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CREDOS FEST.
Alla förståi vi utan vidare ut
läggningar, vad Credo ,betyder för
hela vår katolska verksamhet in
åt och utåt.
"En hoppgiv.ande
frukt", "Ett 1förenande band mel
lan våra över landet kring·sprid
da katoliker", "En strålande
stjärna, som sprider ljuset av vår
Kyrkas sanningar över hela
Sveriges rike", så värd_esattes vår
tidskrift från initierat håll redan
vid starten i fjor. -Och sedan dess
har åtskilligt inträffat, som ytter2
lig.are klargjort för OSS vad vår Ulls
ga tidskrift i all sin anspråkslös
het kan uträtta för vår heligtt
sak. Inte minst borde de tempera
mentsfulla utfall mot Credo, som
på allra sista tiden framkommit i
pressen, övertyga oss om vårt
månadsblads stora arbets- och
vinstmöjligheter. Men om vi vil
ja fortsätta vår verksamhet som
förr, - än mera, om vi ytterligare
önska utvidga den, - behöva vi

p e n g a r och återigen p e n g a r.
En uppmuntrande erfarenhet har
lärt oss, att vi aldrig behöva för
gäves vädja till våra. vänners of
fervilligh'et. Men också goda fon
der försvinna snabbt under nuva-'
rande ekonomiska förhållanden;
För att öka sin kassa och säkra
sin framtid vill Credo nu v a r j e
å r söka att få till ståmd e n fes t,
som kan vara till nöje för Stock
holms katoliker och som Varaktigt
minne efterlämnar en ekonomisk
vinst för vår ännu ekonomiskt
svaga tidning, ända tills den kan
stå på egna fötter. Liksom i fjor
skall 01'.edos Fest också detta år
äga r1.1m i påskveckan - vilken
tid kan lämpa sig bättret
I år kommer festen att hållas
på, Gränd Hotell med ett förstklas
sigt program. Närmare meddefan
de om festen kommer senare att
lämnas till alla Credos prenume-;
ranter.
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JESU DÖD.
Ur Vår Herres Jesu Kristi bittra pina
av Anna Katharina Emmerich.

Då det v,airt ljrusare, syntes Her
rens Jekamen på; 'korset bl�k, sla.pp,
liksom helt och hå!lile't1 för,s1nä,ktan
cle, och vitare än förut, så mycket
l)locl hade han förlorat. Han sade
. g vet ic!ke, om han därvid
ock, - ja,
bad tyst och allena flörnimha,rt för
mig eller 1rnlivihögt -: "Jag �i�·
pressad li,ksom det ,�in, som först
blev trampat Ji:är. A1Ht mitt blod
måste j.ag giva ända tills vattnet
sipprar ur, och druv.ans skal bliva
vita, men aldrig mer skall (här nå
got vin pr'essas."
J,a.g- 1S1åg· seimre med hänsy,ftning
på dessa ,ord, hur Jafet just på
sanuna ,plats :hade pressat sitt vin.
Detta skall jag ,omta1La 1längre
fram.
Jesus var ihaJivt vanmäktig,
Hans tunga syntes liksom förtor
lmd, dåJ han sade: "Mi, g törstar!"
- och då' hans vänner m
, ed smärta
betra'krt.a:de honom, sade han: "Ra
den I icllrn kunnat giva mig en
chyek vatten�" Han menade, nnrler
1

1

mörkret hade· väl ingen kunnat
hindra dem ,därifrån. Jolmnnes
sv,arade be'dröva,d: "O Herre, vi
hava glömt det." Jesus genmätkle
ännu detta: "Ockiså mina närmas, te
måste fö1,gäta mig ocih icke räcka
mig nå1gon
, ch'yck, på det att sln'if
ten skuille frnlJ.ihorclas." - Men 110110111 hade denna g.lörnska
gjort
bittert ont. Bevekta av Herrens
kla.g.an bådo då: hans vänner solda
terna om hjälp
; och erbjöclo dem
penningar för att de ,skulle täclm
honom en dtydk vatten. Men de
gjorde det icke utan dar)l)acle en
pär,onf, ormad s,namp i ättika, som
stod där i en liten tunna av bast,
ocfu gjöto även gahla cläiri. Men
hövitsmannen Abenadar rördes aV'
Jesu nöd. Han . tog svampen från
soldaten, pressade ut den och fyllde
den med ren ättika. Dä•rpå instop
pade han ena ändan av svampen i
ett kort stycke isop-stän.g-el, viilken
tjänstgjorde som ett slaigs ,sugrör.
Denna vid ett spjut fastsatta an1
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unlning lyfte han så upp till J es n
anlete, 1så att röret kom in i Jesu
mun och denna g·enom detsamma
kunde suga ättikan ur svampen.
Av de .få ord, som j,ag· ännu hörde Herren utta}a för att förmana
folUrnt erinrar jag mig aillenast, att
han &8Jcle: "Och då jag icke mer
haver någon s, tämma, ,slml,1 ocikså
den dödes mun tala", var,på ll'ågra
utropade: ''Han hädar ännu." Men
Abenadar bjöd tystnad.
Då nu Herrens stund var kom
men, lrämpncie han mot döden, och
en lmllsvett trängde ut ur hans
lemm.ar, . Johannes stod vid km·set
och torka:de Jesu fötter med en
svetteduk. Mrngdalena stödde sig
alldeles förkrossad av smärta mot
kor1.set,s baksida. Den heliga Jung
frun stod mellan Jesu oc1h den hot
fänlige rövarens kors, stödd av
Maria Kleophas ocih SaJ,ome, ,och
såg upp mot sin döende son. Då
sade Jesus: "Det är ,fuUkomnat!"
Han lyfte upp sitt U1,uvi1Hl och ro
pa,de med hög räst: "Fader, i dina
händer befaller jag min ande!" Det
"ar ett ljuvligt, mäktigt 1�01]_), som
g,enmnträngde himmel och jord;
sedan s'änlkte han sitt · huvud odh
uppgav anden, och jag såg lik
som ihans 1s:i(äil likt en illysande
skug·ga vid k:orset fara ned i jor
den ti11 döclsdket. - Johannes oeth
de hel1Jga kvinnorna sjfö1lw necl
tilJJ jorden på sina .ansikten ...
Vid Jesu döds-rop kom en stor för
färan över alla de närvarande,
medan jo, rden skalv och kors·fästel
sens ku'lle remnade. Det var en
förfäran som gick genom ihela na
turen t; (]å: sönderslets oc:ksåi för
låten j, te1nplet, då stega må'nga dö
da upp ur grifterna, dåJ fö.llo väg
o·ar i Herodes teanpe], oeh herg och
byggnader i oliilrn delar av värMen
stöTtade samman ...
Då den kärlelrnfulle Herren till
allt li'\i betalade dödens kvaHyllrla
1
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skuld för syndarna, som människa
befallde sin .ande åt sin Gud och
Fader och antvardade sin lekamen
åt döden, då överdrogs detta heli
ga, sönderslagna käril av dödens
bleka kalla färg·.
Hans kropp
darr, ;de som av s, märtor och blev
vit och de blodsfa:ömmar, som
ru�no ned från såren, syntes mör-·
kare ocfö tydligare. Hans ansikte
blev mera lå11gsmalt, kinderna
skönko alldeles in, hans r1äsa blev
smrular, e · och spetsigare, lians nn
der'käke föll ner på bröstet, de
slutna, b]odfyllda ögonen öp,pna
de sig till hälften brustna. Han
lyfte sitt törnekrönta huvnd för
si1sta gången lllnder någTa ögon
blick, och lät det så: sfo.nika ned på
bröstet under smärtornas tyngd,
hans läppar visade bil'å· ,oc:h spända
i elen ÖP1made mrnnnen en blodig
tunga. Hans händer, som förut
hade krökt s, ig omkring spikhuvn
dena, öppnade sig och sjönk,o mera
framåt, i det ,armarna utsträcktes
i hela sin längd, hans rygg föll
tillbalrn: mot korset odh hela tyng
den av hanis, !heliga lekamen kom
att vila på föttema. Då sjönko
ock hans iknän ,samman, medan de
vändes mot ena sidan :ocfö fötterna
vredos ett styclke omkring den
stora spilrnn, som genombouracle
deim . ..
Sohmis ljus var ännu svagt och
disigt, ;]1Uften. var kvav oc\h tryc
kande u11der jordbävningen, där
efter följde en kännbar kyfa, Vår
He1Tes gestalt på korset var obe
skrivligen -ärbaT och rörande . . .
Det var n1ågot över tre p å efter
middagen so'lll Jesus for hädan ...
-- Det vart ensligt, stilla och
ch71.stert. Långt borta i da'1en och
p'å: k1Ullarna i g'rannskapet syntes
då och då en skygg lärjunge som
skålda,cle äng·sl1gt oclh nyfiket bort
på k:orset, men så snart någon
människa vi1sade sig där, försvann
lrnn åter i mörkret.
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BÖN TILL JESU SÅR
OCH PINOREDSKAP.
0 Herre Jesu Kriste, jag tackar dig

för all den drövelse du tålde för mig,
då din helga kropp var genomflängd
och ditt signade huvud med törnen trängd,
Välsignat vare det kors, som dig blodigan bar
och varuppå du korsfäster var,
välsignad vare svampen du galla och ättika avdrack
och så spjutet, som genom ditt dyra hjärta stack.
Välsignad vare den hammaren som spikarna inslag
och så tången, som dem utdrog.
Välsignad vare den stigen, som din lekamen bar,
då du döder avtagen var.
Välsignad vare .den helga grav,
i vilken du lades om långfredag!
Jag beder dig för din hårda död
Du varkunne mig i all mina nöd,
och allermest i den hårda stund,
då döden söker mitt hjärtas grund!
Den halvdöda kroppen må sig ej röra,
ej med ögonen se och ej med öronen höra,
och hjärtat bidar själens hårda utgång
med bitterlig väz·k och stora tvång.
Samvetet rannsakar synderna mina
och själen rädes evärderlig pina.
Jag beder för såren, de helga fem under,
att du då förlåter mig alla mina synder
och för ditt välsignade dyra blod:
Var mig i den stunden god!
Din hårda död och bitterliga pina
sätter jag mellan din rättvisa och synderna mma
och låt dina vapen mig fullt tillstå,
att djävulen ej må våld över själen få,
utan att din godhet giver det mig,
att jag må evärdeliga leva med dig!

Efter coclex SchLirer 10-'i, från slutet av 1',00-talet i Kungl. Bib liotekct, avtr�·ckt hos
Klemming.
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KRISTUS VÅR KON U N G.
Då vår . gudomlige Frälsare stod
inför den romerske landshöv
dingen, Pontius Pilatus, sporde
denne : "År du en konungt" Och
Jesus svarade med lhe.lig;t lug·n och
ffi'tertryck: "J a, j ·a 1g ä r e n k a
n u 11 g". Få, meIJ1 aU'varlig
, a ord !
Jes ns Kristus är konung.
H1J,ns
r,.i'ke är visserligen ieke .a,v denna
värld, men väl i denna värld.
Jesus Kristus är sjä.Iarnas 1herre.
Han är männisJrnrnas k1onung
if.rån all evig·het i sii1 egenslkap
av Gud och Skapare. Han är de
ras lmnrm:ug· även i sin egenskap av
WräJ:sare. Han lösköpte dem "icke
mecl guld elier sirver " såso!lll {len
he�iga Petrus säiger, "uta.n med e.itt
eiget dyrbara hlod". Liksom det
var
kärleken,
som
bevekte
Gud att utgiva sin enfödde Son,
så är det även genom kärleken
son1' Kristus vill härskia över sitt
folJk, s,eda111 det blivit återlöst ur
syndens bojor och från evi, g un
dlergå:ng. Denna foärliek visade oss
vårr Frälsare på det tydl'ig·aste i
sitt bittr:a lidande ocih sin kJvalfrrd
la död. "Ingen har stö1Te kärleJc
än den, som g·iwer sitt liY för sina
vänner.'' Men tyvärr, människor
nas själviskhet, deras j.ord'iska sin
nelag ,gjorde, att dB snart g1ömde
Jes:1 oänd'liiga .kärlek � o<ili på
bekostnad .av·Hans eviga, konungs
liga rättigheter upphöjde sig de
skapade varelserna sjätva l)'å: S1ka
parens h\on. Därför 11tropade re
dan Sankt Franciskus : "Kärleken
ällslms foke". Av samma skäl !höra
vi Frällsaren klagai för sitt !hel.
hjärtas lärjunge, den hel. Marg·a
reta Maria, att hans kärlek ioke
finner genl�ärleki i männis,IJ.mrnas
hjärtan. A t t ru t e r u p p t ä n d a
cl e n n a 1g e IJ1 ld äJ ,r il: e k i d e
k r i s t n a s h j ä r t a 11, det är
det egentJfiiga målet för Jesu
J1järta,andrukten.
Men Jes,us Kristus är ieke blott
den enskilde kristnes 'konung·, Han
är oek stat-ernas och ilientmens ko
nung. Åven över dem lia,r Han i
1

