. å mödernet äro
Eders Nådes fattiga undersåtar.
och som menige man i riket äro
mina kristeliga bröder och med
arv.ingair till Guc11s rik:e. Dem är
jag därföi·e pliktig att undervisa
01111 den sanning, som Guid haver
111,ie.· fiirlii,ut 01Jh dem anstår det .ati
veta, att de icke skola ,falla uti
kätteri från sin Gud och den all··
1nännelig.a kristna Kyr1mns gam
la tro, som är styrkt och b:eifästad
me,d så! många n:iarrtyrers b
, lod ocl1
.�å många Guds,· underliga tecken
och gärningar, ,de '<:lär drogo hela
världen till samma tro och lagar,
som hava nu hestått från sin för
sta begymre.Ise
nära femton
lrnfälr a år.
Oc'h fastän jag k,änrner många
visa och lärda män uti Sveriges
rike, som kunde hava g,jort detta
bättre än mi1r fåkunnighet och {uet
väl kan ,,ara, att de nu också1 iJ:Lava
gjort det, så fruktar. jag likvfö, att
de för olämpos skull icke tordes
diet s·å rundeligen ,göra, som de
både väl kunde och borde. Väklii.ge
män och mäktige het·rar fattas in
genting annat än sanningssäg.an
de m'än, Som orcle och skulle myc
ket påminna dem oc11 un{uervisa
dem om all deras bris, t. Och så
kan dock icke alltid! ske, ty var
man aktar nu mera sitt eget gagn
och sin profit än-han besinnar bå
de Guds förförnelse och Herrens
salighet. Och därför S' kona de her
rarna, först sig Själva · till synd
och sor,g· orh därnäst land och rike
1b
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till Qlbotlig skada och fördärv.
men sade sig strax vara undervi�
Dock vill jag också: svara så, att
sad av !himlen, att hans färdom var
dnt icke skall komma Eders Fur
sann och ingen anuan. Och· att
steligihet eHer Edert kungliga
ingen a.lls haft den rätta menin�
, on misstanke eller
nrumn till någ
gen om Den Heliga Skrift bland·
förakt ...
alla dödliga männi!skor, sedan de
Men vilken mening som f, innes
helga apostlarna voro här .pi! for:
hos Luther och hans anhängare
den . . . Sä.ger. någ·on, att Luther
nti dessa spörsmål, diet :ska.Il Eders
är en kättare, då v,r.ida de ny
�åde väl först,å av dessa svar, som , kristna med näsan och sätta upp
jag nu vill sätta samman ick,e för
ett grymt ansikte. Men om 111ågon
kättare och från den helga och
kallar alla martyr.er och bekänna
kril'ltna Kyrkans samfund av
l'e och andra Gudls helgon bedw
skurna människor men för kristna
ga·re, gycklare och själamördare,
Biskopar, Hel'l'aJ,' och Prelater. Ty
där.a v g,öra de sig, gnd gamllnan och
jag har icke skrivit dessa svar för
ett gapskratt . . . Kan icke Den
Heliga Skrift, utlagd Då det
att ställa till freds nå,gra kättare,
säisskilt icke nå'gra av Luthers· an
rätta sättet, ej ,den helga Kyrkans
hängare, ty deras sätt är nu så
dom, ,ej martyrernas blod! och
dant, att de vilja höra:s av alla men
helgemäns lärdom övervinna dem
låta sig· motsäg.as av ingen. Fö.r
och tillstol)pa deras skändlig,ru och
spotska mnn, så gör 111:itt fåkunni
några år sedan erbjöd sig Luther
att disputera mot hela värliden och
ga svar det än mirudre, so' m jag ej
då föllo hans ord slå, att om någon
heller låter utgå för ,dera:s .sk.ull
kunde undervisa honom om nå,got
utan för att iJJJugsvala .enfa1cli,g·a
bättre, så: ville han gärna vika.
och misströstande samveten ...
Det s'kall Ediers Nålde visserligen
Men sedan han blivit förhä.rda'cl i
synd och odygd och såi ,b'unden av
tro, att om deras· hela lärdom' är
vise mäns motsk'äl, att 'han icke
sann och .fa:st, då var där aldrig
mer kunde vrida ·eller slingra sig,
någon kr: sten man i Sveriges rilm
då fick han ett .annat så.nne. Nu
utom dem, som nu äro Luthers an
nangare . . . Så att Sigfr�clus bis
s-ägC'r han, att han av ingen ska
kop, Ericns konung, Brynolfns
pad varelse vill läras eller unlder
biskop, Renricus, Sancta Birgitta,
visas ej heller .av Guds änglar, ty
han låtsar sig· vara clleras herre
Katharina, Helena och andra heli
ga människor, som Sveriges rike
och mycket visare än a.lla. prorfe:ter,
som någonsin hav,a levat. Ty vill
vadt beg·åvat med, skulle då vara
till evig tid fördömda med det rne
han, att man skall höra honom i
nigai kristna folket, som hittii.11all 'hans lärdom, när han IräJdandags varit haver uti samma
efter icke vill hava eller tåJa nå
rilke . . .
got motstånd eller någon g·ensä
Ty beder jag, Eders Nålcle öcl
sägelse. Utan han vill höras, av all
mjukeligen, att I anamrn,en denna
värl'den, li'kisom han var Guld själv,
undervi,sning ut.i den bälsta me
som talade och va.r närvarande
ni'llg. Om jag icke har funnit de
hä
' r på. jorden, oc'h: som ,fanns här
bästa orden med tillbörligt och
ingen Gulds ståthållare, ja, so1n
bekvämt tal, så har min mening
hade aldrig· någon sådan if.unnits,
dock varit god, (det känner Gud).
alltsedan kristendomen begyntes
Den samme Gud gi've Eders Nåde
förrutan Luther allena. För1stJ hän
sköt han sin sak till ett allmänt
. alla de råd honom kunna tJänfras,
att hela Sveriges rike må kunna
kyrkomöte, var och när ett såldant
vara bestårud.ancl1e.
än1 k'om att hiåUas. Därnäst till fy
ra av de yppersta högskolorna,
Ova[lst, ående. är ett utdrag ur en längre
och då också des,s a sa,de honom
sl�rift av Paulus Heliä (Povl He1gesen),
emot och för:clömde •hans kätteri,
som skal,! tjäna som svar på dEJ "Tio · (se
nare tolv) spörsmål", som den svensl,e
då vill han icke höra på någon,
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lu tl:eranen Laurentius Andrre under Gustaf
I : s riamn och mecl dennes gillande för
fattat för den lutherska propagandan.
Povl Helgesen var elen lärclaste och clu kti- gaste försvararen av vå'l• katolska tro i
Norden under 1500-talets svåra omstört
ningsticl. Född i Varberg år 1480 b lev
han 1519 prior för karmeHtet',k lostret i
Köpenhamn och 15211 sin ordens provins.la!

för hela Nrnrden. Ar 1536, den danska p!'O
te&tantismens seg.eråJr, försvinner ha:n
plötsligt från skådeplatsen, antagligen hem
ligt röjd ur vägen. Vi ha bibehållit elen
gammaldanska rubr-iken för detta int1·es
santa hisboriska dokument ; det övriga ha
vi ansett lämpligare att öve,rsätta s1i a It
envar må lmnna njuta av dess alltj ä m t
aktu ella innehåll.

DEN N E ÄR ARVI N GEN.
Omkring sekelskiftet skr.ev en
gång en protestantisk präst vid
Jakobskirken i Köpenhamn en
serie tidningsartildar mot elen lrn 
tolska Kyrkan i Danmark, i vilka
han alklel,es särskilt anklagade
1-ienne för att vara ofosterländsk,
odansk, främmande för fädernes
landets historia och intressen.
Dessa pastor Krag·hs enfaldiga
beskyllningar väckte den starkas
te indignation hos pastor Frede
riksen, en ung lmtolsk präst, som
just fått i uppdrag att skriva en
dikt till en påvefest i huvudsta
den. Eldad av harmen skrev han
de temperamentsfulla stroferna :
"At

Katholikkerne smukt skal
erindre . . .
vi er kun Grnster i Dannemarks
Land,
det er en tale, vi ikke kan hindre
lad dem saa raabe som de har
Fors-tand . . . "
I hänförda ord pekar här skal
rlen på Danmarks storhetstid, som
sammanföll med dess katolska
epok. Ty det var 1wder medelti
den, som landet nadde sin högsta
poli�ka maktställning, v,ilken
snart störtade sa'lllJilan, sedan
protestantismen från Tyskland
gjort sin invasion i konung Val
dema1�s rike.
Sedan den romerska kristendo
men av den hell. Aµsgar och hans
pfterföljare inplantats hos det

råa, men kraftiga och bilclb ara
vikingaf.olket på Jylland och nt
me:d Bältenas och Sundets skän
der, danades där karaktärer, på en
gång danska och katolska, till' vil
ka ej blott vi utan aJlla komman
de generationer med beunclran
måste se upp. Danmarks civilisa
tion och dess katol,slrn statskonst
inleddes och utvecklades då av
ärkebiskoparna Absalon och A.n
dreas Suneson, den hel. KjeU aY
Viborg, den helige Vilhelm, Kund
den helige, Knud Lavard, drott
ning Dagmar och Drottning Mar
gareta.
De danska hjältarna
kämpade både för att utvidga fos
terlandets
kristenhetens
och
gränser. ,Det var under ett: så
dant härnadståg till de baltiska
länderna, som symbolen för det
kr1stna fosterlandet, Dannebro
gen, skänktes f1t Danmarks ko
nung och f.olk.
Med sanning kan pastor Frerl e
riksen sjunga i samma dikt:
"Og naar v1 henter Histori en
frem, _
er det nok os, som er her i vort
Hj em!
Ansgar og Aksel og Birger o,g
Gunner,
Dagmar og Thure og Esbern og
Knud.
Vilhelm og Vo1mer - og gav v1
oss Stunder,
snart et katholsk Alfabet fik vi
ud,"
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Folkets både materiella och
andlig·a kultur g·enomträngdes av
den katolska kristendomens anda
och kraft.
Överallt Teste sig· kyrkor och
kloster. Det är från denna tid, som
Ribes, Viborgs, Odenses, Roskildes
och Lunds monumentala cl omer
härstamma. Cistersienserna, S :t
Bernhanls andliga söner, anlacle
Esroms kloster, premonstraten
serna klostret i Börglum, 'birgit
tinerna konventen i Maribo och
I\'[ariager, för att blott nämna
några exempel. Franciskanerna
ägde vid medeltidens slut i Dan
mark 22 kloster.
Mån,ga vallfartsorter funnos
också', dit folket drog för att få
rikligare nåd och anropa mäktiga
skyidclspatroners förböner : Vår
Fru åkallades vid Karup i Jyl
l and, Knucl elen helige i Odense,
Kund Lavard vid Haralclsteds
skog mitt på Själland.
Pastor Frecleriksen påminner
även om dessa fakta :
''Trindt vore Domkirker raaber j o
alle :
Vi er katholske hver eneste Sten! "
Fullt kunna vi dock ej förstå
denna Danmarks och Nordens
s ,a 11 11 a storhetstid, det katolska
samväxandets period, om vi ej
kasta en blick på dess egenartade,
så eminent nationella och kristna
diktning. Många av dessa verk
ha tyvärr gått förlorade. Bä,st få
vi kanske en föreställning om de
ras halrt, om vi studera de isländ
ska skaldestycken ,som inspire
rats av den första kristna förlrnn
nelsen. Det avlägsna l,sland har
bättre än de övriga skandinavis
ka rikena bevarat sin litteratur,
vilken på sätt och vis kan gälla
som E.tt exempel på den nordiska
rllktningen i allmänhet under
denna period. De skandinaviska
Jäudt>rnfö: poesi var nämligen då
till största delen samnordisk. Där
för kunna också vi nu i SveriJ,'e
känna, a t t cl e t t a ä r v å T t.
I dessa verk hade den friska och

