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THOMAS A KEMPIS: DE VITA ET BENE�
FICIIS JESU CHRISTI.
I. 18. Om Jesu härliga under och
barmhärtighet.
Jag välsignar och tackar dig,
Herre Jesus Kristus, du Guds kraft
och Faderns visdom, för dina här
liga tecken och mäktiga under, med
vilka du lyste som världens ljus
och till ditt evangelium drog de
otrognas sinnen; i det du genom
dessa tecken och vittnesbörd klar
ligen bevisade dig vara Guds Son,
som kommit i världen för att för
lossa människorna.
Jag prisar och lovar dig för din
outtömliga kärlek, att du visade dig
så huld och barmhärtig mot alla,
att även fattiga och svaga, ja, ock
så de största syndare vågade nalkas
dig; ty du lät dem fritt få tala till
dig och vidröra dig.
Välsignade vare dina ögon mer
strålande än solen, vilka du huld- ·
rikt upplyfte mot de skaror, som
kommo till dig, över vilka du var
kunnat dig och icke lät dem för
smäkta, såsom då de åto i öknen
och vordo mätte.

Välsignade vare dina händer,
som du glatt utsträckte över fattiga,
sjuka och lidande, då du genom
viclröranclet av din heliga lekamen
botade dem från varje krankhet
och krämpa.
Välsignade vare dina späda föt
ter, som trampade många tröttn
fjät och ofta besudlades av stoft för
själars frälsning, då du i bergsbyg
den och på fjällen utsådde det evi
ga livets ord.
Du stadfäste också din lära med
1näktiga gärningar. Du lät den lrnlte
gå, den blinde se, de spetälska bli
va rena och de döda med Guds bi
stånd åter resa sig ur sina gravar.
0, höge Jesus, världens ljus, Is
raels Frälsare, vårt liv, vår krafi
och vår ära, se till min svaghet· och
fördriv ur mitt hjärta varje ond bii
jelse. Upplys min själs öga, attjag
��1å se soluppgången av höjden.
Oppna mitt förstånds· öra, att jag
må höra, min Gud, vad du siiger
mig.
Res mig upp från tröghetens säng
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att jag må vandra från· kraft till
kraft. Låt mina fötter vandra på di
na budords vägar och stärk mina
svaga händer till flitigt verk.
Rena mig från köttets spetälska,
hela mig från all arghet, nedslå hos
mig allt högmodigt prål, befria mig
från allt som uppväcker min avund.
Bevara mig från frosseri, driv bort
från mig girighetens fördärv och
återhåll inom mig alla köttsliga be
gär. Ty dessa det sjuka hjärtats
starka lidelser och de onda andar
nas hemliga retelser kunna botas av
dig, Herre Jesus, ja, de kunna
snabbt förjagas genom kraften av
ditt ord.
Ty ingen förmår hela dessa and
liga sår och verka helgelsens verk
i vårt hjärta utan du allena, Herre
Gud allsmäktig. Du talar och det
varder; du befaller och det sker.
Säg därför till min själ: "Var
ren," och den skall varda ren. Be
fall den onda anden, som så ofta
frestar och orenar mig: "Gå ut ifrån
människan och kom icke vidare dit
in." (Mark. 9: 25)
Säg till min själ vid varje ny be
drövelse: "Jag är din .frälsning
Frukta icke." (1 Mos. 15: 1) Ja,
säg du allenast ett ord, och min själ
skall varda helbrägda.

IV. 4. Bön om elen Hel'ige Andes
g;åvor till ett skydclmot åtskilliga
sj!älens krankheter.
Kom, o kom, du Helige Ande,
med alla dina håvor och fördriY
från min själ satan och alla hans
gyckelbilder, med vilka han så ofta
söker förvirra mig under mina bö
ner och betraktelser! Kom, du mil
da ar!avind, och andas med din kär
leksglöd på mitt hjärtas örtagård
och utbränn ur mitt hjärta all sin
tig begärelse, att tacksägelsens väl
lukter må uppstiga därur under ett
reg11 av tårar, i förkrosselse över
alht mina synder och under ljuvlig
erinran om alla dina välgärningar.
Kom du hulde Hugsvalare och led
mig upp ur den mörka bedrövelsens
djup, medan du tänder ljus i min
själ, förhoppningen om en .::vig ro

efter den korta vedermödan. Mot
själens missmod styrke du mig med
ditt ord, med psalmer och lovsånger. Mot vredens anstormning hål. ler du, o Gud framför mig din tåla
mods sköld. Mot feg människo
fruktan inskärpe du hos mig fruk
tan för p.öden och det eviga fördär
vet. Ty vem skulle icke bäva för
din mäktiga vrede och för ett straff
utan gräns? Emot fåfänglig äre
lystnad och flärd läre du mig att
betrakta min egen brist och andras
dygder. Emot tanklöst tal läre du
mig att bevara tystnad. Emot löjen
och skratt, som icke hövas, ville du
avlocka mig suckar och tårar! Ty
bättre är ymnigt gråta än fåvitskt
le. Emot en bekymrad och förströdd
uppsyn värdigas du för mina ögon
framställa Jesus korsfäst för mig.
Emot all klädernas prakt visa mig
maskarnas förruttnelse. Emot köt
tets brånad visa mig de dödas gra
var. Emot bägarens vin räck mig
Kristi bittra galla. Emot världens
fåfängliga nyheter och rykten för
tälje mig du gudomliga hemligheter.
Emot ändlösa fabler täpp snarligen
mina öron, att intet förgiftat tal må
tränga in genom dess galler.
Emot sysslolösheter i gatuhörnen
eller gillesstugorna bind mig du till
händer och fötter med din fruktans
hand, att jag ej må falla i allehanda
frestelser. Emot den arga bitter
heten och svårmodet ingjut i mig
din mildhets och stillhets ande.
Emot de mörka misstankarna mot
mina medmänniskor ingiv mig du
att tänka gott och högt om min
nästa. Emot den oförrätt man till
fogar mig förläna mig tålmodighet
och håll mig tillbaka från hämnd,
att jag icke måtte förlora den _krona,
som i himlen är beskärd åt dem
som lida smälek. Emot min själs
mångahanda krank.heter tillhanda
hålle mig du dina krafters läkeme
del och de helga liirarnas örter.
Emot den syndiga vanan give du
mig kraft att göra våld på den för
därvade naturen för det eviga livets
skull. Emot arbetets mödor för.
läne du mig nåden att bevara hjär
tats lugn under tacksägelse och bön.
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Emot misströstan i allehanda mothulda omsorg, du gode Helige Ande,
gångar gi� m_�g skic�lighet att hy�a I du �in Hugsvalare, min hugnad i
_
all mm vedermöda. Amen.
en fast fortrostan bll dig och dm

BIBEL ELLER LÄROÄMBETE.
Il.
Om det är Kristi uttryckliga vilja
att hans lära intill världens slut ren
och oförfalskad skall antagas och av
alla människor bekännas - såsom
vi sågo i vår förra artikel - så·
säger det sunda förnuftet, att den
na lära måste kunna kännas av en
var i alla tider, således icke hlott
under Kristi eller apostlarnas tid
utan även under senare tider, nu
lika väl som i det första århundra
det, och vid världens slut lika väl
smn nu.
Står detta nu fast för mig "jag
måste antaga och bekänna Kristi
lära" så frågar jag omedelbart: "Var
finner jag Kristi lära?" Men se, det
är här människornas meningar skil
jas och gå i olika riktningar. De
religionssamfund, som kalla sig
kristliga, äro närapå oräkneliga och
en var påstår sig hava Kristi lära.
Man söker visserligen att sätta den
na företeelse i överensstämmelse
med Kristi vilja, i det man påstår att
dessa olika trosbekännelser hlott äro
olika former av en och samma san
ning. Men att detta försök är få
fängt, framgår av elen ofrånkomliga
grundsatsen, att sanning aldrig kan
stå emot sanning. Två satser, som
motsäga varandra, kunna omöjligt
på samma gång vara sanna. För
tydlighetens skull må följande exem
pel anföras: Vi katoliker säga, att
Kristus sannerligen, verkligen och
väsentligen är närvarande i Altarets
heliga Sakrament. Kristus är där
närvarande hel och odelad, såsom
han i himmelen tillbedes av änglar
och helgon. Brödets väsen har för
vandlats till Kristi sanna lekamen
och blod. Av brödet är endast ge-

stalten kvar. Vi knäböja inför den
hel. Hostian för att tillbedja Kristus.
Annorlunda troende kalla sådant
avguderi eftersom de icke antaga
den katolska lärosatsen om Kristi
sanna närvaro i Altarets hel. Sak
rament. De säga därför: I katoli
ker tillbedjen och dyrken bröd. Se
där således två satser som fullstän
digt motsäga varandra. Katoliken
säger: Jag tillbeder Jesus Kristus.
Annorlunda troende påstå: du till
beder bröd. Nu är det icke svårt
att inse, att dessa två satser aldrig
på samma gång kunna vara sanna
och i evighet icke kunna bliva san
na. Antingen det ena eller det rm
dra måste vara sant, men båda på
ståendena kunna på samma gång
omöjligt vara sanna, lika litet
som något som är vitt på samma
gång kan vara svart. Något kan
väl vara vitt och sedan hliva svart,
men aldrig vara svart och vitt på
samma gång. Att vilja tillämpa en
sådan dårskap på Kristi lära, är att
göra Kristus själv till en dåre. Ja
det är ännu mera, det är att göra
Kristus, den eviga sanningen till en
lögnare, vilkens "ja" icke skulle
\'ara "ja", vilkens "nej" icke "nej".
Andra som representera den rena
subjektivismen göra religionen till
en känslosak och fråntaga på så sätt
religionens sanningar allt objektivt
värde. I en levande religion, så säga
de, finns intet, som ej är föränder
ligt, intet som icke måste ändras. Åven detta påstående bör icke för
våna oss, ty Gud själv har varnat
oss därför. Han själv har förut
sagt, att sådant skulle inträffa.
"Bland eder själva", säger Aposteln
Paulus, "skola män uppstå som sko,
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la tala förvända ting, för att draga
lärjungarna efter sig". Apostlagärn.
20, 30. - :Men medan irrläror upp
stå, växa och spridas förbliver dock
Pauli ord alltjämt sant, att Kristi lä
ra icke ändras. Den sanning, som
Han pedikat, är oföränderlig lik
som Han själv förbliver oföränder
ligt densamme. "Jesus Kristus i
går och i dag, densamme i all evig
het", säger Aposteln Paulus och
därför tillägger han förmanande:
"låten eder icke förföras genom al
lehanda främmande läror."
Varje allvarlig människa, som vill
undvika villfarelser och tjäna Gud
med uppriktigt hjärta, söker därför
den säkra vägen som leder till Kri
stus ·och hans lära, Huru bedröv
ligt är det icke att så många olika
viigar utpekas, som säkerligen icke
föra till Kristus. Bleve människor
na tillfrågade om Kristi sanna kyr
ka, om hans enda sanna lära, så
erhölle man av tio människor kan
ske lika många olika svar. Och
ändå finnes det blott en Kristus, en
sann lära, en sann kyrka.
Om således av många olika reli
gionssamfund med varandra niot
sägande bekännelser en var för sig
påstår sig äga Kristi sanna lära, så
är ,det absolut förnuftsstridigt, ty det
sunda förnuftet säger, att sanningen
är en och odelad. Varje allvarlig
människa frågar sig då, "men var
iir då Kristi kyrka; var är hans san
na kyrka?" Ty man sällar sig icke
blindvis till vilken som helst bekän
nelse, utan man fordrar först bevis
på sanningen, framför allt då det
här gäller den allraviktigaste fråga,
varpå vår eviga salighet beror.
Nåväl, vad säger oss det sunda
förnuftet angående den säkra kun
skapen om Kristi 1·ena lära? Det
sunda förnuftet sägei· oss följande:
Vill Kristus att alla människor skola
tro och bekänna hela hans läl'Cl, så
att de vilka av egen förskyllan un
derlåta det, skola dömas och gå för
lorade, så måste det val'Cl möjligt
att kunna läl'Cl känna hela hans läl'Cl;
då måste det vara möjligt för alla
människor. Det vore ju den största
dårskap att vilja förplikta alla män-

niskor till tron på en lära - oclt det
ta vid straffpåföljd av evig fördö
melse - om det icke vore möjligt att
komma till kunskap om densamma.
Sådant skulle rent av vara i strid
med Jesu oändliga barinhärtighet
och kärlek. Vårt sunda förnuft sä
ger oss således, att vi på ett lätt och
enkelt sätt böra kunna få kunskap
om Kristi lära. Alltså ingalunda ge
nom vetenskapliga forskningar. Ty
fordrade kunskapen om Kristi san
na lära idkande av teologiska, filo
sofiska och andra dylika studier, så
skulle blott få människor kunna
komma till sanningens kunskap.
Men häremot står Kristi uttryckliga
vilja att "alla folk", hela skapelsen
skall känna och bekänna hans lära.
Det hittills anförda kan sålunda
sammanfattas:
1. Kristus har predikat blott en
läl'Cl. Det finnes således blott en
sann lära. Två varandra motsägan
de läror kunna omöjligt samtidigt
vara sanna.
2. Denna ena sanna lära måste
lrnmw finnas och igenkämws.
3. Denna ena sanna liira är av
sedd för alla människor; alfa män
niskor som skola leva intill värl
dens slut måste således kunna finna
den.
4. Flertalet av människorna är
icke vetenskapligt bildat; för den
skull måste man även kunna lära
känna Kristi lära på icke-vetenskap
ligt sätt.
5. Och därför på ett liitt och
enkelt sätt men på samma gång mc<l
fullkomlig visshet, så att all fruktan
för villfarelse är utesluten.
Om allt detta icke vore sant, så
måste man kunna säga:
1. Kristus vill icke att hans rena
lära skall omfattas av alla männi
skor, - men detta står i strid med
hans oändliga kärlek och rättfärdig
het, i strid med hela hans återlös
ningsverk, i strid slutligen med hans
uttryckliga vilja, enligt vilken han
befallde sina apostlar: Prediken
evangelium för hela skapelsen.
2. Eller: Kristus vill nog att alla
människor skola lära känna hans
lära, men det fattas honom till-
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räcklig insikt och makt att välja det
till detta ändamål lämpliga medlet
- men detta vore icke överensstäm
mande med hans oändliga vishet
och allmakt.
3. Eller: Kristus vill nog att alla
miinniskor skola komma till kun
skap om hans lära, han har också
valt det därtill lämpliga medlet, men
människorna kunna under de sena
re århundradena icke längre erhål
la tillräcklig visshet om detta medel,
så att den ene anser ett vara det

tl \. Kristus utvalda medlet, en annan
ett annat - men även detta är i
strid med hans oändliga vishet, var
med han förutser allt. För den skull
måste det medel, Kristus har valt
för att åt alla kommande släkten
överlämna sin lära, kunna kännas
och tydligt bevisas av oss och alla
människor, vilka skola leva intill
världens slut. I en följande artikel
skola vi närmare skärskåda detta av
Kristus utvalda medel.
G. M. K u i p e r s.