sin ege11S1kap av Skapare och
Frälsare konungsliga rättigheter;
även över dem vill Han härska· ge
nom sin g1udomliga kärlek.
Genom viår tids otro och vantro
har Kristus fördrivits ur det of
fentliga li, vet ocih ur familjeilivet.
För Honom, för hans kors, för hans
bild !finnes där icke J:älllgTe någon
plats. Detta är ett hån, en skymf
mot Frälsaren, som måste g·ottgö
r as. Därför !l1låste a,11a sanna
krristna arbeta ocih nifälska för det
ädla verk, som f\ått namnet: lu
t r o, n i s a; t i o n e n a v J e s u
a l l r a h: e l i g a s, t e h j ä r t a
i ,h e 1n m e n,"
Vari, består då; detta verH Helt
enkelt häruti, att man edcänner
oeh hyllar Je· su hel. hjärta såsom
konung i fomiljens li.Jla. krefä, -0ch
tiU tecken på; detta er:kännam:le oc[1
denna: hyllning ställer Jesu hjär
tas staty eller bi]d p'å hedersplat
sen i hemmet, varefter familjen
genom en bestämd bön invi, ger sig
åit detta gudomliga hjärta. Det är
självklart, att denna· yttre hög·tid
ligihet 111åste ledsagas av en upp
riktig· önskan, att Jesn kiärleks
fu]fa konungadöme må utsträcka
sig· ,över hela frumi]jens liv. AlJa
f,örthiåHanden makarna emellan •lik
som även förhå,lll:and1et mellan f.ör
ä1dlrarna och barnen bfö·a: aHt mer
genomträngas aiv en sann, kristlig
anda. Denna ande predifoar för
malkan1a den äJdenskatpEga ren
heten, ömsesidi.Jg aktning ,och kär
lek,
inbördes tillgivenlhet och
dm.'o'ttslig tmhet; iför föräldrarna
val\isam omsorg· om och uppoffr.an
de kärlek till:l sina barn och för
dessa v:ördinad ,ocl1 Jlydnad gent
emot föräldraTnas myndighet, eme
dan de äro· för deJm i Gnids stälk
Endast på så sätt, säger Hans He
lig·het Påven, ibesannas, att, me- ·
dan J·esu hjärtas bild upphöjes ;på
hooersplatsen, Kristus, v'ål' Herre,
sannskyl'digt hä1·skar i de kristnas
hem.
Huru enkel, men på samma g·ång
1

1
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huru v,älsignelserik för famHjen är
i0ke I n t r o n i s a t i o n e n, eller
denna hyllning av Jesu heliga
hjärta. Sade icke · vår Frälsare
själv till elen hel. Marg·areta Ma
ria : "Jag skafil välsigna de hem,
där mitt hjärtas bild uppställes
och äras"� SMedes icke bliott där
hans bild uppställes, utan där den
äras. Hans Helighet Påven Bene
. dikt XV lovordar och anbefaller
på det eftertryckl1igaste detta arbete i en skrivelse tiH P.ater Ma
theo, som planlade ooh verkställ
de detsamma.
"IntJet", så skriver Hans Helig
het, '"kan vara, nyttigare för vår
tid än Edert företag. Det är i vå�
ra druga
, r allt för :många1s önskan
och strävan att i det privata s åväl
s,om i det offentliga livet, fördärva
de kristlliga seder, som kyrkan
fra11111b:vagt oc,h oclliaT, - oclh åter
föra. samhället tifi hedningarnas
ödesdigra 1Jevnacfäisätt, genom att
så småningom utpJåna alla spåT
av kris,tlig vishet och dy,gd:. GU'd
give,
· att detta allt vil'le missl'YC�
kas. Familjen är utsatt för den
onde fiendens hälftigaste angrepp.
Ty eft.ers,om samh!äHet består av
familjer oc\b: dessa bilda dess själ
va g'l'nndva}, inse de mycket väJl,
att samhällets under.gång måste
bliva föbden -Ollll de d'örst lyckats
fördärva familjelivet. Det är där 
för de förneka giftermMets ,oupp
löslighet genom att stadfästa :lagen
om skilsmässa ; - genom att tvin
ga ungdomen att ,övervara den
reJ.iigions1ösa undervisnin,gen, som
ofta är religionsfientlig, förlama
de därti'll i en sak av största vikt
föräldrarnas in.flytande på: barne' n.
Genom att på ett sikändligt sätt
tiH'fredsstälila sina J,ustar oclh över
trä1da naturens lagar, stänga de på
ett grl'dlöst sätt det inäns.ldiga
släktets kärla ocih befläclm ,genom
den sförsta sedeslöshet det äktenskapliga livets ihelighet. Det är
däl'för med rätta, äls'1mde son,
som Ni beU1järtar d'et mänskHga
samihäHets in:t.ressen och framför
al1lt ivrar för att uppväcka octh in. gfota den .krist,liga andan i 1famil-

jel1vet, elit införande Jesu Kristi
käulek som en härskarinna. Genom
detta handlingssält ,stöder Ni Eder
på Jesu Kristi löfte : 'Jag skall väl
sig·na de l1em, där mitt hjärtas
bild utställes och äras'."
Intronisationen är det praktiska
verkställandet av andakten till
Jesn heliga hjärta i familjen, den är ett lämpligt medel till fa
miljelivets och genom familjen till
samhällets helgelse, - den är en
hyllning av upprättelse med avs, e
ende på Herrens konungsliga rät
tigheter, som överallt försmädas
·och därför är den även' det sociala
räddningsmecllet i den svåra kris,
världen nu :har att genomkämpa.
Vårt s, amhäl1sliv ligger som förla
mat, därför att det har bortvänt sig
från Gud, dess urspnmg och mål
och dess enda räddning· ligger i
denna lösen: ''tillbaka till Kris
tus".
För att nå: detta må[, är Infro
nisatio, nen kanske det förträffli
gaste med:el. Den nöjer sig likväl
icke med att blott Iför några . ögon
blick proklamera Jesu hjärtas
lwnungad:öme, den nöjer sig· ej
heller med en "ytlig religiositet
som lätt rör ömma och vekliga
själar, - en fromhet, som väl
,frammanar tårar, men i själva
verfoet lämnar ·fet och :laster obe
rör'cla", 0 nej, väit fötstådd och övad
n1'åste denna gä,rning bliva ·ett aned
vårt liv och Jesu Kristi inflytande
måste göra sig ,g·äHande till oclh
med i ,familjelivets minsta detal
jer. Men: eftersom familjen, en.1:igt Hans Helighet Påvens, ord', är
käil1an till det mänskJiga släktet
ocl1 liksom samhälilets• grundval
och frö, så försäk:r a,r den oss1 p'å så
sätt om byggnadern, 1>estånd.
Vem inser icke efter allt detta,
att Intronisationen genom att hel
ga failllil,j ens li,v samtidigt styrker
den ens'k:ilde och närer samhället
genom ;kuns!kapen om och kä,rleken
t.iJll Jesus Kristus: "Oportet mum
reg·nare", Kristus må·ste härska.
Med detta valsprå:k för ög,onen är
hela planen till . detta ,kär.lekens
korståg uppgjord. Oportet , Kris-
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man, prechkar elen. Först ocih
tus m å; s t e härska. Hm1 måste
främst tililråder han, att pål In
bliva känd i sina rättig[ieter, be
t.ronisationsda·gen en hel. mässa
grundad i sitt evangelium, åhlydd
frambäres för den familj, som står
i sina lag·ar, förhärliga<:1 i sitt li
dande, älskad i sin kärJ·ek, Väd·
i begrepp att högti'Cllig
, t inviga sig
åt Jesu 'hel. hjärta. Srummaledes
den k
. an iclre leva utan Kristus.
anmodar \han familjens medlem
Liksom den förlorade sonen, har
hon upp.fordrat sin frihet, hon vil
mar, att anaumna d'en ihel. Kom
le icke att Kristus skulle härska
munionen för att erhåUa Jesu
över \henne, - h
hjärtas triumf och bjuda detsam
, on vände ry,ggen
ma upprättelse och gottg'örelse.
åt honom, tyvärr till sin egen ska
Man bör även se tilll att familjens
d a och förspillde sina r.iik aste skat
ter, sina bästa krafter tiH dess
alla medlemmar äro närvarande
hungersnöden uppenbarade sig.
ocih bör man för höigtid,ligheten
Ja, världen förgås av hunger,
välja en dag av särskiJicl ibetydelse
diärför att !hon har lämnat sin Fa
(en märkesda,g) t. ex. faderns eller
ders hus och bord. Se där, v,åJrt nu
mocl'erns födelsedag,
tid a samhälles bild, i sanning en
När då: lhogticllighetens stora
bedrövlig· bild. 0 måtte det på denögonblick är inne, församLa sig al
na sin dag· erkänna, va:cli som länla familjens medlemmar i bosta
der till dess f.rid.
dens :förnämsta rum, ty 'där b'ör
Ocili diå Jesus fick se staden, grät
konungen ihava sitt säte. Sedan
han över den. "Jerusalem, Jerusa
väilsignar prästen statyn el1er
lem . . . . . ,huru ofta [1Jar jag icke
bilden. E'f'ter \denna välsignelse
velat församla dina barn liksom en
läsa alla när,varande trosbekännel
höna församlar sina kycldingar
sen för att pw så sätt h'Ög't vittna
under vingarna, men clu har ic[rn
om sin tro, va,refter prästen i -ett
velat". Jesus grå:ter även över
lmrt tal ,påminner fam'i.ljens med
vårt saml1ä]le, "han örnlrnr sig över
lemmar om d1e p,likter, de hava ,att
folket". Han vill icike åtnjuta sin
uppfylla mot J·esu hel. hjärta,
härlig[iet i himmelen utan oss 00h
vars kmmngadöme de stå, i be
därför kommer lian och upprepar
gre pp
, att ihögticlli'gt er'känna samt
för oss genom den hel. Margaretas
hänvisar de1ID till Jesu l'öfte: "Jag
nnm detta · \härliga, kraftiga · ord,
skall välsigna de ·hem, där bilden
som r, edan i tjugu århundraden
av mitt hjärta uppställes och
genljuder ,foåm cl1et bliodbestänkta
äras".
korset och från tabernaklet: "Se
Sedan läser prästen invigningshär det hjärta, som så· mycket har , bönen åt Jesn hel. hjärta, varpå
älskat 1nänniskorna .. . skänk mig
följer ett "Fader ,�år" och ett
din gen[rärlek . . . ja,g viH härska
"Hell clig, Maria" för de avlidna
genom min kärle'k."
och frånvara11de. Prästen, ställer
därefter statyn på den me<li blom
"Jag vill uppstå och återvända
mor smyckade lhedersplats-en och
till min fader", detta beslut allena
sluilligen läsa al,la närvara11de en
kan rädda världen.
särskild bön, som slutar med or
Må' vi därför M Kristus, folkens,
den: "Äliskat, välsignat ,och för
evigheternas konung, inrymma en
härligat vare för aaltid i detta
lhedersplats i vårt hem ocihi detta i
hem, Jesu triumferande hjärta.
den framställning, som på; det full
Tillkomme oss ditt rike. Amen,"
komlig·aste sätt uttrycker hans
Högtidtl�gheten slutar mJed bökärleJk, i bilden av hans av arärlek
nen: "He]l dig o drottning" till
brinnande l1järta.
ära av Mariae, obefläckade hjärta
*
och fyra bönesuek.ar till': - Jesu
Hur firas Intronisationens ihög
hel. hjärta, Marias obefläckade
tidligheU Se här Jrnru Pater
hjärta, den hel. Josef och den
Matheo, högtic:Highetens upphovs- · , hel. Margareta Maria Al.acoque.
1
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Må även i vårt fädernesland
hjärta- h yllning.en
snart
Jesu
komma trn sin rätt ! Måtte den
åstadkomma: <len lhärli�a välsig
nelse, som Jesu hel. hjärta i sin
oändliga barm1härtighet har utlo
vat: den kristliga andans uppli
vande. Må den hel. familjen i Na-

1

saret vara vår förebild, där Jesus
Kristus var medelpunkten, om vil
.Jren ängeln hade sa,gt till Maria:
"Herren Gud sllrnH giva :honom
hans fader Davids tron och p å
hans r ike sk a11 i n g e n
ä n cl e v a r a."
G. M. K u i p e r s.

