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BIBELN.
Den heliga Skrift överträffar i
omedelbar friskhet, i livfull
skildringskonst, i storslagen stil alla
Roms och Greklands skalder. Icke
ens Homerus har en gång tillnär
melsevis nMi upp till den sublimi
tet, som tindrar i Moses' sånger, sär
skilt den c;ista, som alla barn i Isra
el måste lära sig utantill. Aldrig
har nå�ot grekiskt eller romPrskt
ode kunnfl; svinga sig upp till psal
mernas hbjd; överträffar icke t. ex.
den psalm �om börjar: "Gud, Her
ren Gud talar: han kallar jorden
från solens uppgång till dess ned
gång." det skönaste människotan
ken kan föreställa sig? Aldrig har
Homerus eller någon annan fornti
da skald kunnat tala som Isaias,
han, som med oöverträffat mäs
terskap målat Guds majestät, "i
vårs ögon konungarikena blott äro
som ett sandkorn, världsalltet likt
E-U tält, som man reser i dag och
I iorttager i morgon.''
An talar denne profet med en
herdedikts, ljuvhet och behag, så i
sina leende målningar av den kom
mande världsfreden. Ån höjer han
sig till en sådan sublimitet, att han
lämnar hela världen djupt under si-
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na faller. Vad finnes väl i profan
antiken, jämlikt med den bli
de .Jeremias, som gråter över sitt
folks olyckor,. eller med. Nahum,
. som i andanom på långt avstånd ser
det stolta Ninive falla för en otalig
härskaras angrepp? Man tror sig se
· ch>nna krigshär, man tror sig höra
rasslet av vapen och krigsvagnar.
Allt iir tecknat med en livfullhet,
som mäktigt griper inbillningskraf
ten. Han lämnar Homerus långt
bakom sig. Eller läs om Daniel,
hur han förkunnar för Baltassar
den hämnande straffdom, som Gud
blott om några ögonblick skulle
slunga mot honom, och sök sedan i
den antika litteraturens mest upp
lyftande texter, om du kan finna
något, som är jämförligt därmed!
För övrigt understöder allt vartan
nat i den heliga Skrift; allt vad som
står att läsa där har den karaktär
som det bör hava, historien, alla
enskildheter i Moselagen, beskriv
ningarna, de skakande ställena,
mysterierna, sedelärorna. Med ett
ord, det är ett lika oöverstigligt
svalg befäst mellan den antika kul
turens världsliga skalder och bi
belns profeter som mellan den san-
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na hänförelsen och den falska. De , väg söka lyfta sig över sig själva
senare, som i ordets högsta mening · och för den skull alltid låta sin
på i mänskliga svaghet skimra igenom.
äro
inspirerade,
uttrycka
mänskligt sätt något rent gudomF r a 11 c O i s d e F e 11 e l o n,
ä'rlrnbiskop av Cambrai t 1715.
ligt, medan de förra på konstlad

BIBEL ELLER LÄROÄMBETE.
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Förutom de poUiska, ekonomi
ligionen stöder sig på, är K r i s t i g u d o m.
Är Kristus
ska och sociala spörsmål, som män
Gud, är han Guds sändebud,
niskorna i vår tid plåga sin hjärna
så är den · lära han förkunnat,
med, finnes det på det andliga om
en gudomlig lära och därför
rådet en fråga, som i icke mindre
sann. Erkännandet av hans gu
grad förtjänar vår uppmärksamhet.
domliga natur innebär även att
En fråga som för oss kristna är av
allra största vikt därför att den
vi bekänna honom som vår Frälsa
re, vilken har kommit i världen för
icke blott har avseende på vår
att frälsa oss från synden, öppna
timliga, utan framför allt på vår
för oss himmelen samt skänka oss
eviga lycka. Denna fråga tor
de medel, vaigenom vi kunna bliva
de bäst kunna formuleras på
följande sätt: Var och huru finna vi , saliga. Medan vi voro döda genom
synden, kom han för att meddela
Kristi hela, rena, oförfalskade lära?
Denna fråga eller rättare sagt svaret
oss nådens övernaturliga liv. "Han
på denna fråga, är som sagt ytterst , människosonen, kom för att söka
viktig. Varför? Därför att vi i vår
vad som förtappat var." Luk. 19.
egenskap av kristna d. v. s. Kristi
10. Därför gav Gud honom mun
anhängare, Kristi efterföljare söka
net Jesus, ty han skulle frälsa sitt
att följa den väg, han har visat oss.
folk från dess synder.
Vill någon uppnå ett bestämt mål,
För att fylla denna sändning cl.v.
så är det självklart, att han måste , s. för att saliggöra oss, gav han oss
följa den rätta väg, som för ho
sitt föredöme, sin lära och sitt liv.
nom till detta mål. Nu står det klart
Sedan han i 30 år hade varit ett fö
för oss kristna att himmelen, den
redöme i alla dygder, predika
eviga saligheten, är vårt slutliga
de han i tre år vad männi
mål. Likaledes veta vi, att ingen
skorna måste göra och låta för att
mindre än KYistus själv har visat
kunna bliva saliga till dess han slut
ligen på korset, liksom ett offerlam
oss den sanna vägen till detta mål.
Denna väg har han utstakat för oss
bjuder sin himmelske Fader sitt
genom sin lära. För den skull kan .
blod och sitt liv såsom lösepenning
det för en kristen icke givas någon
för människorna.
viktigare fråga än denna: Var fin
Till utgångspunkt och grundval
ner jag Kristi lära? Har jag funnit
för vår bevisföring taga vi Kristi
den, så har jag endast att hålla mig
gudom. Kristi gudom och kms
till densamma och jag är viss om
gudomliga sändning antaga v1
min salighet.
således som fakta. Nåväl är
Vi skola därför i en liten artikel
Kristus· Gud och till följd där
se'i·ie söka förklara huru var och en
av den eviga sanningen, då är
på ett enkelt och ofelbart sätt kan
också den lära han predikat evig
lära känna Kristi hela, rena och
och fullkomlig såsom han själv.
oförfalskade lära. · ·
Därom vittnade han, i det han sade
Grundvalen, som den kristna retill Pilatus: "Därtill är jag född Of'h
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därtill har jag kommit i världen, att
jag skall vittna om sanningen. Var
oeh en som är av sanningen, hör
min röst." Joh. 18. 37. - Hans lära
förbliver oföränderligt densamma,
därför att sanningen är oföränder
lig. För den skull säger Kristus:
"Himmelen oeh jorden skola förgås,
men mina ord skola icke förgås."
Matt. 24. 35. - I tros- och sedeläror
äga vi således blott en mästare, Je
sus Kristus, emedan sanningen är
en oeh odelad. Med rätta säger den
hel. Paulus: "Om ock en ängel från
himmelen förkunnade ett annat
evangelium för eder utom det I haven mottagit, han vare förbannad.''
Gal. 1. 8.· - Men även den hel.
Ande kan icke lära oss något annat
utom det Kristus har lärt oss. "Han
skall taga av mitt oeh förkunna för
eder . . . "Han skall vittna om mig",
sade Kristus. Joh. 16, 14 - 15, 26.
Det skulle därför vara dåraktigt att
påstå, det Kristus endast hade predi
kat för sina samtida, eller att Kristi
lära på senare tider, enligt de
mänskliga förhållandena, skulle ha
blivit ändrad. Nej, Kristus har pre
dikat en lära, en lära som var av
s;edd för alla tider oeh för alla män
niskor; en läm, som i sin helhet, ren
och oförfalskad måste predikas, an.
tagas och bekännas intill världens
slut. Kristus sade till sina apostlar:
"Gån och lären alla folk .. .. .. oeh
lären dem hålla allt, vad jag har be
fallt eder. Oeh se, jag är med eder
alla dagar intill världens ände."
Matt. 28, 19. Alltså intill världens
ände måste Kristi lära av alla män
niskor antagas oeh bekännas; även
bekännas, ty "med hjärtat " säger
aposteln Paulus, "tror man till rätt
färdighet och med munnen sker be
kännelsen till salighet. " Rom. 10,
10. D. v. s. hjärtats tro, som bekän
nes med munnen, gör människan
rättfärdig oeh salig inför Gud.
Intill världens slut måste männi
skorna bekänna Kristi hela lära,
hans tros- och sedelära. En religion
utan bestämda trosartiklar skulle
föra oss t1.llbaka till det samhälle
om vilken den hel. Paulus talar på
Areopagen: ".Tag fann även ett alta.-
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re på vilket det stod skrivit: Ät den
okände Guden. Vad I nu dyrken,
utan att känna, detta förkunnar jag
för eder." Ap. Gärn. 17, 23. Utan
trosläror skulle Gud och hans gu
domliga egenskaper, skulle Kristus
oeh hans fullkomligheter snart va
ra okända ting och mänskligheten
skulle åter böja knä inför den
"okände Gudens" altare.
Därför denna Pauli förmaning:
"O Timoteus, förvara det som är dig
anförtrott (d. v. s. den kristna lä
ran) och fly de oheliga nyheterna
i' ord, i gensägelserna i en vetenskap
som falskeligen så benämnes. " Tim.
6, 20.
Alla människor höra således an
taga d. ä. hålla för sann oeh bekän
na Kristi hela lära och det är dem
ieke tillåtet att därav ändra om
oekså blott en enda bokstav. Vid
slutet av sin uppenbarelse säger den
hel. Johannes: "Om någon tager
bort något från orden i denna
boks profetia, så skall Gud borttaga
hans del från livets bok." Uppenb.
22, 19. Skyldigheten att antaga Kristi
hela, rena och oförfalskade lära
är så stor att vår salighet är beroen
de därav. "Den som tror skall varda
salig, men den som icke tror, skall
varda fördömd." Mark. 16, 16. Hos
ingen finnes således frälsning utom
hos Kristus oeh i hans lära, "ty det
är intet annat namn givet åt män
niskorna i vilket vi skola frälsas."
Ap.gärn.4, 12. Han är vår konung,
vilkens rike icke skall hava någon
ände, som skall härska i Davids
hus evinnerligen. jfr.Luk. 1, 32-33.
Honom böra vi lyda och efterföl
ja om vi vilja bliva saliga, ty han är
vägen, sanningen oeh livet. Han är
sanningen, som vi måste känna oeh
förstå; vägen, som vi måste följa;
livet, som måste besjäla vårt liv.
Han är herden, som bär oss på sina
skuldror när vi äro trötta; han är
den enda dörren, genom vilken vi
måste gå in i hans rike; han är den
vän, vid vilkens hjärta vi liksom
elen hel. Johannes, kunna vila.
Men huru skola vi lära känna Je
sus Kristus, om vi icke äga hans re
na lära? Endast åt dem som mot-
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taga honom, som tro på honom, så
ledes även antaga hans lära, har
han givit makt att bliva Guds harn.
Han är uppståndelsen och livet,
men huru skall människan uppstå
i och genom Kristus, om hon icke
dött i bekännelsen av hans lära? Och
huru skall någon av Kristus kunna
erhålla det eviga livet, om han icke
tror på Kristus, d. v. s. håller för
sant allt vad Kristus har lärt. "Ty,
den som icke tror på Sonen, skall ic
ke få se livet, utan Guds vrede bli
ver över honom." .Joh. 3, 36.
Han skall uppväcka oss på den
yttersta dagen och döma oss efter
sitt evangelium. (.iämf. Rom. 2; 16.)
Men huru sträng kommer icke
hans dom att vara, om vi icke trott
på hans evangelium, eller efter god
tycke hava förfalskat det, om vi ic
ke antagit Kristi rena, oförfalskade
evangelium och icke bekänt det ge1101n vårt leverne. "Varje ande, ( ct
ä. varje lärare, varje lära,) som de. \ar .Jesus, han är icke av Gud, han
är en antikrist." 1 .Joh. 4, 3. En
var således som icke vill antaga .Je
su rena lära, är en fiende till .Jesus.

Om vi älska Jesus och bekänna
hans lära kommer .Jesus att vara
vår övermåttan stora lön och vår
salighet i himmelen.
Men "om någon icke älskar Her
ren Jesus Kristus, han vare förban
nad." 1 Kor. 16. 22.
Det hittills anförda kan sålunda
sammanfattas:
1. Kristus är Guds son.
2. Hans lära är en gudomlig lärn.
3. Hans gudomliga lära är avsedd
för alla människor, som skola le
va intill väl'ldens slut.
4. Alla människor äro förpliktigade
att antaga Kristi hela, rena oför
falskade lära, ty vår salighet är
beroende därav.
5. Någon annan lära utom Kristi få
vi icke bekänna oss till, om ock
en ängel från himmelen skulle
förkunna den för oss.
I en följande artikel skola vi yt
terligare belysa den fråga, som nu
närmast uppstår: "Kunna vi i dag
ännu återfinna Kristi hela, rena,
oförfalskade lära?"
G. M. K u i p e r s.