OM NÅGRA AV DEN KATOLSKA FILO::
SOFIENS BEVIS FÖR GUDS
TILLVARO.
I en tänkande modern prote
stants inre råder en ständig slitning.
Hans intellektuella fordringar dra
ga honom åt ett håll, hans religiösa
längtan åt ett annat. Ty hans på
den kantska filosofiens principer
grundade livsåskådning säger ho
nom, att man · intet kan veta om
religionens innehåll: intet om sjä
lens odödlighet, intet om belöning
for dygden och straff för lasten, in
tet om Guds tillvaro. Kant lärde ju,
att vår kunskap ej kan nå fram till
själva verkligheten, till "tinget i
sig", emedan vårt förstånd är inne
slutet i sina "kategorier." Då de
grundtankar, varpå det religiösa li
\iet vilar, ej längre av Kant kunde
hänföras till vetenskapens område,
gav han dem en plats på trons.
Han insåg nämligen, att ett .mora
liskt liv ej vore möjligt utan dem.
Denna uppdelning är typisk för he
la den moderna protestantismen:
vetenskapen och förståndet visas åt
e,tt håll, religionen och tron åt ett
ai1.rn1.t. · Härav blir en följd, att en
modern protestant ej på en gång
kan vata fullt trogen mot sitt för
stånds intellektuella och sitt hjär-

tas religiösa krav. Somliga bli en
sidigt förståndsmässiga, andra lika
ensidigt "känslotänkande." Alltså
blir resultatet å ena sidan en irreli
giös vetenskap och å den andra en
kulturfientlig religiositet. Våra da
gars protestantiska ungdom står in
för ett pinsamt alternativ: antingen
religiös men intellektuellt inskränkt
eller till förnuft utvecklad men
ogudaktig.
Både i historien och samtiden se
vi talrika exempel på personer· som
blivit olyckliga genom denna sönd
ring mellaii människans ädlaste
krafter, vilka i stället äro skapade
för att samarbeta. De nordiska hög
s).rnlorna , och universiteten behär
skas i det hela av. en ogudaktig ve
tenskaplighet, de nordiska prote
stantiska kyrkorna och inissionshu
sen av en till sin innersta princip
kulturfientlig religiositet. Vår ung
dom slites ytterst sett mellan fritän
keri och pietism.
Under somliga epoker härskar
den ena riktningen företrädesvis,
under andra den andra. Pietisters
han� . bli ofta . fritinJrnre och "Vice
versa.

Kant har blott givit den moderna .
for�en åt denna själ�liga söndersli
tenhet. Historiskt sett går den till
l;mka till µutp.er, . som lärde, att
människans natur i sig själv är ond.
Själv anknöt reformationens fader
t.ill medeltida. heresier, som i sin.
ordning stammade från forntidens
gnostiska och manikeiska kätterier. .
· För att bidraga till ett återställan
de av den förstörda harmonien mel
lan religionen och förståndet, för
att hjälpa våra landsmän, att helt
och utan störande motsättning
få använda alla sina andliga
krafter, att fullständigt få vara
människor i ordets ädlaste mening,
kunna vi hänvisa dem till den ka�
tolska filosofien, som på en gång
är konsekvent. vetenskaplig och bil
dar ·den bästa tänkbara gmridval
för den uppenbarade kristna religionen.
D en bygger på en helt annan
kunskapsteoretisk grundval· än det
från Kant utgående tänkandet. Om
det · senare konsekvent tillämpades
skulle vetenskapen bli lika omöjlig
som religionen, emedan det ju även
är vetenskapens uppgift att föra oss
i kontakt med den verklighet som
ju enligt · Kant är ständigt fö1·borgad
för varje mänsklig blick. Om de
moderna protestanterna hade för
måga till logiskt tänkande skulle de
alltså lika litet kunna smickra sig
av att vara vetenskapliga som reli-1
giösa. - D en katolska filosofien,
som bygger på de positiva elemen
ten i det antika hedniska tänkandet,
har alltid insett och lär fortfarande,
att vår forskning kan nå själva
verkligheten, realiteten i sig.
För att blott nämna ett exempel:
i självmedvetandet gripa vi omedel
bart en del av verkligheten, vårt
eget själsliv, vår tanke. Här kom
ma vi alltså i omedelbar kontakt
med "varat", "tinget" i sig. D et
väsen, som tänker och det som
genom självbetraktelsen blir före
mål för tariken bli här ett och det
sa:o)i1i.a. Och tankens lagar visa sig
då . också för . oss icke blott som
prin'cipei· · för vårt tänkande utan
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också som nödvändiga egenskaper
hos själen som tänker. Dessa lagars
r ealitet k unna vi alltså ej förneka,
om vi ej skola förneka vår egen till
varo. Följaktligen hava dessa lagar
ej blott ett subjektivt och psykolo
giskt utan även ett objektivt och
metafysiskt värde. Till dessa för
ståndets principer höra identitetsla
gen (A A ) och lagen, att allt
verkligt existerande måste ha sin
tillräckliga gmnd.
.·
Tack vare denna utgångspunkt
blir nu vetenskapen möjlig, och den
blir t. o. m. en fast och solid grund
val för teologien. De empiriska v e
tenskaperna bli möjliga och filoso
fien kan svara på våra frågor efter
världens och livets innersta väsen,
upphov och mål.
.
.
Filosofiens krona är metafysiken
eller vetenskapen oro alltings ytter
sta grunder. Och dennas topp bildas
av den rationella teologien, läran
om v:id människan genom sitt eget
förstånds krafter, utan hjälp av up
penbarelsen, kan v eta om Guds till
varo, om hans egenskaper och om
hans förhållande till världen.
Filosofien kan alltså i sin helhet
definieras som "den vetenskap som
utgår från den mänskliga själen för
att lyfta sig ända till den första
orsaken, ända till Gud" eller
"vetenskapen om själen, om värl
den, om Gud och om deras förhål
lande till varandra." Bossuet har
sagt: "Visheten består i att känna
Gud och att känna sig själv. " Och
Maine de Biran har på ett ställe
skrivit: "Det finnes tvenne poler
för all mänsklig vetenskap: den
mänskliga personen, varifrån den ·
utgår, och Gud, till vilken den strä
var hän."
Hur kunna vi veta något 01n
Guds tillvaro. Utgående från iakt
tagelsen och erfarenheten, höjer sig
vårt förstånd med hjälp av tankela
gama up p till alltings yttersta grund
och mål, till Gud.
Gudsbevisen kunna delas i två
grupper: de fysiska och de mora
liska.
Världen är sammansatt av till-
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fälliga ting · o�h ;v:äs�n , d. · v. . s.
4v föremål, ·som, visserligen exist�ra
in.en lika väl . kunde . . tänkas såsom
.
ifke . ägande • tillvaro. De ha alltså
ej · orsaken . till . · sin verklighet
bos sig själva utan hos något an°
uat. Detta . i sin tur . måste hava
up.p ståUgenom ännu något annat. o.
v. ända tUI dess :i.narr kommer till
ett, väsen som i sig själv bär grun
den · till sin · existens, ;:i.lltså . är
nödvändigt, d. v. s; till Gud. Detta
Gudsbevis kallas. beviset genom den.
nödvändiga g�unden.
Panteisterna säga, att detta nöd
vändiga . väsen ej, är personligt utan
världen själv i sin helh�t, betraktad
som ett enda, 9än(]ligt väsen, vilket
visserligen är . ofullkomligt men . i
ständig, utveckljng, häl). mot en
i1llt högre fullkomlighet. Denna
åsikt är omöjlig. Ty . varje män
niska måste äga en. orsak till sin
verklighet, som har.alla de egenska
per som hon själv har, alltså är
personlig. Det opersonliga kan ej
frambringa det personliga. Då
skulle det högre framgå ur det läg
re, vilket är ett brott mot tankela
gen, att allt måste ha en . till
räcklig grund för sin tillvaro.
Andra ha invänt, att man kan.
tänka en serie av varelser som i cir
kelordning frambringa varandra.
Denna ide visar sig också omöjlig
vid en djupare eftertanke. Om man
för enkelhetens skull reducerar till
fyra de väsen, som ma;n antar öm
sesidigt skulle frambringa varandra,
då skulle A frambringa B, B produ
cera C och C ge liv åt D och D åter
vara upphov till A. Man kan stry-,
ka mellanlederna B och C, som en
dast tjäna till att överföra. kausali
t,eten. · Då kvarstår den absurdite
ten att A skulle på en gång fram
bringa D och vai'a frambragt av D,
alltså att A skulle på en gång vara
före och 1 efter. D.
Alltså måste efter Bacons ord
"hela denna kedja av osjälvständiga
orsaker fästas vid den första orsa kens tron", vilken är Gud. ·
Ett annat fysiskt bevis för Guds
tillvaro ·. är det teleologiska. . Bossuet

s.

har formulerat det på följande sätt:
"Allt, som visar ordning, väl avväg
da : proportioner; medel ägnade att
uppnå vissa mål, visar också en av
sikt, en förut bestämd mening och
följaktligen en . intelligent orsak.
Men · världen är en byggnad, där
överallt framträder den mest be
undransvärda ordning, de bästa dis
positioner för att nå bestämda rnåL
Alltså är den ett verk av en intelli
gent orsak."
Den första premissen, att endast
en intelligent orsak kan skapa ord
ning, är självklaL Den är en till. lämpning avi kausalitetslagen: ingen
verkan utan sin tillräckliga orsak.
· · Finnes då denna ordning, denna
ändamålsenlighet i världen? Man
skiljer mellan två slag av ändamåls
en1ighet: en inre och en yttI"e. Med
den förra menas lämpandet av alla
en varelses delar för uppehållande
och utvecklande av denna varelses
liv. Med den senare menas avpas
sandet av en varelses liv och verk
samhet för en annans behov. Den
senare ändamålsenligheten är osä
ker · i många fall. Man kan alltså
misstaga sig, om man påstår, att få
rens ändamål är att skaffa männi
skorna ull och sockerbetans . att
skaffa dem socker. Men man t>edra
ger sig inte, om man påstår, att få
Fets ull är ·bestämd att . värma det
samma, att sockerbetans must och
potatisens .stärkelse tjäna till upp
lagsnäring för dessa växter.
Beträffande den inre ändamåls
enligheten . finnes intet mera bevi
sande än att betrakta en levande
varelses byggnad och den noggran
na avpassningen av dess organ för
de funktioner soni de skola fylla.
Då Littre studerade ögat, vände han
sig till tanken, att naturen är danad
för bestämda mål. Av samma an
ledning sade Newton: "Kunde den
som har byggt ögat vara okunnig
om optikens Jagar." Vissa djurs
instinkt är nästan lika förvånande
i sin änd�målsenliga verksamhet:
spindelns, biets, myrans, bäverns.
Himlakropparnas rörelser; jämvik
ten och ordningen i universum är
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kanske det mest storslagna och su
blima beviset för tillvaron av en in
telligent ordnare av världsalltet. Då
någon frågade Newton efter ett be
vis för Guds tillvaro, pekade han
uppåt himmelen och sade: "Se där,
Coeli enarrant gloriam Dei, him
larna förtälja Guds ära."
Alltså är världen ett verk av en
överlägsen intelligens. Likväl le
der detta argument ej direkt och
omedelbart till kunskapen om Guds
tillvaro. Det visar endast, att ett
mycket skarpt förstånd har ordnat
världen, ty hur underbar dess
ordning än är, så är den· ej oänd
ligt fullkomlig. Dessutom visar ej
detta argument · hän på en skapande
orsak utan endast på en ordnande.
Slutligen kan det ej leda till kun
skap om en Guds tillvaro. Ty fle
ra intelligenta: makter hade kunnat
komma överens om att ordna värl
den på ett ändamålsenligt sätt.
Likväl är det lätt att till detta be
vis för tillvaron av en intelligent
världsordnare foga ett metafysiskt
tillägg, som låter oss inse, att han
tillik; måste vara en enda, oändligt
mäktig skapare. Ty denna över
lägsrn1 intelligens, som inrättat allt
så ändamålsenligt måste ha orsaken
till sin existens antingen i sig själv
eller i en annan. Den är antingen
skapad eller icke skapad. Om den
är frambragt av en annan, återkom
mer frågan beträffande denne, än
da till dess att vi kommit till den
första orsaken, som är icke skapad,
evig oändlig, ensam, existerande ge
na� sig själv,' söm . med ett ord är
Gud.
Motståndai'na till förklaringen av
världens ändamålsenlighet genom
verksamheten av· en intelligent ska
pare påstå; att varelserna ej äro än
damålsenligt danade, emedan 'de
skola' ku'nna hålla \it i kampen för
tillvaron, utan att de kunna: utkäm. pa livets strid, emedan de äro lämp
. ligt byggda. Ty alla som haft en
mindre motståndskraftig konstitu- ·
tion ha gått under. En sådan argu
meiitering uteslutei· ingalunda tan
ken på en intelligent skapare. Där-

