.

�

.

KATO LSK·T I DS KR lrT·
'

)

N:� 5 MAJ 1921

Detta nummer innehåller:
Brev till Credo från Hans Eminens Kardinal van Rossum.
Ur Pius IX:s dogmatiska bulla om Marie obefläckade
avlelse.
Alla santissime vergine Maria.
Fredsrikets Fader under den stora ofreden.
Den Helige Fadern och hans förtjänster om mänsh
ligheten.
Sankt Erik och hans män.
Från Credos torn.
Credos böcker.
· På pilgrimsfärd.
Från våra församlingar och föreningar.
Kyrklig kalender.

Pr,enumerera på Credo!
Verka för tidskriftens spridning!
Credo kostar för helår kr. JOi "'-, för halvår kr. 5: och för kvartal kr. 2: 50. Lösnummerpr>is kr. 1: -:Prenumeration kan ske å alla postanstalter i riket
samt hos Expeditionen, Biblioteksg. 29, Stockholm.

____________________..;..___j

�KATOLSK• TIDSKRIFT�

1111111111111111 1
1 1111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

N:r 5

Maj

1921

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

BREV TILL CREDO
FRÅN

HANS EMINENS KARDINAL VAN ROSSUM
Prefekt för propagandan.
Rom, 6 april 1921.
Högvördige Herre!
Med sto1· tillfredsställelse har jag läst de sista mimren av Eder tid
skrift "Credo", och jag har ävenledes blivit underrättad orn det goda, som
den uträttat bland katolikerna i Ede1't land, ja, till och nied bland sådana
som tyvärr stå vår heliga Kyrka fjärran.
Jag är förvissad om, att Credo alltid skall få clet mest gynnsamma
mottagande från lekmiinnens sicla och att prästerna cläri skola finna en
fruktbiirancle plattform fö1· att clänfrån iitöva sin apostoliska verksamhet
och att de för detta ändamål aUticl skola, vara villiga, att samarbeta mecl
Eder..
Må Herren välsigna alla Eclrn möclor och allci ansträngninga1· av elen
katolska pressen i Eclert land, som hos Eder likso11i överalit för niir
varancle är det mest verksamma 1wedlet fär att ntbrecla och försvara vår
heliga Religion (qiii chez vons, conime partoid, est anjo11,rcl'hi1,i le moyen
le plns efficace pour propager et defendre notre sainte Religion).
Personligen siinder jag Eder av hela mitt hjärta elen heliga väl
signelsen.
Eder mycket tillgivne

tf�-�111o/-

UR PIUS IX:s DOGMATISKA BULLA OM
MARIE OBEFLÄCKADE AVLELSE
AV DEN 8 DECEMBER 1854.
Då Gud, den Outgrundlige, vars
alla v.äga'l.' äro barmhärtighet och
sanning, vars vilja är allma:kt,
va
. i·s vis1a oeh starka hand når till
vtärldens yttersta gränser 01ch ti'll
.största skönhet ordnarr a:llt, av
evighet förutsåog· hela människo
släiktets sorgliga ffö,därv genom
Adams synd oeh därför i ett råd
slut, som var fördolt för v.ärlden,
först bestäm ,de sin g,odhets verk att
genom Ordets människoblivancle .j
ett ämrn hemlig'.are rådslut åstad
komma, att människan, som m:ot
hans kärleksfulla avsikter förled
des till synd av ,cuen djävulska ond
skans ränker, ej måtte förg·ås, utan
att det som i elen föTSte Adam skul
]e fäili]a, lyok:l:igaire 11nMlte 111lpl]_)i.Je
sas i den andre, utvalde och be
stämde han ock i beg,ynnelsen och
av evighet åt sin enfödde Son den
Moder, av vi!k,en denne i tidenias
saliga
, fullbordan vonlen kött skul
le föda.s. Oeh henne ägnad•e han
framför alla andira skapade v .arel
,:er en sådan kärlek, att 'han i hen
ne ha:de ett gott behag och sin full
ko1rnli.Jga ,nä[1bervågenll)let ocU1 yn ne.srt.
Fördenskull öv,erhopade han ock
så henne framför alla ängtar och
helg,on med en så 1mderbar rilm
dom av himmelska nådegåvor,
hämtade från hans gnd,orns egen
skattkammaT,e, att hon städse fri
från varje synda-fläck .och str'ålan
cle sikön oeh fullkomlig kom att be
sitta en sådan fullhet av oskuld
ocl11 lmligfö'et, atlt rman utarniför Guld
omöj'liig·en km1 tänka sig nå,gon
störr.e och vilken i'ng,en annan ska
pad varelse någonsin kan drömma
om att uppnå.
Och i s, anning var det blott till
börligt, att hon sfoulle stråla, städse
prydd meid den fullkrnnligaste
g1lans, ja, att J1on ti:11 och med ren
och fri från själva arvrwnrlens
1
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fräck skulle vinna elen mest full
komliga seg'm' över ,d,en gamle or
men, hon, den vördnadsbjudande
Modern, å:t vi1ken Gud värdigades
giva sin enfödde Son, vilken han
älskade så.smn sig själv och som
sitt väsens avbild hade fött av sitt
hjärta, ,på ett ,sådant sätt, att han
till sin natur skulle v ,ara
, en 00h
samm
" e Gud Faders och Jung-fruns
g·emensarnme Son.
Denna, den höga Jungfrurns ur
sprunglig1a rrenhet, som blott är en
naturlig följd av henrnes beun&-
ransvlärda ilmlighet och upphöjda
Gudsmoders värdrig1het, har den ka
tolska Kyrlrnm, . vilken stärlse länl
av den Helige Ande är sanning·ens
pelare 00h gnmdval, alchig upp
hört att ständigt med de klaraste
g·,ärningar på mångiaihanda sätt
förklara, hekl'äfta och framhålla
såsom en lära, s0111 hon av Gurl
själv fått mottaga och som är in
nesluten i den gudmnlli.ga uppenba
relsens skattkammare. Ty till den
na lära, vilken sedan de äldsta ti
der funnits i Kyrkan, som i ,cle tro
endes hjärta. slagit de ,djupaste röt
t0, 1· och ,w01nom :bisko1larn:as ,out
tröttliga omsorger blivit uthred,d
över :hela den tkatolska väTTden, he
'kände sig Kyrkan s,jiälv med stör
sta hestä'mdhet,
ej
då, hon
tviekade att upphöjra sam
, ma
Jungfons ,avlell,se till ett fö1'0111ål för de troende:s, of
fentlig.a vördnad 01ch förärande. '[y
genom denna sin v.älhek,anta anord
ning- framhåller hon den hel�g.a
Jungfruns avlelse .såsom något
enas,tåencle, nnclerlbart, oändligt
n,pphöjt över alla övrig·a männi
skors första ursprung. och såsom
något alltigenom heligt och vörcl
nacl svlän.·t, då: Kyrkan ju endast fi
rar foster för det smn i sanning· är
rent roch 1heE.gt, (Arum. F,e1sten för
M,arie ,r./be1f1iäcfä:,acl
1 le av}e11:se iolmta1,as
1
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red
' ian vik:11 mitteru alv id�t iåJttO'nJdle åir
hn:ruclrralc:\let.)
Det är al1Lollll lb1elkant rnled vililrnn
�ve, 11 1clienna ,Jiära 1om. J1ungif1rtlilli8 ,oi0h
GuJd:snn,oicl!e!l.fil!Sl JO!befilläiclkialde a1vtl!elise
:hia:r b
, l:ivit l' 'äl'di, förswaraid1 ocih ut
br.eididl arv die \lll!e:st ,fö.,ej1dlrucl1e re!tgiösa
0111deus1sa1m1f.und, t�oliog·iisilca ail"rud:e�
mier ocili lys,a,nrdle :Uä11a!l.'e i ide
g1rncförnlig•ai vetens[mp:e1rrna. AH1a: ve
ta t, i,lruilk:a 1hu1'n ornttrött['iiga;
, Kyr
kans, 1bi:sik:oipar vor10 at,i;! ti'l1110,cili m�d
på< 1c]ie sVoil"a ilcy1r1kiorniötenru :öppet ncih
olf1fentHgt lbe!krän111ai, ·att GuJds1 [11elig
, a
Moc]er Jrurrg'fTrrn iMarfa på g•r:uncl! a,v
,�äir He,rres J1esu Kris, ti för,rntse:dldJa
,fiölrtjä1nsfm1 al1dir1g har varitsyn'cllem;
. aJlaJrnäinna 1Ja1g unkuer!lmstia1c1i u,tan att
ih1on ifas1fäne1ia (hJelt oc:l111"11å'l1eit11blivit
beva1r,aicl foån varj,e a,rvsryrudiens
f11Jäicik .odh såh1nc]a, på; ,ett me!l.�a; up[J
hiöjt siätit ,�rnndlen återilJäst. TiU vill'
'ka: ut,tailianidl8111J ,01tv
' irveliaildti!g1t srnn
diet ID1est vjä,
· !g1a11Jcl!e ochi ,bea[eifo.1i11Jgs
vfu·lclia · vittueslbifouiet Um/111Jlne1r, a,tt
sjåhra !C]et itridientinsk,aky.rkolrnöte:t
vidl wvf1rutt1anlc]et av &itt 1c1Jo1gllllaitis[m
dielkrr1et 01111) ,a1·"rs, iy1l'd!en, vau..Ji tl'et en
liJgit lc]e he'li1ga: .sil,1rilflternas, lfiä1cl!er
nrus odh 1c'Ue rrammll<lnnnig
, aste ky:r
foo1nrötena:s rv'Ltit111e:sb:ör/cl fö:1.ik'.Lamldle
, llllis1lmr
Aill!;a, :1111än
O cih f'öirrrmnma(C]e,:
kiomlmru :fäLl ,näTiliclien hesmitta,dle
rneid' a111'nsiy11Jdlen, ·l!ilk'viäl1 1:uög1td.idll1i
gen ifram!hö'll, att diet ic[C:e vam m1e
nmg'.ffil 1a)t)t L 1c1Jet1Ja idle:kn.·et OM l de
mlänTuis!lei01i8' antal, �Oilll id)e11111Ja if öri·
Jdarillg 0111lif1attadle, !älven innesil'llta
den sa[1iiga1 01dh 1olbefiliädl{)ruc�e jung
:
f.rilm Girnds lVLoder Maria. Ty gen.o111
c1iett1a uttallanide a1J1Jty,dlcue lclie t!l.'idffil
tinslm fäkliei'Tha an:ed: a,lil öns[tvärirl
ty1dilciigihiet, olm rnlan ta1g'.err id'e förlhandenvau.·am_1cue 101mstläirndtilg\hetel"11ia, i ;be
traU"tau.
· 1Uie, a,tt salrnlm� a,Hirais 1a'li!g1as
te J111111gfru i sam.ning· ä,1•, fri foån
vai
, rj,e an.,vsyf1Jc1Jens f]äck:,. Påi sai1rr
mai gå,:nJg g•ålvio, 1 dle tiJL1ifuä11
1 a, atit) itn
, 1
teit va
, r,e 1siJg1 ur dloo [mlliJg·a: s[mif,t ·eil'
ler llll', triadlti ibnen ellJLe1r fllll' ik�r!l.·�oo
f@cl:erlla:s alnlktio!l.'rutet n111edl rätta k'rnm
.clie .a:rnför,as, ,solm på! rJ1åJg1ot siä:tlt ta1 Jun1g
1adie emo,t idle1t1Ja, d�m ]l!�Hga,
fr1nns urnderba:ra för'eträJde.
Alltsedan d'e äldsita ticfor !hava
Kyrkans hiskopa.r, präster, ordens-
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samifund, ja, till ,och med värklsli
ga furstar och konungar ivrigt
bönfallit den apostoliska stolen,
att elen heliga Gnds1noderns obe
fLäckade avlelse måtte bliiva upp
höj,d till en dogm i ,den katolska
kosläran. Ocks, å i vår tid hava
dylika önskning,ar blivit framställ
d:a: 1oeh sfö,sUcillt Jm:va. idle riktats till vår företrädare Gregorius
XVI, högtsalig i föninnelse, och
till oss själva både från biiskopa'l_',
vä:rldsk1erus,
religir ösa ordnar,
mäktiga furstar och fromma folk.
Då vi med en särskilt inneTiig.
glädje togo del av allt detta och
allva'l'liig't begrunda,de detsam,ma,
var det visserl,igen vår första ön
skan, då vi om ock utan våii· egen
fäTtj'änst genom den gudomliga
Försynens outg,nmcUiga råds,lut
upphöjdes på {lenna Petri ihög1a stol
01�ili i vår hand mottogo helia. KyT
kans styrelse, att med tanke ;på; den
stora vördnad ,och barnsliga kär1ek, som vri. .ant,ifrån vå,iia spädaste
år hava hys,t för Guds heliga Mo
der, ,Jungfi·u Maria, uppfylla allt,
som ännu av Kyrkans barn kunde
önskas för .att elen saligaste Jung
fruns ära alltmera måtte förkui111as och hennes företräden stråla
med .ett allt klm·are ljus.
Alltså förtrösta vi allramest på
Gud, ,att nu den r'ätta tiden liar
kommit för att tiH oemotsäglig
trossanning upphöja läran om elen
heli, ga Jung·fruns, Guds Moder Ma
rias, obefläckade avlel: se, vilken
Guds eg·et heliga md, den är•evördi
ga traditionen, Kyr. rnans ständiiga
mening, de katolska biskoparnas
och folfoens endräktiga övertygelse
och våra företräd:ares oförtyc, lbara
akter och konstitutioner i förunder
lig samklang uppenbara och för
säkra. Efter aitt vi såhmda noga
hava
: öven,ägt .allt och i trägna och
]minnande !böner ha.va vänt oss till
Gud, hålla vi nu före, ,att vi inga
lunda hö'ra dröja att med vå1·t
hög·s,ta domslut bekräfta och för
klara samma Jung·frns obefläeka
de ,av1e1se ,och såhmcla tilil'mötesgå
båd e den katolska världens så var
ma önsk111ing1m· och giva ett nt1
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tryck för vår eg,en kädek till sam
ma a.11rasaligaste Jungfru, och till
li,lm i henne alltmera l:redra hen
nes enfooclk3 Son, vår Herre Jesus
K'l.·fatus,, 'ty iall ,den 1ovpris1Jlin1g
och hyllrnin:g·, som ä;gn1as den höga
1Vfuld1e,rn1, 1flalilie1r, l ju, ytteniiti t'iiln\halka
på hennes guc mnLig•e Son.
Efter att vi sålunda oavlåtlig.en
i ödmjukhet och fasta hava
, offrat
våra ,egn
, a och Kyrk.ans ·offentEg·a
böner åt Gud Fader g1enom hans
Son, att han må värdig,as sty.1,a och
sty,rka vår själ med d,en Helige
Andes kraft och ned[mllat 1lrnLa det
himmelska 1hovets beskiydd och
med mycken suckan anropat. Ain
den -0ch Hugsv,alaren, förklara,
betyg·,a ocfö bestämma vi förden
skull nu på hans ,ingivelse till. den
heliga och odelbar,a Tr.eenighetens
ära, till Jungfruns -0ch Gndsmo
derns heder och p
, ry,clni,ng·, till' den
katolska trons upphöjelse och den

kristna religionens utbrecl:andie : �
kraft av vår Herres Jesu Kristi,
de helig,a apostlarna Pe1mi et Pauli
aukt-0r.itet och vår eg1en: Den tros
lära, som förlda.r;ar, att den aHm
saligaste Ju11gfru Maria i fö'l.·sta
ögonblic1Get av sin tillViaro genom
en särs,lcild nåd ·och utmärkelse av
den Allsmäktige, i, förutseende av
Kristi Jesu, rnänn�skosläktets åter
lösares förtjänster iblivit beva,rad
ren från varje aTvsyndens fläck, ·är
av Gud sj,älv uppenbarad' och mås
te föTdenskull llast oc1h orubbligt av
alla t,roeTude omfattas. VaTföre -0111
någon - vmrnt Gud förbjude skulle dri, sta sig , att ihänltinnan hy
sa en ,annan mening· än den son1 vi
nu hava uttalat, denne må föTstå ·
och betänka, att 1lrnn med denna
dom också har dömt sig sjäilv, . att
hans ti�o [rwr l:ij(lit skleQJrpsbrott ,01�h
att 11:Jlan !han.� skl1l1t srug· rfriåln Kyrlkans
enihet.

ALLA SANTISSIME VERGINE
MARIA.
He1' veel elin Foel jeg stilled
af Vox en Alterkjä1'te
[härligt .skal elens Flamme
1'il Intet brände neel.
Dit ved elen er et Billecl
af elette anne Hjärte,
som bräneler og som, smeiter
for elig i Kjärligheel.

Dit Alterbord jeg pryder
med Stängeln af en Lillie,
som iieel din Fod skal el'U,fte
i itf01·styrret Fred.
Dir, bedst ele ns JIIIening tyde1· : .
"O styrk og rens rnin Villie
så jeg dig Rene tjener
·i trofast Ydmyghecl."