NÄR DROTTNINGEN LADE
GRUNDSTENEN.
Den 7 juni hålles varje år i Sankta
Eugenia kyrka en · högtidlig sjä
lmnässa, som väcker många 111in
nen till livs. Det är för en drott
ning av Sverige och Norge, som den
frambäres, Oskar I:s ädla gemål
.Josefina, född 1807 i Milano som
äldsta dotter till Napoleons styvson
Eugene Beauharnais, dåvarande vi
ce-konungen av Italien och prin
sessan Augusta Amalia av Bayern,
död på Stockholms slott den 7 juni
1876. De kyrkliga myndigheterna
sörja noga för, att denna vackra
minnes- och sorgefest får den värdi
gaste yttre ram, den högtidligaste
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prägel. Men tiden rinner fort - i
år ha ju redan 45 år svunnit sedan
den ädla drottningens död - och
välgärningar glömmas lätt. Det
skulle därför inte skada, om Sveri
ges katoliker påmindes om det stöd
och den hjälp de haft .i vår sista katolska furstinna, i cl r o t t n i n g e n, s o m l a cl e g r u n cl s t e n e n vid det mödosamma
återuppbyggandet av fädernas ka
tolska Kyrka i Sverige, som be
gynte vid mitten av förra årimn
dradet.
Ja, m ö cl o s a m t var fram
förallt det stora uppbyggningsar-
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betet. Den gamla tidens kyrkor
fyr. Men härmed var hennes out,
och kloster voro nedrivna eller i
tröttliga givmildhet långt ifrån utfrämmande händer. I århundraden
tömd. Det var till stor del hennes
har det i Sverige varit strängt förförtjänst, att Stockholms katolska
bjudet att offentligen hålla katolsk
församling på 1860-talet kunde ingudstjänst. Och även sedan detta
köpa den gamla på tradition rika
fötbud genom Gustaf III blivit hävt,
fastighet, där senare Sankt Eriks
dröjde det länge tills Stockholms kaljusa, fridfulla kyrka genom vår nutoliker kunde bygga en egen kyrka.
varande Biskops årslånga ansträngPåskdagen år 1784 hade vårt lands
ningar, penningsamlingar och storförste apostoliska vikarie Nikolaus
slagna personliga penningoffer seOster (1783--1791), en son av det
nare kunde uppföras.
Också i Norge var drottning Jofagra Lothringen, i en hyrd sal på
Stockholms stadshus hållit den försefina i högsta grad avhållen och
sta offentliga mäsuppskattad. Liksani Sverige sedan
som den stora uni1500-talets nedrivonsdrottning Marningstid. Men ängaretha på sin tid
nu omkring 1830
med kunglig friklagar ,Montalcmkostighet skänkt
bert, att Stockbåde jord och penholms katoliker
gar till Kyrkan i
för sina gudstjänshela Norden ter blott hade till
särskilttill Vadstesitt
förfogande
na kloster - så
"en gammal övervar det 1800-talets
given och fuktig
katolska umonssal" (une vielle
drottning som mer
salle abandonnee
än någon annan
ct humide). Först
bidrog till, att Norges första katol1835-1837 fingo
de ett ordentligt
ska kyrka sedan
gudshus, S:aEugereformationen, S:t
nia Kyrka vid NorOlavs Kirke i
ra Smedjegatan,
Kristiania,
år 1856
Drottning Josefina
och det var huvud- vid tiden för hennes ankomst till Sverige år 1823. kunde resa sitt hösakligen den dåga, spetsiga torn
Fotografi efter Stielers tavla
i Doktor Mullers samlingar.
varande kronprinn1ot det sköna
fjällandets himmel. Och när det
sessan Josefina som genom sina rikbefanns, att Eugeniakyrkan icke
liga penninggåvor uppbyggde denna
kunde uppbära ett klocktorn, var
vår första katolska kyrka sedan redet endast den naturligaste. sak i
formationen. Så ivrig var den unvärlden, att hon skänkte de klocga furstinnan för detta företag, att
kor, som voro ämnade till den kahon t. o. m. skrev till sin frände,
tolska kyrkan i Stockholm till den
konungen av Bayern, och bad hokatolska kyrkan i Kristiania.
nom i alla sitt lands kyrkor påbjuNaturligtvis var drottning Joseda en kollekt till förmån för kyrkofina åter ivrigt verksam, då det i
bygget i Sveriges huvudstad. Också
början av 1860-talet. byggdes en kaför det nya templets värdiga inredtolsk kyrka i Göteborg, (invigd 10
ning arbetade hon oförtrutet. Med
juni 1865), och när på 1870-talet
egna händer förfärdigade hon för
också :Malmö fick sin katolska kyrkoret en praktfull matta, som ännu
ka, understödde hon frikostigt den
användes vid stora högtider och
där grundade församlingen och
förmådde sina höga svärföräldrar,
överlämnade vid Karl XV:s död till
Karl XIV .Johan och drottning Dedess fattiga en större penninggåva.
sideria, att till Eugeniakyrkan doDetta är endast några små drag ur
nera dess ståtliga dopfunt av por-
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den höga grunclstensläggarinnans
storstilade återuppbyggnadsarbete.
För en något så när uttömmande
skildring av densamma skulle en
stor bok vara erforderlig.

Men hur varm och ivrig katolik
dri,Unmg Josefina än var, så för
föll hon aldrig till någon trångsint
religiös exklusivitet. Också för hen
nes icke-katolska undersåtar slog
hennes hjärta varmt. Otaliga äro de
välgörenhetsföreningar och -företag,
som hon för deras bästa grundade
eller ledde. Just genom denna;• sin
nobla, vidsynta kärlek verkade hon
även a n d l i g e n grundläggan
de och uppbyggande i de vida' pro
testantiska kretsar hon kunde nå
och påverka, och där fördomarna
mot allt vad katolskt hetei·· på den
tiden voro ännu större än nu. Även
inom den kungliga familjen · kunde
man länge spåra hennes inflytande.
Särskilt gjorde ju hennes son, seder
mera konung Oscar II, aldrig nå
gon hemlighet av sin förståelse och
respekt för vår katolska tro.
De sista åren av sitt liv· lade
drottning Josefina grunden till de
båda stiftelser, som för eftervärlden
allra mest äro förknippade :ined
hennes namn, Josefinahemmet för
ålderstigna medlemmar av vår ka
tolska församling, öppnat år 1874,
och Oscar I:s minne för äldre da
mer ur de bildade klasserna av bå
de katolsk och protestantisk tros
bekännelse. Till detta senare hem
lade hon själv grundstenen 1 de
cember 1873 och presiderade vid
dess högtidliga öppnande år 1876,
samma år som hon avled. Både Os
car l: s minne och Josefinahemmet
ledas av Elisabethsystrarna; den
älskliga gamla mater Lambertina,
som förestår den förra institutionen,
och den muntra, energiska mater
Evermoda, som -Jeder den andra,
tävla om att hålla de båda hemmen
i det goda stånd, som motsvarar den
höga givarinnans intentioner. Mel-

hm dem residerar drottning Josefi
nas privatsekreterare, doktor Josef
Miiller, trots sin höga ålder livlig
och kraftfull som en yngling. Han
bor där som en vaktare av alla de
vackra minnena och traditionerna
från drottningens dagar. Vi sven
ska katoliker äro ej så rika på upp
muntrande minnen från förra år
hundradet. Ett av de vackraste är
utan tvivel den ädla grundstensläg
garinnan drottning Josefina. I de
kyrkor hon byggt kunna vi nu bed
ja och fira gudstjänst. Den säd som
hon ville så i svenska hjärtan, se vi
lllh sticka upp ur marken. Det he
liga verk för Kristus och hans Kyr
ka,' som hon med en sådan iver deltog i, få vi nu föra vidare. Vore det
då , för mycket begärt, att Stock
holms katoliker så mangrant som
möjligt samlades till hennes själa
mässa eller åtminstone skänkte
henne en tanke eller en bön på hen
nes dödsdag den 7 juni?
Men allra bäst fira vi hennes min
ne genom att efterfölja hennes stor
slagna exempel. Alltjämt är vår
katolska kyrka här i landet fattig,
hjälpbehövande, hänvisad till sina
barns offervillighet. Särskilt på sista
tiden har elen alltid kinkiga frågan
om vår Kyrkas ekonomiska möj
ligheter blivit aktuell. Från utlan
det kunna vi - under nu rådande
förhållanden - icke vänta oss myc
ket understöd, och alla våra katol
ska institutioner här i landet äro
i ständigt behov av hjälp. Inte sko
la' vi låta vår vördade Biskop en
sam bära de dagliga omsorgernas
börda. Här passar det gamla ordet
om någonsin: M i n n e t f ö r
p 1 i k t a r. Drottning Josefinas
ande av kärlek till Kyrkan, giv
mildhet, personlig självuppoffring
skulle bliva s j ä l v a k ä n n e nl ' ä r k e t på barnen av den ännu
alltjämt så beprövade Kyrka, som
hon en gång lade grundstenen till. ,
Och särskilt skulle den kraftigt
stärkas av minnena från den 7 juni.
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MADONNA DEL GRANDUCA.
" 'Madonna del Granduca', o älsk
värdaste av madonnor, alltid har
jag haft dig kär, aldrig skall jag nu
kunna glömma dig.
Mänsklighet,
heligvorden i jungfruligt moderskap
med barnet på din arm, där det sö
kande skydd och näring sträcker si
na små fingrar efter balslinningen
på din röda klädnad, svep du, o
barmhärtighetens moder, din blåa
mantel omkring en frysande, som
hos dig beder om huld och skydd
mot sig själv och världen ! " S å vil
le jag ofta bedja för att rätt påmin
na mig annandag påsk nådens år
1921 och därmed om mitt för mitt
hjärta dyrbaraste Romminne.
"Madonna del Granduca", den
älskvärdaste av Rafaelmadonnor.
Bilden är den av den sanna mänsk
liga moderligheten, men med en
ljus fläkt av den gudomlighet över
sig, som visserligen med större hi
storisk och för kyrkoaltaret passan
de höghet är religiöst verksam hos
så många äldre och yngre mästare,
där Maria tronar mot guldgrund el
ler av änglahänder bäres mot en
öppnad himmel.
Och dock blev
Granduca genom tid, rum och om
ständigheter den madonna, som
bland sedda hundraden i sin friska
naturlighet bäst lät mig känna det
gudomliga, det gudomliga, som, om
det blott får tillträde till människo
hjärtat, så gärna vill höja och hel
ga dess naturliga fattiga och synd
fulla liv. Heliga Madonna del Gran
duca, för mig till din son, · Jesus !
Tid, rum och omständigheter, då
jag för första gången, oavsett i ota
liga fotografiska och andra repro
duktioner, mötte denna gudsmo
dersbild, ville jag nu, om jag får, be
rätta Credos läsare om. Hur jag
fick se och knäböja inför den i Rom.
Det var blott en mästerlig kopia, om
vars ålder och mästare jag intet vet.
Icke. långt efteråt såg jag originalet
i Florens Pittigalleri, där ingen
kommer åt att knäböja, och dock
eller just därför är det om kopian
jag vill berätta.

