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JESUITISK MORAL.
UR AUTENTISKA DOKUMENT.
Vi få aldrig tala illa om någon
och aldrig onödigtvis tala om andras
fel, de må nu vara hur obetydliga
och iögonenfallande som helst. Vi
få icke nedsätta våra bröder i något
stycke och aldrig låta märka något
slags 1ringaktning för dem, varken i
deras närvaro eller i deras från
varo, utan vi måste tala om alla på
ett sådant ,sätt, att var och en av
våra ord kan sluta sig till, att vi i
dem vilja se aktningsvärda och goda
människor.
Vi få ej heller omtala för en tred
je, vad en annan. har sagt om ho
nom, om det också skulle bereda ho
nom ett ytterst obetydligt obehag,
ty det äir att utså tvedräktens ogräs
bland bröder.
Vi skola aldrig förivra oss i ord
och aldrig säga något, som kan
kränka vår nästa. Vi böra icke hel
ler med hårdnackenhet hålla på
våra meningar och icke disputera
och klandra andra utan att ha nå
gon befogenhet därtill.
Med alla skola vi umgås vänligt
och kärleksfullt, gärna göra dem al-

lehanda tjänster och om möjligt sö
ka vara alla till lags ...·
Aldrig skola vi låta någon anti
pati mot vår nästa gro i hjärtat, och
väl måste vi akta oss för att visa
honom det, om vi verkligen skulle
vara ovänligt stämda, som fallet
skulle vara, ifall man t. ex.icke ville
tala med honom för några så,rande
ords skull, eller om man icke skyn
dade att hjälpa honom i hans nöd,
fastän man lätt kunde göra det eller
om man genom ett eller annat tecken
lät honom förstå, ·att man har nå
gonting mot honom ...
Vi få aldrig döma vår nästa utan
hos oss själva liksom för andra böra
vi söka urskulda hans fel, och i all
mänhet ha en vänlig mening om alla
människor ...
Aldrig skulle vi låta förleda oss
till att visa något yttre tecken till
otålighet. I stället borde vi både i
ord, åtbörder och minspel giva ut
tryck åt ett djupt själslugn och
strängt undertrycka alla motsatta
rörelser,
Vi få icke låta något tränga in i
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hjärtat, som kan störa dess ro eller ·
uppväcka sorgsenhet eller ovilja. Ej
heller böra vi tåla, att någon
hämndlystnad också av lindrigaste
slag får smyga sig in i vårt hjärta.
I allmänhet skulle vi mottaga allt
vedervärdigt som något som har
sänts oss av Guds, hand till vårt
bästa, huru och på vad sätt det än
må ha kommit i vår väg.
Vi måste fördenskull öva oss i de
härför erforderliga viljeakterna ef
ter följande tredelade graduering:
Först uthärda vi allt med tålamod,
sedan mottaga vi lidandena bered
villigt och lätt, för .att slutligen med
glädje anamma dem, emedan det är
Guds vilja .. .
Ingenting borde vi göra av ,rent
mänskliga hänsyn, ej heller för att
bliva sedda och beundrade av män
niskor, ej heller för vår egen fördels
eller bekvämlighets skull eller med
tanke på vår ära och nöje.
Alla våra handlingar skola vi ut
föra endast för Gud och därför böra
vi vänja oss vid att vid varje verk
ha honom i åtanke, först på morgo
nen, så fort yi vakna, sedan för varje
enskild handling och slutligen även
under det vi hålla på med själva
handlingen, i det vi upprepade gån
ger under tiden upplyfta vårt hjärta
till Gud och säga till honom: ,,För
din skull, o Herre, gör jag detta,
till din ära, eftersom du vill det. "
Alltså beflita vi oss om att dagli
gen ett visst antal gånger, på mor
gonen och om kvällen uppväcka
dessa akter. Vi kunna ju börja med
ett mindre antal gånger och sedan
alltoftare upprepa det, tills vi ha
vant oss vid att gång på gång under
vårt arbete upplyfta vårt hjärta till
Gud och därvid endast hava honom
för ögonen.
Vi borde icke sluta upp med den
na övning, förrän vi utföra alla
våra handlingar så, som om det icke
vore människorna utan Gud själv
som vi tjänade och förrän vi där
vid känna oss helt och hållet ge-

nomträngda av kärlek till Gud, sätta
all vår glädje i uppfyllandet av
Guds vilja och det till den grad, att
det förefaller som om det i alla våra
handlingar icke så mycket är vi
själva, som äro verksamma som
den i oss härskande kärleken.