JOSEFS OG MARIAS RGTESKAB.
Marias L0fte.
det holde's ; og J\fanden faar hele
Brnden paa sig, hvis han rygger
Menneskebarnet, cler i L0ndom
og trodser det L0fte.
var Gud, kunde ikke undv::ere eit
Bevidsthed om ·saadan et Til
Hjem at vokise op i ; det var
sagn ,til Gud og usvigelig Tnoskab
langtfra Guds Tanke med Jesus,
og F0le1se .af som viet til ham
at den lille Drerrg skulde leve .a:f
at vmre urnrlig og hellig og en
Mirakler.
At Gud var hans
delig Uskylds og Renheds U'sv::ek
rigtige
Fader var ikke for ' kede Styrlk:e og 'Jlilrid i Hjertet,
Folk til at fatte; hans he'llige
det er det, der l3�ser af J omfruens
By11d maatte tvmrtimod sk::ermes
Ord, der er saa frimodigt besteni
mod lavsindet Tydnling; derfor
te. Og GabriEJl modsiger ingen
var ogsaa hans Moder den ret
lunde, men svarer ::erb0digt og
sindige r:I.10111111ermands Hustru.
namsomt ; han har nok forud til
Og dog var hnn ikke en Viv
str::ekkeligt kenclt Maria:s H0jsincl
som alle de andre. Vi m::e1·ker det
og Tanker.
af hendes Ord, da hun svarer paa
EngeleDJs. Bu!dskab : ,,Hvorledes
Den opvoksende Marias Hje1·te
skal 'd ette gaa til, da jeg intet
clyb.
ved af en Mand 1" - Et me
Hun saa Guds . F1olk paa Syn
get Ullderligt Svar fra en, der
dens Vej og som Bytte for romer
nylig er taget til .A!Jgie! Hvordan
ske 0rne og hun folte Forsmre-
skal dette forstaas 1 Var det en
delsens lammende Tag og de 0r
gudfrygtig J0dinde 1 - Ja net
op ! som elskede Herrens Lov af
nes Kfor om sit Hjerte. Hun le'd ;
og hun bad med blege Lmher og
sit inder,SJte Hjerte ; og Loven gav
saa med brrendende Blik mod
lige den Frihed og Ret, som for
Himlen, og bag elens lukkede,
klarer det hele.
m0rke og truende Hv::erv saa hun
I Mose1oven i fjerde Bog i det
Jakobs Stjerne langt borte; og
tredivte Kapitel, der v::erner og
elen gav hende Mod, hun vedble1v
f::estner Gud Herren den h0jere Id
ait bede og bad, saa alt a11C1et blev
hos Kvinden. En Hustrus L0fte
fjernt, · hun stirrede b0nligt paa
til Gud 0111 Faste og anden Slags
Stjernen saalmnge, fil den blev
A:Bho1d, det kan hendes Marrd
dra:get af herrdes 0jne. Nu lyste
g0re Fo1•bud imocl, men ,saa maa
den stmrkere mer og mer, og alt,
han g0re det snart, saa :saare han
hvad hun kendte, blev samlet og
faar det at vide .og alt inden Da
klart i det Lyis.
gen er omme ; eller foar L0ftet
Der saa 1nm i Tanken en KvinLov til at sfaa, og Gud vil, at
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fagre, den uforfm1,decle Judith,
der frelste sin Stad og det uclvalg
te Folk I den store N0d og for
an A·ssyrernes Vmlde og Vrede
tabte 1nm aldrig en Stund sin
Tillid til Gud. Holofemes, Felt
hen,en falc1t i sit Overmod som
en Taa:be for hendes Krigslist.
Men Modet .og Styrken til Daa
den, det fik hun fra Gud ved B on
og ved Faste, det fik hun ved
Renhed og Afhol'd fra Krerlig
heds Lyst og ved Sejr over K0det.
Sk0nt J0di.sk Betragtning saa
ned paa en barnl0s, var h11n dog
i JEre og .anerkend1t af a'lle. De
förstod nemlig godt, at lmn ikke
var forbandet, men tvmrtimocl el
sket af Gud for sin Dyd. Hun
spregede sit Legeme og Iioldt det i
Ave til Bod for arle Syrrder, ,som
Folket havde gjort ; til Gengreld
blev h'nn e1sket a,f fler end nogen
M oder og mindet med Hreder af
Slregt efter Slmgt.
Marias Maal og Mecl.
De fortalte den lille Maria om
Judith ; lrnn l'yttede spmndt •:og
med blussende Kind ; og Barnet
clremte ·paa sit Leje om den hel
lige K vinde og tog den Beslut
ning at blive som lmn. G0re B oel
for Folkets Synder, saa Messias
krmde komme og befri det fra
Syndens og Romernes Aag : det
var det, lrnn vilde som sit Maa:l
og Me<;l for livet, som sin eneste
det hele viende Id. Saa vctr det
de, hvis Navn var beromt og
. elsket hos alle J 0der. Det var den

dog muligt, den Tid vilde komme,
om hvilken faaia,s profeterede og
skrev : ,,Se Tufoen skal undfang·e og
fode en 8011, og hans N avn skal
vmre dette : Gud med os".
Ja slmlde Gud forbarme sig og;
godtage · farael og sende det en
Frelser .af Davids Mt, saa var
det Marias inderligste Attraa
personEgt at tjene hin l\fa og hen
des Son. Den Pla11 lod s1ig netop
ndfor,e af en barnl0s, og dertil
var lrnn •sellv af K ong Davids JEt.
Men varede det lmnge, ,saa maat
te hun haive en Husbond til JEJgte,
det stod hende klart. Hos J0der
ne kendte man ikke til Klostre ;
det er forst noget, som Troen har
bragt. At leve som ugift og selv
stmmlig K virrde var heller ikke
noget, Jodinder brugte ; det bföv
tvrertinmd betragtet som en Skam
at vrere ugift, det var galliske ude1uk:ket at trenke derpaa.
For
mldre maatte alticl bortgifte deres
D0tre ; der maatte saa findes en
Man:d efter 0nske.
Det er klart, at l\foJ.'ia maatte
tmnke paa Josef, sa:i saare hun
h0rte om hans Fromlied og Dyd.
Det gjaldt jo for hende om at .
finde en Husbond, cler delte hen
des Tanker og forstod hendes Id,
og mange a:f slige det var der vel
nmppe, og clertil var Josef af Da
vids Hus. Han maatte jo godt
vmre fattig og ringe, naar blot han
var greibet af Israels Haab ; det
havde han Ord for, retf:::erdig det
var han, hos ham var der konge
lig li()jhed i Haandvmrkersind.
F a d e r O l 1· i k.

, ,.-_.- , .:- ·

Kalk11u1lni11,q i. Roskilde Domkyrka.
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EL· SANTO · CRISTO

�D E + LA + A G O N I A�1)E+LI
M P \AS+
'
Limpias heter en liten idyllisk
stad vi d Biscayabukten, utmärkt
genom sitt vra ckra läge, sina sto
ra, välvårdade ti,ädgårdar ·och
framför a,l'lt genom sina invånares
fromhet, sträng·a redlighet och ord
ningssinne.
Den på 1500-talet
byggda församlingskyrkan lig,ger
högt uppe på kullen Ruccoba ooh
gör med ,sina sv, artnade sterrar och
av murgröna till hälften övervuxna, tjocka mm�ar ett egendomligt
tilltalande intryck. Över högalta
,Tet är ett väldigt krucifix upp
ställt, ,antagligen ett verk av den
spanske
träsnidraren Pedro de

Men a (t 1693).
Särskilt dess
Kristusansfä:te är ett utmä11kt
konstverk. Blicken är uppåtrik
tad, så a tt man nästan blott ser
vitögat, underläppen har ett blå
aktigt sken. Det ,är tydligt, att
konstnären velat framstäUa F'räl
saren i själva dödsögonblicket.
Dock verka,r denna korsfästelse
bild ej så mycket uppskakande
som mer,a milt gTiP,ail{le . Trad:i
timren vet att berätta, att den ända
till år 1768 .fanns • i en kyrka i
Cadiz, där en farlig j ordbävning
och översvämning år 1755 plöts
ligt upphörde, då rinvånarna buro
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omkring den på gatorna i högtid
· stående och försäkra, att de inför
lig böneprocession.
både biskopen och påven våga svä
a. på, att det är sant. Efter pre
r
En vacker augustidag äT 1914
dfä:an
är det en man i den tätt
var en konstskickLig prästman vi. d
packade åhörarskaran, som 1Jlö1ts
namn Antonio Lopez vid rniddags
lig,en ger till ett rop, flera aind:r a
ti{len ernsaun inne i Limpias' kyr
instämma, der,as, ord g,e vid han
k,a, sysselsatt med att instaHerra
den, att de s•e dets,amma som bar
elektriskt l jus uppe på högaltar:et.
nen,
några ropa till och med, att
För att bekvämt kunna arbeta J11a 
de se hela Herrens lekamen be
de han måst stäna ,två trälårar
täckt med dödssv,ett. Pater Jalon
över varandra på själV'a altaret
måste på: en i hast hämtad ,stege
och ytterligar,e sätta upp ,en liten
klättra upp till den nnclerbarai bil
steg'e på, elen övemta låren. När
den. 'l'ill sin häpnad finner lian elen
han stod högst nppe på denina och
verklig·en täckt med svett. Med
arbetade, ,�ar hans ansikte i jämn
sina fingerspets,ar vidrö,r han hal
höjd med d•en berömda Kristus'..
sen, visar dem så för folket, de
bildens. Plötsligen få:r han se
äro ännu fuktiga av beröringen.
F1�älsa.r en långsamt s.Juta sina
En obeskrivlig rö1,else griper alla
ögoni, han tror det är en synvilla,
rle närv-arande. De kasta sig på
s,er åter hän på biTden, - ög
, mien
knä och och utropa : "Perdon,
äro fortfarande slutna. Han he
Seii.or ! Misericordia., D�os mio ! "
tl1aktar den ,oavvänt under fem ·
(Förlåtelse, o Herre ! Förbarman
minuter - den oförkl.arliga för
de, min Gud!'')
änclr,ingen i den Korsfästes anlete
Med vindens snabbhet spred
varar alltjämt. Gripen av denna
&ig ryktet om denna utomordent
underbara syn mister han medve
liga händelse i hela nejden. Ska1�r
tamlet och stört.ar ,huvudstupa ne d
av nyfikna strömmade till Lim
på kyrkg:olvet. Lyckligtvis tar
pias, fromma pilgrimer började
han ingen allvarsam skac1'a av fal
v,allfärcla dit, ,människior av alla
let, han omta1ar sitt äv;entyr för
stånd' och åklr,ar komma för att se
sina ordensbröder, men dessa iakt
rl,en underbara bilden, som snart
taga fu1lkom1ig ty,stnad, ända tills
b[ev ett samtalsämne över,allt i
ännu underligai· e til:Idr,a., e;elser i
Spanien. Alltsedan elen 24 april
elen .förut så obemärkta kyrk,an
19i19 ha olika männisikor nästgm
komma dem att öppet omtala hela
dagLigen fMt bevittna oföi•Jdarliga
händelsen.
förändringar hos "El Santo Cristo
Mot slutet av mars 1919 höllo två
de J a A,gonia" (den heliga Kristus
kapucinerfäder i Limpias' för
av dödskampen) i Lim'pias. I kyrsam:lingskyr.lm e, n s. k. folkmis
lmns saJrnistia ligger ett stmt al
sion, sammanhängande prediknin
bum, vari över 5,000 per-so:ri:er in
ga.r över .1,eligionens hu'vuds,an
skrivit sina namn tillJI 'Btt vittnes
ningar. DeI1lla ,avslutades den 30
börd, att cle varit åslriådare till
mars kl. ½9 f. m. med en gripau
olika manifestationer av denna
·de n attvar'dspr.eclikan ,av den e, ne
bild, vari man som i en spegel
missionsprästen, pater Agatan
kunnat följa J,esu pina och 1dö1cl på
gelo, med ansh1tning till skdf
korset. SomLiga. ha endast varse
tens ord : "Min son, giv mig ditt
blivit enkla rörelser av F'rälsarens
hjärta ! " (Ords1n·. 23 : 26). Den an
mun och ögon, andra ha sett
cl:r,e kapncineru, parter Ja.lon, satt
bröstkorgen mödosamt :höja och
SJänka sig, andra ha sett tårar i
under tiden i sin biktstol, då med
hans ögon, blodclroppa.r, som
ens en tolvårig flicka kommer
foam till honom och viskar : "Parinna ned på hans tinningar,
fradga på hans fäppar, hela !mop
ter Jalon. pater· Jalon, se på Kris
pen betäckt med sår. Ja, några
tus, han b.Irnicl'a.r !" Snart krnn111,a
vittnen ha med e'd bekräftat, att de
fler-a andra barn med sammai på1