Var hänger nu denna underbara
gudsmodersbild? Hur och när såg
jag den, efter den utlöser så mycken
känsla och i detta lilla resebrev till
Credo synes mig kräva så många in
ledande ord? När jag helt enkelt
omtalar, att den i ensamt hult majestät hänger över altaret i Mathilde
salen i Vatikanen, och att jag knä
böjande inför den fick av Bene
dictus XV:s hand mottaga den
sakramentala Kristus till min ·
hungriga själs växt och näring,
så är väl för katolska öron
Madonna del Granducas oför
gätlighet för mig tillräckligt för
klarad. Men kanske vilja Credos
läsare gärna höra litet närmare om
denna Mathildesal, och hur vår he
lige fader där ccleiJrerade '.iin mässa
annandag påsk detta ,'\ r. .fog skall
försöka i ord fixera de flyktiga yttre
sinnesintrycken. Kanske är det icke
något fel hos mig i min egenskap av
katolik, att de blevo så flyktiga och
i detaljer svävande. Jag var där ju
icke som på slikt uppmärksam tu
rist, utan som andäktig vid påvemäs
san. Kanske är det blott en mänsk
lig svaghetsynd att jag trots allt såg
och fäste mig vid så pass mycket.
Men måhända kan det onda härvid
vändas i godo, om det kan tjäna som
spaltfyllnad i Credo. Så mycket
våga kanske också vi låta "ändamå
let helga medlen".
"Sala Mathildre" är icke något
påvligt lmskapell i vanlig mening,
icke heller en praktsal, dit den van
liga turistströmmen ledes. En icke
alltför stor sal, dit den med veder
börligt "permesso" rustade infinner
sig via Scala Pia och Rafaelsloggi
erna, påve med sYit anländer från
den av alla Vatikanbesökare kända
Sala Clementina. En sal i vitt och
rött. Vitt stucktak med påvevapen
- jag tror det var Braschiernas lil
jeblåsande änglabarn -, på de vita
väggarna enklä glasmontrer, inne
hallande relikgömmor och andra
kultföremål. · Rött i nio par sam
metsklädda bänkar med tillhörande
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bönpallar, en bred mattklädd gång i
mitten mellan dörr och altare. Detta
mellan de två helt med veckat gult
tyg förhängda fönstren i blå och vit
mosaik, tror jag, med sex gyllene
ljusstakar och det höga krusifixet i
deras milt. En röd matta över al
'Larstegen inom det från salen skil
jrmde, också det med röd sammet
klädda skranket. Över altaret mel
lan de båda fönstren en enkelt guld
ramad madonnabild - det måste ha
varit del Granduca, sådan jag sedan
såg den i originalet i Pitti. Den enda
heliga bilden i salen. Är det månne
förfluget att tro, att vår nuvarande
påves personliga smak fört den och
just elen till denna heclersplats. Men
det kan även ha varit Pius X: s, ty
jag tror mig ha hört att även han tog
:Mathilclesalen i anspråk för dess nu
varande heliga ändamål. Ty det är
här, som den hel. fadern läser sin
mässa, då han ej gör det i huskapel
lets privataste avskildhet eller i Six
tinska kapellets officiella ståt. På
vealtaret över Petersgraven står ju
öde och obrukat, en påminnelse om
hur det h o r d e vara.
Kl. 8 är mässan, men vid 7-tiden
är salen nästan fylld för att under
förberedelsetimman insläppa endast
enstaka. Herrar, män, i svart och
dtt; damer, kvinnor, i svart med
slöjade huvuden. l sista ögonblic
ket en brunt kavajklädd man med
arhetarehänder, kauske en i Vatika
nen sysselsatt, som i elfte stunden
utbett sig "permc<,�1111". Påvliga
stolbärare, som i sin ri'ldflammiga
sammet smälta samman med golv
mattan, anvisa de inträdande deras
platser. 150 sådana, varken mer el
ler mindre, då är Mathildesalen
fylld. Över tusen hade denna dag,
så sades mig genom kardinaler och
vatikankleresiet hett att få närvara,
salen rymmer de 150, och flera natt
vardsgäster kan väl icke ens en ung
påve bespisa med nådabrödet.
Att eder korrespondent blev en
n v dessa jämförelsevis få utvalda är
ett kapitel, som jag lämnar oskrivet.
Till mig kom "permesson" obett,
om ock efterlängtat, - av en slump,
d. v. s. genom en Guds skickelse,

för att rikta mitt liv med ett gott re
seminne. Ingen kardinal hade hett
för mig ; det gick så bra att jag kom
med.
I Sala MathildIB är bön, tystnad
och väntan. På altaret väntar också
den vita, guldsmidda mässkruden.
En inträdande fradddädd herre det är Benedikts personliga kam
martjänare, som följt ärkebiskop
della Chiesa från Bologna in i den
vatikanska fångenskapen - gör ett
tecken, och alla resa sig. Så dröjer
det ett par minuter, det hörs sabel
skrammel i dörren, och många hu
vuden vändas ditåt. Det är sviten:
fyra prästerliga kammarherrar, två
av dem i vita spetskantade mäss
skjortor över den violetta talaren
som ljusbärande akolyter. Tre
hjälmhuvade kavaljerer ur det ro
merska adelsgardet till sides om
dem. Och så Benedikt.
Vilken liten och oansenlig man
denne vitklädde med gyllene stola.
Och haltar han ej, han släpar ju på
steget; där han höjande handen till
välsignelse över de i bänkarna knä
böjande skrider mittgången fram?
Och ansiktet, icke är det med all sin
medfödda adel vackert. Men den
starka, vemodiga blicken beslöjas ej
av glasögonen på den alltför stora,
höjda näsan. Och över Benedikt
XV :s hela person och framträdande
ligger en allvarets värdighet, som ej
blott är kallets, utan också mannens,
en mans, som ej ens fredspåvens
sorger och omsorger åldrat. Se, hå
ret är ramsvart rnnt den vita kalot- ·
len. Och detta adliga huvud med
de litet tunga anletsdragen och litet
vemodigt neddragna munnen, jag
minns också hur värdigt det uppbar
tiaran, då Benedikt för någon vecka
sedan skådade ned från sedia gesta
toria i Sala Ducale på väg till kon
sistoriet.
Den helige fadern har anlagt den
vitgyllene mässhaken och står nu
vid altarets fot bekännande sin
'>ynd, vår synd, allas synder. . Han
läser rätt högt sin "tysta" mässa,
jag tror att jag aldrig hört en präst
läsa den så tydligt. Och långsamt,
jag kan nästan följa med genom
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hela ritualet. Episteln om Petri
uppståndelseoredikan, gradualet om
·'den dag, som Herren har gjort';
Emmausevangeliet; så gott som allt
rnr möjligt att u;:ipfatta. Så vidta
ger det oblodiga Kristusoffret i Hans
· jordiske ställföreträdares händer,
och det är omöjligt att i ord tolka
stämningen i <len andlösa tystnad,
som i detta Emmaus rådde vid
brödbrytningen, då hostia och kalk
lyftes över ;, ltarct inför den ljuva
m0lle1 Jighekn , Madonna del Gran-·
du1·:1 diirn ,,.m.
"Domine, non sum dignus. " Al
tarskrankets röda pall fylles. Fylles
och tömmes upprepade gånger.
Långsamt, följd av - jag tror sin
majordomus, som under den fram
räckta hostian håller den skyddan
de patenen - går påven med cibo
rief i sin vänstra utefter de· påskfi
randes rad. Varsamt räcker han det
gudomliga brödet med sin bli.ek i
den mottagandes öga, klart och tyd
ligt förnimmer man orden : "Corpus
Domini . . "
Riktigt.· Om en påve eller den
enklaste lantkaplan räcker oss ho
stian, det är sak samma. Om denne
i oblatvitt klädde Kristus skall be
vara våra själar till evigt liv, beror
av oss själva, icke av påve eller ka-

plan. Men ingen katolik kan undgå
att känna a f f e k t i o n s v ä r d e t
i att en gång från Petri efterträdares
mun till sig ha hört riktade dessa
ritualets hoppfulla ord.
Så den apostoliska välsignelsen,
och påvemässan är med slutevange
liet iindad.
Men ännu går ej Benedikt. En
ny mässa, läst av en av de fyra vio
letta prelaterna vidtar omedelbart
åhörd av den helige fadern, som
knäböjt i sin rödklädda bönstol in
nanför altarskranket. Den försig
går som alla andra tysta mässor
med den lilla avvikelsen, att elen
mässan celebrerande, innan han ut
delar välsignelsen, böjer ett knä i
riktning mot den helige fadern.
"Ite missa est ". Benedikt XV går
åter följd av sin svit välsignande
mellan bänkraderna, och annanda
gens påskfirande är verkligen slut.
Salen blir tom, men så länge jag
kan dröjer jag bedjande inför elen
hulclrika kvinnan och modern med
sin av himmelen skänkte son på ar
men, Madonna del Granduca Maria, en "mater amabilis ", förebil
den för allt vad moder heter på jor
den.
E r i k B r o g r e n,
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CREDOS POST.
Enghien den 5 maj 1921.
Dessa rader, som jag nu skriver
till Credos läsare, skola icke före
ställa en metodisk framställning av
det katolska livet i våra dagars
Frankrike, de äro blott en kort sam
manfattning av ämnet.
Ofta och mycket blir både talat
och skrivit om Frankrikes r e 1 i g i ö s a r e n ä s s a n s . Säkert
vore det en stor villfarelse,
om man därför trodde, att vi
numera icke alls ha någon kän
ning av följderna efter så många
både öppna och hemliga för
följelser från fientligt håll, att
vår Kyrka nu genomlever en gylle
ne tidsålder i Frankrike och alldeles
ostörd kan utveckla hela sin verk
samhetslust. Nej, också i dag har
Kyrkan en hård kamp att genom
kämpa om de odödliga själarna här
i landet. Alltjämt fortsätter stats
skolorna att i tusenden av barna
hjärtan utströ indifferentismens
och otrons ogräs. Alltjämt strävar
det gudlösa frimureriet med alla
medel att förverkliga Voltaires ord:
Ecraze l'infame !
(Krossa den
skändliga, nämligen Kyrkan ). Och
den som i utlandet ehdast bedömer
Frankrike efter produkterna av en
viss exportlitteratur eller efter de
antiklerikala gruppernas högrösta
de manifestationer och därvid till
på köpet glömmer, att man just av
ett angrepps häftighet kan sluta
sig till den angripnes livsduglighet