uriginella nordiska uppfattningen
ingått en intim förening med den
rena och ädla kristna andan.
Man tänke endast på eddadikter
såsom V a 1 a n s s p å d o 111
och S o [ s å n g e n och L i 1 j a
av Eystein Åsgrimsson.
Ur V a [ a ill 8
Sp ådo m
vilja vi blott anföra de kända ra
derna:
':En sal ser hon fagrare
än solen stånda,
täckt med guld,
på Gimle.
Där skola hövdingtrogna
härskaror bo
och i alla tid
äga hugnad."
Och ur S o l s å n g e n :
''Män jag såg,
som sörjt för sin moder
och givit henne mat i mun,
deras vilorum voro
vackert pyntade
ställda på himmelens strålar.
Allsmäktige fader,
lika mäktige son,
och du himmelens helig·e ande !
Dig heder jag oss skilja,
·du som själv oss sJmpat,
från allt som ont är.*
Kunna vi ej, när vi tänka på
dessa dik;ter, instämma med pas
tor Frederiksen:
"Dansk

og

katholsk er som
Hrcegte · og MaUe;
s1Jörg vore Skjalde hver eneste
en ...
Ja, naar vi henter Historien freIJ.1,
er det nok {),S, som er her i vort
Hjem!"
Om vi på detta sätt fördjupa
oss i Danmarks ärorika historia,
* ) Ännu i dag finnas också ,en mängd
danska fol ksagor ocll folkvisor kvar, vilka
tydligt låta oss förstå, h11r djupt den
katolska religionen trängt · necl 'i' folkets
sj äl, hur intimt den förenat sig med . elen.
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för!ltå vi, att man om våra dagars
danska katQlska Kyrka med full
rätt kan .säga : D e n n e ä r
a r v i n g e n. Hävdernas vitt
nesbörd pekar oclrnå på oss alla
skandinaviska katoliker i nutiden,
och det lyder oförtydbart med
s·annin.g·,ens egen röst : D e s s a
ä r o a r v i n g a r n a, a r v i n
g a r n a t i 1 1 d e n n o r cl i
ska forntidens härl�
g a s t e s k a t t e r,
Om någon ännu skul[e tvivla
på det inre samrnanharng et mel
lan det bästa av dansk kultur och
katolsk Jcristendorn, bedja vi ho
nom lägga märke till, hur natur
ligt och så att säga självfaUet den
moderna dansk-katolska Kyrkm1
anknyter till de äkta nationella
traditionerna.
De katolska ledarna i Danmark
ha tagit som en allmän, princip
att väcka til,1 liv fdlkets minnen
från medeltiden. Särskilt ha1� den
na s· trävan vm·it en av ledstjär
norna för den nuvarande aposto
lisfoe vikariens, biskop von Euchs,
hela missionsarbete. I fjärde bo
ken av sin självbiografi, Mit Livs
Legende, ha,r .Johannes .Jörgensen
träffande skildrat den,na sida av
den vördade och energiske över
heridens verksamhet :
" Hvad der er sket i Biskop von
Euchs lange Bispetid, och hvad
der er det uberegneligt store
Resu[tat af hans Liv, er da dette,
at nu kan man for Alvor v.::ere
KathoEk baade i Köbenhavn o,g
Slagelse, ja emdog i Randböldal og·
mellem de jydske Bakker . . . Og
endnu et har .Johannes von Euch
virket - Katholicismen i Dan
mark er under ham bleven dansk
Katholicisme.. . utrmttelig har
han derfor forkyndt, at hvad han
bragte, var intet nyt eller uden
landsk - det var vore F!::edres
Tro og vore M0dres Kirke, d�t var
den Kristendom, Ansgar havcle
forkyndt, Hellig Kund udgyclt sit
Blod for, og i hvis Sakramenters
signede Skyg
, ge Dronning Dag-

mar og Dronnii1g :Niargarete hav
de lukkEJt cleres 0jne till den evige
Hvile",
Redan från sina första år som
missionspräst i Danmark har 'bis
kop von Euch kämpat för att få
en d a n s k katolsk församling.
Ra�1s företrädare som kyrkoherde
i Fredericia haide avskaffat den
förut vanliga tyska predikan och
dib psalmsången under gud:;
tjänsterna i stadens kato:Jska kyr
ka. För att tillförsäkra sig hjälp
från mäktiga förespråkare i him
melen ställde biskop von Euch
sitt apostoliska arbete under de
danska helgonens beskydd. Sär
skilt ofta har han manat till vör
daude av S:t Ansgar och S :t
Kund, vilkas bikler han låtit in
sätta i sitt biskopliga vapen.
Såsom kyrkoherde i Fredericia
högtidlighöll han tusenårsminnet
av S :t Ansgars dörl den 3 februa
ri 1865 med en festlig oktav.
Varje afton besteg han därunder
1n·edikstolen och talade med en
tusiastiska ord om den hel. Ans
gars verk i fon1tid och nutid.
Firanrlet av Nordens apostel bar
genast rik frukt i talrika konver
sioner.
Från klosterkyrkan i Korvey
har biskop von Euch förvärvat en
dyrbar relik av S :t Ansgar, som
han låtit lägga i ett p räktigt
skrin, vilket varje år högtidligen
utställes på helgonets fest och se
dan på aftonen i högt1dlig proces
sion bäres genom bisko1Jskyrkan i
Köpenhamn, som är invigd å t
Nordens apostel.
Efter den helige konung Kund
har kyrkan i Fredericia uppkal
lats. Den 10 juli varje år brnka
talrika danska katoliker vallfärda
till hjältelrnnungens grav i Oden
se, och biskopen har ofta själv va
rit med i s1Jetsen för pilgrimerna.
I denna stad hade ju den ädle
fursten utkämpat den sista kam
pen mot den nästan ut.döda he
dendomen, hans martyrdöd där
hade betecknat kristendomens de
finitiva genombrott i Danmark.
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Konungarna residerade under me
de[tiden gärna där, Odense blev
då nästan landets andra huvud
Över
nationalhelgonets
stqd.
grav byggdes S :t Knuds ståtliga
domkyrka, som ännu finnes kvar.
Även till den plats, där den hel.
Knud Lavard stupade vid Ha
raldsteds skog, vallfärda nu dan
ska pilgrimer.
Ofrta uppkallas föreningar och
brödraskap efter de gamla foster
ländska helgonen. Hertug Knuds
Divi'sion och Dronning 1VI argare
tes Tropp äro liktydiga med Dan
marks manliga och kvinnliga kaAnsgariustolska scoutkårer.
Bonifacius-förnningen
insam�ar
medel för den katolska mis
sionen i Danmark, Ansg·arius
föreningen stö.d er dess litterära
propaganda. S :t Knuds Broder
skab bekämpar alkoholmissbru
ket. En förening 'är helgad, åt
den hel. Birgitta. Vid Stenosgade
i Köpenhamn ligger S : t Knuds
katolska realskola. Själ va gatan
har på katolskt initiativ uppkal
lats efter den ädle och ryktbare
danske
naturvetenskapsmannen
och konvertiten under det. sjutton
de årlrnnclradet Nikolaus Steno,
vilken slutade som katolsk biskop
över de skandinaviska länderna.
Med en anslående fest firades 700årsminnet av biskop Absalon,
som pastor Frederiksen kallar
"endnu i vor Have det fejreste
Trrn". Den katolska danska ung
domen i Köpenhamn arbetar nu
på
att bygga en "Absalons
Gaard". Med stora högtidligheter
firas Valdemarsdagen den 15 ju
ni av Danmarks katoliker, sär
skilt med pontifikalmässa i S : t
Ansgars kyrka.
Vid planfäggandet av missions
arbetet har biskop von Euch med
förkärlek utvalt de platser som
äga rika minnen från medeltidens
kyrkliga liv : Odense, S : t Kunds
stad, Horsens, där ännu Vor Frel
sers Kirke och gråbrödrakyrkan
vittna om fädernas fromhet, Hel
singör, som vackert och pietets-

fullt restamerat sitt Helligaands
hospital och sin Mariakyrka med
rosengård och härlig·a kloster
trädgårdar, Roskilde, som under
den katolska tiden ägde 13 kyrk
torn, 14 kyrkor och 6 kloster. Den
nybygda katolska S : t Laurentii
kyrka i sistnänmda stad äger p å
baldakinen över a!ltaret konstnär
ligt utförda målningar förestäl
lande danska helgon. Där läsas
nu åter de själamässor, som drott
ning Margareta stiftade att hållas
i . dornkyrkan "tili evärdeliga ti
der".
Ofta invig·as de nya katolska
templen åt medeltidens danska
och nordiska helgon. Vi känna
redan S : t Kunds Kirke i Frede
ncrn och S : t Ansgars Kirke i
Köpenhamn. Maribo fick år 1897
en ny Birgit.takyrka, i Svendborg
har det katolska templet invigts
åt S : t Knud, i Ringsted åt den
hel. Knud Lavard.
De medeltida kongregationerna,
som inlagt ovärderliga föTtjänster
i, den da,nska civiilisatiionens hi
storia, vända nu tillbaka den ena
efter den andra. Dominikanerna
ha slagit sig ned på B ornholm,
franciskanerna i Maribo, premon
stratenserna i Vejle och Nestved,
.Ja, man väntar, säges det, också
att snart fa hälsa cistersienser
nunnorna välkomna.
Kronan sattes på en hel e1)')ks
arbete när den katolska hierar
kien och den apostoliska succes
sion011 år 1892 återupprättades i
Danmark, i det Leo XIII då gjor
de prefekten von Euch til[ biskop
över det danska vikariatet.
I sin lilla vnc-kra bok "Til .Jesns
ved Maria" har baronessan E.
Rosenörn-Lehn på Ett originellt.
och poetiskt sätt visat, hur sam
b andet med larnlets katol•-:lrn forn
tid nu åter knytes :
"Se dig ud over Landet, du dan
ske Sjrnl ! Se Skoven langs Fj ord
og Sund staar tjeldet paany i sit
gmnne Sommerskrud, og d e tu
sinrle Minder bryder frem og
* Kursiv. av artikelförf.
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blomstrer i Solskinsfrycl : f o r
K i r k e n e r g e n o p s t a n
d. e n i D a 11 m a r k. * Ansgars
og Rimherts Efterfälgere boer
midt ibland os.
Viecle Klokker
ringer a t t e r* over Vange. D an
ske Tung-er lover a t t e r* Jesus
Ohristus i Alterets Sakramente ;
og hvor Jesus er, der er hans hel
lige Moder".
Det nya katolska Danmark får
en för varje år allt rikare littera
tur, som åter leder folkets tankar
till medeltidens minnen och själv
ständigt bygger vidare därpå.
Niels Hansen har bl. a. skrivit en
innehållsrik och fä.svärcl bok om
"Vore Helg·,ener".
Den utmärkte och fint b.i!klade
katolske skalden och språkman
nen Halfdan Kejser hade ett upp
märksamt öga för <len intima för
bindelsen mellan ,danskhet och lrn
tolicism. I en a"v de :många sköna
hymner han skrivit utropar han
med hänförelse :
• Kursiv. aY artikelförf.

"A t t e r*

rejses
Danmarks
Kirke
viet incl m ed AnsgaTs N avn.
Nej, det el' netop vor eneste
Tanke :
Danmark, o bliv dog igen, hvad
du Yar !"
Även de danska protestanterna
börja nu, liksom de svenska, aLlt
mer intresseTa sig föl' landets ka
t olska minnen, säTskilt för de
gam'la kyrkoTna.
Även många
av dem ana måhända, att det ej
finnes något samband mellan äk
ta danskt . själsliv och lutherdo
men, såsom pastor Frecleriksen så
träffande uttryckt det :
Ej var den sachsisk den frodige
Ranke,
atter vi plante i Hj erternes Kar.
Ja endast om elen gamla katol
ska Kyrkan i N oTden kan med s an
ning- sägas : D e n n e ä r a r
v i n g e n.
B o t v i cl.