för att ett ur visar tiden rätt, eme
dan det blivit väljusterat, har man
ej rätt att dra den slutsatsen, att
det ej blivit väl justerat för att visa
den rätta timmen och minuten.
Att säga,
att det skulle ha
stannat
för länge sedan, om
det ej varit riktigt konstruerat,
hindrar ej att anta, att en urmakare
har konstruerat det med omsorg
och intelligens. Att påstå, att en
fågel flyger, emedan den har vingar,
och lever emedan den har de där
för nödvändiga organen, hindrar
oss ej att fråga, vem som har ska
pat den och varför den har vingar.
Under antiken antogo bl. a. De
mokritos, Epikuros och Lucretius,
att det varit slumpen som frambragt
ordningen i världen. Härtill måste
först och främst anmärkas, att
slumpen är ett negativt begrepp.
Detta uttryck anger endast, att vi
ej veta om någon bestämd orsak
till en viss händelse, ej att en sådan
icke existerar. Men, såsom Bossuet
säger: "För det oändliga förståndet
kan ingen slump finnas till. " · Ord
ningen som finns i världen är på en
gång mycket stabil och mycket
komplicerad. Men vem kan tro, att
en sådan regelbundenhet och varak
tighet är ett verk av slumpen, d. s. v.
av det i sig själv ovaraktiga och
oregelbundna.
Under modern tid har t. ex. Her
bert Spencer anfört utvecklingsla
gen som förklaringsgrund till ända
målsenligheten i naturen. Men i
stället för att undertrycka tanken
på en vis ordnare· av universum,
förutsätter tvärtom utvecklingstan
ken en sådan alltordnande intelli
gens. Ty rörelsen, förändringen är
i sig själv lika möjlig i en riktning
som i en annan, och därför måste
man förklara; varför den går hän
emot framsteg i stället för emot de
kadens. En fransk filosof har träf
fande sammanfattat utvecklingslä
rans huvudsumma i följande ord:
"Ehuru det ej finnes någon gudom
lig plan, försiggår allt i världen lik.
Väl, såsom om det funnes en sådan."
Det · är tydligt, att varje lag , förut-
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sätter en lagstiftare, att varje ord
ning förutsätter en ordnande tanke,
och att den riktning mot ett bättre,
som man konstaterat i naturen, gi
vits henne av en intelligent orsak,
som står utanför och över henne.
Slutsatsen blir alltså den, att utan
Gud varken utvecklingstanken eller
slumpen kunna förklara ordningen
och harmonien i världsalltet, och det
av den enkla orsaken, att det i en
verkan ej kan finnas större full•
komlighet än i dess orsak . Ty det
ta förbjudes ju av tankelagen om en
tillräcklig orsak för all verkan.
Guds tillvaro kan också bevisas
genom de s. k . moraliska argumen
ten. Dessa äro tre: ett socialt och
historiskt, som består i att sluta till
Guds tillvaro av den hos alla folk
och i alla tider spridda övertygelsen
om hans existens ; ett psykologiskt,
som härledes ur själens inre läng
tan efter idealet, efter lyckan ; ett
i egentlig mening moraliskt, som vi
lar på pliktens verklighet. Om
dessa bevis måste vi denna gång
fatta oss kort. Kanske återkomma
vi i ett annat sammanhang1 till dem.
Alla folk, hur lågt de än annars
må stå, ha enligt upptäcktsresande
nas och historieskrivarnas v ittnes
börd en föreställning om Guds till
Yaro och ägna honom dyrkan. Li
vingstone har sagt, att det finns två
sanningar, som man ej behöver lära
Afrikas lägst stående folk : Guds till
varo och själens odödlighet. Efter
som denna allmänna och konstanta
tro varken kan förklaras genom
okunnighet,
fruktan, prästernas
uppfinning, eller passionernas makt,
måste man anta, att människorna
genom användandet av sitt för
stånds naturliga krafter lyfta sig
till kunskapen om Gud.
Människan trängtar efter oänd
ligheten med sin själs alla krafter.
Vi längta efter den absoluta sannin-

gen, efter den obeslöjade skönheten,
efter den föllkomliga godheten, kort
sagt efter den ogrumlade lyckan,
som aldrig tar slut.
Vetenska
pen, konsten, dygden, äro i grund
och botten en längtan efter Gud, en
strävan att komma närmare honom .
Men den enda tillräckliga orsak en
till denna oemotståndliga längtan,
som lyfter oss upp mot oändlighe
ten, måste vara dess höga måls
verkliga tillvaro, d. v. s. Guds exi
stens.
Samvetet säger oss, att -vi äro
tvungnå att lyda den moraliska la
gen, som gör sig hörd i vårt inre.
Men varje lag förutsätter en lag
stiftare, som skapat den och en do
mare som övervakar dess tillämp
ning. Denna lagstiftare måste va
ra skild från oss, överlägsen · oss,
oändligt helig, rättvis och mäktig.
Han kan ej vara någon annan än
Gud, alltså finns Gud till.
Vår tyvärr alltför kortfattade
framställning har visat, att vi med
vårt naturliga förstånd kunna trän
ga fram till kunskap om Guds till
varo.
Religionens grundläggande
sanning tillhör alltså förståndets,
vetandets värld. Så kunna vi efter
den hel. Pauli ord äga en förnuftig
tro. Motsättningen och fiendska
pen mellan tro och vetande upphö
ra då i princip, harmoni inträder
mellan förståndets och hjärtats hög
sta aspirationer.
Den klara och vissa insikten om
G uds tillvaro skänker människoli
vet fasthet och lycka. Vi kunna
medvetet orientera vårt liv mot dess
höga mål och därigenom med den
gudomliga nådens hjälp nå fram till
vår höga bestämmelse: Visio beati
fica, det direkta skådandet av Gud,
som är den absoluta sanningen, den
fullkomliga godheten, den oändliga
skönheten.
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CREDOS BREV
OM

SVENSKA FOLKETS . UNDERBARA ÖDEN .
Credo har nyligen funnit en hok
av så intresseväckande karaktär, att
den ansetts · förtjäna att framhållas
i ett särskilt brev till hela vår läse
krets. Det är "Svenska folkets un
,derbara öden" av doktor Carl Grim
berg. Denna titel har ju en miss
tänkt likhet med Anatole Frances
uttryck· ''La prodigieuse histoire des
.Frarn;;ais," men man behöver endast
.flyktigt genombläddra denna bok
(eller rättare denna samling böcker,
·av vilka hittills fem delar utkom
mit - de skildra Sveriges historia
till år 1 722 -) för att förstå, att
den verkligen förtjänar sitt namn.
Ty en underbar bok är den från
början till slut.
Här vilja vi icke tala om dess livliga framställningskonst med pigga
· rubriker, intressanta ,detaije\' . och
myller av väl valda citat ur gamla
källskrifter, som ge frisk och betac
gande tidsfärg. Ej heller kunna vi
med det begränsade utrymme, som
Credo bjuder, mera ingående prisa
detta populära historiska arbetes
trevliga · utstyrsel med tairika illu
strationer och ett vackert band med
mycket guld på. Inget under att
denna underbara bok sålts i tusen
tals exemplar - på del Il, som vi
närmast intl'essera oss för, står an
tecknat: 31 :a - 50:e tusendet. Hi
storia är ju redan i och för sig ett
ämne, som intresserar alla. Hur
överväldigande måste det då icke

verka, när det framställes på ett så
raffinerat och intresseväckande
sätt!
Men det allra underbaraste, som
Credos vänner kunna finna i Sven
ska folkets underbara öden, är i alla
fall de förvånande upplysningar och
sensationella avslöjanden, denna på
äventyr Fika bok lämnar oss om
vår katolska dogmatik, sedelära och
kyrkohistoria. .
Visserligen äro vi vana vid, , att
utomstående känna mycket bättre
till vad som är "verklig, äkta kato
licism", än vi själva också efter ett
ingående studium av dokument och
praxis lyckats upptäcka. . Dettll.
märka vi lätt, särskilt i privata <;lis
kussioner med sådana personer, som
aldrig ha öppnat en katolsk bok och
kanske inte ens någonsin varit med
om en katolsk gudstjänst eller ens
sett någon katolsk kyrka. Det låter
underbart :men är sant: dessa män
niskor känna den papistiska religioc
nens innersta hemligheter, ja, de
känna den nästan bättre än påven
själv.
Men de inblick.ar i den katolska
tron, som · man får_ i- dol.dor Grim
bergs nyligen utgivna, i flera tusen
exemplar över hela vårt land sprid
da bok, kommer också den som är
van vid dylika avslöjanden att svind
la och häpna inför dessa oanade
rymder av överraskande katolicism.
Vad får man icke t. ex. läsa på
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sidan 4 7 i Svenska folkets under
bara ö den Del. Il i ett kapitel, som
handlar om "Reformationens ur sprung": "För att skaffa pengar
brukade påvarna utsända personer,
som sålde brev, i vilka påven för
Kristi och helgonens förtjänsters
skull lovade köparen avlat. Därmed
menades förldtelse för synder" ( kur
siverat av Credo). . . . Det berättas,
att en man köpte sig avlat för de
synder som han framdeles skulle
göra". Ja, så står där ordagrant att
läsa. Är avlaten "förlåtelse för
synder"? I vår svenska katekes
står, . att den är: "en eftergift av
timliga syndastraff" alltså något helt
annat, som ingenting alls har med
själva syndaskulden att göra. S am
ma upplysning lämna också andra
katolska katekeser, vare sig de äro
avfattade på danska, norska, engel
ska, tyska, franska, italienska · eller
på någon indisk dialekt eller något
negerspråk. Samma uppfattning om
avlatens väsen får man, om. man
vill studera en utförlig katolsk dog
matik
likgiltigt vilken - eller om
man r entav har tid och tillfälle att
fördjupa sig i de påvliga brev eller
allmänna kyrkomötens avgöranden,
som behandla avlaten. Så under
bart, att man först genom doktor
Grimbergs bok får en verklig t objek
tiv inblick i avlatens sanna väsen!
Ännu mera sensationell är den upp
lysning, som lämnas oss på sidan
415 av samma bok i ett kapitel om
"Den katolska r eaktionen". Med
verklig förskräckelse läser man där:
"Blind, viljelös lydnad för alla be
fallningar från ö verordnade var je
suitens första och förnämsta plikt.
Blev han ålagd att ljuga, att begå
mened, att bruka dolk eller gift ingen tvekan, ty det gällde ju 'den
allena saliggörande kyrkans' bästa.
. En jesuitisk grundsats var: Ända
målet helgar medlen," (kursiverat
av Credo). Resa sig icke håren på
ens huvud! Vilken förbrytarliga
kunde uttänka en mera upp- och
nedvänd moral. Flera lärda jesu
iter ha ju t. o. m. skriv.i t stora läro�
böcker i moralteologi. Låtom oss
1mdersöka någon av dessa. Kanske
-..-,!_