Kolclt stonne Livets Bölger.
Jeg speide1· mod det Fjerne.
En skibbrndt Själ jeg stirrer
meel Hctvets Räclsler ud.
Men hvis jeg alltid f ölger
din Ledning, Havets Stjerne,
elit Lys skal gjennern Natten .
mig före hjem til Gud. ·
H e l e n e N y b l o m.
(1898) .
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FREDSRIKETS FADER U NDER DEN
STORA OFREDEN .
Benediktus XV:s aktion under världskriget.
lJen 20 .augusti 1914, samma dag
:scm <licm tyska armen intågade i
Belgiens :!-1u vurf:st.a.d och fransmän .
11en ble i'O slagna vid . Morhange;
brast i Rom ett fadershjärta, som
länge klappat lilrn varmt för alla
barnen i <len foatolska kristernhe
tens vida syskonriing. Den helgonli
ke lJ'åven Pius X va'!.' icke mer;
.det påstods ,allmänt, att diet va.r
sorgen över v'är1dskrigets namn1ösa olyckia, som dödat !honom.
Hans politiska kungstanke hade
.städse varit att "förnya allt i Kris
tus," :hans diplmnati en oavlbruten
sträv,an efter frridi ,på jorden; de
.str1d:andes vapen ville han icke
välsigna, med bestämdhet förkla
r, ade han : "Jag• välsig·11ar endast
freden."
Det var längesedan kardinaler
,ia 1hade srumlats till påveval undier
så trragiska förhållanden ute i
-värliden som efter Pius X-s död.
Vä1diga härmassor stoclo mot var
.andra, förbittriad r.as;ruclte jiättekam
pen, reclian världsk'l.·iig ets första
vieClilm,r ihadie ty1clliig1en ,girvit vid ihan�
den, vad en ,allmän ofred i vår tid
med dess fruktansvärda, raffine�
r.ade föTstörnlser,eicfäkap betyder.
Längre bort i framti,dien skymtade
den anå.rrgsful1a blicken nya krig,
omstörtning1ar oeh revoh1itionm·.
Tiet allmänna lugn, som alltsedan
år 1870 rått i Europa, ha<l'e plöts
ligen ,avbrutits o!Cfö efterträtts .av
1ika .alhlllän oro och oberiäJk'.nelighet,
Med största spänning väntade
-världen, vem som ii denna ömtåLi
ga,. he1rymmerfyl1da situ:ation slrnl
le upphöjas på Roms biskopsstol.
Den 4 septemher vaT vialet Jdart;
Kyrkans nye styresman hlev ärke
biskopen av Bologna, kardinal del
la . Chiiesa. Som påve antog ihan
:namnet Benediktus XV. Säll,an har
väl ett . påveval väckt en så; all-

män och uppriktig tillfredsställel-:
se. Sonen av den genues,iske mar
[ds,en GiuJS'eppe ,clleillru Ohiesa, dtiplJo�
maten av lrn.Tdinal RamJpollas ly
sande ,skola, som under flera år va
rit denrnes hägna hand oeh som påv
lig nuntill!s vaTit aJcrediteraklJ vid!
hovet i Mi;i,drid - var skulle man
kunna finna någorr, soni kunde tän
kas bätt1,e skiclmd att led,a Kyr1rnns 1sikleI>1P ,g'ffilJOllll viär]dskrigiets
oeh folkhatets fruktansvärda stor
(l;nart
Bene,d,iktus XV beskrives som
ovanligt, liten till växten, hans sätt
är livligt, hans upptrooand,e ele
gant, ari, stok'l.· atiskt och på; samma
gång r:affiinerat enkelt. Ansiktet
är något oreg1elbundet, sällsynt
distingerat, ögonen lysa baikom
guldbåg, ade gfasögon, den eldiga
bliclren li•bom det 1rnr,psvarta hå
ret kommer honom :att se mycket
yngre ut än han är, med sitt inta
gande leende vinner ihan allas
Hjärtan. En skarp intelligens, en
omfattande lärdom, en otrolig: ar
betsförmåga hjiälp,a hollOm att bä
ra pontifikatets tunga pliktbörd.a.
Men på samma gång våTdar ihan
genom ,sin djupa from1het traditio
nen från stin h!elgorilike företrä
dar, e. De kannstöpare i oliik!a län
der, som ii honom väntaici'e sig en
blott världslig, "politisk påve," ble
vo allt ann,at än sannspådda. Den
nye ,påvens politik under hela
världskriget iblev i, själva verket en
,d:in�kt forfäättning och vidiareut
veckl'ing av Pius X-s.
Det är ,ej som en väd,dslig furste
Kr,isti uppihöj,cl'e ställförnträd'are
sökm· ·påverJm de stora · härrdelser
na:s ,gå1JJg1, utain sloim; ,en alllJdiliig, en
moralisk mald av första ord.n,ing
en. Påven är ju i kraft av sitt äm
bete hela kristenhetens 1 ä r a r e,
f a d e r och ui e r d e. SåJun<lia
1
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ihar hall' 01ckså framträtt under de
upprörda olycksåren 1914-1918.
Ännu minnru; v i v,illlrn hatets och
våldets I,äror, som predikades under
denna hatets bruta1a tid. På sina
ihåll försv,ar,ade man öppet våldet,
m akten i motsats till rätten, som
nödvändig basis för utrikespoliti
ken, förklarade 1att statsintresset ·
var ett så: upphöjt mål, .att det hel
gade också de mest ,omor.alrisJca: me
del, talade om den helig1a egoismen
och om krigets v,älsigmelser. Också
här i Sver,ige kunde man få ihöra
en tydlig gen1{11amg av denna för
kunneJse icke minst i kretsar, som
vi.id ·behov vilj,a; verka fromma och
gudfruktigia. Mot dylika uppröran
de teorier riktar sig Kyrk.ans upp
höjdie lär.are med största skärpa.
Redan ri sin första rundskrivelse
förkl, ar,ar han, att k ä r 1 e k e n
skall v.aria hans l'ösenmd.
I ett
å terställande av kär 
l e k e n i det ,av lrniget sönder
slitna Europa ser harr sitt pontifi
kats siärski1c1a uppgift. "Aldrig,"
säger ihan, "1har man talat så myc
ket om alla människms broder
skap som nu. . . Men när man ser
på vad som sker, m1åste man fråg,a;:
"Har det någonsin funnits mindre
av hrod:erskapets ,an<laf' Överallt
np.ptäcker :han enciast hat, kLasshat,
folklhat, rashat. Och han bönfaller
de av hatet förblindade att heshma
sig, att minnas . det. enb:etsband,
som förenar alla människor, alla
klasser, 1al1a foll", de stora, för alla
g·emoo'sialillITilla intresse'lll, so!m i
stort sett väga myclmt tyngre än
de person- och grupp.intressen, som
skilja och söndra.
I sitt ffö,sta konsistorium den 22
j,anuari 1915 uttalar sig Benedikt
XV · med ännu större skär,pa 01ch
klwriliet : "Att högtidliigen förJtlara,
att diet icke ä.r n ågon tillåtet att
kränka riättvisan, vilken ursäkt
han än månde förebäria, dietta är
otvivelaktigt en upp,gift, som hör
till den romerS1ke p åvens vilctig.as
te ämb etsplikter, villcen av Gud' ä·r
insatt som högste tolk ocn hämna
re av Heri·ens evig.a lag; 0011 vi
förklara det 00kså nu u,tian omsvep,

i <let v,i högljutt ffö,döma varje
ar.ätt, från viilken sida: d'en ä11 mån
de vara begången."
Men <lien helige Faderns politis
kia kärfä1"srverksamhet stannade in
g;alunda vid blotta ord' och prokla
mationer. Det finns 1ett slag·s r eli
g,iösa idealister, som bekvämt kun
na skruv.a upp de mm�aliska lcra
v·en såi högt som helst, ,då de ,ald:rig
bruk,a taga hänsyn till ,dem i det
praktis1m v. ardag·sLivet, utan blott
vid upplyftande förecll'!ag,, sommar
kurser, studentmöten. Också: under
värkb,kriget höjde ,dies,sa d å och då
sina välmenande stämmor särskilt
vill tclle · mest ,o:JläimlJ)il�iga tiLllfä[IJTiena.
Hur annorlund:a ,h:andladie ej Kristi
Kyrkas vise och fromme styres
man. Va(l han efte:rstr.äv.ade var
som en ita1'iensk författare ut�
trycld ,det: "Fiatt,i e 11011 parole"
(Handlingar och icke ord). Hela
tiden krig,et v,a1�ade sträv.a,de 1han
oavbrut, et efter freden, ,och då han_
icke kunde uppnå d:etta stora re
sultat, som han först och fräimst
eftersträvade, im·fätade han sig på:
de mindre:, som voTo uppnå�lig, a :
att i möjligaste m ån lind'l,a :inigets
elände. Ett ,p åvligt dekret .av '\=len
10 j anuari 1915 påbjöd offentlig,a
bfö11er iför 1frredien 1runlf; iolm�,irinlg i den
katolskia v.ärliden. Och då det Tätta
ögonblicl.;et syntes vara inne, vän
de sig påven ·den 1 ,augusti 1917 di1-ekt till de ;}n,igför, andie maktenia
med ett klokt och praktiskt avv,ägt
medlingsförsök.
Men den he1ige
Fa<lm·n önslm<le ing, alunda: en blott
yttre fred, utan fastmer1a, ,en fred,
som var "rättvisans frukt" (brev
till foardina:l Czernoch den 30 ,aug,
1915) , ,en fred," som är i överens
stämmelSl8 med folkens värdighet"
(!brev till [caa_,clina]1 v1011 Haritlma111rn
den 6 sept, samma år) . Icke ett
ögonblick glömde han, ,att �1,an i en
värld av kortsynt eg.oism ocih gud
löshet ensam represente1.,ade den
äikta idealismens och from'het1ens
storslagna, befriand'e p,oliitik.
Hans k,är1e1,sg,ärning,ar mot ,det
li,d: ande Europa äro oräkrnelig,a.
Trots sina starkt begräns,ade till
gångar skänkte han gång på' gång-
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anBenliga penninggåvor tifä dem,
som ledo svå1�ast av <len allmänna
värklsnöden. Ar 1915 sände han
40,000 lirre itill il,md[nal Aimette som
understöd för nöclli,danåe i de av
krig,et hemsökta p1,ovinserna i nor
ra F1)a11ki'cike, swmma , år sände han
25,000 lire till ka1xtin:a1 Mercieir "för
att lind!ra det belgiska folkets li
danden." Ar 1916 ,offra:i_· ha:n åter
10,000 l:ire åt de belg1is·lm · b arnen
oc,h insalllllar 30,000 lire t, ill de
hung1�ande i Litauen. Nu senast
har han med a:11 makt arbetat p'it
att lind,1,a den h'emska nöden i ös
ter.rri!kre o ch Jrar ,d,ärv,idi uppnått ett
storslag'et resultat.
Han !har höjt sin röst för diet
olycldig,a Armenien, som aldrig� sy
nes iltomma t, ill ,ett shlt på sirna
plägor. Han har i, vri, gt sökt lindra
krigsfångarnas trista öde, utver'lmt
befrielse för sådana fångar, som
voi·o ,otjärnliga till krigstjänst, be
nåcln:ing' för livdömda, söndag
, svila
för krigsfånga:r..na, välorganiser&d
hjälp för dessra olyckliga, frigiv.an
de av personer, som blivi, t tag·na
som g1isslan. Han ha.r offentligen
uppträtt för ett mildrande av sär
skilt brutala krigsmetoder, så t. ex.
mot bombaTClerandet .av icke be
fästa. städer. Själv karaktäriserar
hran i bl�ev till k.ardiinal B egin, är
kebiskop a;v Quebec (16 oM. 1918)
denna; sin storslagna käl'leksverk
sauili.et så'lnndia: · "En oavbruten
sti�ävan att göra mot alla ,allt ,det
god:a, som vi founna: , utan något
s,om 11'ä1st il]länsynsiagancle till rna
toonalitet oclii reli1g,i1 on, solm: [,iäi'llie
kens universeUa lag och den höga
uppgi, ft Kristus har ,anförtrott åt
oss bjuder oss att göra."
När uran betänlmr allt detta, för�
står man lätt, att elen helig·e Fa
derns ställning i alla lnci.t�era.de och
rättänki:lfäte männiS1kors ögon bli
vit betydlig,t starkare genom hans
politiska aktion under d'et stora
världs·krig.et. Många storheter har
det krossat, :många troner har det
störtat, mycken humbug [1'ar det
avslöjat. Petri stor! står fortfaran
de oskadd, påvecfömet har åter 111a11 ifosterat sig som en verklig
1

sto1,het, som ett språkrör för den:
renJaJ ,ildlea:l.irstmen, 1dlern IOlmJutl:ig•a 1-ätt
visan, rdien oskrrymta{le fromheten.
Våra statskyrldig. a 'Landsmän h1;1;
på sista tiden meTa än förut börjat
uppmärksamma dlen heli, ige F,a
dernsr v,e1,lrnamihet •och ä11Jnu me:r,a;
att med rn,ycl�en säikerihet och viks
tighet becloma densaimna. De upp
r ö.fäs över på'v,estolens härsklyst
nad: ocil1' nmfotbegär, upptämka i
Roms hel,a a:ktion ·end,ast en slugi
och'. smidig politik, &om väcker
mera. bem1dran än sympati. De ry
sa vid tanken ,p å denna l'ömsk,a, far
lig,a mlrukt, som hot,and'e närmar sig
t. o. 11111. 'Cl;et för1u!t s, å, slälkr1a, N10trfdlen.
I ytliga och ohöljt partiska. skild
ring'ar av "påvedömets hristoria"
hämta de ny näring för d'ylikia
foänslor och .tack,ru siålrnrt i stillhet
Gud,, att de s,jälva icke äro "såsom
clessa n1än111isk, o.r."
Ja, visst är påvedömet en
v ä r ·l {] s m a k t, det virJ.l - väl in.
gen förne'k.a, också! d'en:na sta�kt
sammandragna skildring av Bene
clikt XV-s: aktion und.er världskri
get vå.ttnar därom. Men 1h11r långt
skulle ma,n vä!l i demia skröpl'ig,a
v1ärrlicV rrdo11111Ina1 o:cik:Sål mleidl rdJen trenas
te och bäsfa: iic:lealisrn, och mmal, om
man ej kunde sätta makt b akom
orden 7 Så läng·e man befinner sig
bland miinnri.slrnr och i, cke . bland'.
änglar, måste man väl arlbeta med:
mänskliga rnecl'el, hävdra. sig som
en makt, som aktas och 1,espekte1•as, 1atrl'Viäin)clia. miähJ.Sk[rjJg killoik:thl:lt ,o:cJ:1;
b-eräki1ing för att u,ppnå s,ina mål,
i likg,iltig:a saker 1,ättru sig ,efter
<len mänsldig,a naturens egenheter
o ch svagheter, O'lll (foSS!a ookså: slml
le heta titla1·, ordnar e:Uer andra
utmärkelser. Den l:reil'.ug a, stolen är
en - ga.rnma1l ärevördig inst-i:tution,
undei• å'.r'hunclr.aden har den kun- ·
i-rat insaml.a: erfarenl1'eter och män
niskokfömedorn, och · dien förstår
v.a(l en yttre. maktställning b
· ety
der ffo· var och en, sorh måste ,ar
beta i de sv,aga små: männislmrnas
värld.
Men 1Jå, samn1a gång släpper den
unclrer det möd1osarn!i.na: ,kyrkopolri.-
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tislrn detalj.m:betet aldrig ett ögon
blick sin ihög.a uppgift ur ög,onen.
När det gäller de absoluta vä,r<lena,
sedela,g,ens .bud1, sanningens 'lmav,
tillåt:er den .aldtrig 111åg·,r, a lmmpro
misser. Sin makt ocih sitt inflytan
de ,använder iden först och f.r ämst
för att hjälpa de olymldiga, trösta
de bedJrövade, un,dervisa ,die villfa
rande el1er tvelrnamma, föTs-ona de
stridande. Om man över Benedikt

poilitiska aktion under
XV s
världskriget måste sk:r,iva som m,ot
to : "Fatti e non pa:role" · · (Hand
linga. r, iclm ord) , så är det far:a
värt, att många välvilliga pei·so
ner, som kritisera honom lika
strängt som alla övriga påvar,
som en •passande gr.avskrift över
sitt ,a1·.bete umlm, ·den stora ofredens
c�aig1ar skolia 1f,ål ett: "Par'oil!e e 11011
fatti" (Ord, icfoe !handling�ar).
0