Prenumerera.
på. och verka. för spridningen a.v

Nordens katolska. fidnin.ga.r!
Credo, ka.folsk tidskritt, Stockholm.
Nordisk Ugeblad for ka.tholske Kristne. Köpenha.mn.
SL Olav, ka.tolsk tidende. Krisfia.nia..
Kai{jolsk ungdom. Kopenha.mn.
Jesu fjjertes-Budbringer. Aa.rhus.
Få.s på. a.lla. postkontor.
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Sankt Laurentii Stad, som en moder du står
på den leende slätten vid sjön.
Liksom nu har du stått där i tusende år,
och ditt huvud du sänkt som i bön.
Sankt Laurentii Stad, du var mäktig engång.
Hela Norden då löd dina bud.
Under väldiga valv hördes munkarnas sång,
och var sten lyfte sinnet till Gud.
Sankt Laurentii Stad, minns du Absalons namn,
och säg, kommer du Eskil ihåg?
Mången gudinvigd sjä l har du närt vid din famn.
Månget helgon din modersblick såg.
Sankt Laurentii Stad då i sanning du var,
ty Laurentius ägde din jord,
dina hus och din kyrka, som ännu finns kvar,
a l l t var hans genom konungens ord.
Sankt Laurentii Stad, ack . hur kom det sig då,'
att du rövats av främmande hand,
att ej kyrkor och kloster mer kvar fingo stå,
att din prakt blev ruiner och sand?
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Sankt Laurentii Stad, du står sörjande än,
då du minnes förnedringens stund.
Biskop Birgers förbann_elser följa de män,
som då skändat din helgade grund.
Sankt Laurentii Stad, en gång drottning i Nord
låg du ensam och glömd många år,
och ett främmande släkte nu trampar din jord.
Eget barn ej sin moder förstår.
Sankt Laurentii Stad, jag vill bli där du ar.
Jag med stolthet dig nämner min mor.
Och din heliga forntid och mark har jag kär.
På din ljusnande framtid jag tror.
Sankt Laurentii Stad ! Under framtidens sol
jag dig skådar i morgonens ljus.
Och i koret står återrest Absalons stol.
Rökverk doftar vid orgelens brus.
Sankt Laurentii Stad är du en gång då,
och!,vårt hopp blir i sanning förbytt.
Som en skyddsvakt de heliga bilderna stå
kring h a n s tron, som allt gammalt gör nytt.
B e rn dt D a v i d A s s a r s s o n .

OM SAN KT LAURENTII STAD.
Några förklarande ord.
Genom ett högtidligt gåvobrev av elen
21 mJj 1085 skänkte Knut elen helige ,en
stor elel av stadens Lunds område t,ill c1en
helige Laur, erntius, domkyrkans skydels,
patron. Det är därför ,ej blott ett b ilcllikt
talesätt, när vi • k alla elen gamla, äeevö!l'
cliga metropolen : S a n k t L a u r e n t •i i
Stad
.Mkebislrnp B irg,er Gunnarsson (14981519) , kloclrnreson från Halland, anord
nade g1enom ,ett stiftelsebrev strax före
sin elöd särsl,ilcla gudstjänster i Lunds

clornky,rkas krypta till Vår Frus ära. Om
. någon i framtiden skulle "förakta och
kränka" denna fromma stiftelse , >Jiotar
honom stiftelseurlmnclen med ,evig för
dömelse.
Eskil yar 1137- 1177, 1\,bsalon 1177- 1201
ärkebiskop av Luncl.
P å vignet,ten återfinner man en av c1e
äldsta bevaraele ,av!Jilclningrurna av elen
gamla Laurent-iistaclen, som under sin
blornstringsticl ägde över 20 l,Fk-or och 7
kloster.
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SVRRMERI OG KATHOLICISME.
Det hamcler Gang paa Gang; at
Kaitholikker ,ombal1es som et svrer
merisk Folkef rercl. Man mener i
dem at se F1 antasi-Mennesker, dm:
af Kirken hylcles incl i en blid,
farvemrettet Atmosfrere af mys
rtisik Fromhecl. De lml0rte .Kirke
ruder, elen evige Larmpes ·skrelven
cle Flamme, Rogelsesduften og de
,skonne Kirkeklmcler, tror ma,n,
sretter Katholikkens Sjrnl ,i beha
gelige og cluhnencle Svingninger ;
kort sagt, ma111 forklarer Kiirkens
Styrke -ve1cl en hypnotiserernde
J\{aigit, elen v:ecl hemmelighedsfll!kl
Romantik ovier _ ov, er Si1111dene og
lrVorvecl den holder dem fast.
En s1a; ada11 Tankeg'ang er det
for en Katholik meget morsomt og
unclerho�clencle at stiaia over for.
Det grnMer 11'er som i saa mange
rfiug, at ,,Kirk1erucle11 ska,l ses
i 11 cl ,e f r a og ,ikke u c1 ,e f r a for
at fOTsfoas".
Saadanne Mmmeskers Syn pa1a
vor Kirke [acler ,c;trnrkt tnecle
frem Aarsagen til al M:usforstaa
else og Forva.nskninig hos dem,
der ,staar ucleirfor : 0 v e r f 1 a
d i s k h e cl Deres Biik ser kun
de yclre Ting, de fatter ikke, hva.d
der ligger bag, Krnrnen kentler de
ikke, og dog vil de forkla1,e ; Re
sultatet bliver cler,efter.
Det er iovrigi forstaaeligt nok,
Kom1binationen af
hvorlecles
Svamneri og Katholicism opsta,ar
i disse Hjerner.
Forst er det M i cl cl ,e l' a 1 cl e
r e 11, cler a1'ler,ede i Skolebornene
inclprentes som_ den katholrske og
cl e r f o r dunkle, mystiske, svrnr
meriske T,id.
Den litterrnre romantiske Strom
ning har 1S1ikkeit og1saa bidraget
til at gore katholsk lig ,svrermerisk.
Romantikken, d:er ,strnrkt reagere
de mod Klassicismens klare, men
stive og kedelige Stil, s0gte en
Tumleplard1s for sin mod Mystik
dmgne Fantasi, og elen fa.n dt Micl
delalderen. D e 11 laa tillstrmkke
ligt langt borte og var tilstrmkke-

ligt liclt belyst af klar Videnskab
til at vmre Scene for en Digters
velkomponerecle, smmgtencle eller
grnopvmkkencle
Begivenheder.
Den katil1'olske Kirkes Ejendom
nl'eligheder og isrer alt, hvad dm·
havcle H}lecl Klosterliv at gor,e , var
,,gefundenes Fressen". Kirkenis
inclre Liv v:ar dif'r hverken For
staaelsie eller Interesse for, .og
m1a11 uojecles med de ydre Formm·,
,cler uchnmrlret od sig anvenlde
som Kulisser . Den anclelige Micl
clelakler-Litteratur, cler dervecl
fi,emkom, var fortrinligt egnet tlil
·at samm;eublancle ·Begreherne Ka
tholicisl11'e og Svrermeri. Lrese
r, en sh1gte med Sprending Skikl
ringer ,af et l�afä<Ylsk Maskeracle
Liv, cler uclhulet for al Kmrne og
indre Sammenhrnng, uden at stil
le Krav til Eftertanke, som en
veltillavet Ret blev isat til Livis
1necl god Appetit.
Her kommer vi iucl paa clet,
der ismr i vor Trcl vistuok rum
mer den ,sforste Fare for svigten
cle Forsta,aet1se af vor Kirke.
Man er mere og mere kommet til
at betragte Religion restetisk i
Stedet for at betragte elen etisk.
Det liog1ske Sandhedsbegreb er
stmrkt svrekket. En ung Man'd,
cler af Nysgerri ghecl havcle lrest
en Katek1smus igennem, udtalte,
at han fa.ndt den 11 y cl e � i g. Der
v,ar for ham ingen Tanke om det
betyclelig vigtigere Sporgsmaal,
hvorviclt elen var s a n d eller ikke.
Dervecl hrenger meg,en misfor:..
staaet Opfättelse af vor yclre
Krav paa Sk0nhecl samriJ.en.
Dersom man begreb, hvacl cler i
dei1 ,,svmrnrerisk" udsmykkede
IGrke er det v re s e n t 1 i g e o g
b re r e n d e, fattecle man, at clette
for K1atholikken bestaar i den gri
bonde og ,alvorlige Realitet, at sel
ve den almmgtig1e Gucl er til Ste
cle, 1saia vilde man vist nok komme
til ,at fäa et liclt renclret Syn paa
,,Kirke-Svrermeriet". Det vilde
da gaa op for Fofä:, at den Skon4

1l
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hed, nmn s0ger at ,skabe i lmthol
ske Kirker, er et svagt, men n0cl
vencligt Ucltryk for elen Respeid
og H�lclest, man 0nsker at vise
det hellige Sted.
Bes0ger man gam'le Domki:rker,
maa man ofte beunclre den utroli
ge Flicl og Kunstfl:er.dighed, hvor
mecl de er blevne uclsmykke'de lige
til ,de mindste Stenblomster og
Ornamrnnter, der er fremstillede
med samme Omhu og Aklmrates
se, som .ailt det 0vriige. Hvorledes
forlrlare dette, om ikke det skyl
d�s en dyh Forsfaaelse ·af Guds
husets Vaml.
Iov1iigt er det en Latterlighed
at tale om Svrerm.eri, hvor det grel'
der 1rntolsk Liv, naar man ved,
hvor alvorrig, n0gtern og til en
vis Gra1d ,strengt, KiTker tager pa1a
Liv,ets Forhold. Gives der vel' no
get . mere alvorligt og gTelt end f.
Eks. Skriftemaalet. Der er vist
ingen Grund til ,at befrygte, at en
Katho]ik, der er optaget af Skrif
temaa1stanker, skal vugges i
svrermerislm Stemninger.
Men Kilosterlivet da !
Ligger
der ikke Romantik ,og slumr,er i
enhver Krog af et Kloster �
Jeg har for nylig bes0gt et
Trappistkloster ved Soligny i
Nordf,rankrig. Jeg har boet flerre
Da;ge i Klosteret og har haft et
ret tydeligt Indtryk af; hy,a,cl
K'1osterliv er. Dette gjorde mig
det klart, at der nreppe ka1i fankes
et mindre romantisk og .svrerme1