de mestadels innehålla beskriv:tiin- gar på så och så många! oHka: sätt
''att bruka dolk eller· gift.". Vi slå
upp "Theologia Moralis'' av den
berömde jesuiten pater Noldin. Våra
ögon falla på sidan 93 i detta stora
arbetes första del, som handlar om
den · kristna sedelärans grunder.
(De principiis. ) Där står visst nå
got om "ändamål" öch "medel",
måhända ett intressant belägg till
"Svenska folkets underbara ödens"
· sensationella avslöjanden av jesuit
moralen. Mycket riktigt. Vi ö ver
sätta ordagrant från latinet: "Av det
sagda framgår, att var och en som
lär att ändamålet h elgar medlen där
med riktar en stöt mot sedelärans
första grunder" (in primo eticre
principia eum offendere, qui docet
finem sanctificare media). Det är
· redan flera år sedan en rik tysk ka
tolik utlovade ett pris på flera tusen
mark till den, som kunde påvisa sa:t
sen: ".Ändamålet helgar medlen" i
någon av en jesuit författad skrift.
Hittills l är ingen ha anmält sig soin
spekulant på denna betydande vinst.
Så mycket mera undrande blir man,
när man i "Svenska folkets under
bara öden" finner densamma enkelt
och klart utan minsta reservation
eller tvekan anförd som "en jesu
itisk grundsats". Denna underbara
bok känner sålunda bättre till jesu
itordens bärande grundsatser än
alla Jesu Sällskaps egna medlem
mar, fast dessa snart haft 400 år på
sig för att efterforska dem och i all
mänhet icke bruka anklagas för
brist på skarpsynthet och omdöme.
O m inte detta är anmärkningsvärt
och förunderligt, vad skulle då vara
det?
Men icke blott i katolsk tros- och
sedelära lämnar "Svenska folkets
underbara ö den" nya och förbluf
fande inblickar. Också dess fram
ställning av kyrkohistoriens my
sterier är ofta full av djärvhet och
originalitef Sidan 46 i samma del,
som vi förut omnämnt, berättar på
·. ett spännande sätt om den unge
Luther: "I denna nöd fann han en
�ag i klostrets bibliotek en bok, som
på den tiden endast få människor
0
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kände till, en bibel. · Den kristen
dom, som flertalet präster och mun
·kar inhämtat, bestod mest i de
orimligaste b erättelser om helgon
och godtyckliga utläggningar av
några böcker i . Gamla testamentet."
Här måste man stanna en stund för
att hämta andan! Bibeln en bok,
"som på den tiden endast få männi
skor kände till! " I sitt "Narren
schiff" skrev redan år 1493 skalden
Sebastian Brandt: "Alla länder äto
nu fulla av den Heliga Skrift". Före
Luther funnos redan 18 till 19 tyska
översättningar av bibeln, och icke
mindre än 98 latinska editioner av
böckernas bok hade då hunnit ut
givas. Folket levde helt i en biblisk
föreställningsvärld. Bilder och mål
ningar i alla kyrkor berättade
åskådligt den heliga historien för de
icke läskunniga. Det förtäljes, att
man till och med formade julkakor
na till bibliska figurer. Vilken över
raskning! Nu kommer en man i
det modärna Sverige - vad betyder
nu bibeln i vårt folks dagliga liv?
- och uttrycker sitt medlidande
med våra fäder på Luthers tid, som
till stor del icke ens "kände till" den
heliga boken. Vilka underbara
öden måste vårt folk icke genomgå
också på sista tiden, då fantasirika
forskare kunna kas.ta ett så nytt och
överraskande ljus över vårt för
flutna.
Om de svenska klostren vid 1500talets början heter det vidare kort
och gott på sidan 48: "Klostren hade
blivit tillhåll för lättingar, som bara
ville må gott". Om de svenska bi
skoparna vid samma tid: "För dem

var makten allt. Sedan fick det gå
med folkets andliga väl och ve, som
det kunde." Här få vi veta något
nytt om Hans Brask, Jakob Ulfsson,
Kort Rogge och andra av den tidens
stora män. De hittills tillgängliga
källskrifterna från 1500-talets Sveri
ge vittna på ett diametralt olika
sätt både om våra gamla kloster
och våra gamla bispar. Men "Sven
ska folkets underbara öden" ha väl
öst ur hemlighetsfulla källor, som
äro obekanta för den stora hopen,
och så kunnat bilda sig dessa tvär
säkra och förvånande omdömen.
På dylika fantasirika uppgifter är
denna bok rik. · Här har endast ett
litet urval kunnat lämnas. In sum
ma. Det är intet tal om annat än
att fantasien förmår kasta brokigt
färgade strålar över den nyktra
verkligheten, som i sig själv ofta in
te är på långt när så sensationell,
som man skulle önska. På trots
mot alla den prosaiska vetenskapens
regler kan den sålunda också in
hölja den historiska sanningen i ett
sagolikt skimmer, som intresserar
och tjusar, väcker nyfikenhet, för
våning, undran, häpnad. . Och mån
ga människor trivas ingenstädes så
utmärkt som på detta underbara
griinsområde mellan fantasi och
verklighet, där de fritt kunna se
sanningen sådan som de önska, att
den skall synas. För deras skull
måste man särskilt glädja sig över
en så fulländad bok som "Svenska
folkets underbara öden". I dagg
frisk fantasirikedom lämnar denna
imderbarn bok knappast något öv
rigt att önska.
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THOMAS AV KEMPEN.
NÅGRA ORD TILL 450�ÅRSMINNET AV HANS DOD.
Alla, som äro praktiskt intresse
rade av kristlig askes, känna de fy
ra böckerna om "Kristi efterföljel
se." Men huru många av alla de
tusenden som hava öst tröst och
kraft och uppbyggelse ur denna un
derbara lilla bok, veta något om bo
kens författare? Jo, att han heter
Thomas av Kempis, det veta de fle
sta, men få, veta mera.
Men förtjänar icke den man, ur
vars penna denna bok, nej ur vars
hjärta dessa lyftande, tröstande,
styrkande ord ha flutit, förtjänar
han icke att vara mera allmänt
känd?
Skulle icke var och en, som helt
oförmodat ställdes inför frågan om
vad han tänker om bokens författa
re falla på den tanken, att "Kristi
efterföljelse" måste ha skrivits av
en gammal munkep:räst, som under
ett långt liv hade burit egna och
andras bekymmer och kämpat bå
de för sin egen själ och andras sjä. lar?
Men om vi nu fråga historien,
så få vi till svar, att "Kristi efter
följelse" icke måste betraktas som
frukten av en själs mödosamma
personliga utveckling, utan mycket
mera, som ett typiskt uttryck för
en religiös rörelse, full av ungdom
lig friskhet och idealitet. Väl blev
detta uttryck format av en stark per
sonlighet, men sin kraft, sin verk
samhet, sitt livsvärde mottog boken
icke av personligheten, utan av den
religiösa rörelse, som den är ett ut
tryck för och som själv hämtat sitt
eget liv ur kyrkans djupaste apo
stoliska rikedomar.
Thomas Hemerken föddes år
· 1379 eller 1380 i Kempen i den
nordvestliga delen av Rhenlandet.
Vid 13 års ålder sändes han till De
venter i Nederländerna för att där
börja sina gym1�asialstudier.
Deventer var medelpunkten för en
stark religiös rörelse, som just då
stod i si n första blomstring. Den

"nya fromhetens" mästare prosten
Gerard Groote levde ännu, och dess
organisator, Florentius Radewyn,
blev den unge Thomas lärare. Den
"nya fromheten", nova devotio, ha
de ick,e något mindre syftemål än att
i 13-hundratalets Nederländer åter
uppväcka det ideal-religiösa liv,
som de första kristna i .Jerusalem
enligt Apostlagärningarna levde,
vars vidare utformning man trodde
hava för sig i Philos alexandrinska
berättelse. Groote och Radewyn in
sågo dock mycket väl att, om den
så lyckligt startade religiösa rörel
sen skulle hålla sig uppe, en fast
moralisk stödjepunkt vore nödvän
dig ; ett prästseminarium med klos
terlig organisation blev sålunda
stiftat. På Agnetenberg bredvid sta
den Zwolle höll man just på med
att resa klosterseminariets byggna
der, då Thomas 1399 inträdde som
theologie student. Det gick lång�
samt med byggandet, det gick lika
långsamt med hela institutionens
consolidation, det gick därför också
långsamt med den theologisk fack
liga utbildningen hos Thomas, me
dan däremot det religiöst asketiska
livet, obekymrat. om alla yttre svå
righeter; växte sig starkare och
slog ut i en omedveten mystiks all
ra ljuvligaste blommor. År 1412
kunde Klosterkyrkan invigas, året
därpå blev Thomas vigd till präst.
Här i klostret på Agnetenberg dog
också Thomas den 25 juli 1471 i en
ålder av 91 år efter ett outtröttligt
liv, som i första rummet hade varit
ägnat åt olika prästerliga ämbeten
inom stiftelsens organisation och
därjämte helgat åt avskrivnings
och författareverksamheten. I bok
skrivningskonsten var han efter
hans samtidas vittnesbörd en sann
mästare, och om hans andliga frukt
barhet vittnar den långa raden av
hans "samlade arbeten", alla av re
ligiös uppbyggelig art.
Men när skrev han sitt heröm-
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daste verk, "IfrisH ef}�iit'öljelse?�'
Verket utkom 'anonymt 1418. Tho'�
mas har alltså författat' del : eller : åt-i
minstone avslutat det de första åren
efter sin prästvigning. Han. var
knappast 38 år gammal. Verket är
sålunda icke en gammal prästs av;
skedsgåva till de sina, utan snarare
en ung prästs program för livet. Ef
ter detta program har han ännu
över ett århundrade bett, arbetat,

lidit.
Vi hava därför i "Kristi efterföl
jelse" icke så mycket Thomas He
merkens personliga erfarenhet in
för oss, utan den "nya fron1hetens"
lärdomar, återg'ivna av ett ung
domskraftigt och djupkännande
hjärta.
Månne det i detta förhållande ic
ke ligger en förklaringsgrund för
många litterära och religiösa egen
domligheter, som kännarens öga
lätt upptäcker i en latinsk original
upplaga?
Månne icke den' lilla bokens sug
gestiva kraft .beror på detta, att vi
här ha framför oss de praktiska
fromhetsideerna i en entusiastisk re
ligiös rörelse, som hade f1:amgått
av Kyrkans oförfalskade kraftkäl
lor, sådana, som de verkade på ett
ungt, livskraftigt, mottagligt sinne?
Och ännu en tanke: vi höra det
så ofta, det har nästan blivit till en
dogm, att Kyrkan på 1400-talet

1

, si1111kit �'n�(iih '.ett ytligt, mekanise
· .,rande andaktsliv, i vilket helgon
. dyrkan\oth avlrttsoväseri hide undanträngt all tillbedjan i ande och
sanning ?
Finns det väl ett bättre försvar
för Kyrlrnn emot denna beskyllning,
än Thomas av Kempen's fyl"'a böc
ker om Kristi efterföljelse? Till
var och en, som kom1ner med den
na beskyllning, kunna vi lugnt säga: Tag och, läs !
Ja, tag och läs denna gyllene bok
om Kristi efterföljelse, som skrivits
av en ung präst i munkkåpa i bör
jan av 1400-talet på Agnetenberg
vid Zwolle i centrum av dåtidens
religiösa rörelse ; tag och läs den
antingen i originaltexten eller i
verklig översättning, men icke i ei1
av dessa bearbetningar, som ha läm
pats för lutherska ögon, ehuru de
kanske skryta med underrubriken
"Praktupplaga.''
Tag och läs elen verkliga Thomas
av Kempen och fråga dig sedan, om
ett liv, som har denna bok till regel
och program, var ett ytligt liv, som
egentligen bestod i det mekaniska
uppfyllandet av vissa "goda gärnin
gar" eller om det ej mycket mera
var ett liv, som till sitt innersta när
des av Kristi och evangeliets ande?
Thomas av Kempen, hans krets och
hans tid behöva sannerligen inte
frukta svaret.
A n s g a r M e y e r.
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CREDOS POST.
Sankt Gallen, mars 1921.
Credo har hett m ig mn ett brev
från och om det katolska. Schweiz.
K,anske kunde d essa rader vara
tiH: nå1g1on uip,P'l�ning:1
Som bekant verkade 1500-talet
relig, iöst splittrande på vårt lancl,
och 'denna spiitt:L'iug, ifOTtfair än
nu. Särskilt sta:rkt kom den att
fra:mträd:a under 1800-talet. Orätt
färdigt förtryck ,ckev de katolska
kamtonerna Luzern, Uri, Schwyz,
Unter'Wlaildern, Zu!g, Fri:b onrg1 ooh
Wail:lis att iå>r 1845 bilda ,det s. k.
Sondei,bund, som två fur senare
uppföstes ,av de kya:-kofientlig,a ele
menten m ed vape:nmakt. Schweiz'
"da:lkarlar", som värjde s ig för
Kyrkans rätlt, iblievo sålJrun.dla s aig·
na. Den nya förbundrs förf.attnin
g en, som till si:n .grundVia'l lmr en
enhetsstat, uppbyggd: av 22 själv
ständriga lmntoner, bär .ännu spå
ren av ,segrarens !hat i sitt ifö:r:buJdi
mot kloster och j esuiter. Elj est
är det fortfar.ande d e enskilda
kantornel'i11a, som 011dna lagstift
ningen för kyrlm och skola. Den
s enare författningen av år 1874
med!
&iJn Jrn'lfurkampskaraktär
medför filt ämm.u starkar, e centl"la
lis,ation, uppställer den "neutrala"
folkskalan, skärper förbudet mot
j esuiterna och förbjuder de ka
tolska prästerna att blli.,v.a; m ed
l,emmar av förbnndsr iksdagen i
B eru. Lfjo] blev ,ett 'J.)å\v'ligt sän
die'bud! stationerat i Bern, 1.&ed1atn
åtr 1873 tJ:itar elj e8)1J dlen piost,en varit
obesatt.
1l