Denna gudomliga närvaro borde
vi städse hava för ögonen, och i den
na beständiga bön skulle vi söka
uppehålla oss själva. Ingenting
kunde vara av större nytta för hela
vårt andliga framåtskridande än
detta och i högre grad förhjälpa oss
till att på ett fullkomligt sätt för
rätta alla våra arbeten.
Må vi mottaga allt av vilket slag
det än månde vara och på vilken
väg och på vilket sätt det än månde
möta som någonting som kom
mer från Giuds hand, som av fader
lig kärlek sänder oss det till vårt
bästa. Må vi under allt detta sträva
efter likformighet med Guds vilja,
liksom om Kristus själv stode hos
oss och sade: "Min son, jag vill, att
du av kärlek till mig skall görll, och
lida detta.»
Må vi icke underlåta något av det
som vi märka är Guds vilja och
länder till hans ära och hans tjänst.
Må vi härutinnan efterlikna värl
dens Frälsare »som alltid gjorde det
som yar honom (Gud) välbehag
ligt».
Denna övning kan småningom
föra oss ända därhän, att vi städse
vandra i Guds närvaro och uthärda
i ständig bön.
Vad som har sagts om späkningen
sätta vi bäst i förbindelse med öv
ningen av likformighet med Guds
vilja, då vi mottaga allt som kom
mande från Guds egen hand. Ty på
så sätt blir denna övning icke blott
lättare utan även nyttigare och an
genämare, ty den blir till en övning
i kärlek till Gud.
Ur Jesuitpatern. Alphons Rodriguez' kor
ta satser för samvetsrannsakan.
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JESUITERMORALEN.
TIL BELYSNING AF BISKOP BITTERS INLAGA TILL KUNGL.
SKOLÖVERSTYRELSEN OG FORSKELLIGE MODSKRIFTER.
N,restefter Afladen og Helgendyr
kelsen er det ismr Jesuiterordenen,
hvis Fremstilling stiller store Krav
til en protestantisk Historikers kri
tiske Sans. De svenske Skoleb0ger
gengiver i saa Renseende ikke an
det end det traditionelle protestan
tiske Standpunkt: dyb Forargelse
over Jesuiternes Moral. D,erved tren
ker man navnlig paa den »jesui
tiske» Grunds.retning: Hensigten heL
liger Midlet, paa Jesuiternes Kasui
stik, d. v. s. deres Behandling af en
kelte Samvittighedstilf.relde, paa re
seJ'uatio mentalis (hemmeligt Forbe
hold) og paa deres Moralsystem,
Probabilismen, efter hvilket man
med god Samvittighed kan udfore
en Handling, naar blot en virkelig
sandsynlig Grund taler for dens Til
ladelighed, sk0nt andre, maaske
,mere 'SUndsynlige Grunde taler imod
den. - - - Er denne Forargelse
berettiget?
1.) P a s c a l og Jeszzitel'moralen.
Det ved de svenske L,rereb0ger re
prresenterede Syn paa Jesuiterorde
nen er ikke af protestantisk Oprin
delse. Det skyldes Antoine Amazzld
og Pierre Nicole, to Mrend, der efter
Jansenizzs D0d (1638) har overta
get F0rerskabet indenfor Jcmsenis
men. Det gjaldt om at forsvare
denne• nye Retning indenfor den
katholske Kirke mod Sorbonne og
Dominikanerne, men navnlig mod
den m,regtige Jesuiterorden, som be
skyldte Jansenismen for at hylde
kalvini�tiske Ideer. Da Jansenisterne
truedes med U delukkelse af Kirken
og deres spidsfindige Distinktioner
ikke J,rengere förslog, greb AI' nazzld
og Nicole til det mere effektive Mid
del at fore Striden bort fra den vi
denskabelige og kirkelige Domstol
. og mobilisere den offentlige Me
ning.
Det traf sig saa heldigt, at der
blandt deres Tilh.rengere fandtes en

ung Mand, som ganske vist ikke
havde nogen Anelse om Theologi og
Moral, men i h0jeste Grad besad det,
Arnauld og Nicole manglede, Esprit,
Vid og Ironi, og som ejede en Stil,
som Frankrig ikke havde set Mage
til. Denne, Mand var det bemmte
matematiske Geni Blaise Pascal
(1625-1662) og Jansenismen var
den s0rgelige Sk.rebne i hans Liv.