1
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på den heLi,ga bilden in i de minsta detaljer åsett Frälsarens döds
kamp, Det vore alltför vidlyftigt
att här gå in på: några enskilda
personers utförliga berättelser om
sina upplevelser i Limpias. Såd1a 
na förefinnas i st,or mläng,d i de oli
ka arbeten, som -r edan utgh;its
över dessa utom-ordentliga händel
ser. Under år 1920 besöMes den
lilla spanska staden d -a g 1 i g e 11
av mellan 3,000 och 4,000 intresseT ade främlingar, däribland det
spanska ,k'ung.aparet, flera ärkebis
kopar och biskopar, lä1c'are, ju
rister och andra vetenskapsmän.
En intresserad, ,s tocldl'01mskatornk
har nyss mottagit -ett brev från
Limpias, daterat så sent som den
15 f,e bruari 1921, vari det omtalas,
att {le ut-Omordenfliga bländelser
na :där alltjämt pågå, ,S aken ha.r
nu framskridit så långt, att d e n
k anonis k a unders ö�
n i n g s p r o c e s s e n angående
dessa händelsers utomordentliga
karaktär högtidligen inleddes i det
biskopliga palatset i Santander
.d,en 18 juli 1920.
En utomstå,ende gör sig 1map
l)ast, någon föreställning· om hur
försiktiga och 1critiska de kyrkli
ga myndigheterna äro, då det gäl
ler att fastställa, om en händelse
kan förklaras på naturligt sätt el
ler endast genom ett övernatnr
ligt ingripande. Lil�a star1d som
Ky1ikan tar avstånd frå!n den mo
derna förnekelsens bornerade och
ovetens[mpliga sätt att på, för
hand förklara var
, je under omöj
ligt, lika bestämt reagem.r hon mot
-rlen farliga lattrog.enhet, som
utan eftertanke och nndeisö1ming
upphöj,er va.r je litet ovan'lig till
{lrag·else ti1J ett oemotsäglig't un
der. Sålunda heter det i den nya
kanoniska l agen, Kanon 2019:
"Bev.isen (som sliola begrunda en
tilldragelses ka,r aktär av unde1·)
måste oviillkor[igen vara fullstän
diga, och endast s äkert bevittnade
och sikriftligen avfattade bevis
kunna godtagas."
Om vi strängt obj.ektivt v.ilj:a
studera de ntomordentlig·a till-
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dragelserna i Limpias, måste vi
genast framhålla ett viktigt fak
tum: "Det är en-diast -e n d -e 1 a v
å s k åt cl a r n a i Limpias' kyrka,
som varsebliva någon förändring
eller rörelse på den underbara
Kristnsbilden." Många, ja, de
flesta se ingenting alls. Härav
fö11stå vi väl, att varje tau;ke på
något d o 1 t m a s k i n e r i,
som iåstadrrmm'l.n er fenomenen,
liksom varje möjlighet, att de.t he
la lmnde förklaras so'l.n i 1 1 us i o n e 1 1 e r s y n v. i 1 1 a, be
roende på särskilda ljUJsverlmin
gar eller nå,got dylikt, måste anses
fulllkomli gt uteslutna. Lika litet
kan man förklara genom att tala
om en eller annan o k ä n <l n a.
t u r 1 a g, som här skulle mani
festera sig på ett så oregelbundet
oeh oerhört sätt. Som naturlig
förldaringsgrund återstår endast
denna: "Fenomenen i Limtpias be
r-o uteslutande på s u g g e s t i o n
och a u t o ,s u g g e s t i o n."
I alJa tider har man vetat, att in
bi]Jningsikraften spelar en viss
roll oclcs�å vid våra iakttagielser av
yttervärLden. Men först genom
vetenskapliga undersölmingair på
allra. sista tiden har man riktigt
fått klart för sig, :h ur ,s t a r k
denna fantasins verkan på sinnes
intrycken är. Kunde man nu in
te tänka sig, att det i Limpias va
rit personer med livli,g fantasi, som:
trott sig se Kristusbilden röra
sig, anting·en därför att de själva
ivrigt åstundade att få se det
(autosugg. ·estion) eller därför att
andra sade sig tydiigt se det (he
terosuggestion) � Den strängaste
kritik ,är ju Kyrkans bestämda
fio1�dran vid bedömandet av utom
mdentliga hJändelserr. I denna
framstä[lning
sammanfattande
kunna vi endast anföra några
grm1der, som ta1a mot ett dylikt
antagande, För det första ä r
det ingalunda sådana
s 1 a g s m ä n n i s k. .o r, s o m
a v n a t u r e n ä: ;r o m e s t
m ,o t t a g 1 i g a f ö ir s u g g e s
t i o n, s o m v a. r i t rv i t t
n e n t i l l d e u n d e r b .a r a
1

h ä n d e 1 s e r n a i L i m P· i a s.
Tusentals fromma själar, som
dmgit dit me<l: den livligaste !åstun
dan att få se dem, ha al(Ls ingen
ting sett, I ,stället präglas flera av
vittnesmålen av ,den lugnaste sak
lighet, nästan torrhet. Bland
vittnena mäir'kas åtskilliga tvivlare
och direkt fientligt stämda, som
t. ex. ha rest · dit med tanken:
"Jag viJ.l studera nerv,sjulkdonmrna
i Limpias." Ja, det finnes t. o. m.
bland vittrnoilla sådana, som med
giva att de sett utomo,rdentlig\a
ting i Limpias ooh ä 11 d å f r a m
h ä r d a i s i n o t r o. För
det andra ha ,de utomorclenltliga
synförnimmelserna ofta v a r a -t
e 11 1 äJ n g r e t i d, f r a m
t r ä t t m e d s t ö r s t a t y d
li gh e t
och
k l i!.. r h e t,
vilket särskiiilt f,ramgår av åtskil
liga läkares berättelser, som i 11 i
d e m i n s t a d e t a 1 j e r med
medicinska facktermer beskriva
d en :B'1�älsarens hemska dödskamp,
som ·de sett avspegla · sig på bil
den. För det tredje har man sär
skilt för barn avsiktligt för att se
hur pass suggestion kunde spela in
påvisat ·förändringar på bHde11 som
man i cke a:lls varseblivit; varvid
dessa endast svarat : "Nej, det ser
jag icke," För ·det fjärde ha ofta
flera personer g e n o m s a m t i
d i g a u t r o p förklarat sig se
s a m m a r ö r e l s e r i Kristi
ansikte. Så skriver t.ex. ett vittne,
doktor
Antonio Gutierrez de
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Cossio : "Vi sågci det alla (att
Kristnsbilden vände huvudet åt
sidan) "ty vi upprepade det alia
samtidigt," Flera an'clr:a grunder
kunde anföras, som. göra en för
klaring· auedelst suggestion mindre
sannolik. · Och om oc;1kså, denna
uteslutes, måste väl antagandet av
ett rent övernat.urlig·t ingripande
J igga nära till hands.
1Den danske k1atolske skrrftställ a
ren Jakob Olrik framhåller gärna,
hur viktigt det är, att i de yttre
händelsernas brokig,a vävnad ·all
tid le.fai efter elen gyllene ti•åcl ,
som heter "Guds Tanker", Guds
mening. Vi få ej stanna vid ytan
utan ständigt sträva nl'ot djupen.
Om vi antag�a ett övernaturligt
upphov till <le utomordentliga
hän;delserna i Limpias, är det ej
svårt att i dem se mycket som
kan sammanhiäng,a med "Guds
Tanker". I en tid av o t r o och för
neke!Lse vill Herren manifestera
sin allmakt, i en tid av s y n d och
skamlöshet påminnes världen på
ett nytt sätt rnm syndens vecl-er
stygglighet, som b and Frälsaren
fast vid korset. I en tid av oerhört
1 i d a n cl e · se vi lidandets Konung
;Mer lfäso:m: levande i sinm kvaJ. Vi
minnas så klarare än förut lidan
dets stora mening, Och med vå
ra blickar dragas också! våra tan
kar närmare honom, som en g'ång
sade : "Och när jag varder upp
höjd från jorden, sk,alI jag draga
alla till ,mig" (Joh, 12 : 32).

Kyrknn i Lin1JJias
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Efter en kulen och disig j anuari
ha vi hugsvalats av några vackra
och klara fe!bruariclag·ar. B adan
de i solens ljus ligga staden och
världen framför Credos Torn.
Och innanför dess fasta murar
härskar en glad och fri&ki förvårs
stämning mitt i fastetidens allvar.
Ty vaktmanskapet där älskar ing·enting så mycket som 1 j n s och
k 1 a r h e t.
Ett 'k largörande ord till den för
:virrade samtiden var H a n s
H ö g v ö r cl i g 11· e t B i s k o
P e n s H e r d e b r e v f ö r f a s
t a n 1 9 2 1. I liv.fulla, kraftiga
drag tecknas här en bild av Kristi
Kyrka som den gode Herden, som
för sin hjord på g,ott bete och out
tröttligen söker rädda de vilse
gångna fåren. Särskilt framhåller
detta "1herdebrev i dubbel måtto"
den oerhörda betydelse, som Kyr
kans ofelbara lär,o ämbete ;liar sär
skilt för vår tid, som "står mitt
uppe i villfarelsernas 1ka.mp mot
sanningen", då; ro1rnn från alla si
dor skalla : "Kyrkan måste refor
mera och ändra sina gamla dog
mer ! Hon måste försona sig med
den moderna tidsandan, ombildas
efter det andliga nutidslägets
krav ! " "Oss kan allt detta. l'Opancle
icke förvilla. Ty vi vet a : En an
nan grund kan ingen lägga än
den som är Kristus Jesus (1 Kor.
3 : 12) och den som' Kristi heliga
händer sjä!l-v a :hava l agt." Denna
l)lö,gaktuella, biskopliga skrivelse
har ookså väcikt uppmärksamhet
i vida ��retsar. Hans Högvördig
het har oc.ksfö blivit intervjuerad
av en !lrnvudstadsti<lning och där
vid lämnat en 11pplysande förkla-

ring av Påvens varning för Young
Christian
Mens
Association
(K. F. U. M.), som. på ett löjligt
sätt missförståtts av en känd
St,ockholmsauktoritet på området.
Detta vår Biskops uttalande cite
ras med en viss belåtenhet av Gö 
teborgs Stiftstidning, som nog för
sin del inte skulle ha något emot
att e x k o m m u n i c e r a h e1 a K. F. U. M .
I S t o c k h o 1 m s D a g·b 1 a d
kunde man för någon tid sedan
studera en polemik, som i mer än
· ett avseende veukade starkt tids
typisk. En för sin extrema lägg
ning känd kyrkoherde i huvudsta
den utgöt sig· först i en klagande
artikel över det katolska Polens
förtryck av sina protestantiska
undersåtar. I en kort och koncis
svarsinlaga påvisade den i hithö
rande frågor synnerligen väl ini
tierade friherrinnan Josefa Arm
felt med klara data och f aikta, �Hu
det i själva v@ket förhåller sig
med den religiösa toleransen i
polska republiken. Härpå följde
ett chmkelt ' och ,förvirrat svar av
d!en poli;tiserande , kyrkoherden
och så - en djup tystnad. En
lmlt,nrbilcl från 1921 års Sverige.
Först när man gruncUig·t betrak
tat dylika provbitar av det and
liga . nutidsläget i vå•rt land, kan
man småningom förstå möjlighe
ten av det vildsint futuristiska
porträttet av Credo som R e a k 
t i o n e n s H; ä r o 1 cl, vilik et
återfinnes i Svenska Dagbladet
för den 15 och 16 februari.
Den tänkande allmänheten bör
j ar nu också alltmer att irriteras
av vföra modernistiska teologers
g'l'undläggande oklarhet. Särskilt
har på sistone den kvicke och
träffääkre redaktör Torsten Fo. gelkvist dragit i härnad mot vad
han kallar för m o cl e r n t e o1 o g i k o f i 1 o s o f i (se Dagens
Nyheter för den 4 och 7 februari) .
Tydlig och ,oemotsägligt påvisar
han här i några 1kort a tidnings
uppsatser av en svensk modernist
icke mind're än t r e olika, v a !'1
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a 11 cl r a f u l 1 k o 111 1 i g t u t es 1 u t a 11 d e o c h m o t s ä g a ncl ·e 1n e n i n g a r o ,m s a m ma
f r å! g a. Vid ett föregående tillfälle
upptäckte samme klarsynte iakt
tagare i den nyteolog·iska pro
gramboken "Det andliga nutidslä 
get odh kyrkan" hela f e m (5) in
bördes oförenliga teologiska sy
stem. Men nu .får ingen tro, att
dylHc 1kritik oroar modernisterna.
Tvärtom ! De tyc1rn att det är fiLosofiskt fint med en viss frigjord
förvining·. Dunst och dunkelhet
i:ir för dem djnpsinne. I o k 1 a rh e t e n finna de hela s,i n o r g in a 1 i t e t och sitt e x i s t e n sb e r ä t t i g a 11 cl e, som teolo
gikofilos,ofisk skola. Att påvisa
deras brist på logik, på tankereda
torde snal'ast av dem uppfattas
som en .fin artighet.

t i a n X med hela sin . svit den
gamla kyrkan · Sa11cta Maria in
Transpontin och nedlade på det
där liefintlig,a altaret för den heli
ge Knut en praktfull krans a.v la
ger oe<h friska blommor med band
i de dansika färgerna.