Detta skall också innebära ett
erkännande av de schweiziska ka
toJlikernas p atr�otislm håil1ning.
Man förstår ruog ociksåJ väl, att
kulturkampens ande knappast ver
kar hälsosamt på folk.massom1ia i
vår oroliga! tid.
Katoliik erna, som ,i för,'bundsriks
dagen utgöra en grupp på 41 med�
'lemmar, trakta nu efter att ut
rensa all!a r el:ikt från kulturrkam
peu ur författuing,eu. Socialister
nas misslycka<le r evolutionsförsök
av år 1919, kafol.ikernas foster
läm:ls[m håJIJ.':ning vid 1b ehancHin
gen av m ilitä,rbudg,eten, men sär
skiLt deras trofasta arb ete vid
gränsva1kten under världskriget,
ordningens upprätthM:la1J1td:e gent
emot de strejkande synd'.ikallister"
na i d e pr otestantiska städerna
Ziirich och B ern genom. katolska
1,egemeuteu från Luzern och Fri
lbmtr,g - allt röster, somJ för di et
gammaildla1gs1 iborger'Li.g'.a .fr;isinnet
bevisa lm.t oLicismens samhäUsbe
va11ande kraft. Ja, idå1 våra socia
lister och , kommunister ;r edan nu
hw hunnit -å,stad1wmma så.: myc
ket liarm, gör man nog gott i att
min11tas d en g·amla varning. en:
''Klock.an är fem minuter i tolv !"
Särsk ilt är det då t r e n n e
m e d e 1, genom vilka v,i kunna
åstadkomma en varaktig klassföi·,
soni11g och värja båd:e Kyrkans
och statens heligaste slmtter.
Det första av dessa är d e 11
k r i s t n ,a: s k -0 li a n. "Kristus åt
skolan, skolan å't K1':.istus." Vi ka1
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tol,iker hava i Schweiz ett lwtolskt
universitet i F,ribourg, vilket emel
lertirl borde fföigare besökas j ust
av katolikerna, och 14 stycken
bLomstrande gymnasier. B enedik
tinerna und ervisa i 4 a·v d essa,
Einsiedeln, Engelber�, Samen och
Altd:orf, kapueinerna ha ett gy.m
nashun i Stans och augustinerna
ett annat i Saint Maurice. I d'e
övriga är det tiH största. d elen l ek
män, som ha und ervisn.ingeu om
hand· . D essutom ha vi ocksä t a:l:r,i
ka prog•ymriiasier ,oc!h institut
ävensom ett privat katol,skt läa.· a'l·
seminarium. Då varje kanton allt
jämt b estämmer över sina skolor,
så äro fol:kskolorna i de övervä
gande katolska bygderna faktiskt
aHtigenom katolslm, men där p.i'o
testantism och socialism äro för
härsfoande, får skolan lätt kon
fessionslöshet, ens stä1111pel,, Men fle
ra övervägande icke-katolska kan
toner garantera ej ,i sina författ
ninga.r de konfessioneUa . re,al- och
folkslmlornas fortbestånd, och här
vid få de stöd av själva förbunds
.författningen, som har tagit d en
reJigionslösa eller neutrala skolan
under siu,a vingars skugga. Dä,r
för E.Öka vi nu närmast få skollag
stiftningen i förbundsförfattnin
gen reviderad m ed det målet att
efter Hollands och Belgiens exem
pel grunda fria, IH'ivata, konfes
sion-ena skolor m e d � t a t s •
n 11 d e r s t ö d. Men d et kommer
nog· ,at)t cköj a en .t.�cli, innan våra
ledare och vårt folk våga ·börja
denna viktig·a kmnp för skolan, I
all mänh et har vår katolska rörel
se r edan sedan förtiondien Hdit b e
tydande skada genrnm 0.J�rck:Lig
kompromisspolitik. Må vi bedja
om en lycklig utgång· av denna
vå,r hjärteang, elägenhet.
D et aml'ra v apnet i vår strid för
Kyrkans sak heter d e 11 k a t o 1 s k a: p r e s s e n. Här
återstår ännu mycket arbete. Av
de många schweizislm tidningar
na ha vi katoliker endast en
knapp f, em.t ede'l i våra h änder,
.fastän viJ utgöra två fenntedeliar
(40 % ) av hela l,amfots hefollrning,
1
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Ne1ue Ziir1cher Zeitung, Bund�
Basle.r N achrichten, alla dessa Ta
dika:l a 1bla,dr Jmnna up!l)visa en
a:b mmenilsiffra, som värai största
katols,ka ticl'I1ingia,r Vaterland� Nieue
Ztirich er Niachrichten, Ostschweiz
icke ens til.l närnrnlsevis kunna nå
upp till. Sj.ä'lv har j ag i min f ör
samling Sankt GaHen-.Oster om
kring 3,000 lm toliker. Av dessa är
1/
utmärkta1 lrristna, 113 mede-13
må,ttigt fromma, 1/::l praktiseriar
inte aUs. Blott hos den första sor
tmts rn1ännis'kor :bl'l1Jkar j ag fänna
katolska tidning1ar. Den r,eligiösa
l ikgiltig·heten skad:ar här i landet
i vida katolska kretsar.
Vårt tredje v,apen är ct e Jl
k a t o l s k � a r h e t a: r r ö r e �
s e n. Liksom i Sverige spelar
också hos oss socialismen en be
tydande roLl. Den före-finnes i :l'le
r a olika skiftninga.r , det rent kom
munistiska partiet, soci,ald:emokra
ternas gTupp, elen schweiziska
Griitlifönmingen ocJ1 diet Sc!hweiz
� ska · fä'clrfö.r en.rngsförbunclert. Det
sista. h ar visserligen en ·neutral
mask, varunder det encl,ast döLj er
den krassa socialismens braudrödia
färg. Sålnml'a har det blivit en sär
skilt fa.rlig makt. I omkring 20 yr
kesgrupper ffö,ernar det 223,588
mecHenunar, va·r,av ,en dryg tredj e
del utgöras av d els namnkatoliker
d els praktiserande katoliker,
Särskilt över Jarnvägsmännen,
m etaUarbetarna och urmakar na,
texiilarbetarna 01Bh ty,p ogra.ferna
härskar s!O cialismen i Sciltlweiz medi
en nästan obegränsad makt.
På grundval av Leo XIII-s en
cykEkru'. "Rerrnm 'Nov, armn" h ar
man i Schweiz unde.r de sista å.r
tionclena också börjat bilda, krist
na fackföreningar ( så• t. ex. Me
tall-, tiiä-, rnå,leri-, transport- och
kommunalarbetarna) . Med: dessa
. sai1rnr beta de Imtolska a (l' b e t a r e f ö r e n i 11 g- ,a, r n a, D essa kristna fackföreningar ha •sipa
sekr etariat, för·bundsorgan, .rätts-,
skydds- ,och 1.mcle.rstödskass,a,, .ar
betslöshets-, sjuk-, ålders- och he
gra.vningskassa j ämte en r egelrätt
arbeitsför.rnJediling• o. s. v. Deras
1

pliesta1iioner äro i varj e ,hänseende
fuLlt jämmgoda med de socialis
tiska fackförenri ngiarna.s, j a, delvis
äro de t. o. rn. överlägsna dessa.
De schweiziska biskoparna ha
sista: året i en ,rundski·ivelse skarp
sinnigt och oförskräckt uppträtt
mot socialismen, uppmaruat till ut
träde ur de anrtikrisina f.ackför-e
ningarnaJ vlid lltraff .,a.v absolu
tiornsvägran och v1a,r mt förordat
den katolslm arbetarrörelsen.
Detta är alltså huvudpunkterna,
omkring v.Hkla hela vår verksam
het kommer 1att röra sig : skola,
press och lmtolsk .a;1,b,efarrörelse.
Vi skulle ·därför särskilt bedja ffo·
våra ledare i den and�1ig·,a striden,
att de med Den Heil:ig·e Andes bi
stånd må ldart förstå, vad: som är
rätt, och sedan väl utföra detta. Ty
"Sine tuo nomiine
Nihil est in homiine."
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"Utan gåva111 Du oss bär.
Intet ans i ;mlänniskan är."
Sa ha vi d!å kommit till slutet.
Jag ber om mlin häl'sning till ,alla
Sv,eriges katoliker j ämte deras
överhercle, den hög,vördige aposto
liske vilmrien Dr Biskop B itter,
men jag v,Hle också säll!dia en häls
ning till den apostol'iske vikarien
Lauren'z Studaclis gra.v, ty han va,r
från samma lmnton so,m den, som
skriver -dessa rad'er. Ja, häJsa till
denne store man, som mitt ii s in
nya verksamhet aldrig glömde
Schweiz och ivriigt var verksam
vid .grundandet av stiftet Sankt
Gal'len. Det stora avståndet, ia.J
per, hav och slätter, sko1a ej få
hindra mig .från .att uttrycka cle
upp.riktigaste lyckönskningar för
det katolska Sveriges välgång,
Med en uppriktig brodershälsning
P a u 1 1S t a e r k 1 e.

KN UD HER TUG.
Fra Haralclsted gilc et vefit1dt tog,
Knud Heriitg bäres på skjolde;
i gry kong 111agnns sin frcende vog,
stor jammer slmlde det valde.

Han havcle senclt ham så fagert
b11,d
mecl ord sorn honning så söcle,
I lyse tanker og silkeslcrn. d
Knu.d Lavarcl hastecl fil 1nöde.

Da 1norgensol gennem skyen keg,
og bonden tog plejl i hcende,
i Haraldstedskov kong JJfognits
sveg
med fitle rcenker sin frcende.

Men Magnu,s kl,frrecl af stål o g
had,
ag röcl ble,u sne rnellern birke;
fM sol, gik ned, de bar Jiå lad
den herre W Ringsted hrke.

· AU Da,nmark, lclcedtes i sörgel,in,

for Hertiig Kniul måtte falde.
snar{stod
i Ringsted hans helgen- ·
·
· shin;
·
Knitd Hertitg, bed for os alle..
J o h a n n e s F r e cl r i le s e n.
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KLOSTERLIV I VARA DAGAR.
Sällan har både längtan och be
hovet efter klostrets frid och andli-·
ga fördjupande varit så · intensiv
och brännande som i våra upprörda
och jäktande dagar. Men hui· få
äro icke de, som ha ens en aning om
det stilla livet bakom klostenmirar11a, allraminst i vårt land, som än
nu saknar kloster!
· Det gives emellertid ett tillfälle
även för varje bildad protestant att
få förnimma något av klosterlivets
helgd och, vad· som betyder ännu
mer, få leva sig direkt in i kärnan
av det katolska religiösa livet. För
att förstå katolicismen rätt är det
av betydelse att kunna få omedel
bart förnimma dess livsvärden, och
detta faller sig svårt annat än i en
helt katolsk miljö, vilken man lät
tare finner i ett mer katolskt iand
än vårt. En möjlighet härtill fin
nes emellertid i Holland, där pro
fessorerna P. P. Jac. v. Ginniken
S. J. och Willem Kemper S. J. (ef
ter vad jag hört uppgivas på begä
ran av protestantiska präster) inrät
tat en kurs i jesuiternas berömda
"andliga övningar" under en vecka
och huvudsakligen avsedd för - ic
ke katoliker. Undertecknad (icke
katolik) hade förra sommaren till
fälle att deltaga i dessa och kan
varmt rekommendera dem både till
katoliker och protestanter. Delta
garna voro till största delen prote
stantiska studenter och akademiker
förutom några katoliker. Alla voro
de mycket sympatiska, ej minst de
båda ledarna, vilkas högt bildade
och älskvärda personligheter, gj,or
de sitt till att stämningen var den
bästa. Det gives säkerligen många
svenska katoliker, som ha prote
stantiska vänner, vilka de gärna
skulle vilja ge en inblick, i katolskt
andeliv, och då gives det näppeli
gen något bättre tillfälle än_ detta.
Ovningarna voro förra sommaren
förlagda till St. Josephs ordens
"Studiehuis", en ny vacker bygg
nad, som ligger ensamt och vac
kert på slätten utanför Tilburg, och