risk Liv end Kilosterliv. Den
strenge Dagsorden, det meg1et le
gemlige Al'bejcle, som haade Fred
re og Bmdre uclforte - Trapp�,s
terne er Jorclcly1\kere - og isrer
den nmsten uafibruclne Bon er lidet
Stemninger. Jeg f.attede, at Klos
terlivet er det mest oph0jecle Liv,
som et Memrnske vel kan leve, for
di 'der bycles Leigemet saa llidt og
,Aanclen så.a uernclelig meget, men
jeg forstocl ogisaa, at det vilde
vrere GaLslrnb at kalcle dette Liv
,svrermerisk.
J eg bor selv i et Prresteismninar
i Paris. VOl't Liv har et Mostei"
ligt Prreg paa Grund af den faste
Dagsorden og det strerkt religiose
Prmg. Men iintet ligger os saa
fjrernt som Svremneri. Vi fönder
dette Liv idee�t som Forberedelse
til Pnestens Gerning, men kun
ren og skrer Pligtfolelse og Vilj e
til at fore et ophojet Kald ud i
JJi.vet holder os bundne.
Der kunde anfores et Utal af
Eksenl'pler paa vor Kirlrns Nog
ternhed, men j eg anser det for
unodverndigt.
E:n]wer, ider har virkelig Kencl
skap til Kirken, ved, at Di;J,ar elens
Ma.gt er saa stor og 'vicltorn
sprendencle, naar elen igennem to
Tusind Aar hat staaet mokket og
indflydel'&esrig, saa er det ,ene og
alene, fordi den er hygget paa det
mest so'licle . Materiale, cler gives :
Sanclheiclen.
Gav von Benzon.
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NÅGRA PERSONLIGA MIN NEN
AV LAN S G REVE JOHAN LUDVIG
HOLSTEIN �LED REBO RG.
mig : en bredaxlad gestalt med.
E j långt frå'l.1 den minnesrika
staden Roskilde ligger ett för
hög panna och \b estämda drag,
nämt
och vackert her,r esäte,
till vilka det vita skägget gav ett
patriarkaliskt utseende. I sin ung
Ledreborg. Det är dit jag� skulle
dom var han smärt och ståtlig.
vilj a föra Credos läsare, ty för
Den överlägsna intelligensen och
, dem äger det ett särskilt intresse
den vinnande älskvärd,heten .b ibe
såso1n varande den fraunst�ende
höll han oförminskade in i ålder
politikern oclh konvertiten greve
domen. Jag n1inns, hur jag sär
Johan Ludvig· Holsteins hemort.
skilt gladde mi�,
Under en följd
då den gamle
av · år kom jag
greven själv fö.
ofta . dit som
revisade prakt·
gäst, d å hans
våningens sam
b ägge d öt t r a r
lade skatter av
voro mina vän·
familjeporträ t t,
ner, och idel
tavlor och hol
g o d a, v a c k r a
ländska o. fran
minnen har jag
ska mäs tare,
därifrån.
miniatyrrnmlin Slottet är upp
gen, de i tapis
fört i 1 700-tals
stil av en greve
seri broderad e
stolarna i salon
H o l s t e in; det
gen och de öv
ser furstligt ut,
omgivet av sina
riga antika möb
lerna. Man såg,
fristående flyg·
att han hyste
]ar, ett större
f ö r s t å e l s e för
torn över vagns
det stycke kul
porten och flera
tur, han fått i
e konomi byggna·
arv att bevaka .
der. En mycket
Men jag kan ej
lång alle av se
heller glömma
kelgamla träd
den begrundan
- känd i hela
de, klara blicken
Danmark - ·le·
i hans ögon, dli
der d i t f r å n
han om aftnar
Roskilde lands
na stod m e d
väg. Smak och
Leclreborgs slott.
t=dn långa pipa
elegans råder i
i handen bredvid) den j ättelika: eld
slottsbyggnadens stil, o. de vackra
staden (den var något enastående
.terras,serna, SonL si1utta neclM,1 par
vad storleken beträffar) i vardags
ken, förhöja skönhetsintrycket än
rummet. Han talade då gärna po
mera. Fideikommisset var ett av
de största länen i Danmark ; bör
litik och om kyrklig,a förhållan
den. Det var ett sant nöje att :höra
diga sädesfält omväxlande med
honom, ty han var v äl förtrogen·
präktiga skogar, välbyggda arren
med dessa ämnen.
degårda'r och idyl liska S)nåstugor.
Hurudan v ar nu ägaren till aUt
I aderton år (1872- 1890) hade .
han ju varit dansk riksclag,sman,
detta1 Jag ser !honom framför
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och en av lecla.rna för d et modera
ta vänsterpartiet, känd för sin väl
talighet och sin skicklighet i re
plikerna. Väl knrndc han stundom
slåi -över o eh bliva alltför skarp i
sina uttalanden. Det l åg nog all
tid ett visst sj älvhärskaredrag
över honom. "Ser dn, 'kring elen
starke anden alltirl starka vingar
växa, va'cl rår örnen väl därföd"
sj unger Tegner. Han var en ärlig·,
sanningsökanrle natur, och då, han
g,enom studier, särskilt av ·kyrko
historien, lärde känna katolska
Kyrkan, beslöt han vid tjug, o åtta
års ålder att .lämna statskyrkan.
Han upptog:;; i Kyrkan tillika med
sin unga maka, Henriette Löven
örn, som varit hovfröken hos
drottning Lnuise. Deras konver
sion väckte uppseen de, och hans
föräldrnr vorn allt annat än nöj
d a. Men han var ej elen, som lät
förmå sig att vika från vad han
ansåg v ara rätt. Senare blev även
hans m or, Engenie Holstein fransyska av reformert tro - ka
tolik. Hon dog vid 93 •års ålder och
var en l iv.lig, intelligent kvinna.
Av henne haide han ärvt den
snalbba uppfattningen och det
säkra 0111dö111et, som i så hög grad
utmärkte hcnom. Han g•jorde in
tryck a,v atit vara något världs
främmandc, dock ej .så, att han
föraktade denna världens goda,
men han undvek sällskapsliv och
var gärna ,ensam 1ned sina böcker.
Mgt R H. Bensons bok "VäTldens
Herre'' l äste h an med stort intres
se. Den 1n•ofetiska synen på Euro
JJaS framHcl fängslade h o n o m,
som varm; med om sitt lands för
fatthingsstrid,er, och det religiösa
inslaget kunde ej annat än tilltala
honom.
I kretsen av sin familj trivdes
greve Holstein bäst. Ett av hans
största nöjen var att OTganiE",era
utlflykte1' till .skog·en, d,å vai· han
glad oc,h livlig, berättade anekdo
ter med dansk humor och var sjä
len i det hel a. En och annan gång·
uppsöktes han av d'8m, vilka lik
som han verkade för samhällets
bästa. Jag minns särskilt. att d en

senare konEleljpl'esiclenten Zahle
ba· d att få göra honom sitt ·b esök,
då han håföt tal i den närbelägna
Hert'h a-dalen, oc,h han mottogs
även, ehuru han ej var av sa.nuna
politiska färg som greve Holstein.
Hans menings:f rände fröken Marie
Lassen, redaktör för en inflytelse
rik landsortstidning i Venstres
anda, kom även till Ledreborg,
och ehuru gamle gr, e ven i allmän
het ej gillade kvinnor.s inbland
ning i politiken, erkände h an hen- •
nes stora
egåvn.ing, men ansåg
henne vara ett nndantag. - En
gång väcktes han tll' sin lugna
tillvaro. År 1909 kom försvarsfrå
gan i Danmark i en återvänds
gränd, ingen viUe 1Jåtaga sig an
svaret att onlna, densamma.
Då
lrnllades greve Holstein av konung
Fredrik VIII till konseljpr, e si'clent.
Han •åtog sig v1d sjuttiö års ålder
den svåra uppgiften och r: e
nomdrev med s,tor energi sitt för
slag.
I sammanhang härmed fick han
en läng,e närd önskan uppfylld.
Ledreborgs slottskapell hade se
dan !faderns död stått stä11gt ; för
ut hac1'e det använts för protesfan
tisk gudstjänst. Förg1äves hade
gTeve Holst, ein anhållit om till
stånd att låta läsa mässan dät. Nn
då han gjort fosterlandet så stota
tjänster, kunde detta ej nekas ho
nom. Kapell et ell er kyrkan är
sanunanbyggt m ed slottet. Det
äger ett förtjusande vackert alta
re, ,predikstol, dopfunt samt org·el
läktare och snidad'e !b änkar. I fa_
milj ens loge fanns upphängd e11
tavla, föres,tällam:le Luther och de
övriga reformatorerna, troligen
ditsatt av en nitisk, luföersk för
fader. Hans fromma, katofälrn ätt
l ing' lät .borttaga, den ocJ1 gladde
sig åt att varj e söndag en präst
från Roskilde läste mässan där.
Grevinnan Hentiette spelade själv
orgeln då och vid välsig•nelsean
dakten. Hon var god som en än
gel, mild och vänlig i sitt uppträ
ciande. Of.ta var hon u1iptagen
med att översätta J.ohannes Jöi·
gensens böcker till tyska. Eljest
1b
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var hon i , färd med aU virka ylle
schalar och vantar till fattiga
barn. Om höstarna, då, J osefsyst
rarna skulle hava, haza.r, voro hen11es flitiga fingrar sysselsatta med
att sy kläder till dockor, som ut
lottades. På bazaren presiclerade
hon vid ett stå1uu och v ar en ivrig
försä1j erska.
En stor sorg dra bade Jienne och
maken, då deras äldste son Kund,
sina föräldrar,s glädje och stolthet,
dog vid unga år. Senare miste de
även dottern Caroline vid en
olyckshändelse, ett fall i en trap1b

pa. Hon saknades djupt, och då
var religionen den bästa trösten
för den sörjande familjen.
1912 såg jag g, a.mle greven för
sista gången, han dog i mars sam
ma år. Till hans griftefär<li samla
des hög och låg, i synnerhet stora
bondeskaror, som i !honom sett en
hövding, En helgjuten karaMär,
en from kristen och en v arm pa
triot var han livet igenom, en
aristokrat till an,den såväl som till
börden, för vilken mänsklighetens
högsta mål ej voTo främmande.
K. S p a r r e.

PARADISETS BLOMMA.
Jcsu hjärta, ros av gull,
parncliscts blomnia,
se, cl1:n kalk, av kärlek full
gar dn Wl vårt fromma.
Helga ros, så nnclerbar,
joHlens rwncl elit, smyckat har.
Jesn hjärta, lilja vit,
clagg i kalken glinclrnr,
och blancl all vår sorg och split
ljus clii mot oss tinclrnr.
111ccl din dagg, clitt täresvall,
reno 088 från synclen all!
Jcsu, hjärtas 1·å'cla blom.,,
blå'clancle cl·n brinner,
u,r cl·in bloclkalks helgeclo1n
os8 clin strålglans hinner.
I vårt bi·å'st .clitt blocl iitgju,t,
·i clin kalk oss innesl1tt!
Sigurd Dahllå'f.
(U1;

"Jungfru

Marie iland".)
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lighet", "att känna sig u:ppbyggcl",
ocli dylikt, som ,bestämma dessa
flyktiga turisters och esteters
"svenskmannad0111" i en livsav
göran1 cle sanningsfråga. Och :C:]etta
påpekas med en viss förtjusnring
och stolthet. För övrigt är svårt
att förstå, varför na:mn som
Sti,iml:b erg och Ola Hansson, om
vilkas ställning tiU elen ka tolrsika
tron dock åtskilligt vore att ,säg'a,
i detta: sammanilmng fö1�big1åtts
mecl fullständig, tystnad.
Credos Torn ligger insvept i
hemlig,hetisfullt ' j anruarimörker.
I Vår Lösens sista, numnrnr för
Nyss har det nya året börjat. Hm_·
klaraT Manfrecl Bj örkqvist i en ar
tikel om A t h a n a' s i a n n m ,
skall det väl s1utai? Det ligger
osäkerhet , i luften, oc'h åskan slår
att "ingen makt på j oi.cten, skall
ner i Klara �cyrka mitt i januari.
kunna mer än tillfäUigtvis tvinga
vårt 1wotestantiska släkte tillbaka
Väktaren spejar frågande ut i
eller lcvarhåilla 1d et under en yttre
skumrasket. Från alla håll söker
han efter nyheter, som kunna , läroauktoritet. De som öirska: 11;åhjälpa honom att tyda tvdens tec
got såiclant önska det omöjliga ken.
eller de önska Rom". Alltså.
Inom det "protestantislrn släktet"
F y r a h u n d r a å r s rn i n n e t
n11åste var och en få! tro vad han
a v G ll s t a f V a s a s v a 1
behagar. Dell' ene kan förne1rn
til1 dalkarlahärens hövitsman har
Gucls tillvaro, den andre själens
söndagen den 23 ja111nari firats
oc]öcllighet, den tredje skiHnaden
med
t a c k s ä g· e 1 s e b ö n
i
mellan gott och ont, elen fjärde
alla statskyrkans kyrkor !
möjligheten att finna en enda sä
ker sanning. Och ingen yttre
I V å r L ö s e n s för övrigt
läroauktoritet får tålas, frnlll
ganska intetsäga:rrde och hopploc
kunde fälla ett avgöraride. Var
lrnde
j u 1 n u m 111 e r
1920
och en går sin väg. Och hur skall
finns också en artikel, som kunde
ett sådant samfnn:Ct kunna, hålia
intres,s era Credos lä:sare. D en bär1en
samman, särskilt sedan de ,som
pompös rubrik : Romen:kt kyrkoliv
inom detsamma representera det
inför svenskmannadoni under ,1800sunda .förnuftet enligt artikelför
talet. S v e rr s k m a n n a cl o rn ?
fattarens underförståJckla spådom
Visserligen är det åtskilliga inom
rä;dl d a t sig över till Rom1
littei·aturens område höga aukto
riteter fr.åu 1800-talets Sverige,
Den 15 december 1920 avlade
som h ä1· citeras : Atterbom, Fre
konung Kr istian X av
dr.ika Bremer, Viktor Ryclherg,
D a n m a r k ett högtidligt 'be
Snoils'k y, Men svenskmanua1clom 1
sök hos påven. Ett betydelsefullt
Skall detta: ord uppfattas som ,b e
tidens tecken, som mycket glatt
röm eller ironi ? Alclrig ä.r det tal
och uppmuntrat våra danska tros
om djupg1ående studier över ro
förvanter.
merskt kyrkoliv, om vetenskaplig
uppfattning, om strävan efter
Den 16 sistliclne december hölls
olbjektivt bedömancle, om allt
i Rom ett h e rn 1 i g t k o IJ1 s i s
t o r i n m. 21 kardinaler deltogo
dJetta, s·om framförallt erf01·dras
för ett vägande slutomdörne i en
i ,detsamma. I sitt stora tal vid
detta högtidliga tillfälle framhöll
viktig fråga, Nej, det år "guds
d en Helige Fadern särskilt t v å or
tjänstens skönhet", "den katolska
kyrkomns·iken", "påvens personsaker till bedrövelse. Först oc11
1