och kraft, kunde lätt vara frestad
att betrakta "det katolska Frankri
ke" som något dött och begravet.
I alla fall äro vi franska katoliker
glada och förhoppningsfulla. Och
den som å ena sidan icke glömmer,
att Kristus själv har förutsagt att
hans Kyrka skulle vandra en
korsets väg genom allehanda stri
der och mödor, å andra sidan kän
ner det k a t o i s k a Frankrike,
han skall också förstå och dela vår
optimism. Och sannerligen är det
ta förtroende berättigat.
T y
t r o n ä r i c k e d ö d i
F r a n k r i k e trots ett långvarigt
metodiskt avkristningsarbete. Väl
underrättade utlänningar ha ofta
märkt, hur starkt ännu katolicis
men i vårt land genomtränger bå
de det sociala, det moraliska och
det intellektuella livet. Under kri
get var det ju också ett ständigt fö
remål för de engelska och ameri
kanska soldaternas häpnad, att i
stället för ett religionslöst Frank
rike finna ett katolskt. I många,
många hjärtan lever den genom så
många sekler nedärvda katolska
tron omedvetet kvar, täckt av för
domar och okunnighet, och just
uppvaknandet till detta folk.medve
tande har de sista åren återfört fle
ra ädla andar till fädernas katolska
tro. En av de ädlaste bland dessa
var väl Ernest Psichari, en dotter
son till Ernest Renan, som år 1913
återvände till Kyrkans tro och un ·
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skilt då man diskuterar återuppder de första krigsveckorna stuparättandet av de diplomatiska förbinde i Belgien. Redan år 1910, då han
delserna med Vatikanen upphävännu var kolonialofficer i Afrika,
des i den antiklerikala pressen och
blev det klart för honom, att Franktill och med i deputeradekammaren
rikes själ är alltigenom kristen. Två
häftiga alarmrop. "Klerikalismen'',
år senare, strax före sin omvände!så klagade man, "kommer snart att
se, skrev han till den bekante katolske filosofen Jaques Maritain:
fördärva allt .vad vi vunnit genom
"Varje försök att undantränga den i revolutionen och störta hela repu
katolska tron är en ren galenskap, ' hliken i fördänet. Men det värsta
är, att regeringen själv hjälper till
ty om vi vilja det eller ej, förbliva
med allt detta , och sålunda kastar
vi dock innerst inne kristna, vidare är det ett rent 11idingsdåd, emesig i armarna på klerik;alismen ! "
dan allt vackert, och upphöjt, som
Nej, "klerikal" ä r den nuvarande
vi äga i våra hjärtan, kommit dit
franska r e g e r i n g e n i alla
genom katolicismen. Man kan inte i fall icke. Förövrigt veta dessa
utan vidare sudda ut 20 århundra- , skrikhalsar :iner än väl, att de just
i regeringskretsarna ännu ha både
dens historia." Och han tillade:
många och starka bundsförvanter
"Trots allt detta äger jag icke själv .
t. o. m. proportionsvis flera än ute
tron. Jag är snarare, om man tilllåter ett så besynnerligt uttryck, en
bland det franska folket självt. Ty
regeringen är visst icke som man
katolik utan tro." Ja, dylika "katoliker utan tro" cl . v. s. själva
skulle förmoda en trogen avbild av
folket, ja, den har under dessa sista
omedvetna om sin latenta tro, det
30 år heller aldrig varit det. Allraäro så många katoliker, som till
det yttre inte alls ha något med
minst ha de olika regeringarnas
Kyrkan att göra. Detta förklarar
antiklerikalism haft någon egentockså ett uppseendeväckande fakJig resonnans i folkviljan. Hur
tum, som under kriget framträdde
denna trots allt
fått vara så
i armen: till och med hos de forna
verksam, beror av flera orsainbitna kyrkofienderna förvandlaker, som vi icke här närmades snabbt det gamla hatet mot allt
re kunna gå in på. Men på sista
vad religion och präster heter till
tiden har verkligen, mycket förändaktning och förtroende, så snart de
rats till det bättre till och med i rekommit i beröring med sina katolg�ringens hållning, och de gamla
ska kamrater särskilt med prästkyrkoförföljarnas ångest och rasesoldaterna och fältprästerna. Enligt
ri äro icke alldeles ogrundade. Gede senares. enstämmiga vittnesbörd
nom de sista valen (november 1919 )
var det sällan som någon döende
ha över 400 deputerade gjort sitt
soldat visade från sig dödssakrainträde . i kammaren cl. v.. s. 2/3 av
menten.
hela antalet medlemmar, som på
Även m o t s t å n cl a r n a ersitt program ha den fullständiga
känna nu öppet vår Kyrkas livskraft
religiösa borgfreclen och av dessa är
och framsteg i Frankrike. Så skrev
åtminstone hälften övertygade ka- ett exempel bland många andtoliker, som troget uppfylla sina res
ra - en protestantisk pastor i "Le
ligiösa plikter. Vem hade väl före
Christianisme du 20 siecle" (12. IV.
kriget hållit det för möjligt, att på
1 919) : "Den romersk-katolska Kyrsjälva regeringens förslag kammakan har begagnat sig av omständigren så snart skulle sysselsätta sig
heterna. · Hon arbetar ivrigt på almed återupptagandet av de diplola håll och kanter .. . Och vi promatiska förbindelserna med Vatitestanter? Ja, man måste ha mod
kanen och att detta beslöts med en
för att erkänna det . . . Frankriöverväldigande majoritet? Vem hake är snart helt ur våra händer."
d� bara för ett par år sedan trott,
Alla ha likväl icke mod att så. lätt
att den heliga Jeanne d'Arcs fest offinna sig i det oundvikliga. Särficiellt skulle bliva utvald till en
I
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nationell högtidsdag? Vid nästan ·
alla p atriotiska fester efter kriget
var prästerskapet officiellt repre
senterat, liksom också representan
ter för regeringen officiellt brukat
inbjudas till alla nationellt-kyrkli
ga festligheter. Sålunda voro t. ex.
7 ministrar närvarande vid det hög
tidliga Te Deum i Notre-Dame i Pa
ris på Franska Republikens femtio
årsdag i fjol.
Visst får man icke överdriva be
tydelsen av dylika demonstrationer
- vi kunde lätt uppräkna en
mängd andra - men de bevisa
dock, att den officiella antiklerika
lismen nu är omodärn. Och att den
icke heller i framtiden får lov att
återuppdyka, det har den 20 janua
ri detta år en icke-katolsk depute
rad under kammarens livliga bifall
ytterst energiskt påyrkat. I ett tal
till den · nye ministerpresidenten
Briand, vars politiska förflutna icke
verkade så värst förtroendeingivan
de på katolikerna, sade rikdagsman
nen Forgeot, att den katolska Kyr
kan var den bästa bundsförvanten
mot den hotande bolsjevismen, hon
som nu i snart 2000 år överallt
hade värnat familjen, samhälls
ordningen och
egendomsrätten._
Och därför måste
nu äntli
gen en frisk vind sopa bort
alla
de rester av en föråld
rad, av frimureriet knäsatt antikle
rikalism, som ännu skräpa i mån
ga ämbetsverk.
Om vi nu vill skildra de p o
s i t i v a 111 a n i f e s t a t i o
nern a av det k atolska
I i v e t och den religiösa förnyel
sen, så skulle vi behöva tjocka böc
ker för detta ändamål. Blott någ
ra detaljer vill jag här anföra. De
torde dock vara tillräckligt bely. sandc för att visa den franska ka
tolicismens alltjämt växande livs
kraft och även visa på huvudorsa
ken till den pågåe1,1de religiösa
framryckningen, ty denna . finner
nlan blott i . den inre kraft, som har
bevarat Frankrikes katolska Kyrka
även i de svåraste tider.
Det religiösa livets historia i
Frankrike är framför allt en härlig

ii.reskrift för det franska katolska
p r ä s t e r s k a p e t. Renans
redan citerade dotterson Ernest
Psichari skrev kort efter sin orm'än
delse: · "Jag måste förkunna det,
om Gud blott giver mig kraft där
till, att vårt prästerskap är beund
ransvärt, genomsyrat av de manli
gaste kristna dygder, att det kanske
jm,t m1 är mera storslaget än nå
gonsin förr." Den som känner det
franska prästerskapets levnadsom
ständigheter, kan icke finna den
ungt: 1,o,nertitens hänförelse över
driv<�n. D:f �mten år 1905 beröva
de Kyrkan a1Ia hennes ägodelar,
förlorade på en gång prästerskapet
sina gamla inkomster, t.o.m. präst
gårdarna, biskopspalatsen och se
minariebyggnaderna blevo tagna.
Men enhälligt fogade de sig i dessa
hårda villkor hellre än att underka
sta sig en ordning, som hade varit
förnedrande och förlamande för
Kyrkan. Nu är prästerskapet helt
och hållet avlönat av församlingar
na. I många biskopsstift måste präs
terna således leva av 5 till 6 francs
om dagen, och detta under den nu
härskande dyrtiden, då t. o. m. en
olärd arbetare med lätthet förtjänar
30 francs om dagen!
Dessa sorgliga förhållanden bi
draga givetvis mycket till den stora
prästbristen, som ännu mera för
sYårar våra prästers liv. Vem kan
väl forundra sig över, att t. o. m.
kristna föräldrar icke alltid ha så
mycken , heroism, att de vilja pris
giva sin son åt en så�lan fattigdom?
Nu har till på köpet kriget kommit
och skjutit nya luckor i de redan
glesnade leden : 3276 medlemmar av
Frankrikes klerus ligga nu på slag
fältet. I följd härnv tyngas de
kvarlevande av ett nästan över
mänsklig_t arbete.
Trots a�ssa svårigheter h a på sista
tiden vokationerna till prästämbetet
åter börjat tilltaga, utan tvivel ett
upphöjt bevis på kristligt offersin
ne. Bland de nya prästkandidater
na finnas också åtskilliga män, som
redan innehade en löftesrik sam
hällsställning. Sålunda funnos t. ex.
strax efter kriget i det berömda Pa-
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riserseminariet Saint Sulpice 5 in
genjörer, 2 läkare, 8 juris doktorer,
68 officerare etc. Det s. k. Oevre
des vocations har tack vare de tro
endes intresse uppnått präktiga re
sultat. I ett stift, Versailles, insam
lade det år 1919 en summa av
1 14,000 francs (mot 10,000 francs
år 1912) och ser även sina mödor
där belönas genom 86 · teologistu
derande. Ett annat biskopsdöme,
som för 15 år sedan led fullständig
brist på vokationer, hade år 1920 ic
ke mindre än 114 unga prästkandi
dater och hopsamlade för deras un
derhåll 200,000 francs på ett enda
år. Visserligen kan man inte över
allt komma med dylika offer eller
vinna sådana resultat. Men de här
anförda exemplen äro ägnade att
väcka förtroende för framtiden.
Och flera liknande kunde vi
en
finna.
Sålunda
skriver
präst från de förhärjade trak
terna vid Samme: "Livet giver
oss varje dag nya skäl till Guds
förtröstan. Nu se vi en hel löv
sprickning av vokationer - och det
här i denna vrå av världen, där de
förut voro så sällsynta. Ja, Gud är
god." (Etudes 5. I. 1921 s. 29).
Men det är särskilt genom sitt
uppoffrande, heroiska liv under kri
get, som vårt prästerskap mer och
mer stigit i den allmänna aktningen. Å ven en liberal protestant i
tidskriften Evangile et Liberte (28.
VII. 1920) ser i katolicismens allt
kraftigare framryckning under den
sista tiden en direkt följd av präs
ternas växande popularitet: "Mel
lan kyrkoherde och församlingsbor
har förhållandet tydligen nu blivit
mera otvunget, hjärtligt och intimt
än före kriget .. . Fritänkeriets för
kämpar förstå blott alltför väl, att
Kyrkan som bäst håller på att få
makten över folksjälen."
Det katolska Frankrikes
o f
f e r v i l l i g h e t för m i s
s i o n s a r b e t e t behöver väl
knappast något nytt bevis. Det är
ju se.dan gammalt hemorten för en
mängd missionssällskap och missi
onsseminarier, som t. ex. det be
römda Seminaire des Missions

etrangeres. Omkring detta århund
rades början räknade man 7750
franska missionärer och 9250 fran
ska missionssystrar. Deras antal
är större än alla andra länders ka
tolska missionärer tillsammans. Un
der 1800-talet grundades här i lan 
det omkring 50 religiösa kvinnliga
kongregationer som även är verk
samma på missionsfältet. I de helt
och hållet av allmosor levande
franska missi.onsskolorna, t. ex. de
av jesuiterna ledda Ecoles apostoli
ques blir lärjungarnas antal allt
större och mången vuxen man be
finner sig bland dem.
Dock - de franska katolikernas
huvudsakliga omsorg riktar sig på
u n g cl o m e n. Den utgör ju den
bästa underpanten för Kyrkans
framtid, och om ungdomen rasar däl'
för också den häftigaste kampen
mellan tro och otro. Denna strid
har emellertid Kyrkan i Frankrike
tills dato glänsande bestått. Då ge
nom lagarna av 188 1 och 1886 de
officiella skolorna blevo avkrist
nade och de fria (d.v. s. katolska)
skolorna därtill blevo berövade var
je understöd från statens sida, ja,
t. o. m. själva skolbyggnaderna, då
1901 och 1904 alla ordenspersoner
förbjödos att offentligen undervisa
o<:;h därigenom en mängd katolska
skolor genast måste stängas - då
trodde Kyrkans fiender, att de änt
ligen hade segrat. Men med nöden
växte offerglädjen. Unga män och
kvinnor uppoffrade en ofta löftes
rik Oframtidsbana för att - mot
en usel lön - ersätta de fördrivna
fäderna och systrarna i våra skolor.
Redan år 1910 kunde vi enligt en
statlig statistik mot de 7149 1 offi
ciella skolorna ställa 14428 katol
ska ecoles libres, och sedan - sär
skilt under kriget - växte oupp
hörligen denna senare siffra, så att
nu hundratals statsskolor icke ha
en enda lärjunge eller måste nöja
sig med 2 eller 3. Och därvid mås
te man minnas, att katolikerna icke
blott måste - till sista styvern underhålla sina egna skolor, utan
till på köpet bidraga till statssko
lorna. Ett slags tillägg till de fria
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skolorna bilda . de s. k. c a t h e
ch i s t e s v o l o n t a i r e s .
Ensamt 'i Paris få genom dessa fri
villiga Iärarekrafter omkring 50000
statsskolebarn
religionsundervis
ning.
D e k a t o I s k a g y m n a s i
e r n a blevo särskilt illa skadade
genom den kyrkofientliga skollag
stiftningen. Sålunda blevo år 1 906
icke mindre än 104 av ordensmän
ledda gymnasier stängda (skolbygg
naderna beslagtagna). Men också
från detta slag har Kyrkan häm
tat sig. Numera ha de katolska
gymnasierna ungefär lika stort an
tal lärjungar som statens. Därtill
komma våra 5 k a t o I s k a
u n i v e r s i t e t, högre flicksko
lor,
lärareseminarier,
tekniska
högskolor,
lantbruksskolor, allt
utan statsunderstöd. Skolornas verk
kmppletteras och fortsättes i våra
talrika blomstrande u n g d o m s
f ö r e n i n g a r. De katolska
sport- och gymnastikföreningarna
räknade före kriget omkring 200,000
medlemmar. L'Association catholi
que de la Jeunesse fran�aisc 1 50,000
medlemmar o. s. v.
Alldeles särskilt bland den b i I
d a d e u n g d o m e n gör sig
elen religiösa rörelsen gällande och
lovar härliga frukter för framtiden.
Mognade genom kriget, uppmunt
rade av exemplet från så många ge
nom begåvning och själsadel fram
stående ynglingar, vilka likt Ernest
Psichari modigt brutit med sina fä
ders traditioner hava tusentals un
ga män hänsynslöst börjat kampen
mot materialism och atheism. De
ras inflytande spörjes mer och mer
både i litteraturen och konsten. De
ras huvudorgan, Revue des J eunes,
hör till Frankrikes bästa tidskrif
ter. Denna rörelse inskränker sig
icke till de katolska skolorna. Ock
så bland s t u d e n t e r n a v i d
s t a t e n s u n i v e r s i t e t påverkar den allt vidare kretsar. Inom
den medicinska fakulteten vid Sor
honne i Paris voro ¼ av de år 1920
promoverade medlemroar av Con
ference Laennec (förening för katol
'ilka medicinare). På högskolorna