DEN HELIGE FADERN
OCH HANS
FöRTJANSTER OM MÄNSKLIGHETEN.
En •treJdluJbibell [lrno1111a pry1dleir <l!en
1he�iJg,e :fadier,ns ihluivrnd •arv 'tref.al1dfi:gt
sliarg 1ifa�o läven hans förtjiäTils'11e1r otn1
mläm.Elkl:ilgföieten. I sociallt JilinseJeai
die 1äm :piåJV'en o'l'ldtniinlg1en;s ul])p11'lät:h
hMlar,e, ifrjfu:etell's ibesky,dlclia11e, fr11diC'llls viakba11�e, 1dlen lförteydkJ1:!a r1ät
tens heistk1yidlcta1re, · i iutellieil-:ifal'elltt
h1än1s1eendle. 1är rpavern ib:i'lidlniiIJlg1ens
o,cfu, vetensk1a1Jens ,�ålr1dla1•e, :d:e slkö
na [mnlstennas besk:yjclic1'a1,e; i re�ir
giiös:1J 1I11änseen1dle :rur rpålven rrcr,iste11d10imlet11S 11iiJ\n�eJd'.a11ie, l'lJp,)}ll'ä,t1fuiåJ1fa;r'en
arv ti,ons, lkiu1Lt1ens och sedll!�gfuie'tens
enhet odh! 11�emlh'et, {]en klyrild1g1a v1äil
f, är,dells vaik!tia:re.
Villkoo sliutsats sllm�a v
, i rctra1g, a:
h!ä,rav� Helt �ällrnr:B irng•elJl annan,
än att vi & erna sikiia111 mtåJs,iJe i
mJäns1d:iJgfu�te:n;s lllal1Tull1 bety@a1 Gt1Jdi
våJr 1J1111'e1rili:ga1Ste ta0k,saon[JJet1 fö:r
p1åiv'eid·öb.11Jefä, 1g";J.'l.lllidl1Jä)g1ga111Jdler och!
11pp1•ätthå\Nia11d!e, IQdru ål andir·ru si
dian, atlj 'V'i ,a,l ]ru stläidse, 1o cJ:1i :t synn,er�
. het i m1olci'g·a odhl s. tortmlilgia tiJdlefr
rnlålste allJ]rt; !fruslt· a1'1 :e ,slinta -0ss tiilli idie:n
· na Kyrkans m:uföbliga kliuJtpa..
Måtte ave11 id�, vitlka ·fössliitit sig
f,råiru ·1dlen rrcat;ols[m ik11·isib1a /f:a1mJiJLlj,e1n,
01c-,h idiä11iföre ic,foe iängre lkiaHa p'å
v,en för sin fa'der, lb!e[hjjlärta: 1die:nniru
sanning\ · Måm.iga [bi}la!llJd dlem hörrcj.a
1,

rutt er:rara dien to:mllmt, is1oim urp:p
vuxit 'i1 denrna ia1cl1ersfösllmt, och idJe
111Jer urpp1ysta,, :s1011111 fö1'run hiaiva en
opart'islk np.ptf1arttrn<Lnrg1 aiv ihisitloriJens
lfö·domlar, tveka ej .att ofifentligt
tihlståJ detta.
,JaJ, 1lml:iJge tf.aidJe'i',. din fö· .ocJli tfö11·
:Hlföver vå,rt b1e.s[cJy1[licli 1och vårt väir111
i •rul!11a 'livets ,öid1en, ty d!UJ ihJar ll111JdL
fiålt.t ,c]:e,t föf:1Jet: "Dm 1ä:r Piefa,us, odh
pål ,diertta J�äfäib,e11�g·, ,sk1an j,aig-1 li:ry:g�:ra
min [ry1r!lm; ocil:u lliiellhne1Je,t s JllJa[d
samru� icikie iJiv,emll!auiia 1�1." Dett3!
He1rr:ens löfte !har ,g1årtit i 1f'ltllJb,Qll'
d1a'll! på1 1clriJg1 urudlerr 18 1åJrll:iitl'lllcilria1den
och relief ,slca:11 ,äJven \f1rnM:dla11�an1dle ,g'å'
i 1föfä'blo111dlan fautin t,ikl,erna.� iäuic�e.
SkJuilllie än sito,rill1!aJ_·na l'aJS!a, så sivåirt
nmit Petri slrnpp, !Srkai!J: Grndl i rättan
t1cll ibj·rnda idte bil'ugai11Jd!e vlålg,011'll!a att
]:äig.g,ru sig ; ·t.y GUJdl, s,dm ,1,ecla\ll. en
glå!nJg1 ,slänt ,en ä11ge� jfä,å'n himmelJen
för ,att sprä111g1a ,apiosn;llatf,m�siten Pet
r'i 1bod1otr ocih ö1P11ma !flä,ng1e!ls-ats porr
tar tföt1• h,ooom, har srug1t : "Hel
vteteits cpo11�tair s, 'k!o,1'a ielke .'billiJv;a · mg·
ÖV'eTtmtäJktig,ru," Sål lyda Herrens
o,r,di, u0h Yi railllf.öil'tro -0ss å't 1dii,g\ diär. 
för at1J iH,eirrerns ,or, Jdl ,är 111,eic] <lilig•.
D : rr T h e o, dl ,o r S c Jr 1e r e r.
1

1
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över kungsängens liljor strör maj
sol · sin glans,
och av glirmnande dagg äro blom
morna tunga.
Men av gullvivor bind blott åt
döden en krans,
medan trastar och lärkor på gra
varna sjnnga.
Där likt klippan han stod
mitt i stridsvinilets flod,
ligger sargad och stympad vår
kimg i sitt blod.
Mod, kamrater, stån fast, slnten
krets som en man,
ty, fast död, f är vår kitng sina
trogna dock an.
Mörka· vinterdagsmoln över him
melen gå,
över Uppsalaslätten kall nordan
vind viner.
Men för ögat det lyser, fast da
gern är grå,
och av gitld och av silver det
blänker och skiner

8e, kitng llfognits är här.
Stad i festskmd sig klär,
och vårt heliga skrin itnder psalm
sang man bär.
Se, kamrater, i seger byts strids
årens hån.
Hör trnmpeterna smattra vid
klockornas dån!
Det är vår, det är marknad, man
rnstat till fest;
män ha smnlats att bedja och
nngclom att leka.
Men i gathörnen tyst viska djäkne
och präst,
och på torget stå männen så stilla
och bleka.
· Har ni hört, vad han sagt,
som hcw oss i sin makt?
Ack! Nit skakas elen grnnd, som
S:t Erik har lagt.
Nej, kamrater, ej lyssnen till då
rarnas röst.
Helge Erik har grnnclat sin tron
i vårt bröst.
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Se, i väster är hi1nlen som färgad
av blod.
Sorgsen aftonsol sluter sitt sö11in
tyngda öga
Men vår skara står samlad med
middagens mod.
Våra fienders styrka bekymrar
oss föga.
Fast i landsflykt och nöd
utan boning och bröd,
och fast fängelse hotar .och marter
och död,
Kom, kamrnter! Ej blekne er kind
itnder strid,
An vår konit1ig är med oss i den
mifrlwste tid.

Syns i öster ej gryende 111,orgo
nens ljits?
Ack! Så lcinge vi ren efter dagen
ha spanat.
Tyst, i litften nit hörns av stäm
mor ett sus.
Nu blir ,viskat och sagt, vad vi
hoppats och anat.

Ty vad forntiden gömt
och i jorden låg glömt
spirar frn1n som vår fagraste
dröm en gång drörnt.
Lyss, kamratei'! De( ord, som vart
bitndet en gång,
det. har slitit sig loss, det har blivit
till sång.

Ljml då högt, dit vår sång, över
sliitt, över fjäll.
Väck det folk, som Sankt E1'ilc har
älskat i döden.
Ila hit nya tid, skynda morgon,
bliv kväll,
tills vår längtans dag gryr efter
natten och nöden
Det är sant, vi iir få,
där i fylking vi stå,
men V1; sj1tnga och hoppas och
strida cindå.
Minns, kmnra ter, Sankt Erik är
med sina män.
Han skall vinna sitt heliga rike
igen.
D a g.

Kon�mentar.
Sankt Eriks· män är,o Sveriges katoliker,
som tänka& tala ·och svara i denna sån,g.
I första Vffi',S'en är det tal om Sankt Eriks
dö<li år 1160, i andra ,om hans re11ikers
högtidiliiga tJransl'atio tHl Nya Uppsala kyrka
år 1273. Tredje versen .g er uttryok för
det katolska .flo1kets känslor vid Ers
mässan år 1526, då GU'staf Vasa inför den

clå för,srum}ade allmogen höll sitt b eke.nta
buirspråk mot den ,grumla Kyrkan. Nästa
vel's talrur om tiden omkring år 1617, då
örebro Artiklar bestämde dödlSstraff för
övergång tm den katolska läran. I qe
båda s·ista verserna ha vi hunnit fTam till
nutid'en.

107
da ,dien sanna. katolska 1äran och
sk:inrgi,a .aiEI:a ±1ailska föi'ieJställli:ili.ngar
om densa;m,m,a."
fodrens ka.tolska press h:ar se
dan lmrug,ressen fått uppleva en
ny blorns,tr.in:g.

Våren har kommit ovanligrt; ti
<ligt i år. Från Credios torn krun
ma,n; redian .ana, en [jus ,grönska
_på, Kastel!Jili.ohnen och! DjrttrigåJrden.
Så tala oclrså de btudslmp, som
från heLa värliden strömlmru till
vår [1tö'ga utsiklts1nl!lllct, o'm: sp:i:1•ande 00h ,>äxande Jiiv påi Kyr
J{ans viidla .marrfker.
AHt klarare :börja katoliker i
alla länder förJsta den kiatolsk.ia
_pressens eminenta betydelse.
T a s in a n i e n s katoliker,
som hittills bi.Lott ,ägt mänadlsbla:
-d:et "Catho1ic M�gazi[le" ilrru grll'll
dat en ny t:.iidnin:g "The eiathoifu
Sta11dard", som utlmmmer i stad:en
Hobart.
Vid den stora marim1slra }{)on
gr,essen, som ägde 1·,um i M ,a d; r ,a s i I n ,dl :iJ re :n ,dien 4-7 j1anu
ari :i: w· och i vilken 26 av Indi
ens biskopar p,ersonlig,en deltogo,
b ehandiliaides också /frä1g1an OrID iden
1rntolska pressen. Enihällig,t beto
nades n:ödrvänclighleten- ,att under
stödda: ,die lmtdlska, tidningarDJa. De
1u1varande organen böra1 l\l,pprutrt
hållas o ch nya gnm:Ckts, och <llessa
böra. spr_i:dias även bland icke ka,to
liker. Vidare frairnihölls, att intet
angrrepp på den katolska Kytklan
och [mnnes institutroner borde
lälnnas utan vederfäg1gning : "De.n
Jc:afö'lsikia, IJ;i·essens rtlalkitiik " nl'åste
v.ara en dJubbel : ern dJ e f e n a i v,
i det d:ffil 1J'l0lrer frän Kyrklans .fi
en\dier, den mask under vilken de
dölj a- sina ve1·.kliga. 1t1vsd.1riter, oc;h
sölca heclta,ga, kato1illmn.1,a:, en ,o f_ f e n s i v. i det {len söker, ,utbre-

I F Ö T (l ni t ru iS t a t e :t n a
hia1· .un:d1er mar� m'älnraJdt en ,:iintem
siv :kiaJilllpajnj bedrii.-vlits fö.r den ka
toLsll�a p1·essen. AU01 . s1!if1ten: lhla
fölcilt bisko�a,rnws u,pptol); SåJ l11a.1·
t. ,ex. bis[föp H.Altlh'o�lf atv Bellie
viI:lJe å: ett säJrskiilJt iherid:�brev upp
manJat ,till ·eltt k!rli1iftlig1are umJcfur
stöJd�lar:nidle av iden k!atollskm: j,o:rmna
listikien. - Eftw hJarns 'beftaM'ning
prooli.k:aidie rprästffi'!ll\a -i :ailll'a stJi'f:t;ets
k:y'J.·kor ,den l3 maJ.'181 elllmi föij.anidle
sö:rnc]aig om 111i:iidvänd:@eten :altt h'i
dmgia till' den 1dato:llika ]Jl'ieissoo,s
utbredlnii'rug,, BiiSllmrp O'Deai hiair t1i:1l
sin r�'1c:oolllisSltJaidi Sea,tfile ink,aJ;llait �]
la sti!fte'l:s p,rjä:siJer tiiHI ett slälrslrut
mötre för att päJ de.t mest effuk!tiva
sätt pLanlligig,a pr:essia:kltlibnen. Bi
s1�arp Brossaer,t :a,v Covinrgton ytt
midte ii: siitit hie,rdebrev bl. a. : "I 'varje
k:aitofäjk tfiam!ill;i skuifäe filrunas en
k:atiolslk tiidni'nlg, <icili <lien ]riatoliska
pressl(m skulife u.nd�rstödtilas atv V'.air
oeh en som utge:rr Slig, f:Ö!t' iai1Jt vata
:katöiik, Den klato[sik:ia; pressens
!l.ll/issilonsverl{! ,jj •frurnii:IJjm•n\a äa" ,ay
oibm<älkln.eilirgt vä'l'lde; den älr [Iliredliik
stollins störsltlru hjällp1aJriinnJal', Bi
sk-opell' mhina!i.' idiär!eflter dle kiatol
slm fö\!'enri.'l]jg!arna; till� 1Gatnlp fö1·
rdien 1kiatollislk.:a · ,pressetI11 0:chl M. Sfät
tmw, seJ.ciretetria:r:en i doo k)altol
skiai
leiklmaJDlll�llpp,e,n
"Na tilonaX Cor1mci[" amr· tilll ,a[i!Ja; föir
ening,ar som dliirmed ståJ i
förbind:e1se sä.nrt ett cirkuil.för, i virl
kiet dei bl. ,a , hreter: "Uitan en till
fredsstäUia:nd:e katollsk press äT vår
Kyrlca utläanrra.di till våra fien�
rcfu;rs giodltycfoe. Vi givai EideT' eltt
ena,stå:ende tillfälle att tj,ä'nJa Kyr
kan ochi KT,isti ri:ke påi j,ol"d!en".
•

I P a, r i s kornm11er ,clJen 16--22
mJad en kio:n!giress a1tt hM!t:as av [rn
to[ska förf:arttare. Sammanträdena
komma att ärga rum i Col'lege de
Sa:int Stm:iis1'as.
1
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Vid! den högtidlliga ceremoni,
, e F .a vid vilken <lien H e 1 i g
d e r n satte kai•ilin:alshatten p åi
d e n y u t n ä m n d a k ,a rr d i 
n a l e r n a, tlröll than ett tal, sdm
betona/de nödlvänd:ighJeten fö:r kato
like:ma i de olika ländmna att åter
närma sig. vara:nid:ea. P, etri klippa:
vore diet centrurrn, omrru.·i, ng' vilket
äter en sarrnJ.ing kum,de skie. Påven
yttr:aidle bl. . .a. "Vi hopp,as medJ till
försikt, :att Roms niamn 01ch :ii syn11eifuJet d'en aJlmiimna vör:dlrua,den
för <lien mmerska Kyrkan allt
bättre s•lmla hjä:lpa väna bröder
bortom Alperna at't å:ter bli brö
cller !med dem som vii ä,gia rpå: and�
ra si:dian havet, på; det att de sena1�e må: fortsät'ta att med! ,givimilid
hanJdi 1mcre:rst. öidr.ilru <lie fÖil"l�a."
]före omröstningien i O b ·e r S c !Il 1 e s i e n har •den påvliga
lmirrmissarcien för ,detta !J'and Mgr
OgnocSerta riktat ett up:prop till
beifo:Ukningen, i vilket ih:an fördö
nier. missbrulrnt av religionen för
pollirtJiisk !algfötJaitillom:. E;run siä;gieir i
denna maln'iirugi: "Vålr hellilgru ,t:rio,
som ,g;en,om liia:nidJlitrug qc,h ej :iJ blbtt
tom!ma :ord! V<IB/atl' sli;g .som l�ntfu
gudsf�uJdan, ärudlrll!r rsig idke .�f
teir fö1iklens, ffl)J'åfä:1en:s e� billd�
niin!gfens oUii.lkllret. Ty .a@\al, SIOlmJ ,ä':rlo
eltt ,i K'l�1Sibus :oich! tll'O/g'eit ilyjdjai ihams
jwi<:lkm, älrio
stalil:l'ör.etT!ädatt'e häJr
som baa'll ,av oieln' [dru1:bJ/skjru Ky1rik:airu
ej blbitt i � yttTe lbirödier, utan
äro · diet . ocik&åJ i sljiäl'Va v•erlket.
_: . . ;mredlen o dh mr'1e:k1eru it!i1]
tan må! ,gål fö:re ial!Lt 1aain1art . . . . MåJt
te cmeI)lfu:i/g1Ss}di'lj;alkitiigjh;eJ1Jer ,ji pollli
t:iiskia tin:gi icke :atvlh!ålll11ai Edlelr 1ai11t
.efter1kJom1n!ru ·dl� hiö:g)a: :bluJd!et ,rutt iä[9kru ,ffidleir nasta sollli ffidJei, .sjiäilh�ru."
.AlilVJrur]iJgt ilTijamJrudJe idlea:u påJvIHiigle
korri:tlmissarienJ ,att ,ocklsåi tblevaT!aJ dlen
kristna lfrediet11 v:iidJ u1Jöviat11(fät av
valmtten. Han !bed'aJllldie p
, .:r1äl&terna
aitt g:i.ivia !fio'L1.ieit "en :rfö.ieib'ilM av
målttfUJrn T�eJr\1,aiJfolllL"
1

ipa

Illa.s

Den Heiligie FooeI":n !har g, enoilll
muntien i B u d a p e 8 t Mgr
S'chioppa till Ungerns furs't-pri
m:as ·överläm;J)ja,t 100,000 !lire för .att

hjälpa de fattiga unger&1Ga barnen.
Me<lJ denna surrnma överskrlkler ·på
v.ens ,giåvor tilil ,det nöcliliidantdle U11gern 13 miHioner 1mgeirsk,a: Kro
nen.
Beneclik'tus XV lmr g
, ivit 100,000·
lire till ·die /barn i (1 e b a l t i s k ,a p r o v i ru s, e r n a, sollll! ja
�ats bort från sina: he111! a;v krr-iget
oc,h 1�evolutione11 och sonn sökt en.
tiiliflyktsort i Ty,s1d'a,nd.
T.ill den rm11ersI-1a Km}g,reg,atio
nen för trons, rntbrediand'e liar un t!Je'l',rättelse:i komlnilit IOm utbrottet
av ·en ,f[ru[citarrs,v:ärd ,h u 11 g. , e r s ilc i 11 e 1s i s k a
n ö d i (] e
P T o rv, i 11 s e r 11 1a C [h e - L i
o c h H o n a n, s:orm, rä,g:a1 ffilJ folilc
mräng,c� ,av
, 80 mtiföJoTIJer 1mläinn·isilwir.
Gell!ast ihirur 1c]erru HeJI. Faidim'll till
diet rriä1�1arle 1La1ndletr Slänt ·e1t1 1g•fövw 1aJv
200,000 il1ir1e ,01rfu Erui•dina!U-llm]liegfät
hial' · 1g"ivit 100,000 1fa'0 medi 111Jpprna- .
nin!g, t:i'Ll ibieilr ru 1cl1en [-:afolsU-iru vlärl0011 jait't ihj(äJl\pal 1cleissa: ;iiöldlllircta:rudle
i iden yttersta östern
1