Da han, 26 Aar gammel, sluttede
sig til denne Sekt bet0d det et Brud
med Videnskaben. Efter Jansenius'
Ord er Videnskaben kun Nyfigen
hed, farl, igere end K0dets Lyst, og
Pascal begynder da at angre de
Aar, som han havde vanhelliget med
matematiske Studier. Og naar se
nere hans Geni i et ubevogtet 0 je
blik sprrenger de jansenistiske Lren
ker og beriger Verden med forste
Rangs matematiske og fysiske Op
dag,elser, saa g0r den ulykkelige
Forsker det med daarlig Samvittig
hed og gr,reder• bagefter over sit Til
bagefald. Kunde de to J ansenistfo
rere finde et bedre Redskab til U d
forelsen af deres Plan end denne
Mand, som for kort Tid siden havdc
udtrykt sin ubetingede Forstands
underkastelse overfor Jansenisten
M. de Sacy med de Ord: »Jeg er re
de til at forsage hvilkensomhelst Er
kendelse, som ikke kommer fra
Dem»? Pascal aflagde snart en
glimrende Pmve paa sin Kunst at
g0re latterlig ved tre »Breve til en
Pronvinsbo» (» Lettres ecrites a un
provincial par un de ses amis» }, i
hvilke han forsvarer Jansenismen
mod Doktorerne ved Sorbonne og
Dominikanermunkene.
Med det
fjerde Brev forlader han nu de van
skelige theologiske Stridssp0rgsmaal
for udelukkende at besk.reftige sig
med Jeszziternes Moral. Arnauld og
andre jansenistisk,e Theologer leve
rede Bevismaterialet; Pascal havde,
som han sagde til den jansenistiske
Madame de Sable, ikke nogen anden

216
Opgave end at ordne og forarbejde
dette Stof til en popul,<.er Fremstil
ling, der ikke blot slrnlde ·v,rekke
hele Jordkredsens ud0delige Latter,
men tillige ogsaa alles Had og Af
sky mod Jesuiternes uhyrlige An
skuelser. Brevene blev den st0rste
Boghandlersucces siden Bogtryk
kerkunstens Opfindelse. Datidens
Lresere - i hvert Fald de katholske
� tog meppe lndholdet alvorligt,
men man morede sig kosteligt over
dette overmaade vittige Angreb paa
den mregtige og ansete Orden. Deres
egentlig,e Formaal naaede Brevene
ikke; Jansenismeli blev d0mt af Kir
k,en alligevel. Men endnu den Dag
i Dag er de fleste Ikke-Katholikers
Syn paa Jesuiterne pnreget af dette
Skrift, som en fransk Protestant G.
Monod (Paris 1910) betegnede som
et P.amflet af den laveste Art.
Overfor Pascal begik Jesuiterne
de� store Fejl at svare sagligt, hvad
der n0dvendigvis maatte tage sig
kedeligt ud ved Siden af Angrebets
pikante Causeri. Pascal blev da i
11. til 17. og sidste Brev ogsaa sag
lig og kedelig. Men da havde de
andre Breve gjort deres Virkning.
Kritiken har forl.rengst paavist,
at Provincialbrevenes Citater i man
ge Tilf.re-lde er urigtige eller un0jag
tige; gentagne Gange er netop det
udeladt, som indeholder en Ben<.eg
telse af den efter Pascals Fremstil
ling jesuitiske L.<.ere;,der anfores og
saa Skrifter som jesuitiske, der
aldrig har faaet Ordenens Billigelse.
Det er ligeledes en Kendsgerning, at
Pascal paa sit D0dsleje sagde sig
l0s fra sine j ansenistiske V ejledere,
fremfor alt Arnauld og Nicole, paa
Grund af deres Urerligheid i Kam
pen mod Rom og deres Forfalsk
ning af Underskrifter. Selv Voltaire,
sandelig ikke Jesuiternes Ven, tog
dem i Forsvar mod Pascals »Satyre»
og gjorde opmrerksom paa den
Modsigelse og Ubillighed, der laa i
at beskylde Mennesker for en slap
Moral, der overalt i Europa forte
det haardest,e Liv og i Afrikas, Asi
ens og Amerikas fjerneste Afkroge
udg0d deres Blod. Det er endvidere
godtgjort, at de Beskyldninger, som

Pascal retter mod Jesuiterne alene,
ligesaa godt kunde g0res g.reldende
overfor alle andre katholske Mora
lister paa denne Tid, der vresentlig
fulgte de samme moralske Princi
per, og at det overhovedet ikke var
Jesuiterne, som havde opfundet det
af Pascal haanede Moralsystem, men
at dette, hvad Navnet (Probabi
lisme) angaar, stammer fra Domi
nikaneren Medina (1572) og i Sa
gen gaar tilbage til Antoninus og
Albertus Magnus, altsaa er lige saa
gammelt som selve den videnskabe
lige Bearbejdelse af Moraltheologien.