1
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främst var det den ovänliga och
utmanande hållning, ,som en stor
del .av {l!et tjeckoslovakiska präs
terskapet intog mot de kyr'kliga
myndigheterna, som ver. kade ned
stämmande. Men ocksåJ de hinder,
soni åtskiUiga värl'dsliga myndig
heter ,p å, sista tiden lagt i den ka
tolska
väg,
hednamlissionen:s
måste anses djupt beklagliga.
I sitt svar på ka:rdinalern,as jul
uppvaktning den 24 december på
pekade påven ,bland annat, att än
nu ett ,styvt arbete återstår för att
få verklig frid på jorl(len.
K a r c1 i n a 1 N e t t o, den för
ut"\,arande p a t r i a T k e n a v
L i s s a h o n, haT, i dagaTna ,av
gå:tt med döden i ett francis1rnner
kloster i näTheten av Madrid. Han
utnämldes till ka:l'Clinal reclian ål'
1884 och blev genom, revolutionen
1910 fördriven från PoTtugal.
Till kaTdinal Dubois' efterträda
Te som ä r k e b i s k o p av
R o u e n har utsetts Mg-r. Andre
du Bo.is de la Villeraibel, bis1rnp av
Amiens.
I M e x i k o har· det katolska
livet på allra sista. tiden visat ett
stOTslaget u1Jpsving. Ett särskilt
förbum:l för den katolska ung'do
men har bildats och hal' Tedan
över 90 aktiva centralföTeningar
spr.ickla över hela landet. På, ini
tiativ av KolumbusTicldania i För
enta <Staterna ha de mexikanska
katolikerna anorii:lnat en särsk i ld
"påvens ,dJag", som vaTje ål' skall
firas med s, tora festligheter. I
MeTicla, huvudstaden i den Tika
provinsen Yucatan Täknar Bönens
Aposto1at mer än 5,000 medlem
niar. Under fastan: förra året
hölls en folkmission i Aguascalien
tes, en stad på! 36,000 in,vånaTe.
Denna: avslutades mecl en högtid
lig generalkommunion i stadens 7
kyrko.r, som dåJ rä:lma'Cle omkring
35,000 nattvardsgäster, däTibland
naturligtvis :också åtskilliga från
kringliggande landsbygd. Denna

allmänna uppryckning· inom den
förut så dåsig·a: mexikanska. kris
tenheten är så mycket mera gläd
jande S-Om denna nu hotas av
t v e n n e i n v a. s i o n e r. Dels
förbereda. nämligen sekterna i
Förenta StateTna en ,omfattande
propaganda i det sydlig·a grann
landet, som de vilja "civilisera".
Dels ligger i .Mexiko liksom över
allt 1 världen bolsjevismen och
luraT.
I U n g e r n äromonarkisterna
splittrade i två: grupper. För den
ena finnes en: dast e n suverän
möjlig, e:x:kejsar Karl av Öster
rike, krönt till UngeTns konung
med den heliga Stefans 1uona i
Bnlclapest. den 31 deeeinher 1916.
Dessa s. k. legitimister Täkna sina
flesta anhängare bland katoliker
na. Den andra gruppen har tyd
ligen sinru blickar riktad! på nuva
rande riksfö1,estå:11daren amiral
Hortliy, smn ju med: Tätta är yt
terst populär. Då: han emellertid
ä,r protestant, finnru katoliJkenia
honom mindre lämplig att uppsti
ga på sankt Stefans tron.
I "Les N.ouvelle·s Religieuses"
Nr 24 för 1920 finner man en med
mycken förståelse och sa.kkunskap
skriven uppsats on1 d e t y s k a
k a t o l i k e r n ru s n u v a r, a n 
d e s t ä 1 1 n i n g·. Särskilt ·frnm
hål1es skolfrågornas centi,ala be
tydelse och på!pekas, att det k
' atol
slrn Tyie.kland står utmärkt väl
rustat mot ett eventuellt angrepp
påJ r. eligionsunclervisningen i sko
loTna. En särskild förening till
försvar' för de katolska skoJ.orna
är sålunda, biMad i Di.tsse1dorf och
de tyska :biskoparna: följa, händel
seutvecklingen på detta område
med vakna ögxm.
Credo har av e n i K T i s t i a
n i a b o s a t t, n ·O r s k k a t n1 i k fått mottaga en stöne pen
ninggåva på själva Sankt Knut8
dag. Hä1, se vi den katolska skan
dinavismen på ett ovanligt hel
gjutet sätt omsatt i g·ärning.
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Fastån F ö r e 11 t a S t a t e r
n a .som ;bekant hör til1 de mest
toleranta, länder J)W jordeu, fin
nas likväl allt j ämt å:tski1lig·a sta
ter i den stora Unionen, där kato
li,kerna: så1 mycket som möjligt
trakasseras. Fraimförallt är detta
fallet i Florida, Alabama och all
deles särskilt i GeOTgia. I denna
sista: stat ha emellertid katoliker
na på sistone med osedvanlig
energi och klokhet börjat en re
gel.rätt försvarska:ml)an:j. Utgå
ende från den princil)'en, att mot
ståndarnas o k u n n i g h e t om
vår tro är {Uen eg·entlig·en orsaken
till deras misstroende mot oss ha
v;åra trosförvanter i Georg·ia IJå

äk ta amerikanskt maner låtit
sprida över 200,000 traktater till
den katolska. trons försvar över
hela sin stat. Under den st01,111,
som Ullpväcktes genom denna väl
diga s'kriftss1widning·, var man
noga på sin vakt, att intet enda
angrepp JJå Kyrkan i dag·spressen
fick förbliva obesvarat. Enligt
vrucl ,biskopen av Savannah bety
gar, ha nu ka.to1skfientliga artik
lar b
. livit alltmer sällsynta i
Georg·ias tidningar. Många all
varliga sökare ha blivit upplysta,
de värsta motståndarna ha l)löts
ligen blivit alldeles tysta och
slutligen
ha de "outhärdliga
meTa blivit betydligt lättade.

GALILEIFRÅGAN.
(Eftei· ett föredrag)

II.
Galilei, som 1592 blivit professor i
Padua, visade där en brist på
själ..ibehärslkning, _s,om innehöll
fröet tilll hans kommande olyckor.
Han tyclks hava varit specialist
på lJTiOTitetsstricler, i vilka han
stundom visade nästan förföljelse
vansinne och vanligen uttalade
sig om sina motståndare på; ett
sä,tt som påminner om Luther.
Det hör till historien, att han i
flerta.let fall hade alldeles orätt.
G. flyttade år 1600 till Florens,
kallad till ho,,filosof och hovmate
matiker hos storhertig·en av Tos
kana. År 1610 b
, lev han dessutom
åter proifessor i matematik i Pisa.
Ungefär mellan åren 1597 och 1610
falla hans 'berömdaste upptäck
ter, t. ex. lagarne för '1rr-oppars
fall och för pendelsväng-ninganie
m. fi. fenomen, ·alla inom m e k a
n i k e n s område. Det hör ök.re.r
lmv.uc1taget .i'hiåg1lrnmmas, att G.
var f y s i k e r, och att det däl'för
är alldeles felaktigt att kalla ho
nom för en av de största bland a s-

t r o n o m e r; i det fallet står han
långt tillbaka för t. ex. Tyko Bra
he och Kepler. Inte ens uppfin
ningen av k�karen, som brukat
tillskriva.s honom, äT hans egen ;
den uppfinningen g·j ordes enligt
hans eg-et erkänna.nde först av en
holländsk inskumenitmakare. Det
ta må ej 'hiniClra vårt erkännande
av att :han var en av de förste,
s-om tänkte pål att Tikta kikarn
mnt himlava'lrvet. Han påvisade
därvid att solen hade :fläckar, vi
dare U1)pfäcikte han må111berg·en,
Jupiters månar samt att Saturnus
i tulben v1s!a de en märkvärdig, tfrån
klotformen avvikan.de skepnad.
Att denna berodde på att SatuT
nus är omgiven a.v en lysande
ring· 'blev {lärnmot b
· evisat först ef
ter G:s clö,d.
Hans upptäckter vunno mycket
eik.ännande a'Y hans vänner, bl. a.
av rkardinal Bar1berini, vilken se
dermera sås, om på've skul'le anonl
na processen emot G. Men efter
den första allmänna begejstringen
kom en tiHnyktrandets t,id. Vi må
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ej förrvåna oss däröver : G:& upp
täckter stoclo mot en över 1100årig tradition och, vad. värre var,
upptä0kterna kunde icke genast
vei,iifiera,s på g-runcl av de först
konstl'uerade ki1rnrnes ofuUkom
ligheter. Man 1kuncle t. ex. ick
' e
bestämt avgöra, huruvida Satur
nus' ring fak:tisk,1.J exister,acle eller
huruvida den icke kunde förklaras
genom dublbellbikler och spegling i
linserna. T. o. m. Kepler kunde
icke trots måinadslånga försök
klart konsta,tera existensen av Ju
piters niånar och ,rn:å,nga, · som ,frin
g·o dbse1,vera dem i G : s egen 1dlka
re, kunde enda'st s e dilf•f usa l,j,us
reflexer. Detta uppgives hava be
rott bl. a. på att man i ihörjan icke
tänkte på: att gÖTa okmlaret för
ställbart, så att bilden kom på
avståndet för tydligt seende, vil
ket som rbekant är olika för
vai1je ö·ga. Det är således för
klarligt, att det allmänna er
kännandet tog tid, 00h det är en
dast en gammal falbel, att man, det
vill naturligtvis säga munkar och
jesuiter, icke v i '1 1 e se i kikaren
eller ville förklara det man s•åg
för djäv
, ulens •bländverk. För öv
råg,t, de rfäTsta fackastronomer,
som• medelst en fö1,bättrad ki,kare
verifierade G : s upptäckter, voro
vid
jesuitkolle
prorf.essorerna
giet i Rom, framiför allt den be
römde pater Clavius. Sedan er
kännandet .f,rån rfackmännens sida
kommit, re�,te G. p
, ,å pater Clavins'
inbjudan tiU Rom, demorntrerade
med sin kikare sina upptäckter i
en kaTd
, inals trädgård, förvärvade
inflytelserika vänner b
, land kardi
na.len1a och 111ottogs av påv
, en
Paul V i särskikl, mycket vi.in
skaplig audiens.
Hur var det under sådana för
hå:Jlanden möjlig,t att G. snart rå
kade i stTid med Kyå:an � Svaret
ä:r att han i sitt lovvärda försök
att göra elen lieliocentriska•planet
teorien från hypotes till evident
sanning kom in 1J1å områden, där
Kylkan har monopol, nämligen
bibeltolkningen. Han mottog av
sina vänner det rådet att fram'lä g-