Den näsita i 111 t e r n a b !i 01 '11' e 1, a r i s t i s k a k o :n �
1a E uk
g r e s s e ctl ko)mnmr ,att hå11as i
Rom ooh öppnas Kristi ,h'imlme1s
f1ä'rid.s-rl!a;g 1922. De1JJJn;a1 [mnJgTeSs
aooiJ11Jrnjelr: 1a1tt baiil (OO;J]J 26 : fä ,jj •orrdi
'Ilir:ngieoi, och d.e aJlilm)äfillrJJa r:iikfäfun
j!e'.l'!l]Jru ,av p
, r'o�,atmm�'li �doo.nl.tnlai ;altt
bltl) desrumJm1a SOl!lll um::ne.r die hfiltiJiJ:Js.
1:uå!Ulln!ai klongtt·�sselrrnia>.
Den på,vl'iige urrdersrtatsse:krete
r:aren Mg r F·edericb· 'I1edeschini har
blivit utnänmtd till ,p å' v 1 i g
n u n t i e i, M ,a d r :iJ & Mg1r Te
<llesch:in:iJ illion1)1IHH'i påi Kristi Bllirn'
mteiJJsifä:iJrtlS'dlag: a1tt vljjg.aS1 tiQrrl biisloop
iatv den Hel. Fa, denn sjålLv. Den <lii
pmo1n*ltiskia: Udåk·e:n. vildl V1aitillrn;i:iceii
hlaJr rreicLa'n l'y0kö:nsk!a;t c�e.n i11yllit
nän.11'111Cfö nunt.fän.
Dr Hbo,gc;,,el]jdi, [l)rtioifelSSOl' v:iidl se.imnari'et i Onlernlbloirg
, , ih.a;r lfiått i UJ>.p 
ch,ag att d''örb1eredia diet ewmtuella
g , m11Jd:a.ndet av ett k .a t n l s k t
11 11 i v e1 r s i t e t .i Ho 1 1 a n •d.
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Den 8 maj kommer i Nymwegen,
den sitl. P e t r <n s C a n i s i n s'
föclelsesta'.d, stor,a: fesfögheter ait
ihiåU:ais för att tföiru ,diet 400-åmilg!ru
rni.nnet av dten111e ,ätdlle troskämpes
föcl,els,e. Mgr Diepen, bi1slm1'!· av
s'Re1,föigenfboselh, rrdoml111te1r att {l!är
fira aJJölgt,j\cliJfög• 1Jlontilfikaillm@ssa ,oclh
själv .öve:rv,all'ia [högtjiJdlll�g1liJerter'IJ1a,.
Mg1r Diepen hlair gil'lli11icl1at ffil
E m ·e 1· i c 1h-,f ö 1· e l1I i n! g för, ,aitt
arberta påJ spriidla'n1c]et av ruI1Jfä4esset
b]a)]_]_d :k1a.tiolLill-:ei,na för de n:01t4clfusJ-ia
sta:tm·I11a1s å!te1r;V1ärrudiallllcTie · tiill dien
l'omei,Sil{]a Kyrr[mln. Den nyai för1ernim1ge.ru -r1äfä:,11Ja.T r,edlan f. 3'e1ia, tusentrul ,meclllen.111i111a1r, vi1lda1 ,gfu'VlirtJ biis��op
Diepien 1a(nise!ll)lj�g,al biiclir/a\g� ·för ,att
,1_mc�erstötdij1a iclle:n: �qafoGskial m:ilssiloL
noo å: de glk[t11JC1irrmvisk!ai lä111clier. i11Ja:.
Holland äger nära 2 millioner
katoLikei'. Å'l.' 1919 voro der,as bi
dirag till ,den katoh,lm missionen
omkr. 400,000 · grnJd:en.
24 t y S }_i a missionärm•, SO'lll! på
gr:nndi av utvilsrnirugscliek'retet sto
dio i begrepp att lämna I .n <lJ .i e n,
hia få\tt · ti1Jlllålte1'se ,att sta!llf1llru kv,air
på! ,swnJai ig\almilla o.nlissifonsfäillit.
I T r i e r hia. d:e tyska . katolska
kvinn.oför,errlJingarn,a · hålmiit en tal
rikt . hesök't 1ronigress, som · ener
gislkit utta'.Jia sig för bilbeh!ållil'arucTieiJ
a,v reli,giionsun:cl�rvis-nfugen i <:lie
dffontlig·a sk:,oforr·na. De ha förlda�
mt sjJg'. iko1111)ml a artt ,g.öira diet 1atllh�rur
ligaste motstånc� mot v:a-rj,e för
sök att inkräkta på ·cleiras ,oföryt
t,er�'ig,a: ll'äWg·hetietr S1on1 fölräa!c lfea:r.
1

1

De nya 11mg'.erska 5 0- och 1 0 O
K r o n e 11,s e id! 1 a r, n a, bär:a en
b'ik] a,v Jung:firn Maria meicl! Jesus:0

barnet. Som ;v,attemJs,tirum1pel ha dle
ett pat:ria:r1krrQors.
Den 8 aJpriJl ihar Nm1ges a,posto
lis�e vikarie M g r J. B. F ,a 11 i z e tfi, mat sitt 50-år, sj,uibå.Leum smu
präst. Sedan 1887 ih:ar han stått i,
svetsen för. ,d1e,Tu norska 1miissi:onen,
oolm ä��en cimfatiJrur Spetsb81Tigen.
Den 15 mars 1892 utnfönmdes han
1av på:Ven till titu�iärbilsk;op ,av E!Eu
sa. Gerrwm sann apost, o'l�sk iver
och förutseende klo[cihet har Mgrr
Firulilize förmått br.ing,a den norska
mrussilonen
till en ffö'T ·mrradi
blomsitring. Till stor diel tack vare
h:ans ,uppoffrandl e aa·bet,e åtnjuter
ml' cllen k atolska. KyrkJa,n ,i Nmge
alhn:änt ,anseenc]e även blan,cl; icke
ldatdLiker.
SV1enska fa·,osfränd�r
öns[m, :at,t dien vördnJa1c lsvärd0 j u
bilaren ä.mm lärug,e med) oiförn:ni11J
saciad\e ki1a1fä1e'r må!tte få! ve!l'kia föir
,når 1lJ1elig.a: Ky rlrns siak ± Nbrdierr.
1

1

EI11lli:gt en dielki:reit ifrån Ro:n.1c ä'r
hirttillsv1a·1�ande provhmialen för
Jietsu Hjärtas prä.siteir i RoHaindl pa
ter dir J. M. ' B 11' C 1}-1 X utnäb.oo,cl
till! a IJY o s tl -0 l, � s k a dl m i
n i s t r 'a t ,o, T
lf ö r
· F · i :n°
1 a TII ,dl med! ib:i�klops myruclåigfuiet.
F.inlan!cll SOlm förT ll1JtJgtjior1de e:n delJJ
a,v ä,rUrnlbisUr:01psstri1:f:1t�t Miofhhlletf i
Ryssland,, iblev 1siom i!Yelk:Ja[lt dl0lllJ 8
juni, :liö1rliud:et å'r , av Eiatrns: Heliitg!bJet
Pålvien upphtöj t ti'l] sjiä:lvstlänclliJgt
vilk:a,ri;at.
Den nye förr·,estånda;ren: för .rnlis
sionen i Fitnia:n{t ar väl he�mnt och
hö,gt akta,d och ,avhå!1le'll bland\ ka
tol,ikeirna i Slverige, dfö· han i fle11 a år verkat, se1I1ast som kyrlm
herdle i Gävle.
Såsom\ hJ
, ans näi'!J.n'a,sr!Je. rnan å,tfö[·
fore :honom till d!et nyia verks'alm
!JjetsfälLtet pater dir J. v •a n G Ii: j
s e 1' , förr·:ut pastio:r vl:iJct S :,t!a: Eu,g1mi1 a
ikyr!k a ± Stock'hohn.
1

1
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CREDOS BÖCKER.
Hjalmar Hohnquist : P å:
v e d1 .ö m, e t s H i s t ,o r i :a,
1800-1920.
(Några. 1;eifrektioner.)
J, a,g läser i 11 l e d 11 i, 11 g e 11 och
jag bli'!.' stolt .frver vår foyrka. Den
na inledni11g är en ärlig fiendes
nödtvung'.lla hylh1i11gs:g·ä1rd tiU den
övermiäktigia motstå'ndlar.en. E11 fi
enJdi � är, \Hj. Hol:m'qnJist. \ Om vi
icke i förväg vi1sste det, skul1e i11]1eicl,'nJing1el1' ensa,m lnu1'11ta visa oss
det; nmHan dess raclier tittar ,re·
clan den fientli,g1a, .blHcfoen frram,
den bli.iBk, som är öva,c] i ;att .utspe
j a dien fruktaklie m,otståndrurens ail•
hu svag,heter. H. H. ser JJåvecliönn,et
stå i nutiden ",starJ{ia,re än 11.ågon
sån sedan medeltidens rni tt med
hela
den restau1,er.ad1e och i
· mäktig ,utveckling stMMa 1.Ja,tols
foa '.k:yrlmlll san:tl:aid jJ sin :Jmnd, en
väirMsfiaktor av högsta betydelse" ;
hlau ser det och nmicllvHrnr icke att
erl-,änna det ; H. H. är en fien<l!e,
oel:r foke en obety,cl'lig, men ,e:11 ä'r1:iig o'Ch därför en av de mest sym
patiska.
J,rug läser s å b e r ä t t e 1 s e 11
o ml p åJ v e {U ö J11 e t s u t v e c k
l i n g; från Pius VlI till Bened:ikt
XV, 01cl1 ja:g, är fö'rvåin'a d över den
utOllllloirdientli'ga flit, 1S1olnr H. H.
har 1anv,änt på sitt mrhete, en flit,
soml U1ar kmnmit 1honom att upp
täcka en 1111ängd intressanta . detal
jer, som elj es bruka und1g·:å en ut-

anförs
11:ppmä1tksa,i11het.
, tåenldes
J,a,g år nu m1d,er 1'ä sning·en rbland
böjd, ffö, att antag·,a, att vå,r kyrka
äJger H. H:s kärleik, ioke endast
forslrnr,ens1 uta.n till och med' .män
niskans ; men i det intT.esse och
- j1ag är frestad ,att säJg,a i cl'en
gläld,j,e - me.d vilken han anteick
nar allia, mänskli,g a, svagheter, som
lia:n upptäcket'. hos kydmns män
och .alllai miissibruk, smn han ser el
]er tmr sig se i Idet kyrkliga livet,
kommer dock alltjämt den fientli
Om nå
g,a lmn-dien 'fram igen.
giou vilrn l'äT;a s1g, 1111ed villrn miinsk
lirgat synder, f,el och Sivaigheter
Guds k'.uatft måst käJmp,a i våtr kyr
ka um:ler cVet sista å'rlhundradet, så
km1 han läm1Jlig,ast få veta k:l'et nr
H. H :s hok.
GUJds k'raft1 Den ser H. H. ua
tnrdtigtvis rcke ; tvärtom!
Hela
hdl-1en är ett i.försök att förklara
vår k
: yrkas rutveckli:n:g geniOm lrelt
naturli ga ors,a,ker, genom det ro�
rn,erska
systemets
förtroHande
konsekvens, påvesto1ens, kloka di
plomati och j•esuiterorcliens m1ål
medvetna energi, blanda.cl samman
och buren upp av folkens dels he
undlransv,ärid;a ide)ls bek1a,gansvär
da f.romhet, naivitet O!C.h: undlert'r,o.
Själva d .e n v ä s e 11 t 1 i g a
f r å g; a n ,om v.acl s,om: är :rnten till
clelllla: 1wnsekvens, imn v,acl som ,ä:r
kiällau tHl (lie religiösa onlnarruas
energ
, i, 0111' undertron kanske grllln1

1

1
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<la.r s,ig� påi vei·idiga. m1'dm·, på ett
omedlelJba:rt 1g11�cl:omliJgt vittnesbörd
för vår kyr•ka,si sa:m]ling; iko\1m:ner
H. H. n,ati.rr]jgtvis, icke in på, Det
är en .avgjowu sak för ,hionon-i:, att
vår 1�:,;y-r:k1a, till sitt väsen är resul
tatet ,av en storslagen vi!ll1far,else.
Det vi.s1aQ', sig åter; att, om m-0tståm
darens bl'iic.k äir än så s>lrnrp, miss
tager lmn sig allticl i de .avgöTan�
de ,pun1de,rna.
Vår ·kyrkas väsen ocJ1 u
, tveck
Jin,g 1,latn• a,kCr.iJg1 if:fo·,s/tå:s bl!oitt fråtn
den m1änskli1.g·a �ulbjektivistmens
ståndp1Unkt; en!d:ast dlen, 8Joni er
känner, att g:udio,mhg objektivitet
speLao.· meicl i draill1at, kan se {less
egentlig,a: sa,mmanhang och skön
het.
Jag läser bokens slt1treplik 0:111
{fötni sa111rfl1ndisst:ali.·ka UrntioJicismen,"
och ,cVen "01,ganisatoriskt svag1a
lnthm1domen" och svenska, kyr
Jm'l}ls "'Vitllg·a1c]e [r,färlj()lrisilm up:p:girft"
att "giva: riktlinj, e,r fö'r en begyn
naucle srun111ing ti'll en verrkliJg ,evan
gel�sk kat!olicitet." När man kän
ner nå1got till Lnth:errs pers,on och
ande; beg·,ripei· man fätt, att va
, .rje
lutheax]om 111 alste vi:i11,a "01�g,a,rnisafu
risfot sv;a,gi," J1a;g :l�an icke för"Si�å ,a,n1:i:at än att H. H. 00h hans vänner
måste lrua.va en k,änsla. av , att det
hade -v1arit biätt.re om Luther .al
{l'tr:i:g hatdJe böi,j,at a,tt 0J.\g1amli:s:m.,a: .av
fallet från ky,rJrnn; då lmc]e j1U en
lig, t del'as uppf.attning elen tr.iden°
titnska ,och j1e,s,uitiska, reaktionen
icke .l!eliler founn,at lmmma. Den
lä11Jg1tan efterr katolicitet, so!m ml
gairskla öppet 1mmrn1er till 11ttr;W>;k
i nuti<lia lutherska: kretsar, är väl
elen största protest mot Luthers
ande, som 1wotes1Jao.rtiismmw histo
ri1a Mttills 11:rar att rnppv.isa. Men
var oc]h en, son1i har pra1ktiskt ,om
döme, måste inse, .att iotm Jmtoli
ci:smJen slriaH, vai,a, "samd'iund.sJStark"
n11åste dle:n ti11Lilm hava sin tra•cfilt:iJo
nella, starka, ,eJnhetliga leid!ning ; ty
eljeSlt lbäir j:u (fennJa "klruto[i:ci!mr?' ni:
c]a1J1 fä1å�1: bi:\rj,an den h1thers1m O'l"
ganiisaförrirska sivagheten i sitt slrö
te. Därför ,är det sål :bra, att den
nya ik,atoriicisllmmJ \Sll(lruil v'aira "evanc
gseilfäik." Ty i evangielliet läser ja:g

bland annat, att Kr.istus hlaa.·
byg,g t sin kyrka på' ,en ld:iJp.pa och
att det var P, etrurs, som silntlle
bliv,a: 1ldipJmn. 1M81ll ilru�u en tiioen
d� :kyr1whlilstorimm- mecl, såJdJalll för
stå1else för utvckJ,irug�ns logu'k som
H. H. kan foomnm; unlclian integ,1�a
tirnl'en petrinsk = romersk, är för
mig en gå/ta..
SannerliJgen vore diet en 1upp:gHt
vfö,clig det fo[!k, som har iaffi<;trat
den 1helig1a, Bir,gittla1 att .inorn.1 den
protesitant1isQria: k!rtisteniheite:a g.i.V!a
r:ikillli:ti.jm ti]:IJ e11 verlclliig· "e,�ail)lge
lisk kart:olliciitielt. "
Men Birgitta, kaillrude de hl!lll
melsfoa. rö1ste1·ua til1 R o m.
A n s g, a r M e y e r.
1