Man kan trygt sige, at uden Janse
nisternes samvittighedsl0se Kam
pagne vjJde mange af de Moralsre,t
ninger, som man nu med-Harme og
Forargelse afviser som )) jesuitiske»,
forl,<.engst v,<.ere blevet anerkendte
som Selvfolgeligheder (f. Eks. Pro
babilismen og Tilladeligheden af
det hemmelige Forbehold under vis
se Foruds,retning.er), andre i hvert
Fald som alvorlige og hrederlige
Fors0g\ paa at l0se vanskelige. Sam
vittighedskonflikter, og ingen ,rerlig
Mods.fonder vilde fo1e sig be'rettiget
til at tilLregge selve Jesuiterordenen,
hvad der kun er en enkelt Jesuits
Mening, naar andre Moralister af
samme Orden l:,erer det modsatte.
Thi til Trods for al ))Kadaverlydig
hed )) gives der ogsaa en vis Me
ningsfrihed indenfor Jesuiterorde
nen !
2.) »Hensigten helliger Midlet. ))
Som det tydeligste Bevis paa, at
Jesuiterne J.re-rer denne S...etning, ci
teres i Reglen - saaledes ogsaa af
Rektor Gustaf Norrman i ))Dagens
Tidning)> af 14. Dec. 1921 - den
jesuitiske Forfatter Busenbaum,
som (Medulla IV, 3, 7, 2) skriver de
berygtede Ord: Cum finis est licitus,
etiam media sunt licita. (Naar En
demaalet er tilladt, er ogsaa Mid
lerne tilladte.) I Aaret 1895 under
s0gte den protestantiske Theolog
P. Griinberg (Zeitschrift för Kir
chengeschichte XV 437) S.retningens
Sammenh.reng . og fandt til sin
)> Overraskelse )), at S.retningen .umu
lig kan hav,e den Me11,ing, som Po-
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lemiken hidtil har lagt ind i den.
))Det ligger Busenbaum fjernt at ville sige noget nyt, endsige opstille et
nyt Moralprincip med disse 01,d. De
er ikke andet end en almen aner
kendt logisk Regel, en Selvfolgelig
hed. )) Smtningen b0r gengives: Er
Maalet tilladt - i dette Tilfrelde en
d0dsd0mt Fanges Flugtfors0g - "
saa maa der ogsaa, moralsk set, fin
des Midler til Opnaa:elsen af Maalet.
Vil man ikke paa Forhaand forkaste Flugtfors0get som utilladeligt hvad der selvfolgeligt er et Sp0rgs
maal for sig - vil man heller ikke
kunne forbyde de naturlige Forbe
redelser rlertil, saasom Anvendelse
af List, S0nderbrydelse af L::enkerne o. I. Hvor lidt Busenbaum ben
ker paa i og for sig s1'ette Midler,
fremgaar tydeligt af Tilfojelsen:
pnecisa vi et injuria (naar der blot
ikke 0ves Vold eller Uretf.<.erdighed
mod Vogterne) . Men dermed mi
ster S,<etning,en netop det ))jesui
tiske) )! ))Meningen er altsaa))' siger
Griinberg, ))ikke, at i og for sig
slette Handlinger skulde blive gode
eller tilladelige ved det berettigede
Formaal, men, hvo som har Lov til
en Handlings Fuldendels·e, maa og
saa have Lov til at udfore Fors0get
herpaa, der ligesom er en Del af
Handlingen eller dens Begyndelse.)
Det vilde jo ogsaa vmre en Haan at
sige til en Fange: Du har Lov til at
flygte, men du maa hverken rnre
Laas eller L.ee:nker !
Vilde man g0re sig den Ulejlig
hed at studere andre lignende Ud
talelser i deres opriridelige Sam
menhmng i Steden for at n0jes med
at citere dem efter Kilder af saa
tvivlsom V,<erdi som Doct1·ina mora
lis fesuitarnm,1) vilde man lige
saa mange Gange opleve den
1) Doctrina mornlis jesuitarmn, Celle
1874 er andet Oplag af det gammelkathol
ske »Bliithen der Jesuitenmorah. Som
det udtrykkeligt bemrerkes i Portalen, er
Citaterne hovedsagelig taget af Jesuiternes
mindre Skrifter (Kompendierne, Udtoge
ne), aHsaa ikke Hovedvrerkerne. Desuden
benylter Doctrina i stor Udstrrelming de for
deres Forfalslminger og Forvanslminger
ilde berygtede Extraits des assertions per
nicieuses et dangereuses que les soi-disants
Jesuites ont soutenu'es.