ga klara naturvetenskapliga skäl
för jordens rörelser, och utlovade
också detta. Men hans fö1,sök
måste anses misslyckade. Såisom
bevis framdr,og han t. ex. Jupiter
och dess månsystem. Som redan
hans samtid insåg, är ju detta in
tet ·bevis alls ; Jupiter kunde i alla
fall röra siig1 kring j 01,d.en, trots att
dess månar omkretsade d ensamma.
Hade
hållit
[ian
emellertid
sig inom astronomiens omrä:do,
hade det aldrig· e:xirsterat, någ·on
Galillcif1,å1ga. Men ,så:smn komple
ment till sina misslyckade astro
nomiska 1bevis gjorde han utflyk
ter påJ teologiens och ,särski'lt bi
belto'lk:ningens område, och detta i
en arrogant och utmanande form.
Det ä,r då ej att undra på, att sa
ken drog's inför inkvisitionen,
som närmast ha.de att vaka över
o'behörigt intrång frå�1 lelkmännenrs
sida på vad som enlig·t gudomlig
anmdning tiilfäör det KyrkEga
läroämnet allena. Kyrkan är på
goda g,runder ifråga om sin äm
betsförvaltnrng extremt aristokra
ti,silc i motsats till el e n 1bolsj evikis
F-0ljden
protestantismen.
ka
blev att G. föi,bjöds att i sin lä
rarverksamhet uppträ:da som ko
pernikan, men ing·alunda att ar,be
ta för anskaf1fande av säkra rent
astronomiska bevis för Koperni
lms' teori. Koperni1rns hok ,blev
satt på: index, donec conigatnr,
d. v. s. tiUs den rättas. Dessa änd
ringar rörde för övrigt .från vår
synpurnkt rena struntsaker och
ging.o lrnvndsa1digen ut på att
mildra några1 apocliiktis1rn omdö
men, som på den tiden hade endast
hypotetisk karaktär. Av hela den
na affär har man gjort alldeles för
mycket väsen. Den he'lige fadern
mottog G. i en audiens, vilken
räckte 3 kvart, och försäkrade
därvid G., enligt dennes egen
uppgift, om sin oförändediga väl
vilja samt att G. vid denna kon
trovers gjort ett mycket gott in
tryck på kardrnalerna. Med den
påvliga ofelbarheten har denna
sak icke det minsta att skaffa re
dan av den grimcl att domsfols-
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utslaget aldrig publicerades. Kar
dinal Bellarmi'll sade till G. : Jag
säger, att om ett verkligt tbevis
lämnas för a.t t jorden roterar
kring· solen, så iblir det nöd,vän
digt att giva närmare förklarin
g·ar på de ställen i den heliga
skrift, som synas motsäga detta,
odh vi komma hellre att säg,a, att
vi missiförstått dessa ställen än
att :förklar· a det för falskt, som är
verkligt bevisat. 8 år därefter
sade, enligt vad G. själv !berättar,
elen dålvarancle påven att det ing,a
lunda var lrnns .avsikt att förklara
Kopernik1ns' t,eori såsom kätteri, li
ka litet som Kyrkan hittills hade
gjorii;. Och slutligen må auiföras
ett påstående av elen berömde
antiklerikale zoologen Huxley,
nämligen att G:s motståndare ha
de de bättre skälen.
Denna första [rnntrovers (pro
cess är ett iför hö·gticlligt ord), som
vi endast i korthet iberört, var en
förpostfärrdning till el e n långt all
varligare sammanstötningen 1633,
vid vilken vi skola uppehålla oss
nåJg,ot uiJförligare.
LEf.ter idomstolisutslag1et
1616
återvände G. till Florens för att i
lugn och ro fortsätta si'lla natur
vetenskapliga studier. Det är att
märka, att detta möj<liggjordes
genom k y r k l i ·g a medel. Avlö
ningen iför hans 1Jrofessur, som ic
ke var förenad me.d före'läsnings
e:ikyldig'het, lbestricldes nämlig·en
mEXl påvens tillståncl ur kyrkans
tionden. Hade man i Rom velat
träJff, a G. foännJbarare, hade man
mycket väl kunnat draga in 'hans
arv.ode, såJ m,yoket mer som ,dess
r.ätt•sliga karaktär icke var fullt
oomstri,dd. Betec1mande är, att de
juridiska tvivlen l1ävdes först
1629 g·enom en sä:rskrld undersök
ning av ·en kommitte med nio
medlemmar, blam:1 dem två domi
nikaner och två. j esuiter, ett nytt
bevi,s ,på va,cl som numera är all
mänt erkänt, nämligen att G. just
bland ordensmän och präster hade
sina bästa gynnare och vänner.
G :s rent a,stronomis[rn verksam
het var efter 1616 obetydlig. Hal).

tycktes Hksom förut ej kunna låta
bli att 1•Mrn i hälftig.a strider, sär
skilt prioritetsst1"ide1�, angående
upptäckter.
naturvetenskapliga
N å1gra vetenskaplig'a bevis för
den sanna karaktären av pla
neternas rörelser kunde [ian ej
ästadkomma. Steg iför steg, över
gicki han .från hem1ig·t till o\fJfent
ligt brytande av sitt inför Index
kongregationen
avgivna lölfte.
Redan läTuge hade han hyst
en plan att skriva. ett vetemkap
ligt aribete om sina astrono
miska och fysikaliska å sikter och
att frai.11'stäl'la dem i sådan f· mm,
att hans motståndare ieke skulle
kunna komma rut honom. Åt sitt
a1;bete gav han titeln Dialog an
gående de båda världssystemen.
Seclalli han förgäves sökt tillåtelse
i Rom att trycka 1bolrnn, företog
han den utvägen att sända inlecl
nrngen. och avslutningen till cen
suren i Rom och lyckades på det
ta sätt rent ut sag,t fuska s,ig· till
ett imprimatur. Men därmed var
det oekså! slut ; de kyrklig·a myn
digheterna i Rom läto ej hua sig
v1clare. Så! Sil'art de första exem
plaren kommo till Rom, ·heslagto
gos de, och för:läggar, en i Florens
fick or, cler att inställa utsändan
de.t.
Innan vi g1å vidare, s kola vi
uppe�1ål'la oss vid niågra omdömen
om detta a,1-lbete. Det utgöres
formellt. sett ,a,v ett samtal mel'lan
tre pers, i oner, nämligen två repre
sentanter för Koperni'lms' planet
teori och en representant för
den aristoteliska natiuruppfattnin
gen. Innehållets kärna är en all
deles felaktig teori om ebb och
flod och en lillm1edes felaktig t eo
ri om so'lfläckarna, vilka teorier
enligt G:s mening· skulle lämna
oem:otsägliga bevis för jordens rö
relse. På grund av G :s stnra .ar:
seencle höjdes arbetet till skyar
na., äv, en av någTa präster, men så
vitt jag lmnnat finna icke av
fackastronomer. På grund aY
tidsavståndet och naturvetenska
pens framsteg lmn man nu för ti
den sälkrare värdesätta arbetet än
1
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v™:l sa:mtiden förmådde. För att
klargör.a dess värde må anföras
ett par omdömen.
Favaro, G : s redan omnämnde
utgiv1are och '.beundrare, säger :
Diafogen om de tviå världssyste
men hör till samtidens berömdas
te litteratur, men detta beror vi
da mer av det öde, som dra{blba:de
dess förfaJttare, änJ av dess inre
värde, som i rulla händelser över
trä:M:as av andra skdfter av den
ber.fönde veten.skapsniannen.
Moderna s1d!ldrare {IN astrono
miens historia förbigå i regel Dia
logens innehåll eller hänvisa; till
en år 1821 författad asfa:onomiens
his.toria av den berömde astr·ono
men, DelamJbre. Dennes omdö'm-a,
nå1got förkortat, lyder : Den be
römda Dialogen, som beredde sin
ffö,fattare så! my0ket oheh,ag, äT
icke av slto1� betyde'lse. Het godai den
innehåller går ofta förlorat på
grund av mindci.·e lyckliga snJbtili
teter. Överhrnvud taget skriver G.
tråkigt odh !brett. Man, finner in
tet bevis, som icke redan 1finnes i
bättre form 'h!os Kerpler. Hur kan
det lkomma sig·, att en matemati-

lrer som G. i0ke skänker någon
uppmä1•ksamhet åt Keplers lagar
om planeternas rörelse i ellipser
med solen som bräM1punkU Man
får det intryck, att G., som gjor
de så: mycl�et väsen av sina egna
upptäckter <mh med sådan iver tog
dem i anspråk för sig ensaim,
skänkte andl'.aS' upptäckter en
myeket underord11Jad · uppmärk
samhet.
Italienarna · be
römma hJans s.ti[, för oss förefa 
ler den något trög.
Med detta omdöme av en swk
kunnig harmonierar fög,a det om
döme, som man stundom p'åträfifar
i populärvetenskapliga a1•beten,
nämligen att Dialogen är G:s ge
nialaste verk. Man är mera ,be�
rätti,gad .att säga, att G. genom
sin :förhastade, formellt och reellt
oriktiga och ovetensUrnpliga popu
larisering av eifter doo tidens
ståndpunkt ihypotetiska astrono
miska lärosatser ,bragte mer för
virring till världen än positiv
uvplysning särskilt hos dem, s om
icke kunde ha något s j älvständigt
omdöme i s,j älva sa:kfrågan.
F. J. L i n d e r s.
1l

FRÅN VÅRA FÖRSAMLI N GAR
OCH FÖRENINGAR.
Under december och j anuari månader
hava Jrn:tolska gudstj äJnster hällits även å
följande platser : Horås, Fredriksdahl, Gam
lieby, Kronovall, Kulla, Linköping, Oskars
ström, Sturefors, 'l'ot·slrälla och örebro.
St. J o s e f s rf ö r e n i n g e n s i Stock
holm fö�·sta högtidssammanträde äg'de rum
s öndageTIJ den 2 januari i lokalen Götgatrun
46, varvid först namn och stadgelföränd
ring av den gamla Hantverka:reföreningen
företogs, varefter den gamla styrelsen en
hälldgt återvaldes. Ordförande är pastm
S. Nordmark. - Dä11efter samlades hela
förooingen med sin vör_dade protektor H .
l-L Biskopen, i spetsen i den endast av

j ullj usen upplysta, gamla vackra skol
salen,
där
en myoket lyckad jul
fest vicl·tog. Prog,rammet bj öd bl. a. p·å
sång av stj ärngossar och en lustig pan
tomim, utförd av några ungdomar, vilket
allt <livligt sente,r,ades tillsammans mecl
elen rikliga välfäg,naden. Tal höllos av H .
H. Biskopen, pastor Nordmark, herr A.
B ranclt m. fl. Till d100 glada stämningen
bidrog icke m�nst elen unisona sången, vari
alla deltogo med liv och lust. Herr Carl
Johanssen bjöd på några extra solonum
mer av sveinslm julsånger. Innan H. H .
Biskopen lämnade festen önskade han i
hj ärtliga ord den ombildade fö11enlng,en all
lyclm och framgång. Som ett gott tecken
tyclc�e han, att så många unga män och yng-
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Ungar slutit eiig samman under elen hieli
ge Josefs mäkti ga beskydd. At cle knä
böjande närvarande medclelacle han s,edan
s·in överhercleliga väl,s,ignelse.
'rill taok för det -outtl'öttHga al'bete, som
Elisabeth&ystrarna 1i St. Erikshemmet, Göt
gatan 46, a1ltid haft för Katolska Hantver
lmr, elf'örening,ens tl'evnad, hacle deruna med
anledning av s'itt upphfa'ancle föl' systra.r
nas små skyddslingar, barnen i St. E1t'iJrn
skola, bekostat en liten julfest måndagen
dan 3 janruari i n ämnda skolas dolrnler.
Barnen wmlacle& kring den strålande gra
nen ,och sj öngo sina små julsånger. Någ,ra
unga män biclrogo välv.i lli'gt till muntra
tionen med flera foomiska nummet'. Un
der lek och glam tillbragte de små sedan
aftonen kil'ing granen, glädjande sig över
sina små julg,åvor och cle vänliglfl ord,
som I-I. H. Biskop•en riktacle till dem.
Söndagen elen 2 januari firade föreningen
för unga flickor "Sursum Corcla" sitt tju
gufemå1,s jubi1eum m:ecl f estligheter ti skol
lokalerna å No•rr. Medlemmarna uppförde
härvid på ett förtjänstfullt sätt ett tea
terstycke "F a b i o 1 a", på vilket ct,e tyd
ligen nedlagt ett långt och krävande arbete,
både vad kostymerna och utförandet i öv
l'igt beträffar. Efter skå:clcspel,eit samlades
medlemmarna och clc inbjudna gästerna
kring cl'e lf:estligt mecl ljus o ch b lommor du
kade j ulbo'!'clen . Teaterstycl�et uppfördes
ytterligare två gånger å Trettondagen av
de outtröttliga ungdomarna.
B r o cl e r J o h a n n e s.