är uppförd i den vanliga _fyrkantiga
klosterstilen med �tt kapell i mitten.
M_aten är efter våra sv_ensJrn förhål
landen nästan överdådig, var och
en disponerar ett eget rum, varjäm
te uppassning och matlagningen
skötes av srp.å vänliga tysta nunnor.
Trots detta är pris.et mycket billigt,
blott 32 gulden i allt för hela tiden.
För att ge en liten aning om li
vet där, vill jag nämna, hur en dag
förlöper. Man stiger upp kl. ½ 8,
varefte1; man i det lilla vackra ka pellet har gemensam . moi·gonbön
och den hel. Messan. Kl. 9 är det
frukost, varvid liksom vid de andra
måltiderna den vanliga klosterritu
alen, med bordsbön _ och högläsning
under hela tiden man äter, följes
noga. Kl. ½ - 11 är den fötsta "me
ditationen". Den . tillgår så, att en
av ledarna håller ett religiöst före
drag, över vilket man sedan på sär
skilt angivet sätt mediterar i ensam
heten på sitt rum. Dessa föredrag
voro i allmänhet utmärkta både till
innehåll och form sanit i det förra
hänseendet rätt så moderna. Det
första vill jag minnas ·handlade o_m
katolicismens ställning till den reli
gionsvetenskapliga forskningen och
de övriga i för deltagarna avpassad
form enligt övningarnas vanliga
program. Kl. 12 var det andra me- ·
difationsföredraget, och kl. 1 hade
man en stund till att skriva upp
"goda tankar". Kl. ½ 12 servera
des middag, varefter man var ledig
till en kvart i fyra, då det var ett
liturgiskt föredrag. Dessa föredrag
voro synnerligen intressanta i det
man här fick höra de katolslrn cere
moniernas historia och innebörd, t.
ex. messkruden och det sätt och un
der vilka former den påtages och
användes, altaret, nattvardskärlen
etc., allt direkt demonstrerat på fö
remålen själva i kapellet. Kl. 5 fick
man övervara den ej minst musi
kaliskt och konstnärligt vackra ce
remonien, "Hel. Sakramentets Lov",
och varvid jag särskilt fäste mig
vid den vackra gosskören, som

verldigen gjor:cl,e Tåttvisa ,åt hollän-,
darnas, rykte för vacker sångröst.
Efter detta :var man fri till en kvart
åtta, då II1an åt kvällsmat; ' efter,
vilken. det! brukade vara . ett föredrag
med ljusbilder av religiösa konst
verk _från den italienska renässan
sen och hur . dessa �es från katolsk
synpunkt. Etl kvart över nio var
det åter ett föredrag över de qlilrn
andliga metoderna, SOlll brukas vid
<le · 'andliga ovningarnå inom d,en
katolska kyrkan, t. ex. de olika �ät
ten att bedja. Att bedja är också
en konst, som kan vata nyttigt 'att
kunna, även om man särskilt inom
protestantismen är okunnig om att .
orden: "Lär oss att bedja", kunna
ha en direl-:t och ordagrann betydel
se. . Höjdpunkten var dock den syn
nerligen stämningsfulla aftonbönen
i det halvskurrhna kapellet, då kväl
lens heliga frid sänkt sig ned över
deltagarna och ' blev levande på ett
sätt, som iilan aldrig glömni,e:r.
De lediga stunderna. ku.nde man
använda efter behag till studier och
meo,itationer eller säJls}rnpsliv. Den
soliga vänliga stämning, som om
gav en på alla sidor, den djupa still
heten och friden och den goda and
liga gymnastik, som 9vningarna
skänkte, verkade i. hög grad uppe
friskande på kropp och själ. Vär
defullast · var det religiösa stäm
ningslivet, som lärde en mer än
åratal av studier kunna skänka.
Synnerligen lämpliga synes mig
dessa övningar va1;a även för, pro-

i

testantiska teologer och präster,
särskilt för dem, som äro intresse
rade för liturgi och direkt person lig församlingsvård. Det . är ufar:i
tviv�1 en bristatt
s�1mas. nos os�,
oc.h 1 Englands och 1 Tysklands pro· 
testantiska kyrkor ha de även bör:
jat införas.
Övningatna bruka vara, i slutet
av juli eller i början av augusti 1, d�
1
för damer först för sig och de fö'r
hertar , sedan, och , mig _ veterligen är
det det enda tillfälle söm ges för pro
te'stanter att deltaga iderii. Allt vad
som 'krävs äi• �tt ti'6 på Gud och)e
s11s, i ö, rigt är man fullständigt fri
i dogmatiskt häiis�ende.' En_ na<ek
del är givetvis språket och den lån�_
ga resan. Emellertid kunria alfa
deltagarna utan svårighet talä alla
de tre världsspråken, varjämte. jag
gjorde den erfai:enheten, att �n
svensk utan svårighet efter tre vec
kors vistels.e i Holland; . förstår så
mycket av de'tta med 'v(ll'{närbesläl<.- :
tade språk, au han utan ansträng- '
nirig kan följa föreläsningarna. Re
san dit kombineras därför lämpli
gen med en studie- eller turistfärd
till det vackra landet. Lämpligt är
också, att innan man reser ha lärt
sig läsa hollän_dska någorlunda, vil
ket inte är mycket svårare än dan
ska eller norska. För att erhålla
nii,rmaye upplysningar är det lämp
ligast 'att vända sig direkt till pro
fessor Pater dr. Jac. van Ginniken,
Oudenbosclz, Holland.
F 1 l o s o f.

a�
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Jesu h. hjärtas fest

f i r a des av Hel ga Lek a mens G i lle i är genom en ov anl i gt talr i k anslut
n i n gtill d en
sedv a nl i ga andakten i St. Eiriks kyrk a . P a stor S. Nordm ra k talade över ämnet: "Större förståel se för .våra f a m iljers hög tidl i ga
i l Jesu h. hj ärta" ooh uppm a i vi
n gnin g t l
nade till att företa ga d ensamma. Efter av-

sj ung andet av Gillets sän g .till Jes u hjä:r:ta s ära företo gs inför sdoalt
i
a ,ret alla de
närvar andes . hö gt d
i l i ga i nv i n
g in g tli l det
gudoi;nl. hjärtats beskyd d . - Det hel a avslut a des med ett mäkti gt brusande : "Stor e
Gud v ilov a d i g."
G i 1 1 e s b r o d e r.
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Sa har också' v,å1· värdJerade vän
pastor Elis 8chröd.lerrheim vid ,et,t
p.rästmlöte i Up;psa'ba ,inled s(to1; ikraft
och fi,ejd:ighet an,gripit rruod:ernis
te'rnas undie11miineringsarbete.

Fanan v:ajar högi på' Credos
Torn. I ,h ögsomlmiardag,eins mid
dagssol ly,Mr- dess gyillene ikors vi
da över staidien. Viliken d!jrnp och
vacikier symibcfök talar ,eij ur de nor
diska folkens flag,gorr ! Till fär,g,en
ä1,o de olika, mien samnlia tecken
är .för ,demJ gemensam\t, och d1etta
tecJmn är dl e t rr1: ,e l' i .g a k o T
s e t.
P åi ,S rt;i o 1c k h ,0 '1 m s n y a
s t a d! s: h u s, somJ :nu rnn,sid'er
nalilrns sin ful!llhordlan, :finnas även
påminne]s•e r om) d,en stora tid, då
Korsets KyDka sökte ena Norden.
BiMerna av dte ihe1g-,on, s1omi sär
skilt vfö,d'ad!es i det g'rumaa Stocik
holm, ,dien :h:elig,e F.r, anciskrns, den
heliga Klara oc1h andra, f/t'ru redan
uppe, på: stadshust ornet, g1ruppe1·a
de :mnlkring• ,Sanlkt Eri!ks mlon,umen
talla gestalt till wl:la Stlocklho1ms
Jrnto]ik,ers 1bröst, gl,ädj e 0 cil1' upp
muntran.
1

1

1

Vid ,öppn,ancli et av eth 1P r ä s t
m ö t e i G ö t 1e fb o r g <lien 14
juni har den 'J.ii1tlhers1r.e bisk,open E.
H. Rod,h,e på de skarpaste i1ttalat
sig miot elen inom! sibatiS1lryrikan såi
fritt .f.J;or-eranid!e mo(lernisrnen, som .
•eniligt den allirnlämit viördlaidle oCih av
hålllrl,e talarens mening :h o t a r
g1 r u n dl p e 1 a r ru a if •Ö r ih e
l a 1k r i s t rn a fb ,e k ä. !IL n e 1s ·e n. Ett ,mianligjt, ,a:v stark an
sva:rskä11:Sil'a ibrnret 01�c11, ,druibibelt v.äl!
g,ö:rand1e i v, å,; ti,dl, diå' de lmnserva
tiva :J)il�otestant,erna här i Sve1·i·ge
i allm1änlhe:t mlöta m\odle,rnismen
med! en oförklarlig 1tystn,rucf. På
alka sista tiii1en börj.ar man dlQek
skönja en viändning trn dicl- ibä�tre.
1

En U[>pseencLeväcikande f 1· i
k y rkl i g e� a t i at ik �
fentli�gör /svenska M-01,gonihtaidet
för den 4 juni. Folk i ,aJllirnlänhet 1iålde iruoon ocih uto:m, l, andiet - g.ör
siig :knappast ·en förestäUningi Ollll,
hur starkt sektviäsende!b inom sista
tid'en vuxi1t sig i Sver.ig1e . .Sven
ska Kyrkans: ArslbOik 1 9 2 1 an
slår ,die, il'Tiik,yrkligas aruta] ti'l] om
kiring1 ,200,000 eHer vid! pass 4 % av
hela 'V'å'rt lands 1b efo]kning, P,a den
som invacggat sig i dy'li.ka före
stäl:lningar lUOrde Mol'lgonlbladlets
stati·stislka h8'1'äilmingar k:omlmla
sonli en gianska oibehagJig. •öY, e rrask
ning. Ty enlig,t dessa, som bllott
vilja vara ap;proxirn(ativa mJen
diet naJkta1ti synas skicikligt ,ocil11 saik
li·gt 1gjordla, skulle var å t t ,o nd e p ei .r s 10 n i S v e ,r i ·g e
elirer cirka 750;000 av v,å,rt llanids
inneby,gg•are (12 ½ % ) ti11höra el
ler stål i intrrn1 kionta:kt nred nå,gion
av de if,ri'k1yr!kliga· ,s runirrunden mled
mera reformert än luthersk! lka
rrukt.är. De ·tre s1t,örsta av dem,
Svensika Missim1sföi·fbundiet, B ap
tistsarnifrundl et oeh Meit,odistkyr
kan, 'förfoga ·ensamlrnja över ett
större antal ,predikanter (3719) än
<lien ,Sla,m�nJarrlagda sififran av ana
de lutiherska sta:tskyrkop1,äsiterna
(maxi.rnh,rn1il 3000) oc!h ,diei�as 1fastig
hetiei- r eri11esentera ett värid1e av 45
miljoner. Oflfiervilliiigiheten för re
]i,gi.ösa änclamJåil' är inoml dessa fri
kyrkoT förebildl.ig. Förlidl et åT
uppging·o der,as irulwrniS1ber rt:i'H icke
min<llre · än 14 niliidoner. Allt en
ligt Svenska Morg,onMaidet. Den
na ,kv,antitativa styrka neutralise
fas ,emJeRertid av kv,alitaitiv ,svag
het. Ku[lturent tM.'IO dessa samfund
ytterst menl1ösa. Vark1mi inom teo
�og·in, •psi.lll1rnldiktninJgen eller kyr
Jr:oarki tektm,en iha de ly�kats
frau:nibrinwa nå:giort anmiärtlmings
värt.. Pa stnra leclande ,personlig1
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heter tyelrns nckså de 750,000 lida
ln·ist. Ememertir1' är frikynkornas
sitora utför, eclning- oclh inf]ytande
här i lanc1'et en rniäktåig·1 ifia1ktor, soon'
man iclm rn/i11Bt från katolskt liåJ1 l
måste rä�dna n1;ed viidl ibediöim1andiet
av det al'lnnlänna I@g et oeh fram�
ticlsultsiktei,na för -.,nåJrt ar1bete.
I K a t ih o ,1 s k U n ,g di o m
(nr. 12) finner man en artikel wv
Cay Benzon, som med väTrnie oc!h
ihänJför�l'se
talla:r
för
"K a
t :h o J s !Je ,S lr ,a n d i n a v, i ,s m e",
rn1edl tiLlihjoäJ.p av en gml miotivering
k,onstatera,r , atit vii no,rdri.sim. ka�o[ri
lmr "kan try.gt staa samJmlen paa
saare n�ange Fette-r'' ,01clh situtar
med llåtg,r, a praktiska puukt• er fö1·
r1'en unga rörelsens p1'1()g1rarn1.
K r i s t i L e k a :m\ e n s f e s t
h,a1· i å:r ifirats i R o s k i ,1: dl e un
der stor amslutning från lkatoliiiker
nas sida. Den [lögtirlliga ,prooossrio�
nen 1�iknadie 0011k1ring 500 del:taga
re. På eft,e1rmidk:la,ge11 h·ö1los .före
ckag för die and äUe1t.iigt lyssnandle
skarorna .av 1b a1,mrnssan Riosenörn
Lelhn om "Den h ellige 'l\homas
av Aquinos". oclh pat,er Jawurski
från Köpetil)iamn 0,1111 "Eukaristi
cns Trhu111\f gennem Tiderne."
Det kurndle karnsk, e intressera att
höra, att en så' .p ass lit, en stad: som
H o r s e n s !har eg·1en "Krutlho[sk
F,ored1ria1�sif.orening," stiftad, år
1917, som undler vintertid en ·om
besörjer regellbuncföa föredrag\ med
katolsk 11.iaraiktä'l'. (Se N ordis(k
Ugeblådi nr. 18) .
I N a ,ik s k o v har nyligen
g1rll'Ilidstenen laglts till en Icalto!llsk
kyrka. P. HiNebr,andt f'l,ån Sv.m1d
bmg thäH därvid ett .originellt ,och
anslå1ende ta:l ,rnjeJdl flera lhistmis'ka
inslwg.
Det är ,med stor sor.gi ocfö• sa[maid,
som Danma:r!k:8 ac<at,oli[rn1r se sin h1ö
gia trosf.i-ä.J]]Jcle, den allJ,rniänt avihåll
na 1P r i n s e s1 s � n M a r g a
r e t lh 1e , llähnlna sitt ,gamlla hem ocih
sitt land) soml gem\å'fo ti11 •prins Rene
a,v Bour'b on. M/an var så van att
se den ·1m,ga •fursitinnan som le
dande ocih J:rj,äJ11p,a111de kraf,t vid alla
k\atolska fäster oeh väJlgörenJhets1
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tilnstäfäningar, som en :föueibikl i
f.i·omUiet odh iv'81' för hela J1ande,tis
katolsirn ung"dlOlm, en väwlfug arvta
g1ersk'a av traditionerna ·foån hen
nes nmder, ,cfän 1Q1ffö_1gätlig,a prins· es
san Ma,1,ie. Tusen :böner, väilsignel
ser 001:ti lyckönskningar fö'l1a hen
ne över gn_iinsen från alla No,wl:ens
katiol:iiker.