I den . nordiska tidskriften
. R e t s s t a t e n (15 november
1920) påpekar en protestantisk
auktoritet, att de romerska kat,oli
kerna ha en viss egendomsrätt till
de härliga gamla kyrkor, som vå
l'a fromma katolska fäder en .gång
ha byggt. När kyrikan skiljes från
staten vore det därför icke mer
än rättvist, om Nordens katoliker
återfingo åtminst,one några av de
helgedomar, so111 fråntagits dem.
Så talar en v e r k 1 i g r ä t t s1 ä r d,

Den 2 febnmri avled k a r cl i
Den lG .febnrnri 1921 kunde
n
a
1 F e r r a r i, den ,för sin ou{
J o h a n n e s .J ö r g e n s e n fi
tröttliga energi och sin mångsidi
ra 25-årsdagen av sin konversion
till den katolska tron, till klarhe , ga bildning frejdade ä r .ki e b i sk o p e n a v M i 1 a n o, efter
tens Kyr1rn. I en av djup och
en längre tids svårt lidande. Kar
skarp förståelse prägfacl artikel
dinalkollegiet
har nu smält sam
(Nordisk Ugeblad, nr 7 fö1: detta
till
blott
57 medlemmar, av
man
år) påvisar arkivarie Fritz Jiir
vilka 29 äro icke-italienare. Egent
gensen il.fest den store skaldens be 
ligen sikulle vi rälmai 70 kardina
tydelse för Nordens katoliker.
ler, men några vakanser finnas
Också Credo sänder från det dim
ständigt.
höljda österhavets stränder en
tackscaim .lyckönskan till den frej
I R a v e n n a ,förbereder man
dade jubilaren, vars insats i elen
sig som ibäst för 7 0 0-å r s m i n
katolS1ka a:ktionen i vå•r tids Skan
n e t a v D a n t e s cl Öl cl', som
dinavien först framtiden helt skall
skall firas där med stora högtid
kunna fatta och skatta.
lig,heter den 14 september detta år.
Också Danmark >har sina moder
Också dominikanerna och fransis
nister fastän få och f. öga populära.
kanerna. fira i åi' sina 700-åirsjubi
I R y s 1 i n g e på Fyn har en
leer. Med ihänsyn till aUa dessa
Pastor Rörclam offentligen förkl a
fester har årets eucharistiska kon
rat, att han i0ke tror på Jesu un
gress uppskjutits till 1922, ·då'. den
derverk. Särskilt inom de grnnd
silrnll hållas i själva Rom.
tvigi1anS1ka ln·etsarna, som denne
B a y e r s k a b e n o cl i k t i
moderne ande tillhÖ1', har hans
n e r 111 ,u n k a r
från klostret
uppträdande som reformator av
Barnkt Ottilien ha i dagarna sänts
trosläran väckt mycken förbitt
till K o r e a, där de erhållit ett
ring, Men vad hjälper all lrnnser
nytt, förhoppningsfyllt fält för
vativ förbittring i den moderna
l
sin
apostoliska verksamhet.
protestantisme· 11s rac ikara förvir
ring1
De f r a n s k a
p r e m o ns t a t e n s e rn a ha nu av sbaten
P å s i 11 v ä g t i 1 1 V a t i
återfått sina tre gamla ärevördiga
k a n e 11 besökte konung· K r i s-

t. - � • •
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kloster, som fråntogs dem under
maren besökte Norden som aposto
kulturkampens mörka tid. Den 26
lisk visitator, blev den 9 februari
j'anuari märktes, fbland gästerna
av Hans Helighet Påven mottagen
vid p r e s i d e n t e n s o ,f f i i i privataudiens . (Se Sankt Olav
cie11a
mottagning
i ! nr 7).
E 1 y s e p a 1 a t s e t även - Mgr
I England med Wales
Dubois, den nye [rnrdinalärkebis
frinnas
enligt senaste statistiken
kopen av Paris, åtföljd av sin
1,915,475
katoliker. Under år 1920
hjälpbislwp, MgT. Roland-Gosse
övergingo
10,529 protestanter till
lin. Det var första g
. ången sedan
elen katolska Ky11kan. S k o t t1905, som någon ky1,lmns man fiått
1 a n d, for,dom så antipapistiskt,
inbjudan till en dylik högtidlig
r
älrnar nu 603,094 romersk katolska
lhet hos de numera så välvilliga
undersåtar.
franska statsmakterna. Pli! de ka
tolska boncleförening·arnas sista
Abboten av det stora benedikti
kongress i Paris uppmanade den
ner1dostret Pannonhalma har in
populära g e n e r a 1 d e C a s
bj.ll{lit d e u n g e r s k a r i ki s
t e 1 n a u de närvarande att åter 
d a g s m ä n n e n till en särskHcl
vända till de ifromma ocih enld!a se
reträtt i sitt ärevördiga kloster.
der, som adlade forna tiders fran
ska bondestånd. Biskoparna i k
, yr
Enligt ·de sista statistiska upp
koprovinsen Besanc:on lm i en ge
gifterna skulle katolikernas antal
mensam skrivelse riiktat si g mot
A merikas
Förenta
i
de .1noderna danserna "Onestep",
S t a t e r utgöra 17,}35,533. Trots
"Foxtrot'' och liknande lJlastiska
den ringa invandringen från de
ohyg.gligheter, som de på det
katolsk-romanska länderna uppvi
strängaste förbjuda .
sa Jmtolikerna . en tillväxt a.v
186,229 under 1920. Av dessa ha
Under loppet av år 1920 har den
23,635 personer övergått från an
siffra, som anger antalet k 1 o s
dra trossamfund.
t e r 1 i g a s a m :11 u n d i T y s k
l a n cl, stigit foån 6,066 till 6,112.
Professorn i romansk philologi
Ensamt jesuiterna lia e.fter reli
vid universitetet i Harburg C u r
t i u s, son till konsistorialpresi
gionsfrihetens införa11de i, refor
denten i Strassh1ug o ch beikant
mationens moderland därstädes
slagit sig ned på 12 olika platser.
genom sina pa0iifistiska skrifter
F'ör
närvarande finnes nära
och strävanden, har återvänt till
70,000 munkar och nunnor i
den katolska lllloderikyrkan.
Tyskland. I en gemensam inlaga
En ännu mer uppmärksammad
till riksregeringen (daterad den
konversion! har ägt rm11: i Sachsen i
det clen,pr,otestajntiiske, kyrkoiherden
20 nov. 1920) ha de tyska biskopar
i Sta,dt Bad Lausigk d : r A 1 b a
na allvarlig·t varnat för varje för
n i funnit vägen till den katolska
sök från statens sida att strypa de
k o n d' e s s i -0 n e 1 1 a s k o 1 o rKyrkan. D :r AH>ani tillhörde in
nan han den 15 nov. 1920 frivilligt
11 a.
Ty "därigenom sikulle vårt
nedlade sitt äntbete inom ett sam
fosterland Miva ännu mera splitt
fund som ,i sin förvirring omöjligt
rat och bragt närmare avgrundens
kuncle skänka ihans sökande hjärta
rand". Ett kraftigt och klargö
rande ord, som säkert ej förfelat
ro, de ,förande kretsarna inom den
ännu rätt unga högkyrkliga rörel
sitt intryck.
sen i den protestantiska tyska kyr
Under de sista två åren ha icke
kan. Som lutlhersk själasörjare i
mindre än 2 5 s t o r a J e s u
det katolska Steiermark och Kärn
H j ä r t a 'S t a t y e r uppställts
ten lärde han 1känna den katolska
på; offentliga platser i H o 1 1 a n d.
Kyrfoan ,0Cll1 högakta hennes se
M g r. D ri. e p e n, som förra somder och bruk tills han slutligen
1
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kom att omfatta sanningen ntan
att avskräckas av de offer han
måste bringa för sin övertyg·else.
Den hög1kyrkliga lutherska rörel
sen i Tyskland tycks mer oclh
mer närma sig moderkyrkan.
Vid ö p p n a n cl e t a v s e
m i n a r i e t för m o cl e r n a
s p r å k i O x f o T cl, betonade
prorektorn Sir Warren ,nikten av
kunskap i moderna språk1 vid ,ba
nandet av väg till försoning mel
lan den r,omers1rn, engelska och
orthodoxa kyr1kan.
Ledaren av den vänstra liberala
flygeln av den protestantiska rikt
ningen inom elen anglikans;ka
kyrkan cl :r I n g e, kai10nikus vid
anglikanska S:t Pauls katedralen i
London förklarar i Daily Tele
graph att den katolska riktningen
i England för närvarande står i
zenith. Den evangeliska och den
liberala gruppen inom anglikanis
men måste livligt beklaga att de

voro skilda, då endast enighet
mellan de olika riktningarna kun
de rädda den angl1kanska kyrkan
gent över Roms tilltagande makt.
I företalet till en väldig k a t a
l o g ö v e r v ä r 1 d s 1 i t t e
r a t u r e n, som de ryska bolsje
vikerna :hålla på att utg,iva, s1ui
ver Maxim Gorld: "Födda i myste
riet äro vi dömda till att slutlig·en
uppslukas av intets mysterium.
Med vår planet slungas vi om
kring ,i den ofattbara rymd, som
vi kalla världen, men om vilken
vi ej founna bilda oss något enda
säkert begrepp och i vilken vår en
samhet är av en fulländad och
oförliknel1ig i.Toni." Och på detta
den bisarraste och svartaste pes
simismens credo skall så "broder
skapets" och "det fria arbetets"
J,yckorike grundas ! Men så, går
vägen för dem som mer älska :för
virring och dunkel än sanningens
,stränga kla.rhet.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR
OCH FÖRENINGAR.
'l' i s cl ag ,e,n cl e n 8 f e b r n a r i Il ölls
den årHga gudstj änsten i St. Erikis kJ·�·Irn
till sonande av au vanvördnad, s,om visas
Frälsaren i hans kärleks sRkramens. Kl. 9
f. m. var högtidlig levitmi.i!ssa varvid Al
tarets hl. Sakrament uts1Jällcles och för
blev ex;p onerat hela dagen. Und.er dagens
I.opp a;vlöste cle troend, e. varandra stän
digt vid besöken i kyrkan. Kl. G på kväl
len hölls högtidlig aftonsång.
A s k o n s d a g e n ingick b o tens stilla
tid oc,!1 såg, talr.ika skaror i våra ky· r kor
rniottaga askans tecken, under påminnelse
"Betänk, o människa, att du är stoft och
skall återvånda till stoft". P a s s i o n s a n clJ a k t e r hållas unde r
Fastan foreclagar i St. Eriirs och onsdagar
i S :t Eugenia kyrka kl. ½8 e. m.

S t.. J o s e f s f ö r e n i n g e n firade den
G febr. fastlagsfest med clc traditi-onella
"munlrnrne". Pas.toe .S. Nordmark b erät
tade om gamla fastlagsnamn och seder. -

F 1 i c k f ö r e. n i n g e n L a e t i t i a i St.
Eriks försa,mling firade ,på Fastlagssön
clagen sitt 10 års j ub ileum i all stillhet.
Som gäster vic1 dagens fests[lmmanträde
såg föreningen H. H. Biskopen samt ,präs
tema vid St. E rilrnkyrlrnn.

St. J oisefäföreningens S j u k o c Il b e
g r a v n i n g s k a s s a ( grundad 1885) höll
sönda,g en den 13 februa,r i årsmöte var
vid revisi,ansberättelsen föeedrogs och sty1,elseval företogs.
Styrelsen består av
pastor S. Nordmark, li.r A. Brandt, T. Kell
ner, H. Strau]J,e, ,ach G. Fui·usllt·öm.
F r a n c i s k u s.

GALILEIFRÅGAN.
(Efter ett föredrag.)

III.
Det första, steg,et till den ikom
man:de processen togs genom på
ven Urban, VIII :s utnämnande i
augusti 1632 av en särskilcl kom
mfasion, som skulle avgiva ett
omdöme om Dialog·en. Man satte
upp 8 anklagelsepunkter, som be
Törcle G:s sätt att ,slmffa sig im
primatur, hans metod att fram
sta]la hypoteser som bevisade
fakta, hans ovärdiga beteende
mot sina v,etenskapliga, nmt.ståndare, som ;be,tee'.knaides över lag· så
s0-1n dumh'nvu:clen och iledda av
tarvliga. hevefkJelsegT1mcler, samt
slutligen hans användning av sin
teori för eblb och iflod såsom bevis
för jordens rörelse. Ett mm·a in
gående studium av dessa an
klag•elsepunkter visar, att var och
e_n av dem var ,b erättigad; det är
icke här den kyl'ldiga domstolens
1nisstag, Fmn vi sedan Meil'kmnma
till, lig'gbl'.
Dessutom anfördes naturligtvis
vad som lmvUJdsakligen lå'g, G. till
last, nä':mligen hans u]Jpenibar.a
överträJdamle arv ,föri budet av år
1616 att skrrftligern eNer muntli
gen beröra :fil'åigmi om: jordens rö
re1se, innan f•nlilt evidenta skäl
för densamnm blivit ifram,lag1da,
vilket för:b11cl G. lovat ställa sig
till efterrätteilse.
Med anled111ing av kommittens
utredning blev G. åla.gel att i Rom
instä'lla sig för inlkvisitionsdom
stolen. Han rfick till att börja
med lbo i toskanske ministerns pa
lats och sedei1'1nera i inlkvisitions
palatset, där han höills i lindrigt
fäng,els'e, vil!ket bestod huvudsak
ligen däri ,att hian ej 'fick lämna
pa�atset. Resultatet av nfredrnrn
g·en 'blev det, att G:s lära ansågs
strida mot b�beln, då! han icke gi
vit ovederlägg1bara bevis för att
vissa ibiföelstä!llen måste tolkas
bildlikt. En ' bidiiagande orsak vaT
tvivelsutan, att man på g,rurnd av
protestantismens framgå11gar var