där för e n 20 år sedan ingen skulle
ha vågat att öppet framträda som
katolik, cirkulera nu de av studen
ter undertecknade inbjudningarna
till religiösa föredrag, årliga reträt
ter, generalkommunioner. I år ha
över 800 studenter vid Ecole cen
trale (statens högskola för ingenjö
rer ) offentligen uppfyllt sin påsk
plikt i Notre-Dame. Det samma
gjorde också 600 studenter från
Ecole Polytechnique i sluten trupp
iklädda uniform.
I marinskolan gingo år 1 903 av
150 lärjungar endast 1 0 i mässan
om söndagen. Numera mottaga i
samma skola 80 av de 150 varje
månad den heliga kommunionen.
Härtill har nog de katolska sjöoffi
cerarnas exempel kraftigt bidragit,
bland · dessa grundades år 1918 i
Dunkerque en egen böneförening,
som nu räknar 200 medlemmar.
Till och med bland p r o f e s
s o r e r n a v i d st a t e n s
u n i v e r s i t e t, som förut ut
gjorde själva inkarnationen av fi
endskapen mot Kyrkan, bryter ett
kraftigt katolskt liv fram. Ar 191 1
grundade en statens professor, Jo-·
seph Lotte, en Bulletin des profes
seurs catholiques de I' Universite.
Den började med 35 prenumeran
ter. Nu har den redan över 1200
abonnenter och av dessa äro 7 00
professorer vid statliga högskolor.
Vem hade för några år sedan trott
på möjligheten av något sådant?
Denna religiösa renässans för
nimmes också mer och mer i I i t
t e r a t u r e n och konsten och ut
sträcker till och med sitt inflytande
till sådana, som ännu stå långt från
Kyrkan. Av våra mest lästa roman
författare, som tillhöra Franska
Akademien, äro Rene Bazin, Bour
get och Henri Bordeaux övertygade
katoliker, Maurice Barres och Boy
lesve gynnsamt stämda mot Kyr
kan; endast den gamle Anatolc
France representerar ännu den
gamla antiklerikalismen.
Ett officiellt erkännande av kato
likernas v e t e n s k a p l i g a
a r b e t e utgör den omständighe
ten, att i vårt högsta vetenskapliga
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samfund Institut de France, kato·
likerna äro väl representerade i de
olika akademierna. Till och med
präster höra dit, så t. ex. Mgr. Du
chesne, Mgr. Baudrillart, den be
römde dominikanern, pater Ser
tillanges och assyriologen pater
ScheiL .
Till dessa katolicismens land
vinningar inom de bildades värld
ha säkerligen våra talrika katolska
tidskrifter och publi 
k a t i o n e r kraftigt bidragit. De
mest betydande av dessa, som Cor
respondant, Etudes etc. sträcka sig
över de mest skilda områden: poli
tik, vetenskap, litteratur, sociala
frågor och åtnjuta allmänt anse
ende. Det utomordentligt stora an talet teologiska och asketiska pu
blikationer (för kort tid sedan
grundlades 2 nya tidskrifter för as
kes och mystik) bevisar, att den
franska katolicismen icke blott ar
betar i bredden utan ock på djupet.
Visserligen griper den religiösa
rörelsen , bland de bildade raskare
och
påtagligare omkring sig än
bland f o 1 k e t s s t o r a m a s
s a, särskilt på landet. Där håller
man ju särskilt segt fast vid inro
tade fördomar och dåliga vanor.
Men den) som. i s t ä d e r, n a s
k y r k o r en gång har sett de
många kyrkobesökarna, de talrika
kommunionerna och vid de stora
franska v a 1 1 f a r t s o r t e r n a
Lourdes, Paray le Monial, Mont
martre o. s. v. studerat de otaliga
folkmassorna, han kan knappast
mera tvivla på, att tron alltjämt är
en makt även inom vårt folks bre
dare lag.
Åven de överallt blomstrande re
ligiösa brödraskapen och förenin
garna bevisa detta. L' Archiconfrerie
de priere et de penitence, som har
sitt säte i den bekanta basilikan på
Montmartre, har nu betydligt mer

än 1 ,000,000 medlem.mar och har
blott sedan 1914 vunnit 400,000
nya. Fransiskanerna leda ensamma.
omkring 1,000 grupper av den
tredje orden, kupucinerna räknad1}
år 1900 redan över 1,600 grupper.
Därtill komma tvenne katohka
k vinhoföreningar (800,000 medlem
mar ) , la Ligue <le-; Peres de famille
( 800 grupper \ , l' Apostolat de ia
priere och flera andra. Den levanck
rosenkransens brödraskap (le Ro
saire vivant ) räknade år 1920 en
samt i annen 82,ö00 mcd1emmar.
Även kat,llikernas s o c i a 1 a
a r b e t e blir alltmera kraftigt.
Les Syndicats chretiens ha över
150,000 katolska arhetare 1 �lll,l
led. Deras antal växer oupphörll gen, och ,k kunna redan mola d-.,
socialistiska organisationerna med
ett kraftigt motstånd.. I detla sam
manhang förtjänar och den av jesu
iterna grundade Action populaire
ett omnämnande. Från sin central
i Paris utövar detta energiska före
tag genom sina tidskrifter och öv
riga publikationer ett ledande infly
tande på hela det katolskt-sociala
livet i Frankrike.
Dessa exempel torde räcka. De
visa, vilket friskt katolskt liv som
bor i det franska folkets hjärtedjup.
.Ja, en fransk katolik kan full av till
försikt blicka in i framtiden. Väl ak
tar han sig för att blunda för de
många religiösa och moraliska rui
nerna och förhärjningarna i landet.
Men han vet hur falskt ordspråket:
"Allt eller intet" är. Strid måste ju
Kyrkan alltid ha, men intet kan hin
dra det katolska livets "oemotstånd
liga ström", ty enligt · Kristi löfte
skall denna aldrig sina. Och denna
arbetsglada optimism dela ju
Frankrikes katoliker med sina sven
ska trosbröder.
.J. F. G r a u s e rn.
Licencie es-lettres.
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VAD MA N I DET KATOLSKA FRANK�
RIKE TÄNKER OM SVERIGE.
Jag tror, att den stora massan av
franska folket, ja, t. o� m. majori
teten av våra godä katoliker blott
har ytterst dimmiga föreställningar
om svenskarnas religiösa ideer och
Sveriges religiösa framtid. Jag fruk
tar, att många här i Frankrike gå
och inbilla sig, att svenskarna lik
som våra protestanter äro kalvinis
ter. Själv har jag varit vittne till
den förvåning, som huru några re
formerta fransmän med största för
våning sågo, att i de:·svenska/kyrkor
na altaret är prytt med vaxljus och
blommor liksom i våra katolska
gudshus. Det är att hoppas, att de
strävanden, som utgå från en av
Frankrikes mest framstående lazn
ristfäder, vilken riktar ett visst an
tal unga prästers uppmärksamhet
på studiet av de icke-katolska kyr
korna, skola fortsättas och att de
också skola utsträckas till svenska
statskyrkan.
Han önskar detta
själv, ty han är i cke okunnig om, att
hon lär en av 1dc1 kyrkosamfund,
som är rikast på traditioner och ha
mest betydelse för den nation, vars
religiösa form hon utgör.
I alla fall har det hos oss funnits
och finnes ännu åtskilliga katoliker,
som väl känna till det religiösa Sve
rige. M o n t a l a rn b e r t levde
i Stockholm under den tid, då hal}S
fader var Frankrikes sändebud
därstädes. En rninnesplatta som
är . uppsatt i vestibulen till kyrkan
på Norra Srnedjegatan, talar om
hans älskade syster, som han där
uppe förlorade. Montalarnbert, . som
en dag skulle bliva vår kyrkas och
undervisningsfrihetens bålde för
svarare, mindes från Stockholm
särskilt, hur djup den religiösa
känslan varit hos flera personer
inom familjens umgängeskrets.
En lärd fransk historiker, A u
g u s t e G e f f r o y, som länge
vistades i Sverige för att studera
detta land och söka i de gamla ar
kiven, riktade särskilt sin upp-

märksarnhet på det religiösa livet
däruppe. Genom flera artiklar i
Revue des Deux Mondes under ti
den omkring 1850-1 870 fäste han
frankrikes uppmärksamhet på de
förföljelser, som då trakasserade
de svenska katolikerna, särskilt då
sex gifta kvinnor under Oskar I : s
regering måste g å i landsflykt till
straff för sin omvändelse till den
katolska tron. Hans hustru, som
åtföljde honom på hans resor och
som var en utmärkt människa (någ
ra gamla vänner i Stockholm
minnas henne ännu), hade knutit
solida vänskapsband med flera
svenskar ; hon framhöll särskilt de
ras karaktärsfasthet, deras enkelhet
och uppriktighet. Madame Geffroy,
som dog år 1906, upprätthöll stän
digt förbindelsen med Sveriges ka
toliker. Särskilt intresserade hon
sig för den Franska Skolan i Stock
holm.
För närvarande är det i synner
het en ansedd katolsk tidskrift,
"L e s N o u v e l l e s R e l i g i
e u s e s", som ganska uppmärk
samt följer den religiösa utvecklin
gen i Sverige och genom särskilda
artiklar håller sin franska läsekrets
underkunnig om de händelser, som.
äro av vikt för densamma.

*
Vad som just nu frapperar en ut
länning, som \besöker Sverige, är
väl närmast ett allmänt försvngan
de av den religiösa andan. I hur
många svenska familjer har jag
icke varit, där det icke fanns
det minsta. spår av några religiösa
vanor! Jag har till och med känt
en protestantisk pastor däruppe,
som icke gick regelbundet i kyrkan
om söndagarna - ännu mindre kyr
kosamma voro naturligtvis hans
barn. ·Mer än en gång har man
svarat
mig,
då
jag
uttalat
mm förvåning över detta, att
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religionen endast levde i deras
hjärtan utan att behöva visa sig i
det yttre. Men jag tror inte mycket
på det svaret. Ty om det också
skulle förhålla sig så hos en liten
minoritet, så visar dock så mån
ga andras vana att läsa dåliga ro
maner och gärna gå ut och se på
slippriga teaterpjäser, men särskilt
de täta skilsmässorna, som förstöra
familjelivet, att de religiösa ansat
serna också "i hjärtat" äro rätt så
slappa.
A andra sidan visar elen iver, som
svenska statskyrkan för närvarande
ådagalägger att närma sig de övriga
skandinaviska statskyrkorna, de
anglikanska och ryska samfunden,
protestanterna i Tyskland, Polen
och Ungern, med ett ord hela kris
tenheten, ett verkligt behov av reli
giös enkelhet. De av hennes med
lemmar, som livas av en sann fron1het, lida bittert av sin kyrkas isole
ring och av hela det kyrkliga sön
clersmulande, som reformationen
framkallat. Också vår Katolska
Kyrka närmar hon sig åtminstone
till det yttre genom återupplivandet
av allehanda kyrkobruk från den
avlägsna forntiden. Hon har tydli
gen en känsla av att någonting fat
tas henne, att den romerska kyrkan
bjuder själen en rikligare näring.
Sålunda söker hon - nästan som
en blind, som trevar sig fram i
mörkret - i vår Kyrkas skattkam
mare vad som fattas henne och gör
detta till sin egendom. Vanligtvis
• får hon då tag · på yttre ting som
mässhakar
o. dyl.
eller
som
den klosterarkitektur, som man
i
Sigtuna
finner
den
av
grundade
Björkkvist
Manfred
folkhögskolan.
Vad
man
än
kan säga om den fromhet, det
nit och den uppriktiga tro, som
framkallat dessa · försök - k ä r
n. a n får de aldrig i sin hand. Det
enda de ha kvar att ge sina lärjun
gar är en svag kopia, som helt sak
nar liv och själ. Vi som komma
från katolska länder, vi föredraga
till och med den sträva nakenheten i
kalvinisternas gudshus framför den
na liksom vanskapta efterapning av