samme Overraskelse som Griinberg:
at de virkelige Jesuiter t,<enker n0j
agtig som alle andre aristrendige
Mennesker.
Det var ogsaa med fuld Sindsro,
den bekendte tyske Jesuit Peter Roh
i 1852 udlovede 1 000 Gylden som
Pnemie for en Afhandling, der le
verede Bevis for, at Principet: Hen
sigten helliger Midlet, eller en ens
betydencle Scetning fandtes i en Je
suits Skrifter. Denne Bel0nning blev,
endog med h0jere Tilbud, fornyet
i 1887, 1891 og 1893, hver Gang
uden Virkning. Endelig i 1903 op
naaede den katholske Pnest Das
bach ved et endnu st0rre Tilbud
(6 000 Mk.) et Svar, der tegnede til at
blive en Sensation. Det var ingen
mindre end Grev Paul v. Hoens
broech, som havde w:eret Jesuit i
15 Aar, men siden var udtraadt af
Orde111e11 og blevet Protestant, der
nu erkl::erede sig rede til at levere
det 0nskede Bevis. Da det viste sig
umuligt at faa et Forligsm.evn af
protestantiske og katholske Profes
sorer i Stand (paa Grund af de forst
m.evntes V,<eg,ring), shevnede Hoens
broech U dloveren for Domstolen i
Trier og, da denne afviste Sagen,
for Overretten i Köln. Hvad der
gav Exjesuitens Bevisforelse srerlig
Interesse, var, at den indlededes
med den overraskende Tilstaaelse:
))Hvad der hidtil, fra Pctscal indtil
den Dag i Dag, er blevet fremfort
som Bevis for, at den berygtede Sret
ning forekommer i jesuitiske Skrif
ter, kan ikke staa sin Pr0ve over
for Kritiken. Det i det F0Igende
forelagte Bevismateriale er fuld
strendig nyt. )) Overretten erklrerede
imidlertid ogsaa denne Bevisforelse
for utilstrrekkelig.
Om Hoens
broechs ))nye Beviseh siger Dom
men, at de kan henfores til to Klas
ser af Samvittighedstilfrelde. Den
ene er de Tilfrelde, hvor ncigen raa
der fil en mindre Synd for at for
hindre en st0rre. Naa1r jesuitiske
Moralister udtaler sig for Tilladelig
heden - ikke af den mindre Synd,
men af Raadet eller Opfordringen
dertil, uncllader de ikke at g0re op
mrerksom paa, at Handlingen ikke
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forst bliver tilladelig ved Hensigten,
men er god ex objecto (efter Gen
standen ), i det Handlingens (Raa
dets) Genstand ikke er selve Syn
den, men Formindskelsen af en
st0rre Synd, hvad der urn:egteligt er
noget godt. - Selvfolgelig maa Raa
det til den mindre Synd aldrig gi
ves absolut; det maa fremgaa enten
af Ordene eller Omstamdighederne,
at det kun gives under den Forud
sretning, at den ene af de to Synder
sikkert vil ske. Under disse lnd
skrrenkninger, som det turde vrere
overfl0digt at nrevne udtrykkeligt
overfor theologisk dannede Vesere,
vil man rneppe kunne se noget uhyr
ligt i at bede en, som i sit Raseri er
fast besluttet paa at skyde sin Mod
stander ihjel, om at n0jes med at
giYe ham en ordentlig Dragt Prygl!
- Paa lignende Maade er den an
den Art af Samvittighedssager at be
d01nme, · hvor det efter Ove'lTettens
Erklrering drejer sig om under visse
Omstrendigheder at tilbyde Mulig
heden eller Lejligheden til en Synd
f. Eks. for at prnve et Tyendes JEr.
lighed, naar det er mistamkt for
Tyveri.
fovrigt stod denne nye Bevisfo
relse i en ejendommelig Mods,mtning
til den varme Anerkendelse af Je
suitermoralen, som Hoensbroech
umiddelbart efter sin U dtrmdelse
af Ordenen havde udtalt i et Skrift,
som skulde forldare hans Skridt
for Offentligheden : »De Beskyld
ningei·, som man i Reglen ove1,aa�n
gerJ esuiterordenen med, er falske;
de beror paa Ukendskab eller Mod
vilje. Hvad is,'c'er angaar Ordenens
berygtede Moral, saa er den en Mo
ral af pletfri Renhed; den saakaldte
.T esuitermoral opdi·ager Ordenens
Iviedlemmer til Mrend, der udrn<er
ker sig ved den mest upaaklagelige
Livsvandel » (v. Hoensbroech, Mein
A ustritt aus dem .Tesuitenorden S.