Sankt Augustinus av Hu
b 1e 'l' t M: e s s e Ti s 1c [lJ 1nr i cH
S. J. Kaitho1lsik För1ag, Kö
pe111hatnm 1921. 140 sid1, Pris
4 k'l' ,
En ,omfattande I1itter1atur har
vuxit upp .krii1Jg •cle "Bekiännelser,"
de:n 1he]ilg!e Au,g11istimins ottnlklI'. 1lvr
400 nefdskr,ev - diernrna u111dmfba,r,a
lilla 1ho[,, diär, han flär,cllfiritt, 1llled1 an�
vändancle av diet mest osmiulrnde
S1a:nni11g�s$J.J:råk Ba,\rl\cllrirud!e clle oli!kia
faserna: ,ay sitt ]iv f, ram! tiU Oifil
'i'fö1icTelsen år 387.
Fö'r1eTig
, ;g·,a111cle .ar, lb'e:t� av pat, ier
Messerschlm�dt har välJ' icke något
direkt nytt aH sä,gia •i ämnet, rrum
det fiäng,s,]a,r genollll IS!Llla rmedtryck
ande sitrna,tions111älningar och; g,e
nom farten ocli Livlful'llheten :i .fram
ställni11gssätt,et. bet �r fritt från
al11! ty111igwnrcle (]eitaUjbehru:uc1'lx.tllg viad
{ue rent y\ttre liä:rndellisffi'lllJa angå .aJ:Lt ses iJu\frå:n; det är 81n S j1 ä } S
histo1rii:a, som ibJär närmia;st skiilld�
r, as. Bolmrus huvudstyrka lJigge-r i
dess 1•:ike,dJom på; ide meii:t siför, ,om
sm�g . ,naklia cita.t1e11' :mr Au1giustini
111immg:rafi.
De tvenne ffrrsta kapit1en "Pra,a
Sy111c]e11s Af'vefre" ,ocli "En Moders
Taarer" hehanclla tiden iram till
å':r 387. Det . slista, kapitl'et "I1gnis
a'l·derns," byg1gi; på! Aill!g;ustini för
trogne vän, bis1kop Possfdius' ef-
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terläimrn�udie ski]Jdlrin,g a,r , berättar
.Aiu1g,111Stini Jiv ,sloiffi . 1kritstJe11.
Boken synes hava, , ti1Irrmmmit i
samJ1band lilledi de e:x1ercitier, som
på!Sk,en 1919 höt!illos . å' Srt. A(])ldl'.eJas
kolli11eg, !ium, oclh imnväD!d:es ,då Sioilll
andlig' ]fa,n'ing f·fu� ,c1le,lt,aga,rDJa, . Ja,g
finner ,c�en s1ä,rsikilt liäim]:lliig; att
sätta i den tä:nifoa'ncfo u:i]jgieuom'ens
hai1Jc11 - ·det gives oneklig,en vissa
an,knytnirugar mei:81a:n t:udl3'1Jtrob'le-
me:i;u ,c�å ,o,�h · JJ.U -, •och! urttialwr ,den
förhorppni11gen, a:tt åtg�äTdler måtte
vidtagas för att gö:rru bokloo . llätt
tiUgäng}iig, även !hiärr i lanidet.
()lffi

s.

Elisabeth Leseur : D a ge
b :o ,g, 01 g· T .a: n Il:,:, .ei i· f 101 r
:111 v e r D a g'. Katilmi!Js[c
F.ör1ag'. K0!benihavn.
Följ1a[11Jcle l:iUa ,a:rbefö är en av ide
böcker nJlalll uvilltkOTlig,en måste
ä:l;sika oclr fällJl v:i'Lka iJll/aill. å!terväm
dJea.· .för att ]äsa deilllJ på1 nytt ,och
a1ltiä dläri finna nya sik:önlrnter,
s,0111 IJ]]lall' ,ej föDut la1gt rnlärke till.
Ta111kar ,ruv 1frollll ·ödlrnji.tl&1!et, ,g1u
<liahäng·iven [�älri�eJc l:ika väll: som
skaJ1w s, innig, a qch stundom verk
ligt g,enialisika i' aM,ta:gel!s1er ocll1
ideer möta fäsaren på, v1a;rje sidJa
i boken.
Författarinn:an•, en fint bi]d1ad
fransk '<:lain av stor begåvning och
f:rarns!lcjuten:
sialmilJiäll:sstä'nninig1,
Levl[]e unde:r förhållillank:lien, som vo"
rl{) pröviaJJide på; målnJg1a s, iätt, i en
omlgivning, d,äir a:llru, ä,,en hennes
nJla;n, med vi'l!ken hon vrur förenrud!
i ett elj,est [l;yokli;gt ä:ktenS:k:HJp, vo
ro antillgen · r. eligiöst .i:n;d\ifferentJa
eller rent fientligt sin11HJde mot
Kyrlmn. Urud'e1, det henI11es1 sj.ä,l
allt mer intogs �v 11ängta,n eft, er
ett tilillbaka:cfa·aget liv tvan:gs hon,
så' läng,e hennes häl, sa: me,cl!g,a:v d!et,
a:tt <le"''& med i ,säLl,ska}:islivet och
underka\Slta: sig alla dless förpl!iktcl
ser. Sedan 1-.:on av sjukdom blivit
h änvisa,d till ,det �vskilida .l.iv hton
åtrådd'e, utvec1dades heirnJes frmn
hetsliv allt r:rka,1,e; dagboken åter
speg1atr Ji!eiITnes själs r1e;nhet ,och ö&
mjulkihJe,t p
, å' ett Ö'V"erväi1fögandle
siältit. Aailt i'v".r!ig'ro·e mebebair holl1J p&
1

sin f,u llkomning genom att oiavlåt�
ligit . vinnll:äg.g;l:l; s1g ,om ett kär,�eiks
flu[[lt siinneliag• mot a,fäa, välJg"ören
het, bön och beti�wktelse. Hon för
ny,ar. oavlåtligt. sin a, d'fö•esatser a,tt
Leva: heilt mml ,och för sin F,riäfäarre
013:b. sökea.· fcirverUdliig·a ha:ns vHja i
sitt liv. E111d1ast geno\m sin gmlhet,
si:tt :tå1Ja11nioc� 10.c.:Jb: .. sfo �(lä1·lek1 vill
hon utan 1tå:g,ot ,som �1älst tar om
sin tro, sölm påtvei,1,ia sin r:e[Ligi
onsfäenHiig;a omgivning·, dirur hon
kämie1· sig· såJ ens·a:m . Dat fö.· rÖTan
dJe at, t fösa om hie11111:es iver .att
trots sin sjuikiliig1het sö:Im UlJipfylla
a1lw si[lJa p1,likter: mot Kytrlda:n på!
clet mest ,samvetsgra:nna: sätt. Dag·
ligen bevista'r h!on mässan, g'årr Wl
den heltiga1 kommu11irn1en fl:era
gång:er var, je viecfoa och avlägger
ofta besö'k hios ,det helig·,ai sa:kra
men.teit Ttntuer bön ocll1 .fu,on1ma
hetrakt,eilse1r.
AV inueh1å1Iet i dJ�!gboken f,rall11g·å1s 1att hoirt .gj10cr,t tiiLl sin livffilPP
gift att ge1J.mm sina förböner, sitt
offerJliv 0:ch silita: k'r:istlfug1a; dy,gidler
söka vinna, sin ma:kes 'frälsning
och återförn, h'.onom ti11 Kyr:kan.
Hur tung· 1och h
, plös derrm.a: upp�
, op
gift än sy111es, ffätr:ött1aS1 hJoni 1al
d'rig· i sina ansti ä111igni111ga:r, ll'P'))lgi
ver akUriJg< hoppet. .Sina kri0a_lpsli
g1a lidla:nc�en, s•on11 �1lon h:j1ru�elllllo
,clii lg,t 1Cfö1lj1e,r för vläi·kl:en, oif'lfr,rur hlon
för. sin llll!alm och beder >om ,stö:r:i·e
ö\dlmtukib'et, irnl$'i Ufr ruft tilJ: försia
lcelse ,och ,än stöirll'e kä,rlek.
Först ,e:fter hernres, död u,ppfyl]as
'.liern:l'es böner rn11 �111a.11,ll'ens romvän
:Clliloo; Det ä'r v1ik1J stn1dli:elt 1a!Y dirug'bo�
keIT, sollll' han frim1it :JJ!lanJdJ JJ:ennes
kva'l.'låtenskap, sm.n 1en g:eniom1gri
p ande
\f:öiräind!ri11g sim låini1rngom
sker i 'hansi s, jiä�s1i:v ,och hJan åter
vänder till Ky•rkan smn e, ni vai'ln
och övertyg1aldt kato1iik.
Efter sa1mråicl med en ailldlig· fä
ter h)mn utg'iiva ,dla1giboQ{!oo rfä'åln t.ryc
ket 1odh 1g;enorni 1övel]_'eJättnti.ng tiH
dJansk1an U1la:r 1dle11 1gji0rts · illättarre
tiUgfo1igili•g äv,en Iför 1sven�flm �läsai�e.
Säk:ert fllla'.l" k:�e1n:na, sjäi1ts ihJistrnm
myicket att skä1dm alllru dieJm sotrn
1ärrgfä 1att fällll!kom'lras sLtt ,l:iv i
kristliga; dy,g1der.
1
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V.iid: :Läsnimlgen ,arv dJag·,boklen nju - ken är skiriv·en på en för oss sven
te:c antarn :av 'C]et viachiai srpTåk:et · skar my:ci}det 1ätt beg:riplig d.anska
och hetinga1· endast ·ett :pris av 3
som äv® i övm,;säittnin\gieln :fö_· iJJe
(danska) k11on-0r v,arför den äger
uJ1Jcl'l.iaOJJSV<äTlt.
de
häsita1 föiruit:siättnliug1atr 1a,t,t .fim1,a
Tj/lJl nwtto öve1r inrnelhå'lLet i <l:ag
åjt
i
g:åln1g
, äwien jJ Svlelrb ej b1Jott
boken JcunJc�e anbT:ingas de -Ol'cl
b1a111tt
kaföllikl
er uifJan även ii!wom de
,
SIO'lI1 å,terfönruas i dien ,de'l däTaV
mm·, l()Ch :mm, för vå!r. lie11ii:g1a1 kruH
Sloiu bår Tub,rj,lmn 'Dafillm1r : "LeVle,
in1tr'ess1eJr1a1dles, årint1 ufatnföii, Ky;rdet en_, at elsloo, t.amJrn 01g• l'iid!e; dlet
1mn
s!1)åle�11clies k�·'e tsail'. Skulile man
er at ,giive silg s· elv, at sklabe a,f aJt
.amgälendie F. F. Mmurws il:ilok, [-:unna
Gkedle1r, Sm,ger, Krnrliiigibiedl og' 011uttaJJa en önsrr�ain! sål vor1e diet, aitt
sker ·en slags oph0jet Hymn'e, hvis
nå!
g":l'la g;10,diru il!JJustwilJföne;r '.helt
1
1Sivag1e ToCJ:1'011 naa:r t..iil' a:i1Jck e · o!g
vissrt
skul]e ffofuöj,a: 1cless väircfä 1
ma:aslkle :vrnkUcieJ1· ldem av 1[:Jieres S0v11
11uud·ervli1saruc]e syfte.
af :cfoune alanicleli:ge Sl0vhe1Cl! i hvil
ken saa, miaJ11ge ,sitakkers M
, en1res
D e n ill' e U i g e M e s s e 
ker lever."
meidl
foodfa,t'ti edle F01'kla1"inger, fö·
G. H.
en av den Iför 01iec1os liäs,aire väl ej
ailldel!es oheloa:nta danslda katolska
F. F. Maurer: D ei t [1! 1e 1s'k,riiftsrtJäJlil arillliltai'n! E. R o s1 e nl i :g1 e M e s s e io f. iji e ,r.
0 r ru-L ·ie lhJ n mer diireikt för: gmdls
:
�anhiolsk, För[lrng. K0benihaiwl
tj•änstenJ urllgiwm. ktmtar� mienile
1921.
ri:ng· över den lbiel'. mlälssaru och dess
väsienitll�gaste iJiituil1g,ilsilrn aprpruriat
Den redan 1g1enrnn sin utmä'rkta
-0:en mht.sv:arar iden av Birrg·ittru tförbolk · "Veje tilllJ Moic11ei�iri:fä:!eu"
, ening,e,ni ihloisi 01S1s nläT1masrt Iför rpro1ie
(Eonlvertit,ers Liv,sibi'111edeTI.) U-:ärudie
stam,,for utgivna lilUa 'Viä1g'leidlninlg
kafäols1k1a: prä/st,en i K0ge i Dan
vi, cl! 1dioo :bi. illliässail o,cQ11 tydkes h!a'Vla
inm·k har i 1orvannläm'J.1d:a bok ,gi
ha:ft denna ·S'Om fö1�ebiiJldi. De11 inue
vj/t ,c1Je >C�alnslda rrmuolllill�mma ,en ut
hållier JlikVä:U iJ b!ölrtian e11i ,diel :råd
mädd loortfattia1d tförlda,rmg, a.v
och upplysningiaQ· siom sfon1lie hava
det heliga m1ässoffrets väsen, li
v. arit , rältt såJ önskväl'C]a att fin'Ila: i
turgi och 1liistor.iia. .Det för ,en såicl!an
den sv:en,sika vä1gleidni:nJg<e11. Bland
b1olk som 1föv1en vi lhäQ· h'.emma i
aillnat .finlla v:i iJ Rosen0rn-Lehns
Sverige s1lml'1e beihö"�a f•or, att bli
lifia bok en hel >ele1 11ent pr.a ktiska
va mer förtrogna, ;med vå1' hel.
l
råd!
o,rili vinkar för den · ensikiklie
Kyrkas skötnJa ceremoniJer ,och
katoliken i ihJans föd1åJ:lta11cle vid
i!nmlk l(),dhi ä'ven i l ui�omstJålen!clie lcir1et
gud:stj änstell' ,o:ch i! kyrl'1an, råd och
sia:r kunnla illätit)ao_·e spr1idla k,älrnrnecföm
vin'
km.· S{)jm, llll;ången gång såväl
om d1�a,mn1a. På: 1cirk!a 125 så.d:or
dlen fö'(lic]e [rnfoliilden so/nl'. lmnverti
har det liyckats pa:storr1 Mauirer på
le,n fol'd,e kunna: beliöva i sak,er
ett förståJeLigt sätt föi-klara: det
som
'Cl!e elj est ej akta på'. - Den
. viktigaste ,av de heliga nl'ässoH
iLilla ·hoke11 förtjiän1ar därför ,att
·re'ts Tika liturgi m�dl särski1dl hän
anska:1lfals ,äve, n av svenskar\, av för
syn taigen även till dems hisrtioris·
i
1
e
tt ,vfö�diigt de1'lJaig1ancfä i 1cle heliga:
ka utV1eeltlli.1J1g. I diet 1f01,stru ilcaa_Jillet
handlingiarna :i'vran/d:e och intres
giver förfa-ttaren en utlll'ä;i·,kt v, ac
seratdiei ti�oellid'e; P.ris:et · äT 1 : 85
].,er dogmatisk lförldaring ta:v d:et
(,dlänsildru) 'k,r . . heil. ,offr�ts väsiein: 1och hetyde]!se.
S. N o e dl ,m a T · k.
Den synnerliig1en iiutressm1ta bo1
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PÅ PILGRIMSFÄRD.
"Credo" kommer och önskar nå
gra rader: "Ett minne från Dan
marld" - Ah jo ! hjärtat är ännu:
fullt arv ;minnen ! '----- "Men ,ett ilrn
tolskt minne måste det vara.!" Nästan alla mina minnen fråli
Danmark äro katolska. - "Och
ljust skall det helst vara till och
med !" - Ack, i de ljusa. bokarnas
land fick allt som lrände sä lätt en
ljus förtoning av ungdom och
hopp ! 1