våra kyrkor, och vi se dem med så
mycket större misshag, som vi veta,
att under denna granna katol
ska yta i svenska statskyrkan
en kristentro skyles, som för
var dag blir allt obestämdare
särskilt
bland
dess pastorer
och professorer. Vad som synes
oss först och främst fattas i dessa ef
terbildningar av klosterlivet, det är
den s .i ä l v f ö r n e k e 1 s e n s
a n d a, den askes, som om också
ej i lika hög grad praktiserad av al
la katoliker i alla fall står som ett
ideal, som beundras även av dem
bland oss, som ej hava kraft att för
verkliga det och som skänker vår
ungdom vissa fromma vanor, som
den gifte mannen ända in i ålder
domen har kvar.
Trots allt kommer den önskan,
som nu visar sig inom svenska stats
kyrkan att verkligen f ö r s L å
k a t o 1 i c i s m e n, en ,3nskan
som på sin höjd är ett erkännande ·
av dess värde, en vacker dag också
att få sin lön. Några utvalda kom
ma nämligen då att f ö r s t å
d e n i g r u n d e n. För öv
rigt känner jag mycket väl allt det
goda, djupt religiösa, kristna, ja t. o.
m . katolska, som den svenska stats
kyrkan har bibehållit från gammal
tid.
Vad skall följden bliva av den
skilsmässa mellan kyrkan och sta
ten, som i Sverige kommer att .ske
senare än i alla andra länder, men
som en dag obönhörligen måste ske
också där? Det är omöjligt att för
utse. Men säkert är, att den katol
ska Kyrkan då kommer att göra
stora framsteg och samla många
fromma själar, särskilt om hon kan
förfoga över ett bildat . och natio
nellt prästerskap, som kan befria
henne från en utländsk prägel, som .
slrndar henne så mycket. På det
sättet kan hon - på andra sidan
Gustaf Adolf och det trettioåriga
kriget - återknyta traditionerna
från den heliga Birgitta och den he
liga Katarina, som båda äro äldre
och vördnadsvärdare än alla prote
stantismens hjältar och helgon.
J a q u e s d e C o u s s a n g e.
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AKTIVITETENS ANDA HOS FRANK:::
RI KES KATOLSKA UNGDOM.
Från en i Stockholm bosatt ung frans
man, som sj älv i sitt hemland ivrigt del
tagit i den katolska ungdomsver,ksamhe
ten, har Credo fått mottaga följande kon
centrerande bild av "s j ä 1 e n'', av det
innersta, det karaktäiristiska i denna på
mer än ett sätt så imponerande nutids
röreise.

Dagen efter Iden heliga Jeanne
dA
' rcs fest faller det sig så natur
ligt att tala oh1. Frankrikes katolska
ungdom. Ty om också jungfrun av
Orleans är allas tillhörighet och he
la vår nations hjältinna, så att hen
nes dag t. o. m. har blivit den fran
ska patriotismens officiella fest, så
får man å andra sidan icke glöm
ma, att hon sedan lång tid tillba
ka också varit själva symbolen för
vår unga katolska generations för. hoppningar. Liksom den fromma
herdeflickan från Lothringen, som
stred under fältropet "Jesus Maria",
har också den franska ungdomen i
stora skaror samlats för att taga
värvning under korsets fana. Det är
heller ingen överdrift, ifall man sä
ger att om vårt land nu blivit he
fri;t från sina olyckor, så är det
Frankrikes katolska ungdom, som
till stor del har förtjänsten av denna stora bragd.
De föregåncle generationerna ha
de måst se, hur denna härliga anda
av fädernas tro, som förskaffat
Fankrike hedersnamnet: "Kyrkans
äldsta dotter", alltmera förflyktiga
des. Det adertonde seklets sofis
mer, den antireligiösa och atheis
tiska tidsandan i förening med slen. trianen hos en skola, som skulle
föreställa kritisk men alltför ofta
avslöjade sig som hätsk och illvil:
lig, hade verkligen lyckats undan
tränga den kristna anda, som · är
en av grundvalarna för den franska
kulturen. Men då vaknar som svar
på påvarnas och biskoparnas ma
ningar, på en Ozanams, en greve de
Muns så hänförda apell under se
nare hälften av 1800-talet den katol
ska förening:srörelsen. Kunde man

ej betrakta de då begynnande Vin
censkonferenserna och katolska
grupperna som de första manifesta
tionerna av denna a k t i v i t e t e n s a n d a på det religiösa
området ?
ja, den är själAktiviteten
va
det väsentliga
kännemär
märket
på det
katolska
li
vet i Frankrike. Aktivitet i fromhe
ten först och främst. Jag tillåter mig
blott att hänvisa till de hedersvak
ter, sammansatta av män ur alla
samhällsklasser, som i tur och ord
ning under nattens timmar vaka
inför det heliga Sakramentet, som
oavbrutet är utställt både i Sacre
Creurkyrkan på Montmartre och i
· flera andra franska kyrkor. Eller
jag kunde tala om de talrika re
trätterna för ynglingar och män el
ler om våra vallfäq:ler, där den
franska ungdomen tränges bland
·
mängden. Jo, fromheten hos våra
unga katoliker är verkligen aktiv,
brinnande, varm och elen värmer
också i sin omgivning dem som äro
ljumma eller som icke alls vilja tro.
Aktivitet också i studierna: ett
mångfaldigande av de religiösa och
sociala mötena och studiecirklarna.
Dessa studiecirklar äro nästan all
tid under prästernas ledning orga
niserade på följande sätt: med
lemmarna behandla i tur och ord
ning ett religiöst eller socialt äm
ne i ett otvunget tal inför sina kam
rater. Därav kommer man slutligen
till en diskussion av de bevis, som
föredragshållaren framställt ; var
och en kan då be om upplysningar
eller framställa svårigheter. På så
säU bliva samtliga medlemmar av
cirkeln raskt och ingående förtrog
na med en hel mängd problem, och
dessa nyvunna kunskaper kunna de
så sprida vidare under privata sam
tal i familjekretsen eller ute hos
bekanta.
Slutligen en överflödande religiös
och social aktivitet. Det är omöj-
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ligt att inom denna c11t1keJs tråriga
ram uppräkna de otaliga manifes
tationerna av denna aktion, ända
från de katolska sportföreningarna
till våra kooperativa sammanslut
ningar, våra bondeförbund, nykter
hetsföreningar, sjuk- och begrav
ningskassor, det energiska arbetet
för våra katolska tidningar, för of
fentliga föreläsningar, för ungdoms
skydd, för sjukvård och fattighjälp.
En aktivitet som framträder över
allt, i Paris lika väl som i den min
sta by på landet, ja, överallt, där
det finns någon lokalförening av
"I' Association Catholique de la Jeu
nesse fran�aise". Denna förening,
som har i'. vpr 100,000 medlemmar
ur alla samhäUsklasser, har till sitt
valspråk: "Piete, Etude, Action"
(Fromhet, Studium, Handling).
Ovanstående korta framställning
torde vara tillräcklig för att visa.
[1tt den verkligen också gör heder åt
de1 ta sitt program.
Och om en omtyckt sofism vågar
påstå, att "religionen bara passar
för det okunniga folket", så besvara
studenter vid alla Frankrikes uni
versitet och folkskolor detta otrons
visdomsord med ett kategoiskt:
"Nej." Den katolska föreningen av
Paris studenter (Cercle de Luxem
b ourg) liknande sammanslutningar,
som finnas i · alla Frankrikes intellektuella centra tillförsäkra dem,
som en dag skola bliva sitt folks
ledare, i alla grenar av mänsklig
a !di.vitet en religiös och social upp
fostran, som ingen av dem skulle
behöva skämmas för. Ja, den är
förbi nu, den tiden, då Frankrikes
katoliker måste tåla allt utan att
någonsin ' kunna höja sin röst till
försvar. Genom sin fasthet och sin
aktiva tro har "la Jeunesse frarn;;ai
se" skaffat sig rätten att både sjun
ga och säga: "Nous voulons Dieu"
(vi vilja Gud).
Och eftersom vi ha talat om den
hdiga Jeanne d A
' rc i början av den
na anspråkslösa uppsats, må det va
ra oss tillåtet att ock,så avsluta den
med ett ord av Frai1krikes Skydds
helgon, ett uttalande, som för alla
våra franska katoliker, men särskilt

för vår ungdom, är ensamt det ett
helt program: "Hjälper det att grå
ta? Hjälper det att rädas? - Nej,
nu gäller det att h a n d l a och
strida."

R. M.

Sommaren grönskar och blomst
rar redan med· full prakt i den gam la trädgården bakom Credos Torn.
De stora syrenerna dofta. Himlen
är ständigt blå. Solen strålar. Till
och med den skumma natten upp
lyses emellanåt av praktfulla fyr
verkerier. Allt detta är ju endast
naturligt. Inne i tornet drömmer
man ju ständigt om sol och grön
ska, nytt liv och tidig vår.
Om högsommaren - både i kli
matisk och andlig bemärkelse påmindes Credos läsare genom pa
ter Meyers entusiastiska artikel:
P å p i 1 g r i 111 s f ä r d i förra
numret. Den vallfärd till Harald
sted som däri beskrives, kommer i
år att äga rum s ö n d a g e n
d e n 2 6 j u n i. Säkert kunna
många svenskar (särskilt skånska)
katoliker icke motstå lockelsen att
uppfriska sitt inre genom att del
taga i denna pilgrimsfärd.
Ugebladets redaktör sedan om
kring tio år,
c a n d. m a g.
N i e 1 s H a n s e n, har genom
en i sista numret av denna tidning
(N: r 2 1) offentliggjord skrivelse de
finitivt dragit sig tillbaka från sin
svåra och ansva1;sfulla post. Den
beklagliga orsaken härtill är hans
förflyttning från Köpenhan111. I en
synnerligen hjärtlig och berömman-
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de skrivelse i anslutning till avsä
gelsen uttalar ; ,Danmarks vördade
Biskop Johannes von Euch sin
tacksamhet för redaktör Niels Han
sens arbete i den katolska aktio
nens tjänst, och meddelar ytterliga
re, att han till dennes efterträdare
utnämnt den unge kaplanen vid Ro
senkranskirken Bernhard Jensen.
Credo tillåter sig att sända den nye
redaktören, som liksom sin företrä
dare är en varm vän av det skandi
naviska samarbetet, en broderlig
lyckönskan.

katolsk författare skulle behandlat
detta ämne, å andra sidan förekom
ma "Bön på reformationsdagen" av
Luther, "Olaus Petris reformations
psalm" och "Tankar inför reforma
tionsdagen" med de oundvikliga po
lemiska praktblomstren: "Den ka
tolska kyrkans inskjutna mellan
länkar skilja själen från det direkta
gudsumgänget", "Katolicismen lå
ter själen undvika denna personliga
ställning inför den levande Guden"
o. s. v. Ja, stackars katoliker ; det
är allt bra synd om oss !

Förutom de nordiske katolska
tidningarna har Credo nu också
fått en ny vän i den holländska
apologetiska tidskriften
H e t
S c h i l d (Skölden), som i tvenne
av cistersienserpatern Andreas Metz
författade artiklar ( 1 april och 1 maj
1921) med värme och hänförelse
talar om sista tidens katolska livs
rörelser i Norden, även de, som än
nu stannat kvar inom statskyrkans
råmärken.

I en encyklika, som Hans Helig
het Påven med anledning av det
stundande s e x h u n cl r a å r s minnet av Dantes död
utsänt till alla professorer och ele
ver vid de katolska universiteten,
heter det bland annat: "Dante, den
store kristne skalden, är ett levande
bevis att religionen icke kväver
utan stärker det stora snillet."