synnerligen rädd för nya bibel
tollming,aT.
För a,tt undanrödja varje miss
tanke att vilja undanhålla nå:got
för den ky,rkliga domstolen 'blame
rande anföres här nedan själva
domstolsutslaget: '')
"Med anropande av vår Herres
Jesu K1'isti heliga namn och den
ärorika mddern och dbe'fläokade
jungifrun Maria på!stå:, förkunna,
döma och föriklara vi genom det
ta: slutliig1a uifälag, som vi i sittan
de ,domstol ef,ter tillkallande av de
ärervördige teologie dorldorerna oeh
juris doktoreTna såsom våTa rät'ts
fullmäktiige, och enligt deras be
tänkande här fälla : - - - att du
ovannänmde Galilei, efter vad un
dm processen 'före'kommit och du
själv S'om ovan tiNstått, ill'för den
nru heli,g.a domstol gj ort dig1 särde1es missfänlkt för kätteTi, d. v. s.
att du trott och lfasthMlit en lära,
vilken är falsrr{ och stridande mot
den Heliga s[{ri'ft, nämlig·en : att
so'len är j or<llbanans medelpunkt
och att den E:,arnma icke går från
öster tm väster, att j orden rör sig·
och icJlrn är väTldens medelpunkt
oc11 att den]]a å:s,i1d 'lmn hållas för
sann och :försvaras, sedan den dock
blivit befunnen och förklarad stri
dande mot den Heliga s1uift ; att
du till följd hämv · är hem\faHeu
å,t alla domar och straff, Bom g1e
nom ,de heliga lagarna och andTa
allmänna och sär�ldLda stadgar
mot dy}illm felarnde blivit 1bestäm
cla och stadfästacle. Härifrån vil
ja vi föi1ldarn ,dig fri, �m du metl
uppdktigt hjärta och ol1ycklad
tro av.sv.är, :fö:r:clöm·er och :föi•ban
nar ovan:nämda irrläror och kät
terier och varje annan villfarelse,
som strider mot den katoleka och
a])ostoliska Kyr,kan, enligt det for
muläT, som d ig av oss förelägge,,.
På det att denna din svåra och
* ) Citat ur B o Il 1 i n, Jorden och solsy
stemet (Verdandis småskrifter 16, Stocl,
holm 1900) .
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fördärvliga villfarelse och ol;ydnad
ej skall IMiv.a he'lt och hiållet o
straffad, så bestä.maua ,vi att din
bok 'Samt,al av Galileo Galilei' ge
nom en oflfentlig förordning skall
förbjudas ; d1g själv döiua vi in
för denna helig·a rätt tjllil fängelse
för en tid, villrnn av oss närmare
bestä:mmes, och ålägga dig såsom en
tjänlig botövning, att under trenne
åJr en gång i veckan läsa de sju
bot,psalmerna, förbehållande oss
att mildra, ändra, helt och: hållet
eller delvis upphäva nämnda straff
och botplikter."
Efter domens uppläsande uttala
de G. enlirgt ett föreskrivet e'ds
formnlär en hög,tidlig avsvärjelse
av sirna rå1sillciter, varefter han för
formens sk.ull hölls 2 dagWJ.· i ett
fängelse av den att som nyss an
givits.
NåJgra dagar därefter
lämnade han vid bästa vigör Rom
och begav sig till Siena, varest
han ei�hållit t/ilil"åltelse ratt lbo hos'. en
vän och f. cl. lädunge, ärkebiskop
Piccolomini, dock med förbud att
lämna staden. E:fter :rJlågra n11åna
der erhöll han tiNåtellse att 1Josät
ta sig i sin villa i Arcetri (nära
Florens), ,cloC:k sktulle han där tills
vidare lbo i stillhet och icke föran
stalta n·wgra sa.inmankomster.
Gali1leiprocessen av å<r 1633 har
nnder årens lopp undergått de un
derbaraste ufämyckning.ar.
Vi
skola uppehålla oss vid några av
de mera vanliga Galileifablerna.
1) Den berömdaste fabeln är
den, att G. vid avsvärjningsakten
skulle harva utropat: e 1mr si
muove = och änclä: rör hon, nämli
gen j orden, sig. Detta erkännes
numera vara alldeles ohistoriskt
samt är osannolikt' redan på
grund av omständigiheterna vid
avsvanmngen. För övrigt på
trälflfas 1berättelsen därom icke i
en enda srumtidig ,skrift. De1u ,förs
ta ' berättelsen - utan belägg· återfinnes nämligen i ett pål en
gelska tryckt, av en italienare för
fattat arbete av år 1757, således
124 år efter processen.
2) G. beskrives som en mar,tyr
för vetensika,pen. Härpå kunna vi

svaira, att det är berättigat att sä
ga, a.t:t 'han �iade en hel del lidan
den att utstfö plå1 grund' ,av sina
åsi'kter om en teori, som s e d e r
m e r a visade
sig vara riktig. Men
i
han blerv d'ömd ieke :för teOTien så
som sfil:lan, ut.a1Jt för att han utan
att :f1.•,anrlägg1a oemotsäg,]ig,a bevis
för teoriens riVktiglhet trotsat en
ky1,1dig mynfögfuets förfuud.
En
martyr hade han :kunnat kallas,
om han frarnl.a:gt riktiga bevis och
vägrat återlmlla dem. E11J prote
stantislk sklildrare av de exakta ve
tensrrm.pernas 'historia, Wheiwell,
säger också!: I <lo not s, ee with
w1lrnt proprie'ty G. · can b e looked
upon as a Martyr of Science.
3) De vi'klaste fablerna beröra
emellertid G:s fängielse. Häckel
påsifåir att han försmäktat flera
åT, en eng,elsk författare, Drapm-,
säger att fängelsetiden varade åt
min'S!tone 3 rår, en italiensk rför!fat
tare, Bemii.ni, höjer budet till 5 år.
Såsom ovan anförts har G. aldrig·
varit i egentligt !fängelse. Han
v.ar i Rom: från 14 feibruari till
6 juli 1633; han !bodde hos toslkan
ske rniniistern i Villa Meiclici hela
tiden utom 22 da,g,ar, dlå! han var
i förhör i 1inkvis,ition:s']Jalatset.
Under hela sistnämnda tid bodde
han i ett ·lTLln, som 'brukade upp
l åtas åt en rr:fögre kyrklig ä1nbets
man, och hade bios sig sin 1betjänt,
som lficlc fritt g,ål ut och in, ett pri
vi:ileg,iii.-i'.m, som' toskanske minis
tern ej nog, Unmde förvåna och
glädda sig öcver. All<lllärkas ibör,
att för Iier,e si anklagade biskopar
brukade inspärr,rus i ,ver�clligi; fäng
else i Cas'be'l ArngefJ.o.
4) Att G. slkulle varit under
kastad tortyr ,eller, som en med
fantasi 'begåvad historieskrivare,
Montucla, uppgivit, att hans ögon
skulle hav-a utstuckits, 'behöva vi
knappa:st bemöta, :ciå , denna åisiik
, t
n1.une1.�a icke vidhålles av utpräg
lat antikatolska vetenslkapsmän.
5) Att G. vid avsivärjn,ing,sakten
s,kn]le hava uppträtt i botgörai·e�
drä1ct ä·r lika ohistoriskt som den
bekanta 1bilden av Luther vid jul-
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granen. Botgöraredrälkten, ett en
da plagg benämnt ha1bitellum, bars
endast av dem, som blivit d ö m d a
för heresi, men aldrig av dem, som
blott voro misstänkta fö:r sådant,
inte elllS om avsvärjningen s[rndde
offentligt.
6) Att slutlig,en hat lfrå,n pårve,
munkar och 1JräJster medv'erkat
till G:s fällande är ännu i dag en
vantlig ås:iikt, som iframställies även
i g,oda astronomiska läroböcker.
Sant äT visserligen, att G. på
grund: av sitt arrog·anta ·sätt hade
en stor-artad förmå.Jga att stöta siig
med människor, men på:ståendet
är i alla fall oriktigt, diå såJsa,m vi
sett, just 1 blan{l dem. han rönt det
stöiista erkännandet. Såsom ett
yttei1ilgare !bevis härför må anfö
ra.IS ett yttrande av en jesuit, pater
Grassi, med vilken G. hade utkäm
pat en �1äft1g veterns:lrnp[ig striid .
Pater Grassi silrriver till ,en vän
kort efter G:s dom: Beträffande
G : s vede1·mödor må:ste jag upprilk
tigt säga, att jag, 'hek'Lag·ar honom
utomordentligt, ty jag har alJ.ltid
haft större t'illgivenhet för honom
än han för mig. Då1 man frågade
mii,g i Rom vad jag ansåg om hans
arbete Dialogen, så gjorde jag mig
all möda att lugna de upprörda
sinnena och g•öra ·ldart för dem
hur långt hans bevis hade grltig
het, rvar.ffu, må:nga uttalade sin
förvåniTIJg över att jag·, som an
sägs för en av G. förolämpad
motstlå'I1clare, med så:dan iver giek
i bräschen för honom. G. har
själv slagit sig tiill marken, eme
dan han hac1e en för stor tanke
om sitt g•eni och ringaktade and
rws
prestationer. Han ,borde där
.
för idrn fön•äna sig över om alla
voro enmt hon 10111.
Om G:s vidare levnadsöden
kunna v'i 1fatta os·s 'kort. Inskränk
ningarna i hans rörelsefrihet upp
hävdes med tiden, cloeJk först så
småningom, :bl. a. emedan G. sä
kerligen iclke utan skäl var miss
tänkt för att hava m&lverkat till
att Dialogen å1· 1635 trycktes i
Holland. Han dog den 8 jan. 1642
såsom god kafoilik efter mottagan-

det av :sakramenten och erhöll på
dödsbäclden den helige d'aderns
välsignelse. Naturligtvis har le
genc]bildningen också sysslat med
hans hegrav:ning, om villrnn man
på1sbårtt att den icke fått äga rum
i vig'd jord. �erkliga förhå.Uan
det ä:r, att G. bis•attes enligt eget
testamentariskt förordnande i'
kyrkan S:ta Croce i Florens, ehu
ru icke str.a x ,i fami1j,egTaven,
utan i cle helige Cosmas' och
Damianus' kapell. Inom kort tid
samlade ,hlans vänner, även bland
prästerskapet, t. ex. ärkebiskop
Piccolomini, ihop en större sum
ma tilil gravvård, 1som 32 år däref
ter upprestes. Det nuvarande me
ra värid1iga -gTavmonumentet är a v
1737.
Samman.fatta vi denna alltför
ofu1U:ständiga, men, som jag hop
pas, icke tendensiösa skildring av
G:s kontroverser -med en kyrklig
dmnsfö[, sål kunna vi säga
, , att vi
i G:s levnad möta intelligensa1'1is
to1cratiens speciella faror. Hade G.
använt sin lysande 'begåvning
utes1utande tiH det möclosa:mma,
men ärofulla arlbetet inom de ex
akta natu1"\retenskarperna i stäalet
för att syssla med den säkerligen
till en ,nis\s grad nyttiga och nöd
vändiga, men i längden sterila po
lemiken p1å för honom främman
de områden, så hade som sagt
aldrig nå!g1011 Galileifråga upp
korn,mit och den antikatolska
stridsarsenalen varit ett :bättre
ag1itationsnummer fattigare. Man
kan ej Mlta bli att tänka, hur an1101>hmda G :s• 1evnadi och ' betydel
sen av hans vetewskapliga arbete
skiulle '.hava varit, om bJan med in
te'Uektets och fantasiens överlägs
na utrrnstning och skolning· för
enat ö,dmjuacheten hos t. ex. den
helige Ignatius ad' Loyo'la, eller,
0111' man tar en jälnJiföre1se från
det astronomiis[rn området, med
karaktäi·sfastheten hos den honom
som astr-0nom och som kristen vi
da överläg,sne Kepler. Mot G:s
Oilydnad oc'h mot hans oldoka,
provokat01�isJrn förtfarande hade
inkvisitionsdomstolen rätt att in1

1
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skrida, emedan fara för trons be
varand-e hos den stora mängden
uppstod. Tager utan vidare hän
syn till att ,e1fter iforskningmlS då
varancle stå111clpunld de av domar
ne i motivering,en använda åtSik
terna rvoro mera sannnlirka än G :s,
,samt tiH det ovanhgt mik1å pro
cesslförfarandet, sa framstår in
kv.i'sitionscl01nstolen i ett helt an
nat ljus än vad man här lllppe i
Norden, in partibus in'fidelium,
vanlig en föreställer sig. Man får
icke ,svartmåla nåigonting· utan att
ha skäl .därtill, inte ens inkvisitio
nen, säger en fransil;: astronom med
instämmande av den förut om
nämnda protestanten vVhewell.
Det behöver naturligtvis icke
,'för katoliker pföpeikas, att in
kvisiHonsclomstolen icke är det
samma ,som Kyrkan, och att s. åile
des även elen 'sista Galileiprocessen
ej har någonting att göra med
påvens olfelba1"11et. Mot det helio
centriska systemet så:som sådant
har Kyrlmn aldrig, varken före
eller elfter G., någ<on:s1in uttalat sig
i en clogmati�k definition. Detta
behöver j u ej hindra, att G.-pro
cessen åtminlstone kan tänkas i nå
gon 'lniån hava fö1föerett det vati
kanslm konciliets, slutgiLti,g, a av
görande vaid som den påvliga ofel
barheten innebär och hur l'å:ngt
elen sträclker sig. Vare därmed hu
ru som heJlst, ett är :säkert, att den
astronomisifoa fo1isllmingen och den
kopernirkanska ]Jllanetteoriens se
gertåg i c k e 'l1inclrats genom G.1

processen. Bästa beviset därför är,
att kort efter G ::s <löcl flera jesui
ter, bl. a. de berömda astronomer
na Riccioli och Ga1sse11di, skidkligt
försvarade dei1 nya åskådningen
mot anhängarna av Ptolomei
värlclssy,stem, utan att de kyrkliga
myncligiheterna gjort nå,got som
helst inskridande. Rent av löjligt
blir på,ståendet att Kyrk.a n skulle
hava mota1./frntat just astronomien,
som jesuitorden od[at kanske mer
än IJ'å:gon annan naturvetenskap.
Hnr måtng,a svens:lrnr känna till,
att inom Vatikanens murar finns
ett modernt, i de stora internatio
nella astronomiska arfö.etena delta
gande o[)ser.vatori1U1111 under led
ning a,v en jesuit, pater Hagen,
och hlur 111ång1a känna till, att för
c : a 14 år sedan denne 1mter kon
struerat en aipparat för experi
mentellt ibevisande av jordens ro
tatimi � Slutligen, må anföras nå,gra
ord av den år 1910 avlidne, i hela
världen 1bekante astronomen Schi
aparelli, Marskana.lernas upptäcka
re : "G:s dom är blott en tillfällig
het, en ,,ei,klig motsats meHan ve
tenskap och religion existerar ej.
Och 'hur skulle också reiligionen
komma i motsatsförhållande till
astronomien, vars studium är en
hyllning till den Hö1gsta Visheten,
astronomien, inom vilken varje ny
upptäckt inspirerar till tillbedjan
ocl1 beundran frå:n dem, som äro
mottagliga för upph'ojdhet och
skönhet�"
F. J. L i n d e r s.