Elisabetförenin!Jen.

Då vi nu i vår f örsamling ära så lyck
liga att ha fått en egen tidning, och som
cl�n antagligen finnes i många hem och
fiv cn hittat vägen till ensamstående per
soner, så vore det karnske lämpligt att för
Cr,eclos, läsare säga några ,ord om vår kära
Elisabetförening. Det finnes kanske också
någon eller någm bland läsarna, som ej
känna till Elisabetföreningen elleT vad syf
te elen har. Diet häricler emellanåt, att elen
förväxlas med Elisabetsystrarna, som hu
vnclsa-k ligen ägna sig åt sjukvård.
I 311 år har nu Elisa1b etföreningoo arbe
tat ,inom församling-e n ; elen stiftades 1887
och har till änclam'ål att söka bjälpa min
dre lyckligt lottade medmänniskor. D etta
sker på olika sätt genom llyresbiclrag, sjuk
vårcis,hj,älp, hjälp in natura, anskaffandet
av platser o . s. v., l�jälp i rvilken form som
h-elst och på ett säU, som för elen b ehö
vande, blir till störst� nytta.
Enclast clamer kunna tillhöra föreningen
riol1 hava tilltr1\clc till dess sammankom-

ster, nren intet hinder finnes därför, att
icke herrarna inom församling,en kunna
intressera sig för Elisabetföreningen och
g-enom p enningelJidrag befrämja dess fram
gång ooll bestånd. Det borde ligga v,arj e
katolik varmt om ,hjärtat att efter bästa
förmåga söka deltaga i föreningens arb e 
te. Varj e bidrag mottag,es taoksamt, ooh
vad lförenill]gen gärna tager emot är av
lagda kläcler och s ärskilt skodon. Säkert
medför varj e gåva Gucls ,rika välsignelse
och på samma gång en inre tiillfredss,täl
l else från givarens sida över att kunna
dela med sig till de mindre lrnmedlade.
Särskilt skulle det glädja styrelsen , om
a n s l u t n i n g e n t i l l f ö ,r e n i n g e n, s
s a m im a n k o m s t e �· bleve litet talri
kane. D et finnes ännu många, som mecl
1itet god vilj,a skuUe kunna komma med
på clem, om ej regelbundet så dock emel
lanåt. De aktiva lmeclLemmarna träffas
i reg.el var 14 : de cag till symöte i folk
slcolans lolcal, Snickaregatan 7 I, mellan
kl. 7-9 e. m. Under det att meclLemmarna
sysselsätta sig med olika handarbeten åt
sina skyddslingar, håller föreningens cl i
r e k t ö r ,e,tt föredrag för de närvarande.
För
dem som äro alldeles förbin
clracle att aktivt deltaga, finnes -till
fälte att visa sitt intresse för arbetet ge
nom att b liva passiva medlemmar. Arsav
avgilften för cle ssa har varit 5 kr.
men från och med i åJr har styrelsen sett
sig nödsakad •att höja densamma till 10 kr.
Föreningen 1'äknar nu tiUsammans 87 m,ed
lemmar, av vilka största antalet äro pas
si,va.
Föreningslivet har i våra dagar fått ett
stort uppsving ooh särskilt k änner man
sig dragen thll de !föreningar, där något
nöje bjucle,s. Vad Elisab etföreningen kan
bjuda pä, är ej nöj e utan p 1 � k t, me,n jag
undrar, om ej ett nöj e smakar b.ättr,e
efter ,en pliiktuppfylleloo •och mämniskorna
ha plik,ter mot varandra och icke allra
minst mot sin behövande näst.a.
Föreningen är ,ej lycklig nog att äga
något 'kapital att stödja sin viwksamhiet
på. Endast kr. 3,403 : 49 finnas, avsatta att
tillgå vid s,ärskilt svåra tider ooh vem vet,
om dessa ej snar,t stunda,; arbetslösheten
tilltag-er ju mer och mer. 300 kr. får
föreningen årligen från kyrkokassan och
några hundra k�onor komma in i årsav
gifter ; detta jämte den liilla räntan p å dr
avsatta medlen utgör den enda säkra in
komst, som föreningen har ooh elen upp
gick åJr 1920 till kr. 809,93. De,t är sanner
ligen ej mycket att komma mecl i vår
cly1,ticl. Det är beklagligt, att ing,en tänker
på att donera något åt Elisabetföreningen.
ty cl1eit vore ett verkligt säkert stöd. om så
skedde. Nu måste föreningen i stället lita
på goda människors kärleksgävor. och
dessa ha ej heller uteblivi-t, Många 1iro
clie, till vilka föreningen står i stor tack
samhetsslmlcl för clei·as känlek o ch omtall]
k•e för sin nödlidande nästa.
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Elisabetföreningen hoppas att fartfaran.
de få vara innesluten i Edert goda minne,
Ni alla, som under ikatal troget hjälrpt
att understödja hennes arbete. Särskilt
glädjande lf.ör henne vore om var och en i
s,in stad ville för,söka att draga nya med
lemmar, till föreruingen både från norr oc,h
söder, öster o cl1, väster, alla äro Hka väl
komna, lika som föreningen ,ej gör åtskill
nad på, var elen behövande bor, t�· h• en
nes · önskan ät· endast den att kunna ,h jäl
pa så mycket som möjligt. Ju mera vi
alla hålla .ihop i kristlig -anda, ju mera
föreningen utgrenar sig, c1esto större nytta
lmn elen uträtta inom fönsamHngen. Må
därför var och en göra vad elen kan för
Elisabetföreningenis framtid.
Arbeta vi
troget ,efter ]Jästa rfönmåg,a , skall Herren
säkert giva oss välsignelse och framgång '
i a.rbetet.
M. C---g.
Concorclia Cathcilica.

Föreningens senaste sammankomst å
F öreningslokalen elen 'l7 j anuari hade gi
vits karaktären av en ungdomens a!fton,.
Hela programmet utfördes ,av ungclom, och
värclinneskapet hacle liirnledes ,lagts i ung
do,me.111s ih:ancl.
Concorclia:s vice ,orclf., ingenj ör H. Lan
den, öppnacle sammanträdet samt bragte
de närvarande en hälsning från för.enin�
gens ordförande, som samma clag motta
gits i amH ens l1os elen Helige Fadern.
Därefter framträclcle pastor A Meyer oc·h
framhöll ·i ett lwrtare anförande syfte
målet mecl cle ungclomsaftnar, som planef
rats inom föreningen.
Föredrag hölls av fröken Marie Ammann
över äJ1Tinet : "Den katolska. ungdomens
motakti'On i Miirrch-en under rev,oLutionen
1918-1919". Talarinnan, som sj älv delta
git i clenna akti'o n, skildrade livfullt o cl1
fängslande sina minnen från elen energi
ska, framgångsrika -kamp, hon och he1me,s
unga tros'f• räncler fört för elen kato l, ska r,e1-
ligionsundervisningens- bevarande i Miin�
t1!1,ens skolor. Därpå följ.de deklamation
a,Y fröken Lrma Herzog samt sång till
l uta ,av fröken Jenn)' Schei cl, varefter
supc ser,veeacles.
Sammanträdet var m)·ck,e,t talrikt b esökt,
i synnerhet av ungdom, or,h stämningen
h ela tiden elen bästa.
Academicum Catholicum

sammanträdde å Un-i tas' lokal måndagen
elen 7 februruri, varvicl föreningens o rcl
förancle, ky11kohel'cle E . ·w,essel, höll' före
drag om "Probabilismen (närmare heilys
ning av bevisen för densamma)". Den
synnerligen klargörande ocl1 skarpt logi
ska framställningen av det komplicerade,
p,roblemet, vilken på slutet "formade s•ig
till en ing[encle och tempeiramentsful1
kritik av övriga moralsystem, å:h örcles
mecl spändaste uppmärksamh et. Diil'efter
lfölj cle diskussion.

Till styreilseledamöter [tervaldes k)'t:lw
hcrd.e, D :r E. Wlessel (orclförancle) 0Cl11
Fil. lie . .J. Linders (vice ordförancte ) .

s.

Gudstj änsto1•dningen

i våra kyrkor utom Stockhol,m är som
följer :
G ö t e b o r g. I S :t Jose,fs kyrka (Spa1m
må1sgatan 18). Söndagar : kl. 7 f. m.
Stilla mässa ; kl. iO f. m. Högmässa
med p11edikan ; kl. 5 e. m. Aftonsång, (un
der fa•stetiden med passionspredikan ) .
Vardagar : kl. 7 och 7,30 f . m . Stilla mäs'
sot'. (Tisdagar och lf.r.edagar Skolmässa
k:l. 8,30 i st. för 7.30).
M a l m ö. I Vår Frälsares kyrka (Ka
nalgatan 'l) . Söndaga,r : kl. 7.30 f. m.
Stilla mässa. Kl. . i0.30 f. m. Högmässa
med predikan. Kl. 6 '· m. Aftongudstjänst.
Vardagar : kl. 7 och · 8 f. m. Stilla mässor.
N o r r k ö p i n g. I Ka,pellet (Skolgatan
42, 1 tr. ) . Söndagar : kl. 10 f. m. Mässa
med predföcan. Vardagar : kl. 8 f. m . Stilla
mässa.
G ä v l e, ' I St. Pauli kyrka (N. Centra,1gatan 10) . Söndagar : Jd. 1i f. m. Hög
mässa med pr,edikan. Kl. 5 e. m. Afton
guclstjänst mecl prediira:n. Va�·clagar : kl.
8 f. m. Stilla mässa.
Credos förvaltnin!J.

Underteolmacle, av Hans Högvö,rclighe t
B iskopen utsedda revisorer fltt granslm
. c1,edos, Katoisk Tidskr.ift, förvaltning och
räikenskaper för tiden 15 okt. 1919-31 dec.
1920, fä e'fter verkställt uppdrag mecldela :
Vi hava genomgått tidningens räken
skaper med tilll1ö,rancle verifikationer, in
venterat b a:nkrälmingar 00h hava funnit
allt i gocl ordning samt tidningens för
valtn:ing· skött mecl stor skickli.ghet o ch
omtanke,, varför revisionen ej givit an
ledning till någon anmärkning.
På grund härav få vi ti1llstyrka, att
reclaktionskommitten b eviljas full och
tacksam ansvars'f.rihet för ticlningens för
valtning under tiden 15 okt. 1919-31 dee.
1920.
Stockholm elen 8 felJr. 192,1.
A. M e y ,e r.
G. H å k a n s s o n.
I anslutning till ovanstå,ende rev,isi,on,s 
berättelsc bevilj ar j ag Credos, Katolsk
Tidskrift, redakti,onskommitte full an
svarsfrihet för tiden ·15 okt. 1919-31 clec.
· 1920.
Stockholm elen n februari i9'l1.
i" A l b e r t u s B i t t e r.
Vic.· Apost.
Tecknarle hid1•an