11 f. ) ,
Efter S . uon Engeström, Biskop
Ritters k lagomål S. 19, har Biskop
Bitter misforstaaet de svenske L<eTe
lJ0ger, nam· han til Forsvar for Je
suiterne citerer .Jesuiten Nolclin, som
siger, at en i og for sig claarlig Hand-

lirtg aldrig.kan blive god ved en god
Hensigt. Nej, saa forvorpne, me
ner von Engeström, - er J,esuiterne
ikke. De indskrrenker rigtignok de
res berygtede Grunds.<etning til kurr
at g,<elde indifferente Midler. Men
hvad J ,esuiterne kalder for indiffe
rente Midler, er efter almindelig
Sprogbrug netop absolut daarlige
Midler.
Som Eksempel n."cEvner von Enge.
ström Kongen af Polen, Sigismund
III.s Mened. - Vi ser bort fra den
historiske Side af Sagen, som af ka
tholske Historikere f. Eks. Hergen
röther (Kirchengeschichte Il 332 )
fremstilles ganske modsat, saa vi
her sikkert har et af de typiske Til
faeld:e, hvor det for begge Parter tur
de were yderst , anskeligt at finde
den objektive Sandhed. Dog tillader
vi os i denne Sammenh::eng den Be
mrerlming, at ihvert Fald den ny
este Tids katholske Historieforsk
ning,hvad Objektivitet angaar, ikke
staar tilbage for nogen protestan
tisk Fremstilling, og det er os 1c1.bso
lut ubegribeligt, hvordan Rektor
Gustaf N 01'/'mcm kan kalde et V.<erk
som Grisars Luther for »vetenskap
lig» i haanlige Gaase0jne.
Vi kan
kun anbefale Rektoren at stifte Be
kendtskab med denne Bog. - Men
bortset derfra, hvilken Jesuit har
nogensinde erklreret Mened for et
indifferent Middel, som under » kon 
kreta förhållanden» kunde blive til
ladeligt ?
Ganske vist har Udtrykkene »i
og for sig claarlig», »absolut slet»
et st0rre eller mindre Omfang, alt
eftersom de bruges om Gud eller
Mennesket. Blasfemi, Rad mod Gud,
Mened, L0gn er saaledes efter deres
Natur Handlinger, som Gud aldrig
nogensinde kan tillade positivt eller
befale. Derimod er det rigtigt, naar
Jesuiten Alagona (citeret af Rektor
Norrman) siger: »Paa Guds Befaling
har man Lov til at dnebe en uskyl
dig, at st,trele, at bedrive Hor » trenk paa Abrahams Offer, paa Pro
feten Hosea ! - thi Gud er Herre
over Liv og D0d og alt » . Disse
Handlin!Zer er indifferente med
Hemyn til G ::d. Men lige saa sik-
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kert vil med, Hensyn til 1\1enneskets
Vilje de samme Handlinger vrere
ubetinget. daarlige, saa de aldrig kan
1'omme i Betragtning som Midler
til Opnaaelse af selv · det bedste For
maal. Men det er netop denne In
jurie, som de svenske Lrereb0ger ef
ter von Engeströms Fortollming ud
slyrtger mod Jesuiterne, at de an
vender Sretningen: »Hensigten hel
liger Midlet» paa Mord, Tyveri og
lignende kriminelle Handlinger.
Ved vore Modstandere ogsaa, hvad
de siger med denne Beskyldning ?
Man bet::enke blot folgende: Jesui
teroi"denen heller for Tiden 7 540
M.edlemmer. Et alle disse Mrend
samfundsfarlige Forbryclere ? Eller
er de Idioter, ikke i Stand til at gen
nemskue Ordenens egentlige, inder
ste Vresen - som udenforstaaende
ved saa god Besked om ! - Eller
er de fejge, karakteI"l0se Menne5ker,
der mod deres Overbevisning for
bliver � et Samfund, som de har er
kendt, hylder umoralske Grund
sretninger ? Undertegnede og alle de
Jesuiter, han kender, vilde ufort0vet f orlade denne Orden, dersom
det viste sig, at dens Moral stod paa
dette lave Trin. Der er mange, som
i Tidens L0b .er udtraadt af Jesuiter
ordenen. Men der kendes ikke et
eneste-Tilfrelde, hvor Samvittigheds
betrenkeligheder med Hensyn til Or denens Moralprinciper har vreret
Grunden.