*

En söndag - en sommardag, som
upprinner med strålande solsken
över fruktbara mar,ker och svala
skogar. Den varma lufien är kryd'
dad med väMukt från vägl�antens
örter och trädJgård' anias rosor.
Vå'J.· rnsa gårr \mitt in i .Sj1älila;ncls
hjärta; ,c]ä,r liJgw.,er i sinJa sjöars
krans fridfuliLt och tysit Sjä1la11�i:ls
äldsta sit aid, R i ,11 g; s t. 1e ,dJ, oeh
lyft,er ,upp· mot ,dlen rrda,r:a, :hi1n111111eln
sin ära oeh k1xina, id O 111 k Y r k ,a; n, d e ,n1 ,ä :r e ,v ö r id i 1g·1 a
S : t B e n ;g t s ac y i"1c 1a..
Den g.amla. härliga domkyrkan
håHer just på att. vakna upj) till
nytt liv. Hon har fMt så mycket
att fundera på undet dei1 där tiden
sommamn 1920.
Ty eljest brukrur J1on, som
g,a,mmalt · folk olftast gör, 1nest
cfa�ö1111ma
•Ohll'
ung,c�o,rn:S
,sin
Hon får vanligen
härlighet.
tillräckligt tid till d'e tta, bort�
glömd som hon nästan är , o ch
gömd mitt i sin parkliknande
ky1, ,ko,gårid.
1ungd1omså1·
J;a,
hennes
1
var diet då ett helt aamat
l iv : di å hJ
, on 1md!er sina ;ä/cli]a. .ro
mainskru va,lv · fi�k hiäJgna ,cl e n
h e !L i g• e K n u, ,d L 1a: v a. r <li ,s
g r ,ai v, - ,hian h:rude
b.liV:it
möimia,d,
den
hJär11iJg1a.
unga
fursten, en ,nintermorgon därborta
i Ha,r rulldlstecli--sflmg. Emeidlan �ian
med! sit,t .ÖJ_Jp
, 11a, T.ät1Jframma sinne
ieke vi11 tr,o nålgot sä ont ,om1 sirra
motståmJd!al'e, 1s1å! h81die dle sfagit hlo
norrn, som: vä'J.'j�lös hade gå!tt
1

1

(uem tililim!ötes, tm n1amken rntan a�l
nåidi oc,h lbaT1111ihiäTt1gfuiet - .
Sedan kom en dag, d å helgonets
kvarlevor blevo upptagna och l ag
da. i ett gyllene skrin balrnm hög
alta:ret, då folk konuno i stora ska
ror och st, römmade id.it från · alla
Sj,ä]ila,11c]s t·m}d;er, stårt;IL1ga hi
skopa,r, ja, till och med! en legat
från påven i Rom, Alexander III;
det är just 7 5 0 å i[' s e d a n
cl e n n a ,a l l 'l· a s t ö r s t a
b i a n ,cl ;a, 1 ,1 ,a s t o T a, di a, g a r,
d åi K n n c] L a v a 'I.' dl b t e v
f ö r k l ,a: r a 'Cl f ö r [1 e 1 g, o n.
Och ihtm haicJle 1m s8'J)last blJivit ut
smyckad så mycket som möjligt
efter ungdomsårens bild, och på
själva juhilenmsdiagen hade stora
folkskaror kommit nästan som i de
gamla goda dagarna, till och med
män i hög-tidliga kyrkoskruder,
som kallade sig biskopar ; det hade
talats vackra ord om Hellig Knnd
Dava,11d och Ji:an:s tid, ,och påv
, ens
namn >luild,e hl'ivit nälmnt medJ
,d�mkyr
en vi, ss vördtJfaicl
iJrnn · 'viUe 'lunruppast tro sil11a
öron, ty nålgot sådant lm�le
eljes icke mer skett de sista
3-4 århundradena -: a:llt detta
hade glatt henne, kan man ,förstå,
,och clocki - och dock - hon hade
icke blivit riktigt varm om hiärtat,
det var något - eller mycket som fattades, som om kärnan v.a.r
ho1,ta, hon förstod det icke helt, det
var .näl emeckm 1hon va-r så g. a.rn
llllail; nr01r hie111rns ta:n1da,r hJaiclle nu
hlivit satta i rörelse och lion står
just nu, denna soni.ma.rsönda.g åter
och grundar över skillnaden mel
lan förr och nu:.
Då! ,gri,,e'r ,diet [Hcsmn ett ryclk
i Jrernl'e : vad är deii:rtla1 Där
foom1nler j11 en f1ocik unJg1cliomar,
många ärn ,de väl icke, ett 100-ta:l
kanske, men d'et är något så all
varsamt över dem, de komma tysta
,01cJ1 h:ära på' en stm lmans i röda
och vita föJJ.'ger, ,dle \l'äig,g1a �man.sen
på, HelLirg Kn1rnd1 1Lavmnd's grav, och
nu ka:n hon se, att där med1 ,gyllene
1

115
bokstäver stå1· skrivet "D a: n m , a; ri·, fo s k .a t h! o 1 s k e Ung
diOm," J1a, •die,t v1ar det ol·,det :
"k , a t h o l s k," ,det 1:l!aid:e fat
tats i li!ö!g,tiidllig'heterma, idet va:r
det, hon rent hade glömt bOTt, det
vrur ,s<åJ ]1älllge sedian1 bion hadle
hört eller sett något till det, men
det var hernHgiheten, hon vaT fuH
l{loml�gt sälker på sfu sa:'k, d ,e t
Y· /al r �1] e m 1 'i rgi JlJ e t re rn o, c k ,s å
1tr 1e (] Ul! e n n e s, ,u 11 g d) 10 1n s
g1 l ä ,dl j ,e. Men nu varr- deit diä,1' ju
åter, och il:fon v:ä'rntadti, ra!tt n;åig·ot
skulle ske, ett eller annat, - men
det skedde ing·enting mer. Ungdo
marna stocl o ett ögonblick tysta
kring graven 1ned sänkta huvuden
- sågo sig så: omkring· en liten
stund' - - så gingo de åter. Dom
kyrkan var häpen, mycket häpen !
Hon betraktade kransen: "Dan
. marks katholske Ungclorn" 1 Voro
katolska ungdomar sådana nu för
tiden 1 Nu hlP.v thon alldeles virrig
i huvudet, nu förstod hon ingen
ting mer. Stackare! hon hade icke
hört - gammalt folk lider lätt av
lornh'ördhet - att hennes, domkyr
kans, n1i.v:arai1cle ägare eller väk
tare ha:fo sagt, att Danmarks ka
tolska ungdom denna d>ag Hck lov
att nedlägga en krans på Hellig
Knucl Lavards grav under det ,�ill
kloret att "aililiaJ katolslm: ceremo
nier eller dylikt" skulle utebliva.
Men s,ai1runl!a: ,daigs a;fto;n, f,i;dk hon,
om icke se, så dock höra katolsk
uugdlon1, som; iden är, 11är d e111 kan
vara sig, själv.
1

1

1

*
Vad man hade hindrat oss från
under domkyrkans valv - dom
prosten blev ju ,också onekligen ge
nom vår förfrågan satt i förlägen
het inför sitt protestantiska sam�
vete - kund,e väl ingen ffö,bjmla
oss på landets offentliga vägar.
*
På det ställe, där Hellig Knud
Lava:rcl hade mö,r-clats, blev icke
långt därefter ett kapeH byggt, som

under medeltiden hörde till trak
tens mest besökta heLg·edomar.
Eftm.· 1�eifiormafa.J1J.J1e11 ifäTifö[r lh!e�g,e
do,men; va:cu so1m nu är [rv
, ar, är
e11dla1st yttffi'./nl lur1ens fl]iJ)ldJaJ1nent,
lig1g�and1e rniJtit iJ ,en! 1brnrncl1�å'Jllis . maT
'k/eir, men ,cVett,a , vliiS!alr dioetk bårclle
, elilie1ts fm·m m1etll
,s,tä:ll];et o eh !kap
001ntv11sfäiiJg1 säl.ierh!et. Dit Vlilj1a, vii
11'n dll.'laigja uuc]eT böru vch sårnJg":
D 1aJ n a:rn ,aJ r, k · ,s k; 1a1 it 1()1 \Ji s l-1 a
u n g ,d1 o i111J •v i 1 ] ·:Il i a., ,al H: ,e JJ
f i ,g K 111 lU ,c] L a v ai r ;c] is j, u
b i }I re l. lJ Ull 1H e id! 1e Tii J' :i\ �C t tilg1
v a, 1 :l' d' fä I� 1c] t ,i I 11 llJ laJ ·n s f ö 11·
f ,a: ,IJ l]J rn 1a; h ,e Il ig;, Je dl :o m.
Vi samlas vid 2-ticlen i Ringsteds
lilla, men fridfulla nya katolska
ky.•rka. Vi g·öras en g,ån,g tillJ upp
märksamma på, .rutt ,det vi nu före
taga oss; icke är en skogstur, utan
en böneva
, n{llr.ing-.
Ef/tJe,r m1 gr amanall' 1Jfi![Jgc1·ilmssedi
,
åka.Has 1först den Helig1e An1de; siu
börjla vi ;a,trt · sjrungra : "F)a�t stånJclla
1,1lmQl. rniitt dbrpffo•hunidJ'' och pri,o...
cessilon.tm särt:�er slig; i rÖ['e, lse. Ett
krucif'i'x biäirets fu:,am, de c,:a fäO
dle:lrt:,a,g;a,rn.a, 011;dc11Ja siJg i två' T1ader,
v,a.rj1e anffö.-d av en un
, g ,p11·ä,s,t ; m:en
meJ.lllan ra,d1erna gå två.! ,ancl1r1a lik:a,
lie,dre.�· unig1a p1,äster, i r:ö1d!un och
stoilia, idleit äT dlessa1 t'vå� smn slm1:a
le.:l:a1 bönen. Vi äir,o nu, efter :at, t
den fä<rst,a [l)sail:nmn är s,jungen,
mlitt i, staden, o ch Jled,airne bö1rj,a:
mleiC1i den g,aanil1a ,pHrg.rimsEtianiian :
AU[m11g1ona�litatnrumn.
Kian hänida amt någ!OJ1 ,av rdelta
,g:arne, av vilka fleTe 'i"iro konvm-
tier, arv vilka de ,a,lkru fllesfa aldrig
hava variit med rnn något 1'.ilman
de, känna sig litet ,osäkra till en
1
1ö1·jan, men det v;a.r ar iclrn Läng,e,
förränJ det är siå, srom ,om nå,got av
Heil'i;g Knut Lavmicl1S friska och
hiär]iigtt,, ljusa och modliga and'a
koma.ner över oss, ·och rniedan le
daT, mt an1•0,;m kyrkohistoriens a,lla
srtlm�a heLgionrnmnn, s,, varrar ih0la
skaran sitt: "b· eidi för oss" så lju,de
lfigt och så faktfast,
att 1elet giver
,
(}tt ska1Ll!an1d1e eko. i stadens grän
der ,och gåa·,dar.
Folk titta:r ut från lm,s,en elier
sfitT Yid vägen ; intet spotskt an- ·
1

1
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sikte syll.€8 ; en officer ,s.tarnia.r s,in
:pa1slkia ihJäJsitl iocfä giö1r ibonnör inför
h,ucifi:xiet ; ocih <lie d'.1esta vä,gifoira,n
de vi möta ,g'Öil'la ,cVetsmmma.
Det blir ett o'vanl.iJgt s'kå!ctespel
rför om!llej1cVe;11is, i, nvåtn1are 1a.tt s•e en
filiock ungia lmfo11 och ikv,ilmOT ;d1r:aga
iJrnctjanidie 01eh s/ju1rugande UIJ.J}Jlå!t Jmul
l:a1'illJa, nedlåt ['1u'Ll'airna, <lien ]å'nga
<l:arrntrn�g1a vä1g'en genJom en soIIJJ
mardlags iblärligllet ; 111iest •egenidirnm
lig't ,fur ide.t kanske att s:e ,cfö1n t'i.H
,oclh mect unJder p1aiuserna aruell:an
bönen oc:h så�1Jglen gå tysta, de! un
g·,ru männen hela ttd.8Jll iood: bJJot
tat huvud och de unga kvinnorna
i deras ljusa dräkter med' om rnöj
Hgt iännu större ,allil'v, a1·, ail1'.a utan
sp;å'r av llljanteTi ,ei111 e1i Jm�mtteri, ja
utan 1aitt ta.ta ett micl :tiifil va:ranidra;
och d1etta i ·eut · :Iland\, ,där el'jes t.ilffi
,och lmeid: följet i ,ett J,iMålg· bmkm
f,a,111ai i ihe(m,tr<e:d:jlgt iSiail11S;]_)TlåJk,
Så börjar det regna, just så myc
ket, att det kan räcka till att pröva
vårt tålamod och beslutsamhet, att
slå dammet ned och uppfriska den
heta sommarluften. Och -efter reg
net hälsas solstrålarna med dubbel
glädje,
*
*
1

*

Vad bedj.a vi 1 Alla de vackra, i
katolska k
, yrkan uppbevarade bö
nerna, som äro så lämpliga til'l ge
mensamt b
, ruk : de olika litaniorna,
rosenkrwnsen o. s. v.
Vaid s,juTIJg.a, vi, 1 Den ua1g1ru g�ene
r1atiiionen i Daimn1 arks lmto['s!k;a: kyr
ka har l'äirt sig sju11g�a hm och gär
na,. iSåing;e11 har i Dai11lm1a1"lc aUti1cli
hJwft stor h�ty(]el�e för j,deer11ms
ned,s,änkiaJ1Jc"Le i hjfö,tan, i11Jo1J.n ,dlen
danskJa, karoolsfoa försam1ing1e11 .g'e
nomiliev:a vi just nu en p oeti1S1k oclh
rrrn1Silmliisk ib1oansfaingsrtrucll i smått,
oclh tvivelsuta111 ha '.redlan frUJktielr
av blival}lcue vfö,d\e1 ·rrralmlblrrugts. Vi
sjung'a g1alllll\a p
, s:a,�rnl811' och nya
· sån1ger --,-- altlt!idJ al:l/ai versm� - · j
s,ynnie:rhet tvåJ ,a:V de sista; äro ,om-·
t, ycMa:. Den ·ena ,äJr sk'rd.vei[\, fö:r
,tlill:lfölH'et \o cl� s,lluta:r �111e.dJ Teifi',äirr
gen:
1

Drager frcm, drager frem p.aa vor
fromme Färd !
Signe Gud vor Vandring, . göi· den
skön og skär !
Den andra är en ungdomssång,
som börjar sålunda:
Nu samles vi om Korsets Flag,
Vi Danl:;lke, som er unge,
och dess refräng ljuder ungdonuigt
J,iäo'kt:
Vi vinde vil vort FädTeland
tilbage for vor Kirke.
*
*
Efter två' timmars vandring un
der bön och sång lmnuna vi så till
den fridfulla lilla byn Haraldsted,
som bäddad mellan sina små kul
'Lar lig•ger i sin isö:rud'wg'sefterm1dL
dagsslummer, men y,äc[cesi ,av ,v;ålr
talk:tlfastia f,ramrryclming. Dedimren,
taig1er !lllu f1raru km,SNiäJgsböner:nia,
en ide, som vi ·alla gripas av ja ! vi . äro jrrn . 'JJ'åJ · v al]]lcltring
til[: en matYI1s her,giedlo'm, - o:cfä
vlålrar !bö11e1• lbliiva .a1l'lt i1111erligare.
Just när vi i hetrwktels· en ihava
nått den tolfitle S1tiationen : Jesu' d�i·
på llmrs,eit, hacv:a vi :ocili:sru nlåJtt foa
pelliets 1g1r'nncli. P:i'!Ocessiornskruci
ifixet stiä11es dlith/ä,n där aI1't are1t. förr
ha1� sitiMt. .
Vard där nu 'blev talat och sjunget
och hett, vill jag icke berätta en�
sld1dheter om: fornticlsminnen
blancla,des mecl framtidshopp och
ut ur våra !hjärtan steg det löftet
mot himlen : Vi vilja låta oss gri
p.as av Hellig Knud Lavards .anda,
vi vilja, envar efter sin förmåga,
försöka att bliva käinpar för Kristi
kyrkas sak.
1

1

1

*

*

*

Efter en ,eller två timmars vila
ställa vi oss upp till återvägen :
samma ordning, samma sätt. Dock
är nu tröttheten kännbar i synner
het för många icke sportvana da
mer. Vår kloka ledare vet, att det
sämsta för dell' trötte är att mycket
tänka på sin trötthet. Han tillåter
alls ing·a pauser mer, och så hålla
vi på med bön och sång . - bönen
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är dock beständigt skiftebön oavbrutet hela vägen, som nu visst
tager nästan t r e timmar.
Och vi kunna hålla på med det.
Ja, det är j nst clet märkvärdiga att
vi kunTI1a !
Vid solnedgången äro vi åter på
Ringsteels gator. Väl synas damer
nas tör·eilser iclm n1'm·.a Slk:e efter
plastikens regler, väl är-0 herrar
nas halsdukar icke mer lysande vi
ta, men då ledaren nu uppstämmer
lovsången "Store Gud, vi lmra dig",
sjunga vi den med en såi<:uan kraft,
att Ringsteds borgare, som stå syss
lolösa på torget, blotta sina huvu
den, när vi dr.aga förbi. De tyckte
kanske det var något av en bra�:d,
vi hade utfört. Den lilla katolska
kyrkans kloclrnr börja ringa, ge
nom den öppna porten stråla altaT
Jjusen oss tillmötes, orgeln faller in
i takt med vår sång : tröttheten är
för några ögonblick försvunnen, vi
backa Gud, ,att han }ät oss vara
med om detta : d e n f ö r s t a r i k
t i g a k a t o 1 s k a v a 1 1 f ä r
den genom Danmarks
s k ö n a, f r .ll k t b a r a o c h
I j u s a n a t u r.
Monstra.nsen lyftes över oss,
F1�äilsiaren i Eukaristien g,iver o,s,s

sin ,�rulsignel1se, - det är Lön no,g
för all möcLa och månget ög1a tå
m,s. Och så till slrnt, vi kunna ic
ke 11åt.a bli, vi måste sj u111ga den
"O sanctissma, o pi!issricm:a ! " Ja,g
b,a'.J.· of1Ja ih:ört iden sj 1mg1as so,m
sillutsång vti(] hö,giti<lllwg1heter, men
a,M1;,i1g· m\ed 1e11 · s,å,dla;n lhiä.niför1else
som VJid s l:uJtet av vår pi!�g,ri�ns
f.fut�clJ tim Helilig Knud! La:vards, 1m
pell dien 4 jru;:[Ji 1920.
'l'änk, 1artt v,i ku11de ! J a, h u r n
l1l' y c �c e rt Ir: a. 11 111 a n i c k e, n ä r
111 8J ll1 b l 'O. t t V i 1 1 0 C h S å h å ]
J< e r i h o p !
*
*
*
1

1

1

1

1

Helra mJinnet i en bilidl1
Ett fruktb!a,rt !Jands��aip, gieIUom
v:iiliket en (]a;m1111[g lahlldsväg, förbi
blåa sjöar och öv1e1J.· snråi kiu]J]Ja1·
bu[diiar si.ig fr1rum moit en skogslro
ri:siont, över våUrnn ,en ,cl!omkyr'kla
hö:ier s11g : på! lJatUJd:s,v;ä,g1en en fölock
ungrdotrn.a:r, · sollll ,följa efter ett
krnclifix o,ch s, ,jung,a.:
V !i v å. 11 d e v i 1 v o r t F ä d r e
l]! 1a, Il ,a:
t ,� 11\J ;ai g1 1e f o r v 0 r K i, r k e.
1

. A n s g a r M e y e r.