D ,o ml i n i Je, a n e r f äJ di er n a
i K r i s t i a n ii a [va: nu inrä.ttart
ett 'litet Dorniniln1slkape1l vid N eu
iberg1gata11 15 i Norges hnv'1JJd�ta,d,,
Ån så1 läng'.e ä,l'O, ,c]e, lbaTa t��å:, pruter
Hei1airn :odh! paiter Tai1l!h11rd1. Ein:
l öftesrik . häinde]se för Nm,cl!ens
kat,oliJker, som/ passar uit111ä1·1kt till
dominiikaneTnas stora mlim1eså'l·
1921.
S o � n e p r rn s t M n d l e �
smrr 1111,der elva år verik at som! lm
tolls!k prä,s)t, i F r e d r i kl s [1' ,a; J; d
har tagit avSiked friån deilna .si11
befattning·. Han efteTtr.ä,des av P.
To:n från Kristiani, a.
1

1

Vidl k o n s i s t o, .r i u m di e n
1 3 j u n i ha 1till k a r d1 i n a
J; e r kr, eerat,s· : Mg,r Ratti, ärke
biskop av Mi]ano, Mgi· Laurenti,
sekret• erare fö1,·pl'opaiganc1'a�mng,r e
g:ati,onen, odbi MJgT Tacci-Porcelli,
påv-ens m)aj,ordom1ns.
F r a n � i s � a n e r o r <l e n s
n y e g e n e 'l'• a l, ,pater Hernar
dlin ]Hun1(1Jer, är ti'H ihördien lho l länd1are, ifödk:J! i A1111isterrlaim\ år 1864.
Också ,d:ominiJmnerg,eneralien är
son av N eclerländerna. Ja, själve
pTefäik)ben för p1sopag1 mndaiJ0ongn:e
g,atio.rnen, ilmrNlinal ,,an Riossu,m ,
har Holland! tci11r soit.t hemiland De
holländska katolikerna: krnma rn:ed
skit} vara stolta öv,e,r· d!essa utmiär
kelsBT.
Vidi .f r a n c i s 'k a n e r n .a s
·s• i s t a ,g- e n e ,r a L ,k a p i t e 1'
d en 14 1111ad :deltog·o till oclh ,mJec] re
P'l'esentanter för det avlägsna
Kina.
1
•

1

Påven, :hiar tiillJi färdrig1by,gg,rundiet
av D 0 m>e n i L i 11 z i ·Öster
r.ilke skänkt en st11m!m!a av 3 miilj'O
neT kronor.
1

Dre nyligen aw�lutaid1e v a I e 11
t i l l' di e n i t a 1 i e n s k a d e
P n t e r .a d e k ,a m :m/ a ,r e n !ha
iclm 11ll!e<llfört nåJg10111 mlera ib etydan�
de förskijilltning i partiernas sityr
ilm. Det JmtolS1ka· ,fo'11krpai�tiet harr
hö1j t sin re1n.'esenta:nts,iifif.ra fråln
100 till 106.
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Det mjycket mnJtalad� ,o,c!l1 om
skrivna 'å! t e r n 'P I]) ll' äl ,,t � a n
d e t a v d e d: i p, ·1 o ,n� a itl i s Ur, a
f ö r b i n de l s e r n a �e i l a n
F r ,a, n k r i k e o c [h V a t i
k a n e1 n ha,r 1111 :0111sider b1ivit en
ver'klligtl11et. Utan att ibry s;ig' om:
att invänta den lå'ngsa;mjma sena
teU'si !b eslut Jrnr Briandi som! lfontpli,g
kandidlat tiLI den extraordinarie
amJbassadörsposten lh-Os d�m Heli,ga
Stolen föres'1'aglt M. J o n n a, r t,
sena,tor •för Plli'-�de-Cailais, odh på�
v,en har :även ac0epterat {]etta fö:r
slag,
1

1

1

'l'Hl på:vl,i'g mmtius i Paris har
ntrnäill1Jnts Mi g ,r C ,e r r e t t i
(officierlt designera,c] ,den 19 majj),
född i Orvieto år 1872. Den nyut11ä11ntnd!e allSes all/mJänt sä11ls,port
sk.ucfolig i diiplomati,slka värv; hans
krafter 1ha, oclkså rec]an anrfö:tats ,på
fliera svåra poster, fur 1904 sändles
han som1 ,de1egeradl t ill]' Mex.ufoo, 1906
blev han an:cliNxr v,id de.n apositol is
ka de]ega\ifonen i W aslhing'ion,
1914 utnämndes: l1>an tHl påvligt
säill!dieb1uidl i Austra:t:iien odh 1917
slutlig,en 1b1'ev 1han selkreterare för
rutmll/o[lxllentlfug.a kyrkliga an,gelä
g'elllhe'·,er. Fran�c:r ilkes Jrntol,illrnr
hol)l}as my0lmt av d enne skiclklig1e,
l�unnige oclh ivrige 1Jre'lat. Den
nye nuntien ib'lih· äv,ell! doyen rför
dipl om,atiska k'å'I.· en i Paris.
I Pa:r is ihar man nyligen kunnat
fira f e ml t1 i o 'åJ r s 1111 i n n e t 0, v
d ,e t illl/ a r t y r i u m:, som ,åibskil
lig1a pr:äs/ter Oic!li n1Jnn'k ar ,mjåste un
der.�åJ mot slnteit av Je o m) m 11n e n s s k r ,äi c 1t v ä lJ dJ ,e åh
1 8 7 1. Den 24 m:aj detta år nedl-
skjötlos de tförJ.lllämsta avi dies,s,a: r,e
voliruti:onens o:lifer, 111�m :ffu,st två' da
garr 0fter följdle det hemska mÖ'l'1

1

cJ:arnclet vid rne Haxo. I C. G . La:u
rins ,bok "Vlå:fö1 ,oeh Vä.,lcl" finnes
en ing-åen,dle beskrivning av dessa
ckama,t islm ihJänrdt3lser, som målhän
da ännu thava en viss aJktualit, et.
Den ,s,, k. V iUa c]es Otages, 85 rue
HaX!o, ihiaT redan h�ivit mi ,mlyek,et
besö!kt va1Jifar1,t&orlt,,
1

S t ad8n Fr i b o u r g i
S c h w e i z !hall' dlen 8 maj m1ed
stora. /högtidiJå:glh!eter ,f irat 400--års
minnet av den s>al:ige P e 1ti r u s
C a n i s i u s' 1födie�se. I etJt iher
d-abrev, ,siki;ivit, i &1l,edii.1ing• av det
ta jrnb ilell'ln\ pån:ninner ka:rdinal
äTik e1Jiskopen Bchulte. av I{jöh1, att
Leo XIII :pål sin tid !b.ijg,tidiJigen
kall'ad1e clien sa%ge Canisiins för
Tysklandls> andre aipostel,, so1111/ ge
no'lnl sin outtrottli,ga predlirrmvedc
smnihet 01cll1 11uc1ierviSllling1 ,årtm•,föridie
tusenclen från vå.:Ufarelsen t iiU elen
ka\tollsk,a tron. Det ktl!lld'e kanske
intressera Credos lläJSare ,att !h'öra,
att ,clJenne a;p1ostolislkie ,man ingalh.m
da var lifkJgfiitig ,för die s'foao.idinavi
sika ländernas Tehg,iösa nödHii,,,me
n�ot s1utet av 1500-t,al,�. :Särskiit
tycks ihan Jliylfug,t iha infu10sseirat s �g
för Jdhan den III :� kyril.d ig�a re
staureringsförsök. Ha:ns •berömida
katek,es översatltJes m1Jdklr diennes
reg,ering;stidl till svenska. , Antaig·- ·
lig,en ko' rnimer lrnn snart att 1b l iva
,kau:onisera:d.
1

Visse1,li,gen komlma u�ång,a lky:rik
hga j:olbsposter fr.årn B 'Ö !bi :mj e 11,
n��n dessemiell:an lmmima Ol!fil.S!å! ny
heter rfä'am sarnl vittnru ,om vaJknarudle
i-\ner 10K:fu ru1-iti.v itet ibl:and dle tjecko
sliovalkisika lkatoliikiem, a. Såilmrrucl'a
har t. ex. diet lmtd�ska ifollkip ar:tiet
i mlitten ,av n11aj lhåJföt ,en stor •klOn
g·,ress i Praig, I d�n :procession,
sam i ,sam(bandl !härmed til:l naJtio�
nalihe1g, onets, San'kt J olhan1J1es Nre-
l)Ollll)ll!k, äll·,a iiå!g:ade genoimJ stadiens
g,ator, rdleltogo -olll1nuing 30,000 män
nisk-0r. Blandr annat ibeslöt dernna
nationel'l:a !loon1gTess att rg[L·unidla en
stor amto1:sk; tidning, utg'iv,en i ihJ1.1vrndlstade11. För d1et,ta, äindrum!M av
satte m,lan . en fond! p1 å1 2 ½ milj:011.
1

1

Eltt utm/älkt tryicJkeri · står järnJväl
tifil katoli'lmrnas disposition.
TiH oie!h mied i det drö:mlJ:nande
sirugol,an,dlet I n dl i e n lha ikatoli
kierna ,])ål sista tiden lblivit 1synner
igen ruktilvia: iPå pr•essens om'råklie.
Med Eng-lan<l! t ill mönster Låta de
trycJm ,en 1mlängd! tr,aildater, som· de
ivrig't 81]),riid!a bland: sina heclniska
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landsm;än. Den ,rupostoliske v.iJkari
en av Ernalkulannl ihar tii1 oclh nmd
råtit grunda ,ett särskillt, ibiskQiPlligt
trydkeri. Missi,on,är1erna i BellJga1en utgiva :f.rå'n ocfu m,ed J\eibruari
en mlånadisskr,iift, en hindhi,s[c poo
dant t ill Credlo al1tså,. Ja, <lie pårv1,iga d'ärge-rna svaja sto,llt över iheil'a
väirlldm!

FRÅN VÅRA FÖ RSAMLINGAR OCH
FÖREN IN GAR.
Sankt Ansgars Sal.
Den 20 april föreläste ky, rkoherden. dok
Lor E d\\'.ard vVessel över K y r k a n s
s t ä 1 1 n i n g t i 1 1 ä k te n s k a p e t, var
vid han särskilt uppehöll sig vid de s. k.
kyl'kii,ga äktenskapshindren ooll den kano
niska rättens fö1·eskrifter vid blandade ä:k.
tenskaps ingående. Med spänd uppmärk
samhet ly-ssnade auditoriet till elen ingå
ende och livfulla firamställningen av detta
i det praktiska Hvet så cljup L ingripande
kapitel av kyrkolagen.
Den 27 april fortsatte kandidat Edvin
Sandquist sin föreg·ående år påbörj ade
skildring av K a r d i n a 1 N e w m a n s re
ligiösa utveckling>. Föredraget formade
sig till en serie utomorden.tligt kla,ra ooh
livfulla bilder lll' den store engelske kon
vertitens inre liv, sedda mot bakgrunden
av de skiftande öden han måste genomgå
under perioden från hans övergång t i l l
katolska Kyrkan år 1845 till Ohar,les Kin/,\'S
leys angrepp på hans ka, raklär och livs
verk omkring år 1865. Särskilt b ebanclla
d es elen händelseutveckling, som med
Newman som medelpunkt utspann sig un
der elen tid han var rektor vid Dublins
katolska universitet, med fin psykologisk
b lick och stor framställningskonst.
Den 3 maj visacle sig magister Berti l
B odst.röm i Sankt Ansga,rs Sals kateder
och föreläste med anknytning till sin serie
om cl e t k a t o 1 s k a F r a n k r i k e över
P a r i s i s k f i l o s o f d , d. v. s. det kla
ra och sunda tankesystem, som av de me
cleltida skolastikerna lärdes vid den världs
berömda, också av · skandi.n aviska studen
ter så livligt frekventerade högskolan i
Paris ,oeh s0111 ä,nnu förklaras och försva
t'as i elen !franska lrnvudstaden vid Institut
CaU10lique oeh lilrna,nde institutioner. I
skarp kontras t till denna 1clarheten-s tan
kevärlcl ställdes av talaren de filosofisk[)
elimbilclningar, som uppstått i vV1ittenbcrg
och Königsberg.
D en 11 maj av.slutade pastor B el'ndt Da
vid Assarsson sin långa föreläsningsse,rie