Beskyldningen mister
selvfolgelig ikke noget af sin Uhyr
lighed, naar man betrenker, at den
falder tilbage paa selve den kathol
ske Kirke, som ikke blot taaler, men
udtrykkelig billiger denne Orden og
dens Moralgrunds.<..etninger, d�r i
alt vresentligt er de samme som hele
den 0vrige Kirkes.
Inden Protestanterne forarges
over Jesuitermoralen, burde de i
0vrigt unders0ge, om Sretningen
»Hensigten helliger Midlet» virkelig
er saa aldeles ukendt i deres egne
R.'cEkker. - Da Luther og hans Ven
ner erklrerede Landgreve Filip af
Hessens Bigami for tilladt, var den
ne moralstridige Afg01·else ikke uv:.e
sentligt bestemt af Hensynet til den
nye L.\Eres Fremgang, som ikke knn-

de undv,\Ere denne mregtige Herres
Bevaagenhed. Og naar Luther raa
der Landgreven til at lyve sig fra det
hele, motiveres dette Raad udtryk
keligt med den kristne Kirkes Inter
esse. Denne mnoralske Tankegang
bliver maaske lettere at forstaa,
naar man husker Luthers theolo
giske Lrere om, at Troen helliger
(d. v. s. drekker over) alt, hvad den
troende g01·, om det saa var » tusin
de og atter tusinde Gange Hor og
Mord paa en eneste Dag».
Den nyere Protestantisme tager.
ganske vist Afstand fra denne for
frerdelige Theologi. Vi vil heller
ikke g0re · den ansvarlig for mange
moderne Filosoffers (E. v. Hart
mann, Paulsen, Heffding o. a. ) ufor
blommede Anerkendelse af Smtnip
gen: »Hensigten helliger Midlet. »
Men i visse Sp0rgsmaal f. Eks. Sta
tens moralske Autonomi, N0dl0g_
nens Tilladelighed hylder vide Kred
se af protestantiske Theoretikere
den Jesuiterne paaduttede Grund,
sretning. I sin br.utale N0genhed
finder vi den udtalt og forsvaret hos
tre nyere protestantiske Theologer:
I, U . Wirth (Stuttgart 1841 ), A. E.
Bieclennann (Ziirich 1885 ) og Su
perintendent H. Galliv.itz (Sigmarin
gen 1891 ), uden at der gjordes An
skrig fra protestantisk Hold. Disse
Forfatteres rene »Hensigtsmoral»
har' kun e:µ Ting at udsrette paa Je
suiternes Moral, nemlig, at Jesuiter
ordenens Formaal - at arbejde for
Krasti Sag -- er daarligt. Ordenen
tilsigter nemlig i Virkeligheden
ikke, som det foregiver, Gloria Dei
(Guds JEre ), men Kirkens, Pave
d0mmets Magtudvidelse !
Burde vi ikke alle, inden vi 0ver
Kritik eller tager Forargelse, om
hyggeligt lrese Jeszz Ord om Splinten
og Bjrelken ?
3 . ) Kasuistik.
Det er sandt, den protestantiske
Theologi kender ikke til Kasuistik.
Er dette en Ford el? Har dette sin
Grund i h0jere Opfattelse af Mora
len ? Nyere protestantiske For{at
tere (u. Nathusius, die Mitarbeit der
Kirche . . . Leipzig 1897 og M. Rade,
Religion und Moral, Giessen 1898 )
1
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betegner det som en skrebnesvanger
Mangel, at den protestantiske M1;>
raltheologi ikke har F0ling med det
virkelige Liv. Medens den forkyn
der en h0jstemt etisk Mealisme,
som maaske kan praktiseres af den,
der har sit paa det t0rre, overlader
den i fornem Reserve Ejendoms
og andre mere jordbundne , Sp0rgs
maal til Retsvid'enskaben og til den
enkeltes Samvittighed. I det dag
lige Livs indre og ydre Konflikter
er den protestantiske Kristen uden.
Vejledning og handler tit efter
Maximer, der staar adskillig dybere
end de gamle Kasuisters lavest€' An
skuelser, hvis man ikke simpelthen
n0jes med at holde sig til Straffe
lovbogen.
Ganske anderledes forholder det
sig med den katholske Moraltheolo
gi. Ligesom Lregen paa sit Omraa
de er den katholske Gejstlige i en
h0jere Sfrere Folkets Tillidsmand.
Det er hån ganske vresentlig gennem
· Skriftemaalet, som Protestantismen
har afskaffet. Saa1edes bliver han,
som ingen anden, Vidne til, hvad
der foregaar i andres Sjrele, og til
Iige Raadgiver for tvivlende i Tu�
sinder af Samvittighedssp0rgsmaal.