I SANKT ANSGARS SAL
togo vårterminens f ö r e l ä s n i n g a r sin
början onsdagen elen 2 febr., då pastm' B. D.
Assrursson gav en sammanträngd fram
ställning över cl e n l ·i t u r g i s, t i sk a r ö
r e l s e n s u t v e c k l i n g u n cl e r J o
h a n III :s r e g e r i n g med särskilt ibe
tonancle av de förvånande många likhets
punkterna mellan våra dagars svenska ri
tualism och elen gamla liturgismen, som
präglar elen bekanta Röda Boken. Den 16
februari föreläste k)Tkolierde K \Ves.se.l

klart och inträngande över K y r k a n s
s t ä 1 1 n i n g t i 1 1 ä k t e n s k a p e t. Den
23 februari gav pastor A. Meyer en lika
lärorik som fängslande framställning av
K y r k a n .s y t t r e o r g a n i s a t i o n,
kr-yidclacl med åtskilliga trevliga anspelnin
ga;r å aktuella händeiser i vår svenska
samtid. Föreläsningen hade samlat en
talrik åhörareskara oc.h mottogs mccl liv
ligt bifall.
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CREDOS BÖCKER.
M e s s e n i u s. Några lJlacl
ur Vasaticlens kulturhistoria

av H e n r i k S ci h ii c k .
P. A. Norstedt och Söners
Förla·g·,

Professor Schiick är en kuiltur
radikal man, scnrr står f, ullständigt
ntanf:ör de ,g amla striderna mel:lan
de kristna kon!fessionenrn. Just
därigenom bEr hans på <:len renaste
olbjektivitet grundade framställ
ning a.v Messenius' a.v religiösa
strider uppfyl
,Lda samtid särskilt
,
värdefu[L för oEs svensUrn katoliker,
som äro vana att i historiska arbe
ten se vår Kyrka: behandlad med
ohöljd partisk/het. Kritiken lhar
prisat denna Viår litteratmfuistori
kers sista bok som ett verkligt
framsteg i hans skildringskonst.
Säkert är, att den ständigt vill vara sann oc!h rättvis ocihi även av
den mest omtMige katiolilc kan lä
sas !brå!de med
' förtjusning· och be
hållning, Intressant är tilil en bör
jan den ypperliga miljöskildringen.
Tabl'ån över det religiösa läget i
Sverig·e vid tiden för Uppsala m'Öte
(1593) avviker starkt från den tra
ditionella uppfattning·en av denna
period såBOllll starkt protestantisk.
Fulillmm1igt o emotsägligt synes
författarens anmärkning på sid
313: "Sigisirn:unds anhäng·are voro
ett . beseg·rat legitimistiskt parti,
1

som bet.raJdade sina motståncLare,
Karl IX:s och Gustaf Adolfs män,
såsom ett revolutionsparti, som
för tillfället ryåt till sig makten."
Vi kunna här blott tillägga, att de
gjorde detta med rätta, ty konung
Sigismm1d hade den klaraste juri
diska rätt till Sverig·es krona (en 
ligt arvföreningen av år 1544) , och
hans motst:åndarn hade endast ge
nollll en fuLllmmligt laglös revolu
tion lyckatEi f,å, ll10nom bort från
foster:landet. Men framrrörallt är
det Messenius egen utveckling,
som fällgslar vårt intresse. Vilket
rikt och skiftande öde. Den vet
girige östg'ötapojken i Vadstena
s' lwla, jesuitfädernas .lärjunge i
Branns'berg, den orolige lärcle
vagabonden, den stridslystna upp
sailaprofessorn, som i sin nya om
givning fegt förnekade sin katols
lrn tro, den rastlöst verksamme
riksarkivarien. Och så: k,o:mrmer
med ens den sitora -vändlpunkten.
Messenius 'har oförsiktigt trätt i
med J;andsflyktig
förbindelse
, .a
svenska katoliker i Polen. Allt
upptäc[rns. Den }lysande veten
slrnpsmannen blir en förföljd och
rnarterad få11ge 1){,,, Kajanehorg·,
Oc!h nu mju1mar hans hjärta. Nu
vaknar åter hans barndoms tro
med förnyad styrka. "Av sin
oändliga barrnhärtigihet har Gud
fört mig likt det förtappade 1f1året
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åter till sin kyrrkas ,fålla, under det
att de nio och nittio lä:mnats i ök
nen", heter det i företalet till
hans under fängelsetiden skrivna
"Historia Sanctorurn". Med glö
d ande !hänförelse besjunger han
nn Nordens helgon och särskilt de
män, som under 1500-talet i Sveri
ge streclo ,för sina fäders tro. För
en katolsk skandinav ha·r det oc.kså
sitt intresse att studera lVIessenius'
historiska uppfattning. På befall
nj,_11g
, från högr01 orfJ kunde han
väl författa kraiftiga pamfletter
mot danskarna liksom rhan av sam
ma anledning gick till storms mot
jesuiterna. Samtiden var ju in
skränkt, avsöndrad, politiskt lika
väl som religiöst. Men i hans sto
ra, på fri hand författade histo
riska arbeten märker man aldrig
något dylikt. I "Scondia illustra
ta" skildras alla de tre nordiska
rikenas historia, 1J11ellanihavanrle
na mellan Sverige och Danmark
bedömas lugnt och opartis[d och
med känsla för Nordens samhörig·
het. På tal härom skriver Scihii.ek
(sid. 295) : "Under m edeltiden hava
de tre ri,kena därför O"bestridligen
en gemensam ,historia och denna
gemern,,k:ap bröts fÖTst ,genom
Stockrh olms blodbad, genom vilket
en svensk nationalitet f. ullkom
ligt medvetet ocih bestämt bröt sig
ut .ur medeltidens nordis'k a. Från
denna tid .gå svenskar samt dans
kar och norrmän skilda vägar.
Och så har Messenius även i stort
sett uppfattat nonlem: historia".
Sålunda talar den upphöjda ·objeik
tiviteten. Att denna också ger sin
prägel åt hela vår katolska liv,s
åiskådning se vi i denna innehålls
rika bok särskilt av den unge Ar
nold' Messenius' svar till sina
lutherska domare: "Om någon
kunde certis ratiJonibus (med ,säkra
skäl) tyga honom något som vore
rättare än elen papistiska läran,
ville han sig gärna undervisa
låta, varom iclm så' ville ha:n i den
påviska religionen perserv,era"
(sid. 257).
1

P e cl e r G a 1 l e.

Soeur 'l'herese de l'Enfant
Jesus. En Sjrels Historie
skrevet av hende selv. Ka
tholsk Forlag, Stenosgade 3,
Koben'havn.

1

Det är en vacker gåva Katholsk
Forlag givit ej !blott DamnarJcs
utan alla Nordens katoliker i och
med denna levnadsbeskrivning·s
översättande på clansilm. Det är ett
av de älskligaste blomster i Kyr
kans stora rika trädgård, varmed
vi i denna bok göra bekantska1).
"Guds ' lilla blomster" som hon
s,jäilv kallar sig, den av Gud med
såJ rik nåd utrustade lilla karmeli
ternunnan i Lisieux, död 1894. Tro
gen sin grundsats: "Mitt kall liär
på jorden är att få andra att älska
Gud så· som jag älskat honom''
skildrar hon i i"1osterlydnadens
namn på sin föreståndarinnas
befallning i en1da, oimnst:lade,
barnsligt fromma drag· sin levnads
0 C1l1J sin själs !historia. Vi tfölja. hen
ne från hennes ticlig·aste ,barndom,
deltaga i hemmets fromma f amil
jeliv, få ·deI av hennes lycka vid
den första hel. bikten och den hel.
kommunionen. Käm1Ja med :henne
om klosterkallelsen, följa henne till
Rom till Leo XIII och innesluta
oss sedan med henne bakom lrnr
meliterklostrets murar för att bliva
vittnen till hennes, underbart vack
ra själsliv, hennes vackra död oeh
sista ord: "Jag älskar dig, min
Gud. Jag, · älskar dig."_
Boken hör till de böcker, av vil
ka vi behövde mång
, a i vå,rt land,
dessa levnadsbeskrivning·ar av
helig·a själar, som lyfta våirt sinne
från jordens och männislrnrnas
ondslm till Gud och det eviga g,oda.
Sådana skildringar ur det verikliga
livet av ,fromma personer i en tid
så nära vår egen g1iva oss så
nl'ånga rent praktiska vinkar att
inrätta vårt liv efter Guds hel. lag
oc.h skänka o, ss en sällsmn tröst,
nytt mod, ja glädj e i livets kamp.
Boken som till utstyrseln ä1· en ·
prydnad, försedd mect ett tjugutal
illustrationer och en utmärkt fram
ställning av Soeur Therese i helsi.-
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Llesplansch, kostarendast9 (danska)
kronor och lämpar sig särskilt som
gåiva
åt våra unga flickor,
i synnerhet vid den första heliga
Kommunionen - men även för
alla dem, sorrn ur verklighetens
källor vilja få en inblick i det liv,
som föres bakon1 ett klosters mu
rar. Må! boken 1få en stor sprid
ning även bland sveirnlrn läsare
och "Guds tjänarinnas" önskan så
glu i uppfyllelse: "Jag vill till
bringa mitt liv i himlen med att
göra gott på jorden."
P. St e p h. N o r cl m a r k.
Ved Korset til Lyset. (Per
crucem ad lucem). Korv.ej s
anclagt af Helga Skrum
sager Petersen. Katholsk
F'orLag·, K0benl1'avn.
En korsvägsanclakt i vacker poe
tisk form bjudes oss i föreliggande
lilla häfte.
I inleclningsdikten
skildrar förf. en själs brännande
törst efter det levande vattnet och
hon pekar hän mot elen källa, där
denna törst kan stillas:
Ved Foden af Korsets det helige
Trre
rinder Livsstmmmens evige Kilde.
, Så efter en kort bön om kra'ft
att följa Frälsaren på: smärtornas
väg· föras vi till de fjorton statio
ner, na för att vid var .oeh en av
dem hålla en kort betraktelse med
motto ur den helig·a :Skrrft oeh där
till fogas en praktisk, tillämpning.
Vackra tankar i poetisk clrälct, enk
la innerlig,a vers, som stämma
hjärtat vekt, uppväcka kärleken
till elen lidande Frälsaren och
längtan att följa honom efter på
korsets väg. Andakten avslutas
med bön och tacksägelse:
Gud ske Tak! for Haah du gav
Gud ske Tal{ for Liv bag Grav.
Boken har en mission att fylla, i
det elen så vältaligt pårvisar Kors-

vägsandaktens skönhet och dess
sto1'.a värde för den kristne. Må
denna andakt bliva alltmera vär
derad och älskad, må, vi ofta van
dra korsvägen med vår Herre, i
synnerhet nu under fastetiden.
Denna andakt ger rik välsignel�,
den förlänar mod och uthållighet i
livets strider och svårigheter, g·er
k,raft att kämpa den goda kampen
och skänker oss hoppet att om vi
troget följa vår Frälsare på hans
lidandes väg·, så: skola vi också1 få
fröj das åt och deltaga i hans äro
rika uppståndelse.
I sitt förord till den förelig·gande
Korsvejsandagten uttrycker förf.
en stilla undran om icke även i de
protestantiska
trossamfunden
"korsvägen" kunde komma till he
ders. Åtskilliga andra gamla ka
tolska bruk och övningar ha åter
upptagits, skulle då icke också
korsvägsandakten, om den ånyo
bleve känd, visa sig var.a lfönplig
för dent1 Den leder ju sitt ur
sprung från den allra äldsta krist
na tiden, dåi de troende i Palestina
erinrade sig Herrens lidande ge
nom att g·åJ den väg >från Jerusa
lem till Kalvariaberg·et, som våT
dödsdömde Frälsare vandrade, och
att i bön och betraktelse dröja ;p å
de ställen, där de olika tilldragel
serna under Kristi korsvandring
timade. I varje fall, säger förf.,
torde en from protestant genom
att lära känna denna andakt få si
na ögon Öppnade för ·h uru mycket
mera elen är ägnad som förberedel. se till IJåsfohögtiden än alla de mas
kerader och danstillställnin€;ar,
som för en hel del människor här i
Norden utgöra fastlagens viktigas
te moment.
· "Ved Korset till Lyset" kan re
kommenderas åt alla, katoliker så
väl som annorledes troende, som en
liten v:acker bok med ett g,ott inne
hå!ll ocli ett stort och ädelt, äkta
foristligt syfte.
P. L.