över K a t o 1 s k a k t i o n o c h r e a k
t i o n i 1 5 0 0-t a I e t s S v e r i g e med en
kortfattad framställning av elen katolska
propagandan här i landet under Jo:han III :s
händelserika regering. Särskilt framhöllos
pater Possevino och Klosterlasse som bä
rnnde krafter i den k atolska aktionen i
Sverige på den tiden. Några slutreflektio
ner riktade sig pä nutida problem för värt
a11bete i Kyrkans tjänst här i landet.
Den 18 maj talade baTOn Gusta:f Armfelt
över P r o t e s t a n t i s k t o I e r a n s i
ä I d r e o e th n y a r e t i d. Föredrags l1ållaren erinrade först om det skri över
katolsk intolera:ns i en modern katolsk
stat, som en mera känslotänkanele än sak
kunnig k;yrlrnherde häir i staclen under
denna vår har höjt i pressen, i kristliga
föredrag o . s. v. Då dessa anklagelser
frfin katolsl,t håll redan blivit kraftigt
motbevisade och därför ej behövde atl.
dryftas vicla,re, ansåg baron Armfelt det
lämpligare att syna cl e n p r o t e s t a n
t i s k a t o 1 e r a n s e n i ol ika länder ooil
under ,skilda tider liteL i sömmarna. Först
skildrades Luthers och Calvins tolernns
mot olika tänka,nde, sedan fingo Kristian
III och Gusta'f Vasa, Karl IX och Elisabeth
av England, det protestan [i.s]rn Storb,rit
tanien gentemot det katolska Irland oell
Lie preussiska konungarna geni.emot sina
egna undersåtar uppträda o eh i orcl och
handling· - särskilt i hanc!Hng - vi ttna
om sin ställning i toleransfrågan . Mesl
:ngående behandlade föredragshållaren som rätt oeh ,rimligt är· - elen protestan
tiska toleransen i värt eget lancl ända fl'/\n
1500-talets b örjan ända fram till vår egen
I.id. . Det talrika auditoriet visade genom
kra'ftiga applåele,r sin taeksarnhet mot elen
uppburne föredragshållaren. Därefter läs
tes SankL Eriks l egend ur cl et gamla I P
gendariet o ch cle närva,ranrle ,sJ,i lcles sil
ut för denna termin med g'larla förhopp
id ngar om en kraftig vidare utveekling av
Stockholms Katolska Högskola nncler elen
kommande höstterminen.

J U LI
1. Fredag. Jesu d)Thara blod. (Jesu
hj ä:rtas fredag.)
2. Lördag. Marias besök hos Elisabeth.
3. Söndag. Sjunde efter Pingst. (I högm.
St. Petrus och Paulus)
4. Mändag. Dag inom okt. av Petr. och
Paulus.
5. 'l'isdag. S. Antonius M. Zaccruria. Bek.
6. Onsdag. Oktavdag av St. Petri och
Paul.
7. Torsdag. St. Cyrillus och Methodius.
B isk. Bek.
8. Fredag. St. Elisabeth, drottn. änka.
9. Lördag. St. Maria in Sabbato.
10. Söndag. Attonde efter Pingst.
11. Måndag. Sveriges skyddshelgons åminnelse.
12. 'l'isdag, St. Johannes Gualbertus.
Abbot.
13. Onsdag. St. Anacletus. Påve. Martyr.
14. 'l'orsdag. St. B onaventura. B isk. B ek.
Kyrkolär.
15. Fredag. St. Davicl. Abbot.

16. Li.irdag. St. Maria de Monte Carmelo.
17. Söndag. Nionde efter Pingst.
18. Måndag. St. Camillus de Lellis. Bek.
19. '!'isdag. St. Vincentius a Paulo.
Bek.
20. Onsdag. St. Hieronymus .A!emilianus.
B ek.
21. 'l'orsdag. St. Praxedes. Jungfru.
22. Fredag. St. Maria Magdalena. Botgörerska.
23. Lörclag . St. Apollinaris. Bislc Bek.
St. Birgittas dödsdag.
24. Söndag. Tioncle efter Pingst.
25. Måndag. St. Jakobus. Apostel.
26. Tisdag. St. Anna. D en h. Jungfruns
moder.
27. Onsdag. St. Pantaleon. Martyr.
28. Torsdag. St. Botvid. Martyr.
29. Fwedag. St. Olof. Konung. Martyr.
30. Lördag. St. Abdon och Sennen.
31. Söndag. Elfte efter Pingst. St. Helena. St. Ignatius.

Redan genom sitt yttre skiljer sig kyr sinnebild (Pebri förnekelse) för vaksam
kobyggnaden frän varj e annan byggnad heten. "Vaken o ch bedjen att I i cke mån
och talar till oss sitt symboliska språk. .f,alla i frestelse." - J<' örst från det sjunde
P o r t a 1 e n, kyrkans huvudingån.g, på århundradet finna vi k l o c k o r i biruk
minner om Frälsarens ord : "Jag är dör ocl1 inviga,s clessa genom s. k. klockdop
ren. Om någon ingår genom mig, så skall till silll b estämmelse att förkunna Guds
han frälsas" (Joh. 10 : 9 . ) . Ofta är därför lov. Användas därför vid alla festliga
ky1,1rnportalen rikt smyckad med konst gudstj änster, processioner, Te Deum och
närliga framställningrur syftande på män tacksägelser. Klockorna IrnHa cle troende
Framför de till gemensamma religiösa övningar och
niskosläldets frälsning.
äldsta kyi'korna var i regel en f ö r g å r cl markera ofta enskilda clela, r av guclstjän
(atrium ) , ofta kallad parnclisus där pöni sten t. ex. förvandlingen, elen sakramentala
tenterna och ·katekumenema (dopkandi välsignelsen, eller förkunna att sakramen
uppehöllo sig unde,r guds. tet b äres till en sjuk, så att även de som
llatema)
tjänsterna, innan cle fingo rätt att över äro förhinclracle att bevis La guds tjänsten
vara själva elen heliga handlingen. Sven göras uppmärksamma på dessa viktiga
ska ordet för denna föi'hall, "vapenhus" ögonblick och anclligen kunna deltaga i
förråde.r dess uppgift i de nordiska länder elen heliga handlingen. Klockorna ma
na. I v a p e n h u s e t måste vapnen av na till bön. Så t. ex. rr1är det ,ringer tre
läggas, som buros på grund av de oroliga gånger om dagen tm "Herrens . ängel"
tiderna, men som icke fing·o medtagas in ( A n g e l u s ) . På många platser i Sveriges
i f,r iclens ort. T o r n e t visar som ett fin bygder bibehålles ännu clenna gamla katol
ger mot h öjclein och manar oss att söka ska sedvänj a. I en del katolska länder kan
vari ovan är, Kristus o ch hans llärligl1et. man fä. höra anclra ringningar t.. ex.
'l'ornet krönes av k o r s e t, frälsningens "K r i s t i cl ö d ,s å n g e s t k l o c k a" kl. 3
tecken ,som säger, att kyrkan är vigd åt på fredagarna. Klockornas bruk vid h e
Kristus, elen korsfäste och att vi endast g r a v n i n g skall mana ti ll bön för den av
genom korsets hemlig;het kunna ingå i liclnes själaro. Vid o l y c k o r mana kloc
il imlen ; per crucem ad lucem. T u p korna till verksam kärlek mot n ästan, så
·p n n som vi, även om mindre ofta, finna vid elclsväda och i krigsticl .
S. N-k.
på katolska kyrkors torn är en gammal 1
Linkoln B loms Boktiyckeri, Stockholm 1921.
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K Y R K L I G K A L E N D E .R
Augusti

1. Månda g. St. Petr i Ap. ad vinoula.

16, .. T i da
s g. St. Jo aoh im d. n. Jun gfruns
fader.

2. T i s
da g. St. Alfonsus M. de L i gorio ,
Bisk. Kyrko l.
, 17. Ons
da g. S. Hyao i nthus. Bekännare.
3. Ons
da g. St. Stephanus Pro tomartyren.

18. T o, rsda g. Da g i nom oktav,en av Mar.
Hm.
i
färd.

4. To rs
da g. St. Dom inJkus. Bek. Orden&, 19. -Fireda g;
st i ·tlf''. ·
, ;,
5. Freda g, _s :ta Mar i a ad N ives, (Je1m
hj ärtas freda g.)

. 20. · Lörda g. St. Bern hard. Abbo t.
21. Söndag. Fjortonde efter I»ingst.
( i hö gm. Mar. Hm.
i färd.)

6. Lörda g. Jesu Kr i s
t i Förlklar n
i g pä T a -bo r.

22. Mända g.

7. Söndag, Tolrte efter Pingst,

i
g. V i gida
l g tiU St. B-artho lomeus.
23. Tsda

f .martyrer.
8. Mända g. St. Cyr i a:kusm. l

da g. St. Bartholm
o eus Apostel.
24. Ons

l g t i ll S. Laurent i fe
i st.
i s g. V i gida
9. T da
da g.
10. Ons

da g. St. Ludv i .gKonun g.
25. To rs

St. Laurent ius. Martyr.

26. Freda g. St. Zephyr in us Påve. Martyr.

i s o oh Susanna . ..
11. To rsda g; St. T iburt u
Mrurtyrer.
.

\ .) \

- •- •

27. Lör
da g. . St. Josef Calas,anotius. Bek.

14. Söndag. T1•ettonde efter Pingst,
1

15. Månda g. Mar ia 'Him
melsfärd.
. ,

..

28. Sö11ilag;; . Femt�rtde ef�e11 Pingst,;

/.

12. Freda g. '·s :ta_ ;Kiara.; Juri g'fru.
:l(;,(:::;:(:j\1:'.: !];';;,:. 1 11::l :ji!!i::::\;;:i::,:: i, ,1:. >;:i · · : : , : · ;::1!• 1 \ :!q 1
13: , ,Lördågl : :V i gJ!dag t i ll ,Mav1a· , 1:aitnJne:1��·
färd.

Oktav av Mar. Hm.
i
färd

29. Måndag. . St. Jo hannesdöparens hals�
'liuggn i ng.

R��a

30. T i s
d� g.� St.
a 'st :a Mar i � Jun gfru.
!•
3t • Ons
da g.
St: Raymundus No m
r atus
, , Be]r.
I,

Gud stj än sto.r<;f r;t i n g
j

•1 , : ,

1

·'

·f.

för Juli odh Augusti.

St. ' Erik� �yrl<a.
;., ., , '. ( • , ,
• 1 . /.
. ·- Varda gar ·kl. 8 Cm. St i lla h. mässa.
.
,
Sondagär ik( S t m: St la
i l 'h,mässa. kl. fiLfm
.. . Hö mä
g ssamed pred i kan.
Rosenkra�san9\l,kt_ kl1 �-�O e,,m. :tireda gad1a den 1 juH Mh 5 aug.
, I '. ,_ , f j ,, .' ·,

.J

. , , St, ;ti:uge1�ia kyrka
.
,• .• • ,,: . -< ·,. , .·• • .' , . , , ,• . . .
' '
\ "
' j '. � ,
t
} ;
' � ·:
" )_
•
Vardagar kl: 7 o . s· St i la
l n. mässo r.
;, ,
kl. 11 f.,m.- hömäs
g sa med pr ed i kan.
Sönda gar- kL' 7 o . 9·
},

'.

!

Helga Lekamen
i s Gille.
Kom
munlorimen in g: . JuU. Vär hel. Fader: Bened i kt XV.
m
, i sionen i .Flnlanq;_

Au gust i , J:/ en ltawska
,
,
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Pärmar till Credo.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Pärmar till Credos första årgång i grå
cloth och i övrigt samma utstyrsel som
Credos omslag kunna erhållas till ett ·pris
av 2 kr. (Pärm och inbindning 4 kr.)
genom. Credos Expedition, Biblioteksgatan
29, eller direkt från

Ivar Öhrnbergs Bokbinderi,
Observatorieg. 4

Stockholm.

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

CORMERYS

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llll l l l l l l l l ll l l l l l l l l l
Drottninggatan 32
S TOC K H O LM

Framkallar
K op i e rar
F orsfarar
Hos Vaktmästar�n vid S:ta Eugenia Kyr,
ka, Norra Smedjegatan 24, Stockholm,
finnes till salu ett antal · exemplar av

Thomas a Ketnpis

lntronisationen

Kristi efterföljelse

av Jesu allr�heligaste hjärta i hemtnen
genom fam,iljernas högtidliga invignillg åt
detta gudomliga hjärta av

Från grundtexten översatt av

Pater J oachhn SS. C. C.
Pris 1 kr.

a. ]. V. ERICSSON.

Obs.I Nedsatt pris Kr. 5;
Pissa tillfället. 1 Endast ett fåtal ex. kvar.

Linkoln Bloms Boktr. A.-B.. Stoolchotm 192i.
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