till Cl'eclo, som ej äro insända före den
Z5 februari, komma clä1,efter att pr post
förskott inkasserns genom tidningens ex
peclit.ion, Bibliot,e,ksgatan 29.
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1 . Tisdag. St. Ignatius Biskop. Martyr. i 13.
2. Onsdag. Maria Kyrkogång. (Kyndel- 1 14 .
mässa . )
I 15.
3. 'l'orsdag. St. B lasius. B isk. Martyr.
; 16
/1. Fredag. St. Ansgar, Nordens Apostel. I
17.
:
(Jesu hjärtas fredag.)
5. Lördag. St. Agatha. Jungfru. Martyr. 18.
G. Sönda!J. Fastlarrssöndarren. (I hög- 19.
mässan Maria Kyrkogång.)
20.
i 21.
7. Måndag. St. Romuald. Abbot.
· 22.
S. Tisdag. St. Johannes de Matha.
(Fettisdagen) .
' 23.
9. Onsdag. Askonsdag, en.
,
·
24.
10. Torsdag. St. Scholastika. Jungfru.
H. Fredag. D en obefl. Jungfruns uppen- 25.
bare!S'e i Lourdes.
26.
12. Lördag. Serviterordens sju heliga stif� 27.
tare.
28.
En tredubbel avsikt har Kyrkan, clå hon
begagnar sig av ceromonier 1) Först ocl1
främst G u cl s cl y r k a n cl e o c h H a n s
f ö r I� ·ä I' I i g a n cl ,e, (se Rom. Katekes sicl.
60, 62) . Ceremonierna bliva ett uttrycl, för
elen inre guclsdyrkan. 2) En andra avsikt
är att genom ceremonierna v ä c k a o c h
b o f o ,r cl r a cl e t r e, l ri g i ö s a l i tv e t
11 o s cl e t r o e n d e, att stämma dem till
anclakt. 3) D et treclj e ändamålet Ky,rkan
avser med sina c,e,1,emonier, är clet symbo
liska, näm�igen att g e n o m s i n n e b i I
cl e r f r a m s t ä 1 1 a e n t r o s s a n n i n g,
o n l ä r a e l l ·e r e n i d e p å e t t f ö r
o s s å s k å cl I i g t s ä t t.
Vissa kult
liancllingar avs,e samtidigt alla clessa tre
ändamål, anclra blott det ena eller andra
m en ingen ceremoni, ej elen minsta hancl
lin eller sa1k är i KJ•rkans liturgi utan en
inre kärna eller sa,Jmar sin b etydelse. Näs
tan va!'j'e rörelse, som officianten fö1,e,ta
ger viid alta,r et, har en inre innebörd.
När vår gudomlige Frälsare stiftade sin,
Kyrka, så har Han icke rblott genom sitt
ograt exempel gocllcänt cl<et berättigade i en
yttre kult (t. ex. clå Han la cl e händerna
på de sjuka, - botanclet av elen blinde .Toh. 9 : 6 - botfrncl:et av elen clövstumme
- Marie 7 : 33 - s,2, för övrigt "Våra: Fä
ders tro" sid. 350) utan Han har själv t.
o. m . anordnat cl'et vänsentligaste ( gruncl
bestånclsdelame) i Nya Testamentets kult.
l
Vicl cle gucstjänsteliga •hancUing,ar ( sakra
menten) som slmlle förmedla åt männi
skorna korsoffret,s frukter, nåden, lrn.r Fräl�
sat'en sj älv anordnat cle väsentli,gaste yttre
forme1,na vid deras medclelancle (t. ex. de
yttre tecknen av v.in och bröd, vattnet
och orden vid döpelsen o. s. v.) Förvalt
ningen av elen nytestamentliga kulten,
elen vi clare utvecklingen av elen sl\Jmma
överlät Kristus åt sin KJ'rka. Redan aipost
lal'lla gjorde bruk av clenna makt t. ex.

Sönda!J. Föl'sta i Fastan.

Månda,g. Ferialdag.
Tisdag. Ferialdag. (St. Sigfrid.)
Onsdag. Kvatemberfasteda g.
Torsdag. F•eri aldag.
Fredag. Kvatemberfastedag.
Lördag. Kvatemb erfastedag.
Sönda!J, And1•a i Fastan.
Måndag. Ferialdag.
Tisdag. Gathedra S. Petri Antiochiae.
Onsdag. St. Petrus Damianus.
Bisk. KJ'rkolärare.
Torsdag. St. Matthias. Apostel.
Fredag. Ferialdag.
Lördag. Ferialdag.
Sönda!J.

Tredj e i Fastan.

Måndag. Ferialdag.

med Söndagens heliglTållancle i stället för
sabbatens. I I. Gor. H läsa v,i att aposteln
klandrar kvinnornas bruk att mecl orbeslö
jat huvud uppträda vicl gudstj änsterna,
på samma stäHe ivrar han mo,t vissa oorct
ningar vid nat tvarcl12ns firande o cl1 h an
slutar sin förmaning med orden : "Om clet
övriga skall j ag förorclna när jag ko�
mer." (Jfr. kap. 1/i : 34. ) - Om också Kyr
kan många gånger tolererar folklirga bruk
ocl: •seclvänj,or vid en del anclaktsutövnin
gar, sä är clet dock uteslutancle Kyrkan som
har att vaka över liturgien och 'kulten
och ,less enhet och som ensam hör det
avgörande ordet i liturgiska frågor.
Då I it u r g i k är d etsamma ,s om cl e n
o r cl :n a cl ·e b e s k r i v n i n g e n p å o c h
f ö ,r k I a r i n g e n a v cl e g u cl s .t j ä n s t 1 i g a h a n cl I i n g a r n a i n o m K y r
kan
och dessas fyra huvuclclelar,
clet hel. m'ässoffret, sakramenten, sakra
mentalierna och b önerna i sin tur ·äro
bunclna vid bestämda orter 1e,Uer tider så
g,er sig av sig sj älv följande inclelning av
vårt ämne.
I. H e l i .g a p l a t .s e r o c h o r t e r.
De äldsta guclstj änstplatserna. Kyrkor o .
deras konstruktion med a.vs, e encl:e på li
turgien. Kyrkans inr.eclning, altal'et ooh
dess utmstning. - övriga t ill gudstjän,
sten erforderliga rekvlsita, de kyrkliga
slcruclarna, deras ursprung, deras symbo
Liska betydelse - Kyr,k liga käril, liturgiska
böcker - Vigningar av dessa saker. II. H 'e l i g a h a n cl_ l i n g a r. ,Det he
liga mässoffret och dess liturgiska apparat.
Sakramenten . Sakramentali errna. B önen.
olika slag av b ön o. s. v.
III. H e l 1i g a t i cl e r. Kyrkoåret i dess
olika skeden. De stora festerna.
VI. H e l i g a p e ,r s o n e r. Hierarkien.
Orclensfol:k, Klosterlöften och ceremonier
vid deras avläggande.
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M ars ·

'I' isclag. Fier•i alclag.
Onsdag. Ferialdag.
'l'orsclag. F erialclag.
Freclåg. S t. Casimk Bekännare
(Jesu hj ärtas freclag.)
Lörclag. Ferialclag.
Söndag. Fj är1le i Fastan. ("Lactare " ) .
;\H\ncla3·.
S t. 'l'homas av Aqu i, no.
Ky, r1rnlärare.
Tisdag. St. Jolianms de Dco, Bek.
Onsdag. S.t. Franciska Romana. Änka.
'I'orscl ag. De heliga fyrtio martyrer.
·Fu'eclag. Pedalclag·.
Lördag. St. Greg'orius I. Påve Kyrlwlärare.

rn. Siinda!f. Passionssöndarrcn.
l ',. Måndag. Fe,rialclag.
rn. Onscla1g. Ferialclag.

St. Josefsföreningen . ( Götg·. 4G ing. 8 ö. g.)
Sönclagarne elen 6 mars, 19 mars (Jrosefs
cl agen) och elen 10 april håller pastor S.
Norclmark vid sammanträde kl. ½8 e. m.
sammanhängande föredrag " över ämnet :
"I11tressanta drag ur elen svenska katol
ska missioruens historia'.'. - Även gäster
(manliga) ä;ro vällwmna. Efter föreclra
gen ev. inövancle av några sånger.

17. Torsdag. St. Pat1,icius, Bisk. B,ek.
18. Fredag. i\Iarias sju smärto•r.
l!J. Lör1lag. St . .Josef, elen hel. Jungfruns
brudgum. (I .Jlögm. Marie Bcb1l
dclse.)

20. Söndan, Palmsöndagen.
21. _ i\Htnclag. Ferialdag.
22. 'l'isdag·. Fe.rialdag. (St. Katharina av
Vadstena.)
23. Onsclag. Ferialclag.
2ft. 'l'orsclag. Skärto,rsclagen.
2:i. l�rcda!J. Lånnfredanen. ·
2G. L ördag. Påslmft.o nen.
27. Sömla!f. Pliskdagen.
28. 2 : dra dagen uncler påskok taven.
2!J, . 3 : clje
30. 4 : de
i 3L 5 : te
H e I g a L e k a m e n s G i 1 1 e. Freda
gen elen 4 februari (St. Ansgar) samt elen
4 mars Rosenkransailclakt med kort predi
kan kl. ½8 e. m. i St. Erik.,
Kommrunironmening. 1F ebruari : Ka!Le[
sen till präst för svenska ynglingar.
Mars : Stor kärlek till elen h.-1 . Joself och
efterfölj ande av hans dygder.

San kt Ansgars Sal.
Program för föred ragen u nder vårterm i nen 1 921 .
Febr. 2. Pastor Berndt Da,iicl Assarsson :
Ifatolsk aktion och 1•eaktion i
"15-talets Sveri!Je. IX. Byzanz.
( Johan III :s liturgism:) Sankt
Ansg ars fest,.
16. Kyrfooherclen Doktor Eciwarcl
· \Vessel .: l{yrkans ställning till
äktenskapet I. Sankt Sig
fric\s åminnelse.
23. Pater Ansgm; J\foyer : l{yrkans
kro11JJ.

;\lars. 2. Pasto"r Sven Stefan Nordmark :
Litm·11islrn vin kar.

9, Pater Ansg·ar i\Ieyer :
sj äl.

Uatolsl, aktion och realction
X. Via media, (Johan III :s

inre utveck1ing) .
20. Kyrl(oherden Doktor Eclwarcl
\Vessel : I{y1•Imns ställnin!J till
äktenska11et Il.
27. Ifonclidat Eclvin Sanclqvist. l{ai.•
dinal Newman Il,
i\Iaj. 3. Magister B ertil Boclström. Det
katolska Frankrike. III. Pa
risisk filosofi.

il. Pastor B erndt David Assarsson :

l{al.olsk aktion och reaktion.
XI. Rom. ( Katolsk propagan

l{y1•lrnns

16 Pater Ansgar i\IeJ•er : l{yrlrnns
hj ärta.
Sankta Katha1,inas
åminnelse.
April G. Pastor Sven Stefan Nordmark :
Lilur!Jislrn yinka1•,

Insamlinuen för (l e, nödlidande i öster
rika : Ytterli gare J:iliclrag, H. Str. 5 kr. Okänd
15 kr. K R - r 20 kr. L. Bn 10 kr. Två
sy strar 5 kr. M. B. 5 kr.
Hä:rn�,ed äe i nsamlingen avslutad,

L

April 13. Pastor B erndt David Assarsson :

18. -

da i Johan III :s Sverige).

Sankt Eriks Iest.
Varje föneclrag börj ar kl. 8 �: m. (un
der fasteticlen 8.20 e, 111 . ) .

1 0 kr, betalas

för ett svensk t katols· kt H e r tl e b r e v
i !Jl 2 till elen förs te, som, muntligt ,eller
skriftligt, erbjuder det å Credos expedition,
f. V. b.

_J
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Genom lmtolska prästerskapet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping
och Gävle samt från valctmästaI'en i nr 24 N. Smectjegatan, Stockholm, kan
erhållas :

Intronisa.tionen

av J,esu allraheligaste hj ärta i hemmen genom famil
j'ernas högtidliga invigning åt detta g•uctomlig'a hjärta
·av
PATER JOACHIJ\I SS. C. C.
Pris 1 ln•ona,

U1• förordet: "Genom Intronisationoen hyllas Kristus högtidligen såsom hem
mets konung i ct.e t hela familjen utan fövbehåll inviger och h-elgar sig åt
Jesu gudomliga rhjärta. Denna andakt, dess' he,tydelse, frulcter och välsig
nelse förklaras i denna lH'oschyr. - - Mätte snart även Sverige deltaga i det
allniän<na &e,gerrop, som allt högre ljuder över hela j orden : Jesu gudomliga
hjärta· härska över oss I"
Hos Vaktmästaren vid S:ta Eugenia Kyrka, N orra Smedjegatan 24,
Stockholm, . finnes till salu ett anta� exemplar , av

Thomas a Kempis

KRIS TI EFTER F.öLJEL SE
Från grundtexten översatt av 0 . }. V. ERICSSON.
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