FRÅN VÅRA FÖ RSAMLI N GA R OCH
FÖRENINGAR.
Sankt Ansgars Sal.

Det för,s,ta förect:ra,gie,t efter ,påskens villo
tid höli!Js a�, paSlbor Sven Stell'an Norcl'
ma,rk, ,som on!l(tagen den 6 april talmlle
o'IIl! K y r 'k a n s l i t :u r g ii s 'k a b ö c k e r
ocih clems, historiska utveclill'ing.
Som
i:IlluSJ1iratilonsmaterial hade ta'laren medta
glit f1}era g,a11nlla i1111!.ressan<ta rnäissbö0l,e1:
och b reviarier, ·som han visade sina åhö
ra,r, e•. I förb,i,gåencle orm1ta:lacle han som ett
lmr,i,osu,m, ,a,1Jt man p å sista tiden inom
llet lrutJher.silm Tysilrland b örj,at svä:rma för
"ett .evangelliskt brreviar'iurrC. Den 13 ap1'i'l
för,eläste pastor Berndt David As,sarss:on
över J 10 h a n III :·s i ,n, r e u t v ,e c k 1 i n g
,och framhöll i cletta sammanhang särskilt
det i nne' Jiivets avgörande betydelse för det
yttre händelseförlop'p et och vikten av att

li\ta G1ucl ]J:li stor och bestämlrn ancle fön'
hela vårt re[tigliösa oeh ky,rk!laga arbete.
Sankt ,Josefsföreningen.

St. J•osefis<fe:sfun f'år vair je åJr en sät·sk,i[cl
p11äig, ell .i St. Eriks, ky.rlrn clä1'igenom att St.
J,osefsförerningen 11lillliQm den dagen firrur
sin högtidsda,g och in corpo,re deltager i
g1udS<tj änsteima.
Urrder fifoeningsflanan
sarm;la,s, medlemma, rne för att i pJ>ocessi:on
begiv,a s'ig bml clle för ct:em ,i 'kyrlrnn .reser
verade 1p'1a.ts·eroo. ,I år var uiill's,lutningffil
oV1aTul'ig1t ,stior av ·såväl förell'irngsmedlem1mar so1ru a,v försarnUrrg.sb'Or, att kyrlkan vm·
tli,lll träilgseil fJ'lld. Pa,srtor S. No,rclmairk,
so[n förenirngens ·o rcl'förarncle hörrl fiestpi'e
rl'ilrnn , väindainde �ig s,ärskilt ti.N de ,katoJ:
slca rn' ännen framihålland:e clJe eg,enslk:a,per

118
som skapa t!n rnl'!,Jig· 1r1 a 11 . -- l,n u Lrn ärk L
manskör under ledning av I,yrlmn,s o,rg,a
ni'st D 'ior. Axel Nylamler u tförcle A"11Lström;,
mäs,sa för rnansröst,er. Vicl a·l,1;onså111gen
ti1N taladies man särs:k ill aY för.samli1ingens
kraftti,ga cl0lta,g,amle i sången. Festsann
manträdet på kvällen öppnades av P. Norcl
mark lllle cl önskan att förenirngens i sLacl
garnn utta1lade ·s·y ftc a-J1ll icl mätte up,pfy:J
las och ,f örenin,gens clrörn om ctL egeL
11,ern en ,g,ång nliåtte uppfyU1JJs, då den
tal11i1lrn am,lutningen a:v UI1Jg,domar gjor(]le
den rnuva,rancle 'lolm'J1en aV!tför 1l'iten och
trång, vilik et ctoc-k ej 11J inclraclie en angenläJm
och ]QOt'cri,a:l sLä:rn!11,irng. l(;a'rnimarskriva,1,en
ll l" E . \\1,iml!Il' e[,str,öm l1öJ1 ! ett innehåi!'LSll'ikt,
särde1les· 1intressant på •eg·na ar,k ivforsirnin,
ga.r ,gTLmd1at förocJ.raig över e,p'i soder från
inLolcrans·ens mörlmstp Lider i Sverilge
( fört;j,änaclle att utgints i tr;v ck oCJh spr,i
das i vida .kr: ets1.1Jr c!är· man ordar en:clUJst
om den k a t o 1 ,s k a ,kyrkans tyranni ) . ].;fler swnllmanträdet fi:Ylj.clc •en ubmärlkt supe
i elen a,v s•y strarna mecl ,stor uppoffring
och nt'öda pryd'cla s t•ora sfooJsalen, ;,om
med sina gamla väg,g,mälningair förtj änade
att ,om�lana:s, till en så nö.c�vändilg fesl
oCJh sam/l'ingssM.
Hälsningar o ch väll�
gärngsörnslrnlingar intö.pte trn festen ifrån
när ,och fj ärran b1. a. från fören:ing1en,s
h ö.ge �wotlel]ctor, hans hägv. Bis1Jmpen , som
på ,gruncl av sin uttlikes r, esa ej J,urnrmt
som elj est deliJJa,ga i föreningens l1ögti:c1.
Sång och m/u.sik o.ch gi[att s· amkv,äm under
okonstlad och hj ärtl'iig stämning 1Wn1'n1'o
l immanrn atit ,snabbt förf!!yta. Ungefär
fyrtio pe'l'suner clleUtog :o i festen . S. Bil'giLtaföreningcn

hä'lil al1mlänt sanurmn träcle långfredag,e111
den 25 mars i Un'itas' •lolml, Btihli,oLelrn
gatan 29, S�ocJ,!10[1rn. AY sti,relseberätlel
sen fra11l1Jg:hik b l wncl aunaL, att års·av,g[fter
na för 1921 up.pg1in1go tHl kr. 467 :- oc!J
att till Credo, Katolsk Ticls!U'ift u bbetnlats
etL bicllrag EtV kr. 300.
På förslag a\" revisorema. lJe y i lj ades
s tyrie1!1s,en flt,11 ansvtH'sfriheL. Vid före,ta
get val åLerv,a,ldes : styrelsen, bestående
a\' Jrn.rm1 Gusaf Armfe.J t, ordf. ; eliviling.en
j ör E . Roes1er, v. o•rclf. ; d• oldo ninnan L i'llry
Suncl·s�röm:, sekrl'tet·,a re ; fru ,\L Ro,es[er,
och frölten Ebba Spar-r,e , st)Telsesupp[e
rmtc,r ; dr J. Limle1·s oc11l fi'l. mag. B. B o d
s·tröm sn11n,t revj,sorci' ,i ng1en,i örema C. Senl!
ler och H. Lancl'er. F öreningen b e,slöt de:Js
a L L år.liiga avlms:trningen av �idnings,J'on,clen
s1lmli112, :tärnna,s: Li[l ticlskri'ften ''Greclro "
cLeils: alt "CriellO " vid beiho.v skrulle äga
,m!i la nämnda fonlfs 1krupita�.
Orclfö1·anden framlllö•]f, att S. B irg,itla
föreninrgen ända sedan den stHrtacles -1907
sökt efter b'ästa förmåga f)rl]Ja sin upp
g1ift. : att utgiiva ·och sprida Imto'1ska skrif
t er. SMun(!:a hacva under de gä,n,gna åTen
utgii,v1its : "Rätt tro". "Föl'l�1fö'ing a:v det
lleH:ga mässoff,ret j ämte l itm•giens m äs;,
!Jöner". "Varför jag är katoHk" (2 :clra
uppi. ; ''H. H. Påven B enecl: ik tns XV : s

J'red1Slbön" ; F. B o tika, "Påven och k)' l'l�o
staten" ; G. Armfe.1t, "Vad har rerorm,a
tionen •gi'v it vårt foilk ?'' och "Keing r.e
fol'mationsminne.t" ; "Föl'klaring av del 111.
:\Lä,ssoff,r et" ; D :r K \\�esse!, "Om kyrkans
helig•het" ; P. Lippert, "Alli'na ,nl 'ggö-1•a'l1Jd e".
Då det li.cke är m1indre v.i1Jdigt a tt sprida
goda ,slkr,i ftie.r än att ,utgiiva dem, liar &tyrel
sen 'Jiåtit ,g,ratis utde.J'c1, etl. större ant,a: J
sircl'ana, i SJ'nnerhet ''Varför j ag är ka to�lik".
Av den ·sisitnärn'ncla förberedes ny uppJa,g a.
Under det gångna året hava medel s,p a
rats för ut.givande av ett s,tö1-re arb ete,
s'om präst1e.rs:kapet anser hi.mjll igt pub l i 
cera.
För att B i,rgittaförnningen m1r1 kunna
fy[,1a s"lilll, upp,gH,t o'Ci1 orrni möjiligt utvidga
s•in verksam l1et är det ay vikt, att Sveri
ges katoliker tall'ikt ansluta sig till den
samma. Varj,e fö1,mingsmedlem b ör s öka
vinna nya krafter för föt'eningen o cl1 rfc lta
bör vara lätt även därför, a,tt årsaY
giften endast är 3 kr. Stämlig leclnmo L
erlägger en gång för alla :iO kr. Skri
velser ställa,s, till sekreteraren fru d o•k 
Kl i ppa :i,
torinmm
Li:lly · Sundströn1
S t o c k s u n cl.
Föreninuen Unilas

( Hyresföreningon Unita.s u. p. a.) sam
m1an�r.ä:cl'de c]en1 . 24 a,p11i1l, w1rvid bl. a.
s,tyrel]se- och revlis,ionsberätte,! s.er fö1,edro
g1os. Ansvarsf.rihBt. bevilj,ades styre:liscn
föt· år 1920.
'i'HJ ordinarie s,tyrelselleclamöter valdes
gr•!vinnan Alexandra Spane, frök1en i\fa.rie
Fess (1lrnssaförva!ltare ) , pasitor B erndt D a
y,i{J Assarss'o n, hovtancl'läkaren Arthur J.
,J.esse,l , .Jmndicla.t Ediv1i'Il Sanclqvi,st ( onJI..
förande ) samt till slyl'elsesuppleanter
clis·ponent Hennann Overöclcler· och 1:,röken
Editl1 B lom. Medlemsantal•e,t uppgick vicl
årsskiftet till 23.
C1•e!los Fest.

En aJllltigenoml stillf,uiil ocll J )· ckall afton
blev den Cred'o s Fest för 'hj ä lpb ehövnndle
institmtiioner inom här·yarande lrnt, olska
försam\Hng, som söncl'lug,en elen 10 ap11rn
ägde n1m på Grand Ro tel. F örb er·ecle1l 
serna ti,111 densamma {)mtJ1 änclerhacles av en
s:tor komrmlitte, be&tåJemle a,y pa'S tor Berndt
Daviicl Assars;,on, fru \Yi nnie Bengtson,
grevinnan Brita Bi·e:Jlre, fröken EcHth Blom,
fröken Marie Foss, fru Yvonne Gylclen,
gr,evhman No,t·ah Gyldcnstrnlpe, ·k öken
Steplrnna Hare!, hovtanclläkare och frn
Arthur J. Je,sse11, k1 on&tnär och fn1 L en
nart Ny:!Jlom . Jrnnklmimn;,r och frn Vic
t,or Sa,�mson. kapten Gustaf ,';elhnan, lrnn
didat E dv,i n Sanclqvist, J'rö'k en Karin
Span·e o ch frn Ed1th Snntblröm.
Redan dagarna före festen ve1,kade upp
u�untrande. D � gåvor, mm från när o ch
fjärran .i1mström1macle, visacle tyrl'Ligt med
v;illket aJi\n!igt :intresse Credos F est om
fa,tta(fös av våra Irntorlslrn kretsar. ])len
']Jc]g'.iske m inisterns fru, Maclame :\Iay, och
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värdinnan på [ranslrn l'ega Uonen i S took
holm, Madame Morand Monteil , skänkte
en mängct utmärkt frukt oc!h läskedryc
ker Iför 1b uffoten, som näs,ta,n hle:lt uoh J::tå�
let var samlmansatt a,v gåvor från c]ilp1'omati,s1m kårens mec1Lemmar. Oolrnå det
väilk,ända Franska Konclit,orj.et Hable Freres,
och Ma:ison Pierre, 1h acle slkän,k, t s,tåthlga
b;idrag wa aftonens 1imp r0Yiserade lwmlli'
to11i.
Granct Hoteils fest,,ä:Illing stråJ,ade med
tusentaLs la:nwor sritt vä'llwmlmen mot cle
gJiada ,o ch väUvJ,fö!iga gästerna, som! 11eda.n
vid 7 -ti,den på k'vii/lllen börj ade samllas.
I buffeten märktes J11u Gykten ocil1 f1m
Sa, !,mson, bakom tomboJ,a1n fru \Vinni1e
Beng,tsson, fröken B lum ,oDh fröken Spa�Te.
Herr ,o,e1!1 fru Nyb'loml stoclo för prngraml
m1et, de övriga av fesUcomunittens med�
Ienimar skötte Värdskapiet. När soaren
vi'c� 8-ticlen tog s'i,n l)örja,n, var festsallen
Ull sli,sta p[ats, fullsatt av en förväntansc.
fu,]]' publLfä, b1andi vlj!L!cen märktes, Stock
Irnlms lrnto'1iska präs,terslrnp in 0011pore,
poilsl,e mjinli'stern Exce,L}ensen Micih'<l!Lowski ,
franske lcga,tionssi0krete,:·1a.ren J\fonsiour
Momncl Mon tell, amerHrnnslrn generalkon
suln Mr Mu,r·phy j ämte flera andra. Pro
g·raTll'met var b åclie r'i�tlia:l t.igt och utsö1ct.
SärskNd •ent.usia,sm väckte skådespelerskan
r, rförnn ,T e,s'S'i Je. V-7'3,sselis dekl,a:matiun, den
p�a,stj,s1lra clansen av Anna B ehles elleve,r
och ioke 111inst de ihumoeisti,sika vi,s orna ·
av elen oef.terhär.mlliga så:nga1·en Niils Sva.n
fclclt, som b'ildade avslutrningen på pro
grammet. Seclan förfil'öt afbonen munt12rt
00h helia,gLi.gL. Somai,ga trängcles umlkring
tom!)Ollans ilemRighetsfulla skatter o ch an
Llrn förif,ri'skactc ,siig vid lrnffetcm. AJNa
l'J'ciktes med i den angenäma på samma
g,ång ot,,ungct gl,ac!a och mlåtth1llt vär
cliig· a sitämn'ing, som fl'ån börj an til1! s:tu t
rå:dcle .p'å s•o,aren. Ookså clet ekonomiska
resul tatet av festen var s;nrn erligen till
f 1·erlsst'älllancle.
1

Concordia

Catholica

h öll [,onsdagen den 27 flcpril sitt Eista all
männa sammanträde fö.re .sommaren. Un
cler fö11handlingarna cliislrnteractes bl. a.
platsen och ticlen för den sedvanliga vår-

ulfl?kten. Vak t, föll clärvirl pt1 Stränguäs
oe,h Liiclen brntätndes Lil! den J(i maj (ain
n andag p-ingisL)·. Efter förhandli'n@arna
h öll frölmn Y. cle Pomian l'tt mecl s1k iop
tikonbilclm· bel )·st föredrng om en resa
i Polen 1920. Pä ett livfnl l t 1och mecl
ryckancle sätt, förrl'e ·!'röken de P. sina
åhörare o mk1·in,g till cle minn-lesrikaste
pla L,s erna i Polon, särskilt clröjarn:e vid de
platser, ,som hava historiskt intresse för
os,s svens!rn,r, och visade en mängd karalk
täris tiska b iltler nr f,oHwts liv. Del in
tr.e,ssanta, med en g, od vorLi, on humor
krJ•clclade föredraget b elönades med liv
liga apl)'l åcler. � Vid 10-ticlen sEJrverades
supe, och vicl 12-ticlen s,Jrnclrle uppl1rottet.
i\lnlmii.