Säkert , torde det komma att in
tressera vida kretsar också utanför
vår Kyrka att läsa, vad den i nor
disk nutidskultur så initierade
m a d a m e d e Q u i r i e l l e
(Jaques de Coussange) i detta mun
mer av vår tidskrift skrives om
s venska stat s kyrkan,
sedd utif r ån Europa.
Förefaller det ej, som om detta kyr
kosamfund för närvarande höll på
att söka sig en ny plattform, då den
gamla visat sig ohållbar. Därför
haltar det liksom på båda sidor,
bejakar och förnekar på samma
gång. Vid ett studium av den mest
läsvärda av de statskyrkliga tidnin
garna: Församlingsbladet - Evan
geliskt veckoblad kan man finna in
tressanta belägg härpå. I sam
ma nummer (den 5 maj 1921) skri
ver t. ex. å ena sidan pastor Gunnar
Herrlin i Malmö sakrikt och vac
kert om "Napoleon och kristendo
men" och kaplanen Samuel Gabri
elsson i Elfdalen strider med sed
vanlig iver och klarhet för "Värdi
ga kyrkoskrudar" nästan som en

Prästerskapet i Köln
har offentliggjort en kraftig protest
mot myndigheternas beslut att i
den gamla ärevördiga staden upp
rätta religionslösa skolor. Denna för
klarar rent ut: "Den atheiska sko
lan är en olycka för barnet, som
den bortvänder från dess övernatur
liga bestämmelse. Den är en olyc
ka för familjen ty elen fördärvar
all barnslig vördnad, hängivenhet
och offervillighet. Den är en olyc
ka för staten, ty elen borttager
grundvalen för all rättfärdighet
och auktoritet." Så klart uttalar
man sig i utlandet, medan man här
i landet snällt och stillatigande åser,
hur skolan lömskt och långsamt be
rövas sin kristna karaktär.
I B
ningen
rösters
cl e n

a s e 1 har vid folkomröst
befolkningen med 6 0 0 0
majoritet bestämt sig för
k r i s t n a s k o 1 a n.

Ständigt nya sorgebudskap för
vår heliga Kyrka komma från den
nybildade T j e c k o s l o v a k i s k a r " p u b l i k e n, för när
varande väl det enda land på jor-
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den, där en reguljär kyrkoförföl
jelse rasar. Detaljer ur denna nya
kulturkamp verka blott nedstäm
mande och pinsamt) Enligt tid
skriften "Cech" ha redan över 1 00
kyrkor med våld frånryckts kato
likerna. Ibland tar sig de radika
las hat mot allt vad som påminner
om kristen tro rent löjliga uttryck.
Sålunda har doktor Alice Masaryk,
ordförande för Röda Korset i Tjec
koslovakien och dotter till republi
kens president, ingått till denna för
enings central i Geneve med bön
om att få kalla Röda Korset i sin fa
ders rike för Röda Kalken !
Tysklands katoliker ha förlorat
tvenne allmänt avhållna överher
dar, b i s k o p K i r s t e i n av
Mainz, som den 15 april avled i sin
stiftsstad, och d o k t o r B e n z 1 e r, förut biskop av Metz, som
den 20 april i det berömda bene
cliktinerklostret Maria-Laach ingick
i den eviga vilan. Också franska
tidningar tala med den stQrsta be
undran och vördnad 0111 den avlid
ne Metzerbiskopen. Så skriver Les
N ouvelles Religieuses i sitt nummer
för den 15 maj. "Han var
b i s k o p framför allt."
I E n g l a n d har hjälpbisko
pen i Birmingham, Mac Intyre av
Rom blivit utnämnd till ärkebiskop
av denna stad. Biskop Keating av
Northampton har samtidigt blivit
utnämnd till ärkebiskop av Liver
pool (enligt The Tablet, 7 maj 1921
s. 587). Samtliga engelska ärkebi
skopar och biskopar inbjuda i en
gemensam skrivelse till en stor
b i b l i s k k o n g r e s s, som
den 17-18 juli detta år skall hållas
i Cambridge. Rland annat kommer
elen berömde bibelkännaren och
engelske karclinaleri Gasquet att ta
la vid denna.
"D i e k a t h o 1 i s c h e n
Ivf i s s i o n e n" hälsar (Heft 8,

1920 192 1 ) de båda nyutnämn
da tyska kardinalerna ärkebi
skop Schulte av Köln och är
kebiskop von Faulhauber av Tvf ön
chen som stora missionsvänner, vil
ka sedan gammalt varmt intresserat
sig för Kyrkans missionsarbete. I
samn1a num1ner finnes en intres
sant skildring av elen märkliga
ma t i a n s k a k o n g r e s s
f ö r
h e 1 a I n d i e n, som
hölls i Madras den 4-6 januari
1921. Denna tycks ha bjudit på ett
rikt program, festtal, föredrag, in
gående diskussioner över praktiska
frågor, men samtidigt - på äkta
orientaliskt maner - brokiga fest
tåg i prakt och glans och till slut
ett storartat fyrverkeri.
Från Rom skriver en resande, att
v å r a B i r g i t t a - s y s t 
r a r och deras kloster nyligen
haft äran att mottaga ett be
sök, · som alldeles särskilt glatt
systrarna. En dag kom grevinnan
Maria Bernadotte för att bese den
lilla svenska stiftelsen i elen eviga
staden. Hon mottogs på det hjärt
ligaste av Moder Elisabeth och om
bads att inbjuda sina föräldrar
att under deras Romvistelse be
söka det svenska klostret, en inbju
dan som det furstliga paret gärna
antog. En vacker dag begåvo prin
sen · och prinsessan Bernadotte sig
dit ut, och systrarna hälsade dem
välkomna i den vackra trädgården,
varefter de förde dem till husets
helgedom, det lilla av systrarna
själva med egna händer uppförda
kapellet, prytt rn'ed alster av svensk
hemslöjd och träsnideri. Här bevis
tade prinsen och prinsessan den
sakramentala eftermiddagsancla k
ten. Sedan samlades man i "parla
toriet" (samtalsrummet) , där syst
rarna serverade .de svenska gästerna
the och dessa på det ·hjärtligaste un
clerhöllo sig med elen hel. Birgittas
andliga döttrar.
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F RÅN VÅRA FÖRSAMLI NGAR OCH
FÖR ENI NGAR.
Helga Lekamens fest.

Klockorna ringa så festligt i St. Eriks
kyrka , som ligget' inbäddad b land lindar
nas grönska, såsom en kyrka skall ligga i
Norden. iHögtidsklädda skaTor draga in och
s ��rt ä! d �t lill � ..templet till trängsel fyllt
a, andakt1ga. BJ orkarna ooh de vita syre
nerna, som i mängd pryda helgedomen · ut
sända sin härliga doft. Kyrkan är l,läcld
som brud, som går att möta sin bruclaum
L�för alta,ret träder den vördnadsbjucbmcl�
biskopen, assisterad av sina unga prästm·.
Han talar om det minne, s om Frälsaren
stiftat av alla sina underv,erk i Altarets
heliga Sakrament, som är Kyrkans hj ärta
och medelpunkten i hela hennes liv. 'Pro
cessionen s ätter sig i rörelse, O'l'gelns ju
beltoner brusa, klockorna i tornet sätta
! n. �a,lrika lrnrgossar med brinnande. ljus
1 handerna, vitklädda. små .flickor med
bJ.ommor och grönt följa efter k,i•ncifixet
oc'h St. Erikskyrkans fana med .. hjälte
konungens bild. Under baldakinen bu
ren av heri'ar · bland församlinge.ns ' äldrr
mecllem'mar träder biskopen mled det All rttheligaste i - qen. · vaeil,ra gyllene mon
stransen. - S9len ·bi·yter in genom de vack
ra fönstren, köreris röster blandas med
klockornas klang; rökelsen stiger i täta
skJ•ar mot - höjden o ch- andäktigt faller
församlingen i b ön på knä .; .Ja även många
av de f,rån vär tro skilda sjunl,a på: lmii
eller böja ödmjukt sina huvuden, då pro•
cessionen längsamt skrider f·ram · genom
mittgäng ut i vapenlrnse1
kyrkans
för att ,;edan återvända in i kyrkan. ''Det
är som ginge en osynlig kraft ut från mon
stransen '', sade en gång en luthersk präst.
"en kraft som tvingar alla att i ödmjuk
het tillbedja Guds käll'leks största under
verk". Välsignelsen gives vid de olika
altarena, fanorna sänkas ti,ll honnör, pro
cessionen återvänder til l högaltaret där elen
högtidliga mässan följer.
Gudstjänsten är s,lut, de många ljusen
gläckas, de troende lämna kvrkan ensam
knäböjer en fattig polsk tj änsteflicka på
elen r öda mattan. Hon plockar upp och
för andäktigt till sina läppar de blommor
och blad, som strötts på den väg. där h en 
nes hjä·r tas Hie.rre och Konung nyss skri
elit fram. Väl har hon sett h ögtidligare
processioner pä Kristi ,lekamens dag, men
hon ä1· dock lycklig i denna stund. tv
om o cl,så långt borta från sitt land oci1
sina 'fränder. så förnimmer b on dock här
sin helga moders. Kyrkans. varma kärlek.
som enar alla i tron nå Honom, som
h är dolt sig i brödets -ge,;talt och vars
lust det är att bo bland människobarnen . . .

G i I ! e s b r o d e r.

Mariakongre11ationen Auxilium
Ch1•isti11n01•um.

Trefaldighetssöndagens afton ä0·cle en i
I1ög grad anslående o ch glädjancl� högtill
rnm i St. Eugen i a kyrka, i det icke min
dre än 33 av församlingens damer ge
nom inträde. i Mariakongregationen vigcl e
sig tm den allra saligaste jungfru Marias
tjänst. Guds Moders altare var ytters·t
smakfullt dekorerat oeih en mängd brin
nande vaxljus förlänade det vackra lilla
templet en intagande prägel. Under or
gelns toner tågade. aspiranterna, två och
två in, de unga i vita kläclningar och slö 
j or, de äldre i llelt svart. Efter ett lwri
tal, som särskilt rörde sig om den sunda
Mariaanclaktens sammanhang med kri,s
tendomens grundlära : Guds Sons man
domsanammelse, närmade sig var o ch en
mecl e.tt brinnande vaxlju s Mariaaltare t
föt· att genom Prefekten anhålla om att
bliva upptagen i Mariakongregationen. D et
var för katolska hj ärtan glädjande och
stärkande att höra elen trosvisshet, överty
gelse och ,entusiasm, varmed aspiranterna
förklarade· sig villiga att sträva efter att
leva ett sant katolskt liv, avlade trosbe
kännelsen och förrättade invigningsbönen.
Sedan, ikläddes aspiranterna det blå han
det med den synnerligen vackra Maria
meclalj,en, och därpå ägde elen egentliga
upptagningen ,m m, som gjorde dem Wl
mecllemmar av den världsomspännande
organisationen, som Kongregationerna till
sammans bilda.
De nya Mariabarnens lycka fick så etl
lyftande uttryck vid avsjungandet av '.VIa
l'ias egen lovsång, Magnificat, vars delvis
tvåstämmiga utförande gjorde den nybi l
dade Ceciliaseldionen all heder. D8'Ilnas
aktivitet spordes för övrigt oförtydbart l
elen kraft, varmed alla psalmerna vid an
rlakten sjungits.
De äldre soclalerna, cl. ä. de redan kon
gregationen tillh ö•rande mecllemmarna. ha
de inbjudit de nya medlemmarna till ett
aftonsamkväm i elen katoJ.slrn förenings,l o
kal'en. Aftonen tillbragtes med musik. sång,
uppläsning av några Mariadikter, förfat
tade. av elen svenske katolske skalden Si
gurcl Dahllöf.
Kongregationens prefekt, fru D oris Het'
zog. hälsade med några hj ärtliga onl clc
nya soclalerna välkomna i föreiningen o ch
önskade dem glädje och framgång i arbr
tet för det mål de satt sig före.
En av cle äldre clamernu tolkade rlen
gläclje, varav hon känt sig besjälad virl
åsynen av de många nya mecllemmarnn.
Hon uppmanade dem tiH at.t m'ed tack
samhet s•e. tillbaka på Kongregationens
för,sta tid i Stockholm och dä.rvid särskilt
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minnas dess stiftarinna, den outtröttligt
vet•ksamma grevinnan Ledochow,ska.
net beslöts sedan att sända henne en
telegrafisk hä1sning. .',len först och sist hade vi nu att ge
uttryck ät vår tacksamhet mot lmng1,ega
Lionens nuvarande ledare P. Meyer. Mee!
det varmaste intresse och ospard möda
hade lian gått till verket. Med offervillig
ivr1· b öra vi alla uncte1'stödja de planer,
han har för kongregationens framtid. P .
Meyer tog därefter ordet, vänd till d e unga.
Framtiden m åste visa, om kongregationen
lit· sitt namn värdig. Aftonens stämning
måste omsättas i a r b e t e. Xnnu återstår
myclm.t , som endast kan näs genom sam
nianhållning och praktisk idealitet.

ar.rangerat till Strängnäs och som 'lockat
n ärmrure sextio deltagare. B åtfärden elit
varar väl över 2 timmar, men den ange
näma samvaron med likatänkande o ch
det vackra vädr,et gj orde den kort och
behaglig för Concordias mecllemmar. På
Strängnäs stadshotell intogs strax efter
ankomsten en lot•a1tig· gammaldags heder
!i.g frukostmiddag, va,rvid den glada stäm
ningen ytterligare höjdes genom ett mun
tert välkomsttal av Conoordias ordförande
ingenjör Edvard Blom. Dämefter sprid
des deltagarna för att bese den gamla,
idylliska ooh trevliga stadens ana märk
värcligh1eiter. Men redan kl ½4 e. m.
,samlades de åter framför själva domkyr
kan, som noga b esågs under lektor Isak
� -�
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På gammal grund.