__________________1
MARS

,.
1.
2.
3.
11.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tisclag. Fierialclag.
Onsdag. Ferialdag.
Torsclag. Ferialdag.
F,redag. St. Casimi1r. B ekännare
(Jesu hj ärtas freclag. )
Lörcla;g . Ferialdag.
Sönda!J. Fjärde i Fastan. ("Laetare" ) .
Måndag.
St. Thomas av Aqu1no.
Ky1rkolärare.
T,i sclag. St. Johannes cle Deo. Belc
Onsdag. St. Francislrn Romana. Xnka.
Torsdag·. De heliga fyrtio martyrer.
F<reclag. Ferialdag.
Lördag. St. Gregorius I. Påve Kyrko·lärare.

:l3. Sönda!J. Passionssönda!Jen.

14. Måndag. Fea:ialdag.
15. 'fisclag·. Ferialclag.

I. H e l i g a p l a t s e r o c h o r t ,l'l'.
Gud är överallt närvamnde, på alla plat
ser kan man dyrka och tillbedj a honom
- och dock - icke varj e plats stämmer
o'Ss till a,nda:kt och !b ön. F ör en o f f e n t1 i g och g e m e n s a m gudstjänst f,ordras
nöclväncligt bestämda, för detta ändamål
s1ärskilt avsedcla platser. Så finna vi det
hos alla f'olk, i alla, även de äldsta ticte'l' ;
på höga berg uppslogo cle sina altare, eme
dan de trodde sig där mera avlägsnade
foån j orden ocl1 det jorclislrn 0 0h himlen
sålunda närmare. Andra (•så t. ex. cle
gamla germanerna) föräracle sina gudom
ligheter uncler höga, i deras ögon heliga
ekar, långt in i skogamas dunkla tempel
sala,r ; våra nordiska för.fäder i lundar och
vid källor. Senare b örjade man för gucls
tjänst uppfö1,a praktfulla llyggnac\cr, tem
pel.
J<J fter det heliga Uiltets mönster
byggcle Salomon omkring år 1000 f. Kr. till
elen sanne Guc\ens dyrkan c\et praktfulla
templet på Jierget :Maria som förstördes
av babylonicma, återuppbyggdes av
babcl och ytterligare föt,skönacles rtv He
rocJes. Vicl .Terusatems förstöring genom
romarne år 70 e. K. skönk detta tempel
i spillror. Den gamla ceremonilag,en var
med stiftrtndet av Kristi K)"l'ka överflödig.
De gaml1a offren voro avskaffade, offer
platsen c\ärför obehövlig - än i r\ag äga
juda,rna inga offer mer och intet tempel.
- I det j ucliska templet bacl Kristus, där
lärcle han visserligen, men clet nya förlrnn
c\ets enda ocl1 oblodiga offer instHtade han
i nattvarclssalen. Så gjorcie ock a,postlar
nrt, de första prästerna, de båclo i ternplet
och i sJ•nagogerna, men det heliga offret
firade cle i husen och hemmen (apg. 2. 46) .
Nattvarclssalen i Jerusalem där det föriSta
heliga mässooffret frambars vid instiftan
clet av Altarets h. Sakrament kunna vi
1
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I iG. Onsc\aig. Ferialclag.
I 17. 'l'orsclag. St. Patricius, Bisk. B,ek.
I 18. Frooag. Marias sju smä·r tor.
l\J. Lörda!J. St.. Josef, elen hel. Jungfruns
,brudgum. (I högm. Marie Bebådelse,)
20. Sönda!J, Palmsöndagen.
21. Måndag. Ferialclag.
22. Tisdag. Fer.i alclag-. (St. Katharina av
Vadstena.)
23. Onsdag. Fel'ialdag.
21. 'rorsdag. Skädotl'sdagen.
2:i, Frella!J, Långfredagen.
2G. Lörclag. Påskaftonen.
27. Sönday. Påskdayen.
28. 2 : dra dagen under påskoktaven.
29. 3 : dje
30. 4 : de
31. 5 : te
med rätta kalla elen första kristna kyrkan.
Liksom i Jerusalem så voro också på an
dra orter privathusen de första kristnia
guctstj än'Stloka1m,na. Senare b levo särskilt
familjebegravningsplatserna (hos romama
förseclcla med en ibyggnad för cle årliga
minnesfesterna för de död a ) , lämpliga gucls
tjänstplatser för de kristna. - Vid de snart
utbrytande förföljelserna mot cle kristna
flyclcle clessa till de underjordiska grav
platserna, lrntalrnmberna, i Rom, som än
nu i dag tala sitt mäktiga sipråk till de
Rom:besölrnncle om cle första kristnas stor
artade offor för sin tro och övertJ•gelse.
Skogar och uncterj,orcUska andra l1'ålor b le
vo även de kristnas tillflykt. Då K o n
s t a n t i n cl e n s t o r e år 312 öppet för
klarade sig för kristendomen ooh denna
blev s tatsreligion uppstoclo snart överallt
i det romerska riket pralctfulla b�'ggnader
till den kristna gudstjänstens firande.
Konstantin tsjälv lät på olika platser upp
.föra kyrlrnr så t. ex. över Kristi grav i
Jerusalem samt i Konstanrtinopel. Genom
hans moders, den Il. Helenas, frikostighet
upp,stoclo kyrkor över F·r älsarens födelse
plats i Betlehem, på Oljeb erget o. s. v. 'fälrika hedniska gudatempel i Rom ooll
anno1,stäcles omvandlades i kyrkor. Efter
den konstantinska perioden utveoklar sig
så småningom en särskild kristlig bygg
nadsstil, elen s. k. b a s i l i ,It a s, t i 1 e n,
som uppstått ur elen romerska profanbygg
naclen basilikan, som för kultändamål er
bjudit elen bästa ,formen. - Karaktäristiskt
för Jrnsilikastnen är det mestaclels mot
östet' vettande, genom ·pelarrader i tre
eller fem skepp delade långhuset, och elen
clärtill slutande polygenaia apsiden. Främ
mande för denna stil är tomhyggnaclen.

Linkoln B loms Boktryckeri, Stockh olm 1921.

KY R K L I G KA L E N D E R
Apri l

1. Fredag. 6 :e dagen inom påsk-Oktaven.
17. Sönda!J. Tredj e efter påsk, (I högm.
(Jesu hjärtas fredag.)
St. Josefs sl,yddsfest.)
2. Lördag. 7 :e dagen inom påskoktaven.
18. Måndag. 6 :e dagen inom Josefsoktav.
3. Söndag. (Vita söndagen.)
19. 'l'isdag. 7 :e dagen inom Josefsoktaven.
4. Måndag. Maria Bebådelsedag (fr. 25
20. ,.Ons.dag. · Oktavdag till Josefsdagen.
Mars).
· · · · 0 ::21. i·.T ors/iag. S. Anselmus. Bisk. Kyrko!.
5. Tisdag. St. Vincentius Fe1Teri, Bek:c ,; i1) 'Fredag. St. Soter och Cajus, påvar,
6. Onsdag. Ferialdag.
martyrer.
7. Totsdag.
23. Lördag. St. Georg. Martyr.
8. Fredag.
24. Söndag. Fjärde efter påsl,,
9. Lördag.
,,
2-; Måndag. St. Marcus. Ap .. Evang.
iO. Söndag. Andra efter Påsk.
26. Tisdag, , St. Cletus och MarceJlinus.
11. l\Iåndag. St. L eo I. Påve, kyrkotärare·.
Påvar; ma1°tyrer.
12. Tisdag. Ferialdag.
27. Onsdag. Ferialdag.
28. Torsdag.,
13. Onsdag. Den h. Josefs skyddsfest.
· . St. Paulus a Cruce. Bek.
29. Fredag. St. Petrus, martyr.
i4. 'forsdag. St. Justinus. Martyr.
30. Lördag.
St. Catharina av Si ena,
15. Fredag. 3 :e dagen inom J osefsoktav.
' Jungfru.
16. Lördag. 4 :e dagen inom J,osefsoktav.

G u d stj ä n sto rd n i n g
för påsktiden.
S : T ERll{S I{YRKA

Palmsöadagen. IU. 8.30 f. m. General
kommunion för medlemmarna i St. Josefs
. föreningen. m. ½ 11 f. m. Palmvigning,
predikan, prncession och högmässa med
Jäsning .av passionshistorien.
Skärtorsdagen.
m. 9 f. m. Högtidlig
levfthögmässa med påskkommunion. m.
1 6 e; m. Sakramental andakt och välsig
nelse.
· Långfredagen. m. 11 f. m. Predikan
och den s. k. presanktifikatmässan med
korsets vördande. m. G e. m. Aftonandakt
med predikan
Påskaftonen. m. 8 f, m. Vigning av
elden, påskljuset. och dopvattnet. m: 9.
Högtidlig mässa.
Påskdagen. m. 8,30 f. m. Stilla mässa.
m. 11 f. m. Högmässa med pred\kan.
Annandag Påsk. m. 8.30 f. m. Stilla
mässa.
Vita söndagen. m. 9 f. m. Högmässa
med barnen första nattvardsgång. Kl, 6
H e 1 g a L e 1k a m e n s G i 1 1 e. llosen
kr.ansandakt . med kort predikan fö'edagen
den 4 mars och den i april i St. Eriks
kyrka kl. ½8 e. m .
Kommunionmening : Mars. Större kär
lek till den hel. Josef 00h efterföljande av
hans dygder. - April. Den ryska kyrkans
återförenande med moderkyrkan.

e. m.

predikan.

Högtidlig

aftongudstj änst med

S:T EUGENIA RYRIU
Palmsöndagen. IO. ' 10.30 f. m.

Palm
. vig:ning· med tal och procession. Dä'('.efter
högmä�sa med läsnJng av passionshjsfo·
ricn enligt Matteus.
. Skärtorsdagen. Kl. 9 f. m. Högmässa
med påskkommunion. · I{I. 6 e. JU. Afton
andakt vid den heliga graven.
Långfreda[Jen. m. 11 f. m. Högtidlig
gudstj änst mecl predikan. Därefter . den
s. k. presanktifökatmässan. KL -6 e. JU,
Aftonandakt med predikan. '
·
· ·
Påsluifton. ·m, 7.50 f. JU, Gudstjänstens
början. m. 8.30 f. m. Dopvattnets högtid�
liga vigning. m. 9 f. m. Mäs-s·a.
Påskdagen. m. 11 f. m. Högmässa , med
predikan.
Annandag påsl,. I{l. 9 f. JU, Stilla mässa.
Vila söndagen. Kl. 9 f. m. Barnen första
nattvardsgång. m. 6 e, m. Högtidlig af
tongudstjänst meq predikan.
St. Josefsföreningcn. (Götgatan 46 ö. g.)
Söndagarna den 6 mars, i9 J\1ars (Josefs�
dagen) och den 10 apr,il, lfäiler pastor S.
Nmdmark vid s;unmanträde kl. ½8 e. m.
föredrag över _ämnet "Intressanta drag ur
den svenska katolska missionens historia".
Gäster (manliga') välkomna I - Efter. före
dragen ev. inövande av sånger · för Josef.s
·festen. -

10 kr. betalas

L

för ett svenskt katolskt H e ,r d e b r e V 1912, till den förste, som muntligt eller
skriftligt, erbjuder det å Credos expedition, f. v. b.

_j

,-------------------.-

f\.-B. Df\VID f\NDcRScN & CQMP .
. KGL. HOfJUVEtE-Rf\RE"
4 fREDSGATAN
I\IKS 43 10

f\LL/'1, 71 87

Pärmar till Credo.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

· Pärmar till Credos första årgång i grå
cloth och i övrigt samma utstyrsel som
Credos omslag kunna erhållas till ett pris
av 2 Kr. (Pärm och inbindning 1 Kr.)
genom Credos Expedition, Biblioteksgatan
29, eller direkt från

Ivar öhrnbergs Bokbinderi,
Observatorieg. 1

Stockholm.

Boknyhet
Genom katolska prästerskapet i Stock.
· holtn, Göteborg, Malmö, Norrköping och
Gävle samt vaktmästaren i n:r 21 N. Smed,
jegatan, Stockkolm, kan erhållas

Intronisationen

av J esu allraheligaste . hjärta i hemmen
genom familjernas högtidliga invidning åt
detta gudomliga hjärta av

Pater J oach i m SS. C. C.
Pri� 1 kr.

Hos Vaktmästart>;n vid S:ta Eugenia Kyr,
ka, Norra Smedjegatan 21, Stockholm,
finnes till salu ett antal exemplar av

Thomas a Kempis

Kristi efterföljelse
Från grundtexten översatt · av
0. }. V. ERICSSON.
Obs.! Nedsatt pris Kr. 5:-.
Passa tillfället ! Endast ett fåtal ex. kvar.

Hos vaktmästaren i N:r 24 N�r•
ra Smedjegatan, Stockholm, finnes

'Min vöo til kvrkon'

till salu :

av

Gustaf Armfelt

Pris 1 kr.

Linkoln Bloms Boktr.'A.-B., Stockiholm 1921.