Ur en Malmötidning klippa vi följ anrle,
som återgives in cxtenso :
''K a t O ] S k C b i S k O p e 11 A ] J1 e 1· t B 'i t t c r 1 Stockhulm ailllände
som bekant på lördagen (clc•n 9 a,p ril) h i t
till Mall11ö.
På sömlagen för·rättaclle. han högmässan
i Vår F, rä.Lsares kyrka, som ,�id gudstjäns
tens b örjan var fyNd av å:hörare. Härva
rande katiolLska fönSlaJlll'"ing's mecl'Iem,mm·
vor.o sål1umla talrfä,t ti!11stäcleskorrma, var
j ämte m'å nga 'i cke kato,1s1ka trosbeU,änna,r-e
infunnit sig för att fä närvarn vid den
h ögt,i'cllliga akten .
Ky rirnns högaQtare var s,ynne1,Li,gen rikt
np,p:lysL oel1 'prytt med b1omrrwr.
Under orge]vneO.mlium inträclcle korg, os
sia nna, hfö,va�'an(le kato1ska lförsaml['inigls
tvenne präs,ter och sllll'tlliigen bli•skopen. Så
v,äll ll'i1sQ,oipcn som de a, ssli,sterande präs
terna vor· o iikläclcla vlita slwuclar med gu1d
lrnokacl.
Sedaftl fortskrecl guclstj 1änsten ritualmäs
si,gt. S'i n ,predirrrnn hö!U biskopen inte från
p1112�vmrntonen utan fr.ån en pulpet, s1o m ,stod
strax nedanför aita1rtrappan:. .\'Iecl ledning
av cla,g ens evange'l iurn talade han 11112d h,än
förnJ.s,c och krnfit om elen gode h erden.
I dag (cl:en 11 april) på morgonen h ar bi
sko:poo· meddelat !Jekräftelsens heliga sak
rament ,1t församlinge,ns unga konfinnan
cler."
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.,, E n. v a. r .,,
som ar intresserad tör Credo och tör dess framtid ombedjes
varmt att stödja. tidskriften. Det sker i tör!'Ja. ha.nd genom a.tt
prenumerera. p6 densamma. och a.tt verka för dess
spridning i vidaste kretsar.

Sprid Credo !
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Söndag. (Bönsöudagen.) Femte et'tel'
påsk St. Filippus och .Jakolms

apost.
2. Måndag. (B öndag.) St. Athanasi us,
B iskop, Kyrkolärare.
3. Tisdag. (Böndag.) Korsmässa.
4. Onsdag. (B öndag.) St. Monica.. Änka.
5. Tol'sda!J. Uristi Himmelst'äi•dsdan.
G. Fredag. St. Johannes ante portam
latinam. (Jesu hj ärtas fredag. )
7. Lördag. St. Sta:n islaus. Biskop. Mart.
8. Söndanen inom Himmelsfärdsoktaven.
9. Måndag. St. Gregorius Naz. Bisk.
Kyrkolär.
10. Tisdag. St. AntO.lJIUS. Bisk. Biekännare.
11. Onsdag. St. Isidor Agricola. B ek.
12. 'l'or,sdag. Oktav av Kristi Himmel,sf. dag.
13. Fredag. Ferialdag.
14. Lördag. Vigildag till pingstdagen.
i5. Pinnstdagen.
iG. Annandag Pings t.
17. 'l'isd�g. 3 : dje dagen inom Pingstoktaven.

-

På 1500-trul et up.p kommei· i Itailien en I
n;y byg.gnadsstil den s. k. r e n ä s s a n s e n,
elen a:ntika stilens .p ånyttfödelse. öveirgåingen från medeltidsstilarna till clenna försJg,_
,gick lättast ,och hastiga.st i ItaHen, clär den
gotilska stdilen aldrig v,unnit niktig fast
fot. R'eni/iiss·an,sstJill;en öve,rger snart (�et
kyrlc]iga ,området, t,m sMllmad rfä'än me,cleIliidS:s,tJLlarna ,som där utveCJlulatJs. l"i'lCrus,t och
dien nry,a 1s1li'len tj äm,w sna,rt furstar ocih
högt up,p's,atlia ;i deras, p.r ruktkär,�eJc Pailalbsel'lna 'bli renäJssalJis·&tli1enJs mest f.ramsitiående by,ggnta'c�e,r (dogetpa' 1atJset [ Venedig) .
Hluvuc1form1ein fö11 ;i1enä'sS1am:sens lkJ'nkorl
blirt· cfäm rnmePsika 'Vai]vby,g,guJJaden med
lrnvudv·a.Lv och ku,po·Ler. Dessa s1i1s1bnämJll!da •spe:la etn s,äl1sildilllcl! ,r.all i clernna ,stil oclh
,iita på en cyiindrJsk Ui!]cJe,rlby,ggm,rud (tamebur) ,0-c,!1 äro överst försedcVa med- en
fölllsteirföl'ISedd tlornbyggnad, late1ma. Kupolen ,iHar på breda med pli:lastrar clekorera�fa,; pe1a.r-e. F,as:adoo som tjäna'l' dieko�
rat,i,ons-syd'tJe. är rikt försedtl med pe,lare
och ISllILycJca.tl mecJi sku'lpturv@k, statyer
o. ,s. v. Det. härUilg,aiste 1mäJste1r,verket på
1'81ruäS1san,serns område är M�chel Anige.1os
mäJstJenierik St. P, ettJer,skyrurnn 1i Rom. I 'imlm· lG- ,och 17°lrnnclr,atföl1en urartar r.enäs,sarns,e1n till en stuncl1om sniiH 11i1k, stund�
rnn menin,g1s,l ös l:ek mecl form och färg,
wtrvicl hlev glömt att en ar,kitcktonisk icle
ll ör typ'i'stklt genomfönrus i ein byg,gJruald.
�Ian lco,mponerade och Iromstruerm:te frus-tme,r eftier ögiolllblickets nyck oc,h ·i ngli vels,e.
nct måle1,js,Jca satties, ofta fr,a,mför det ankli-

..l�.r-. .:.3>' .
<>

4 : de dag·en inom Pingst(Kvatembel'fastedag St.
oktaven.
Erik . )
Torsdag. Femte dagen inom Pingstoktav, en.
Fredag, 6 : 1,e dag.en inom P ingstoktaven. ( K vatemberfastedag.)
Lörda.g. Kvatemberfa-stedag.
Söndan, Föl'sta ertel' Pinnst. 'l'r,efaldighetssöndagen.
Måndag. Ferialdag.
Tisdag·. Ferialdag.
Onsdag. St. Gregorius I. Påve. Hek.
Tor,sdag. Kristi Lekamens fest.
Fredag inom oktaven av Kristi Lek.
fest.
Lördag inom oktaven av Kristi Lek.
fest.
Söndag inom oktaven av Kristi Lek.
fest. (I högm. Rl'isti Lekam. fest).
Måndag inom oktaven av Kristi Lek.
fest.
'l'i sdag inom oktaven av Kristi Lek.
fest.

18. Onsdag.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2G.
27.
28.
29.
30.
31.

-----

tektoni,ska. Ornamen tiken b lev överdriven.
,och förv,r id,en. Så föddes b a r IO c 1(- ocli
r :o c c o c o s t i I a r n a, som uttryck för
Jrristendomerns tanke för ,kyl'lkobyggnader
rätt olämpliga, då cl'e ej bj uda vdla o ch an
d'aU�t för sd ä'.�en.
'fän ka:ptitJet om rrcyrkobJ',ggnader må tiiH
S'l uL ännm fogas några för1,1aringar a,v
namn p å ,o!Lika gudshus. - Ordet kJ'rka
här,ledes mestact1 e11s av clet g-reldi,ska 1k y -r �
a k e n@m1li1gen o i U, li .a ,och b]ir då öv,er
Slatt mecl' "Herrons Jius". Basi1li1ka a·v det
gre.Jciska Jmsi!ilke, lmnru ngens ihus( s•e fö11u t
gh1 en förMarinig) . Beteckn,itngen passar
.i u även för en kyrka, v,irgcu som elen är
tHl 'ldonung åt konungarnas konung. Ttitietln basi[dka givas nlllmera ('benoende av
c�es,s byggnaclsstill) åt en a:nsenllig,are kyrika
W1· att giiva elen en högxe rang på gTlmd
av åt d ensamma förlänacle sär-siJl!fäda ande
U1ga privtiJl'egi.er. - '\Domlky11lrnr ha s-itt
namn av cfät grekiska clonm e]ler det la
tinska domus, underförstått D e i , således
" Guds lhus". Nul!Ilera b eteolm'ing endas t
biskops,k yrko.r oc,h säte fö1, domlrnpitel .
DomlkyrJ�orna (b enämnas ·ä!ven ,ka,tec1ra[
kyrko r av catllecl1'a, länosäte, b iSllwpsstal.
Metrlol)l'O�itanlkyrkor, sådana som är,o säte
för en mBtr- opoll e:}}er ä:rkeb'i<s>lro,p (-så är
t. ex. domkyrkan i Miinchen tillika metro
po!lii.tankyrika.) - lviiinster är en annan
beteclming på vi,s&a kyMor. Namnet kion11mer av lat. mona:stenirum, kloster, alltså
en !kyrka som ursprurng ligen var förbun
den med 1ett ik!l:o ster.
S. N-1k.

L i nkoln B l oms B oktryckeri, Stockholm 1921.
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KY R K L I G KA L E N D E R
Juni

1. Onsdag. inom oktaven av Krusti Lek.
!est.
2. Torsdag. Oktavdag av Kristi Lek. fest.
3. Fredag. JeSl\l heliga, ihjärtas fes,t.
4. Lördag. St. Franciscus Caracclolo Bek.
5. Söndag. Tredje efter Pingst.
6. Måndag. S. Norlbertus Blslc Bek.
7. Tisdag. Ferialdag.
8. Onsdag.
,,
9. Torsdag. St. Primus ooh Felicianus
Mart.
10. Fred'ag. St. Margareta, drottn. jungf.
11. Lördag. St. Barnabas. Apostel.
12. Söndag. Fjärde efter Pingst; (St. Es,kil
Bisk., Ma,rt.)
13. Måndag. St. Antonius de Padua.
B.ek.
14. 'l\isdag. St. Basilius Magmus. . Bisk.
Kyrko<l.
15. Onsdag. St. Vitus och Miod�'>tus.
Mart.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
·22.
23.

Torsdag. l!' erialdag.
Fredag. Ferialdag.
Lördag. Ferlaldag.
Söndag.

Måndag.
Tisdag.
Onsdag.
Torsdag,

rest.

l!'emte efter pingst.

St. Silverius, På.ve, Mart.
St. Aloysius Gonzaga, Bek.
St. Paulinus. Bisk., Betk .
Vigildag till fahalll,lleS Döp.

24. Fredag. (Midsommardagen) St. Johannes Döpa:ren.
2.'i. L ördag. St. Gulielmus, Abbot.
26. Söndag, Sjätte efter Pingst.
27. MåJndag .Jnom oktaven av St. Johannes
Döp. fest.
28. Tisdag, (Vigildag till St. Petr. o.
Paul f•est. ) St. Leo påve.
29. Onsdag. St. Petrus och Paulus, apost
lafurstar.
30. T• orsclag. Den hel. apost. Pauli ämin
ll'else.

Kyrkl iga Kungörelser.

S:t E1•1ks Kyrka.

M a, j a n d a k t varj e dag i maj månad
under skolmässan kl. ½ 9 f. m. (Betrak
telse, litarnia säng.)
K r .i s t i h i m m e l ,s, f ä r. d s d a g o c h
p i n g s t d a g e n : Stilla m'ässa kl. ½9
f. m. Högmässa m'ed ,p reclikrun kl. 11 f. m.
A n n a n d a g p i n .g s t. Endast stilla
mässa kl. ½ 9 f. m.
D e 1J1 h l. E r i ik s ä m i n n e I s e d a g den
18 maj kl. ½ 9 f. m. högtidlig mässa med
sång.
K ,r i s t i L e k a m e n s f ie s t den 29
maj kl. 11 f. m. Plredikan, Sakramienrts
procession 00h högmässa.
J e s u h j ·ä r t a s f .e s t den 3 juni högH e I g a, L e k 1R m e n s G i 1 1 e. Rosen
kransanda:kt med kor,t predikan fredagen
den 6 maj i St. Erik•s ikyrJm ikl. ½ 8 e. m.
på Jesu hjärtas fest den 3 Juni för'Ilyan
det av med1emmarmes inv.ign. till Jesu 11.
hjärta vid andakten kl. ½ 8 e. m. Anmiäl
ning av nya medlemmar slcer i sakristian
f.öre anda•kten. Söndagen den 5 Juni hålla
al'a gillets medlemmar g'ell'e1rialloomrrru
Jllion i St. . Eiriks kyr,ka kl. ½ 9 f. m.
0

tidlig mässa k-1. ½9 f. m. Aftonsäng kl.
½8 e. m.
S: tu Eugenias kyrka,
M a j a n d a le t hålles efter mässan kl.
8 f. m.
K r i s ti h i m m e l f ä r dsd a g o oh
P i n g· s t cl a g e. n : Stilla inässor kl. 7 och
9 f. m. Högmässa med pi;edikan kl. 11
f. m.
A n n a n cl a g p in g s t. Endast stilla
m· äsS'or kl. 7 ooh 9 f. m:
K r i s t i L e k a m e, n s f e s t dru 29
maj kl. 11 f. m. pr,eclJikan , Sakraments- .
pr,o cession och högmässa.
J e s u h j ä r ,t a s f e s t den 3 juni hög
tidl,ig mässa kl. 8 f. m.
K o m;m u n i o n m e n i n g : Maj . Vära
katolska mödrar under den hel. moderns
l\farias särskHda beskydd. - Juni : Större
förståelse för vära familj ens högtid!. . in
vign. till Jesu hel. ihj ärta
Medlemmarna deltaga mangrant i hög
mäs,s• o.guclstj änsten · pä Kristi Lekamens
fest elen 29 Maj och bedja i glll�ts me
ning.

Concordia Catho l i ca.
a,mirclnar vårutflykt till Stränguäs elen 16 maj (annandag pingst). Avresan s�rnr
/ kl. ½ 10 f. rn. med ångf. Strängnäs Express, (tiHäggs,piats Klara strand). Efte,r frarii
komsten b.eses clomkyirkan under sakkunnig JecllJl.ing, vareHer gemensam frukos-t
middwg intag,eis ä Stadshotellet. Aterfär den sker kl. 5 e. m.
Biljetter a kr. 10.-, inol. resa ooh lunch, säljas i Stockholms _.Foto.grafiska
l\fagasin, nrottning.gatan 32 t. o. m. ofä'eda gen elen 13 maj .

L ______________________,
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CORMERYS

till Credo.
Pärmar
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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 4 kr.)
genom Credos Expedition, Biblioteksgatan
29, eller direkt från

Drottningga.tan 32.
S TO C K H O LM

· Framkallar,
K opierar,
Förstorar.

· Ivar öhrnbergs Bokbinderi,
Observaforieg. 4

Stockholm.

Boknyhet

Hos Vaktmästarr.n :vid S:ta Eugenia Kyr,
ka, �orra Smedjegatan 24, Stockholm,
finnes till salu ett antal exemplar av

Genom katolska prästerskapet i Stock•
holm, Göteborg, Malmö, Norrköping och
Gävle samt vaktmästaren i n:r 24 N. Smed•
jegatan, Stockholm, kan erhållas

Thomas a Kempis

Kristi efterfölje lse

Intronisationen

Från grundtexten översatt av

av Jesu. allraheligaste hjärta i hemmen
genom familjernas högtidliga invigning åt
detta gudomliga hjärta av

Pater Joachim SS. C, C.

a. }. V. ERICSSON.

L_____P_'J'....;is_z_w_r._____

Obs.! Nedsatt pris Kr, 5;
Passa tillfället l Endast ett fåtal ex. kvar.

...,!_____________

Linkoln Bloms Boktr. A.-B .. Stockih9lnl 192.1.,
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