Grupp av Stockholmskatoliker fraulför Stränguäs Domkyrka.

Cngdomen var hänförcl och stämnin
gen sådan man älskar att se den bland
unga lrntolslrn kristna. L ivliga tacksägel
sr1· ooll strälancle ansikten belönade ana
dem, som i stönre eller mindre grad arb•e
l a t föt' den vaokra katolska '11ögtidsaftonen.
L. S.

På utflykt.

Stocl,holms katoliker ha under de sis
ta vaclu·a vårveckorna följt den allmänna
Lrnclensen att flv frän storstadens larm
och bråk ut på "det friska landet. Näs
tan alla våra föreningar ha haft sina
utflykter. Sursum Corda-föreningen har
n,i utit av p ingstnaturen i Nacka, för
eningen Laetitia har samtidigt roat sig i
det fridfulla Marialund. Sankt ffit'iks Gil1e
Ilar uppsökt sin sedvanliga fotbollsplan.
.vfe.n utflykten framför andra var väl än
rlå lien resa som föreningen C o n c o r
d i a C a t h o 1 i c a annandag pingst hade

Fehrs ,,änliga och initiernde ciceronskap .
Det är ju med .starkt b landade känslor en
svensk katolik ,r ör sig på en sådan plats som
Strängnäs gamla katedral. Den är ju om
sorgsfullt och pietetsfullt restaurerad, väl
l1ållen och utsmyckad mecl allelrnnda bil
Llet· . Men dessa ge - uppstaplade bred
Yicl yaranclra - mera intryck av muse
mn än aY kyrka. Och en viss bitterhet,
el t �,ri ss t vemod har ma·n svårt att hålla
trnrta . Concordias intresse var nog också
6 anska flulduerancle, inför det berömda
altar.sl,åpet varmt och spontant, inför
Karl IX :s reliker mera artificiellt och
h övligt. Redan Jd. 5 måste de utfärdande
Stockholmskatolikerna lämna biskop Rog
ges gamla säte och på en överfylld båt
anträda återfärden till huvudstaden.
Concordia Catholicas sedvanliga sön
clag,s- och torsdagssarnmankomster å för
eningslokalen inställas under sommarmä�
naderna.

JUNI
1. Onsdag. irnom oktaven av Knisti · Lek.
fest.
2. Torsdag. Oktavdag av Kristi Lek. fest.
3. Fredag. Jesu helig,a hj ii,rtas fes,t,
4. Lördag. St. Franciscus Caracciolo B ek.
5. Söndag. Tl'edj e efter Pingst.
6. Mänclag. S. Norbertus Bis-k . B ek.
7. Tisdag. Ferialclag.
8. Onsdag.
9. T,orsclag. St. Primus ooh F elicianus
Mart.
10. Frecl'ag. St: Margareta, clrottn. jungf.
11. Lördag. St; Barnabas. Apostel.
12. Söndag. Fj äi•de efter Pin9st. (St. Eskil
B isk., Ma,r-t.)
13. Måndag.
St. Antonius cle Padua
B ek.
14. 'Disdag. St. Basilms Mag,nus. B isk.
Kyrko!.
15. Onsdag.
St. · Vitus och Moclestus.
Mart.

S o c k •e n- eller f ö r .s a m 1 i n g s ik y r l{ a
är elen där en kyrkoherde är· lrnnoniskt
installerad och som ä>r. meclelpunklen för
församlingerns ( socknens) kyrkli"ga i'rv . F i
l i a l k y r'k o r (clotterk°i•rkor.") . som admi
nistrativt · ]ycla unclet· en församling&kyrka,
ocl1 i vifä1en gudstjänsterna ombesörjas av
moclerkyrkans prästerskap. KaipeH Irnlhlas, mindre gudst.j änstb yggna
rter e•lllier tlilllbyggnad'er fä1Ll större kyr:Jmr.
Ord·et hlir•ledes av ,la,t. ( cappa d. v. s. man
tel, näml'iigein elen h. Martin rrnantel, som
de 11ranUdi s'lrn korruurngarna bru1rndle. föra
med sig i krig och förvara i det tällt 1
vi1J1k�t den Il. mlässan :1ästes. - Namnet
silrnJlle även kunna ,hämtats av ordet caprpa,
skyddsrn/ante!l för reH&er. I b äg;ge fä.filen
heteolmar kaip eLI en ·ort som tjäJnair tHJl
förvanand'et av ,I'1e1ilker. - Moo sactajer
mellan o f f e n t I i g a k a p e 1 1 o<Jh p r i
v a t a. De förstnlämncla i vilka regelbunden
gudstjänst äger rum och där var och en
kan uppfylla sin sönclagsplikt. De privata
eller s. k. orntorierna äro blott b estämda
för enskild andakt t. ex. för en familj . En
!Jll'ancln' h11g av b äg,g,e s>Lagien äno de ha,lrv
offenWga t. ex. ,sjulGhus, seminarier, fän
gel,ser, däri des,sa,s innevå!nm· e meri ' inga
n,nflr.a knnna uppfyHa sin söndagspl'ikt.

16.
17.
18.
1 9.
20.
21 .
22.
23.

Torsdag. J<' erialdag.
Fredag. Feri-aldag.
Lördag·. Ferialclag.
Sönda!J.

Femte efter pingst.

Mfin cl ag. St. Silverius, Påve, Ma.r t.
'fisclag. St. AloJ•sius Gonzaga, B ek.
Onsdag. St. Paulinus. B i sk., Bek.
Torsdag . Vigilclag till ,T oharn,nes· Döp.
fest.
211. Fredag.
(Midsommardagen ) St . .Tohannes Döp1a.ren.
25. Lä<rdag. St. Gulielmus, Abbot.
26. Sönda9. Sjätte efter Pingst.
27. �1[åmdwg inom oktaven av St. ,J ohannes
Döp. fest.
28. Tisdag. (Vigilclag till St. Petr. o.
Paul fietst. ) St. Leo påve.
29. Onsdag. St. P.etrus ooh Paulus, apost
lafurstar.
30. 'Dorsdag. Den hel. apost. Pauli åmin
m,J,se.

Sådana, ,]rnpeiH ä1•0 t. ex. i Stockho1m 1rnpBl
let i Sti-fte�1s cn Osikarn I mhme orih i Fram
ska sklo�run .
D e t k r i s t n a g u cl s h u s e t söker i
själva byggnaden giva uttryck åt clet.
oänclligas, icle, men vill ocl,s/\ låta kris
tenclomens i dcer komma till sin rätt.. I
elen katolska ky1,lwbyggnaden är därför
i ngenting av en slump eller u tan betydelse
och därför bes.tå de mest. ,noggiranna före
skrifter vid en kyrkas byggande. Den
bör om möj ligt. byggas pä en något u p p.
h ö j cl p l a t s, clå den är en b ild av Kri
sti på klippan byggda Kyrka, Guds heliga
stad på berget. Henne,s läge skaH vara
om möj ligt i riktningen från väster til l
ö s Ler med koret och a 1 t a ,r e t med Kristus,
clet sanna ljuset, vår andliga sol i ö s t e r.
Som grunclform. för en kyrka har man
sedan äldsta tider sökt hålla fast vid
k o ,r s e t s f o r m. B enämningen "s ok e p p''
på långhuset härrör av liknandet av kyr
kan med Petri skepp, ant)•clande att män
niskan blott i clet skepp vars styrman är
den hel. Petri rättmätige efterträdare
lyckligt kan företaga resan övPt' livets
sto,rmuppfyllcla h av.

L inlcoln B loms B oktry ckeri , Stockh olm 1921 .
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KY R K L I G KA L E N D E R
Juli

i. Fredag. Jesu dyrbara . blod.
hj !ktas fredag. )

(Jesu

2. Lördag: Marias besök hos Elisabeth.

a.

Söndag. Sj unde efter Pingst. (I högm.
St. Petrus och Paulus)

4. Måndag. Dag inom, okt. av Petr. och
Paulus.
5. 'rlsdag. S� Antol).ius M. Zacca'l'la. Bek.
6. Onsdag. Oktavdag av St. Petri och
Paul.
7. Tor�ag. St. Cyrillus och Methodius.
Bisk. Bek.
8. Fredag. St. Elisabeth, drottn. änka.
!J. Lördag. St. Maria in Sabbato.

17. Söndag. Nionde efter Pingst.
18. Mändag. St. Camlllus de Lellls. Bek.
19. Tisdag. St. Vincentius a Paulo.
Bek.
20. Onsdag. St. Hieronymus Aemllianus.
Bek.
21. Torsdag. St. Plraxedes. Jungfru.
22. Fredag. St. Maria Magdalena. Bot
görerska.
23. Lördag. St. Apollinoris. Bisk. Bek.
St. Birgittas dödsdag.
24. Söndag. Tionde efter Pingst.
25. Mändag. St. Jakobus. Apostel.

10. Söndag. Attonde efter Pingst.
ii. Måndag. Sverige.s skyddshelgons Amln�
nelse.
12. Tisdag. St. Johannee Gualbertus.
Abbot.
13. Onsdag. St. Anacletus. Päve. Martyr.
14. Torsdag . St. Bonaventure. Blsk. Bek.
Kyrkolär.
15. Fredag. St. David. Anbot.

16. Lördag. St. Maria de Monte Carrnelo.

26. Tisdag. St. Anna. Den h. Jungfruns
moder.
27. Onsdag. St. Pantaleon. Martyr.
28. Torsdag. St. Botvld. Martyr.
29. Fireda:g.

St. Olof.

Konung.

Martyr.

30. Lördag. St. Abdon och Sennen.
31. Söndag. Elfte efter Pingst. St. Hele
na. St. Ignatius . .

Kyrkliga Kungörelser.
St. Eriks I,yrka.

under månaderna Juni, Juli och Augusti läses den stilla hel. m�san kl. 8 f. m.
ä såväl söndagar som vardagar. Helga Lelmmens Gille.

Fredagen den 3 Juni. Högtidlig invigning till Jesu hel. hj ärta kl. ½8 e. rn.
Fredagen den 1 Juli Rosenkra:nsanda:kt kl. ½8 e. m.
K o m m u n i o n m e n l n g.
Juni, Större förståelse för våra famil j ers högtidliga invigning till Jesu hel.
hj ärta. - Juli. Vär helige Fader Benedikt XV.

L___,_____________________,

A.-B. DAVID ANDE-RSE-N & CoMP.
KGL. HOfJUVEttRF\Rt
4 fRED5Gf\Tf\N

RIKS 43 10

f\LL/'\, 71 87

Pärmar Hll Credo.
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Pärmar till Credos första årgårig 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

Ivar öhrnbergs Bokbinderi,
Observatorieg. 4

Stockholm.

CORMERYS
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Drottninggatan 32
S TO C K H O L M

Fram kallar,
K opierar,
Forsfarar.

',

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

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

Thomas a Kempis

Intronisationen

Kristi efterföljelse

Pater Joachim SS. C. C.
Pris 1 kr.

Ob�.! Nedsatt pris Kr. 5 . .
Passa tillfället! Endast ett fåtal ex. kvar.

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

Från grundtexten översatt av
0. j. V. ERICSSON.

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