Ved denne stadig,e Bernring med
Livet tvinges den katholske Mo
ralist, hvi'l Opgave det er at forbe
rede og vejlede Prresterne til at ind
lade sig paa Detailler d. v. s. drive
Kasuistik. Af samme Aarsag byg
ger den katholske Moraltheologi
paa et langt bredere Erfarings
grundlag end den protestantiske.
Slrnnt Prresten ikke maa g0re no
gensomhelst Brug af Syndsbeken
delsen, vil han dog ligesom L�gen
· gennem sin Praksis efterhaanden
samlei st0r.re og st01Te Erfaring. Og
Iigesom Vegens Diskretion ikke
udelukker, at hans Virksomhed dra
ger Nytte af Erfaringen, vil heller
ikke Skriftemaalets Hemmelighed
kunne forhindre, at den erhvervede
Livs- og Menneskekundskab baade
gavner den enkelte Prrests Virksom
hed og virker befrugtende tilbage
paa selve den videnska'belige Be
handling af Moralen.
Denne dybe Forskel mellem vir-

kelighedsfremmed Idealisme hos
Protestanterne og livskraftig Rea
lisme hos de katholske Moraltheo
loger turd'e vrere Hovedgrunden · til,
at den katholske Kasuistik ikke kan
regne paa fuld Forsfaaelse i prote·
sfantiske Kredse.
H vad Jesuiterne angaar, er deres
Kasuistik i Grunden slet ikke for
skellig fra andre katholske Moral
theologeTS. Deres » Casus» er maa
ske mere endnu end andres, Grren
setilfrelde og som saadanne netop
et · ypperligt Middel til at klarlregge
Moralpirincipernes Rrekkevidde og
Begrrensning. Med den skolastiske
Filosofi og Theologi som Grundlag
og skolede genrnem en lang Tradi
tion kendte de gamle Kasuister ikke
til smaalige Aanders sn.revre ,Eng
stelighed, men saa modig enhver
trenkelig Samvittighedskonflikt i
0jnene. At enkelte Kasuisters L0s
ningsfors0g var mindre heldige,
spidsfindige, vovedei - eller ogs:ia
for strenge, kan ikke forbavse paa
dette vanskelige Omraade. Ogsaa
Jesuiterne har licentia errandi (Lov
til at tage fejl). Mange Tilfrelde
maa imidlertid bed0mmes efter
Tidsforholdene ; · saaledes alle Ek
sempler, som angaar Forholdet til
Hreretikerne. Dengang var For
skydningerne mellem protestantiSke
og katholske Landomraader langt
fra bleven station.rere endnu. Ikke
faa Stedeil optraadte Protestantis
men som Angriber, og hos mange
var H.reresien et personligt Frafald
fra den gamle Tro. Paa begge Si
der anvendte man i de religi0se
Kampe Midler, der absolut maa for
staas ud fra Datidens Kulturfor
hold.1 Man begaar en slem Ana1) Naar Escobar (citeret af Rektor
Norrman og von Engeström s. 20) siger,
at Bom har Lov til at megte deres For
reldre den nodvendige Fode, naar disse er
bleven Krettere og ogsaa soger at forfore
deres Born til .at falde fra, saa er det selv
folgelig ikke saaledes at forstaa, at cie
skulde have Lov til at sprerre deres For
reldre inde og lade dem sur.te ihjel ; men
en voksen Son, som ellers er pligtig til at
forsorge sine gamle Foneldre, vil efter
Escobar kunne rnegte dem Under-stottelse,
naar de ikke paa anden Maade kan for
hindres i at forfore mindre befrestede
l\fodlemmer af Familien til Frafald.

..
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kronisme, naar man uden vide
re overforer gamle Kasuisters Syns
maade paa vor Tid, hvor der for
den enkeltes Vedkommende , i Reg
len ikke kan V$re Tale om forskyldt
H.mresi, og den nye Lreres Ekspan
sionskraft ikke spores lamgere. Vil
man 0ve Kritik paa den jesuitiske
.Kasuistik, maa man helier ikke n0j
es med l0srevne Citater, men tag,ei
Hensyn ikke blot til den nrernieste
Tekstsammenh.reng, men ogsaa til
-de almindelige Grundsretninger,
som de samme Kasuister drnfter i
deres store theoretiske Vrerker og i
Reglen ogsaa behandler i Indled
ningerne til deres kasuistiske Skrif
ter, og som de i hvert Fald forud
sretter som kendte hos deres Lrese
re: Prrester og Theologistµderende.
Det er derfor ganske uforsvarligt
at forelregge et langt Udpluk af je
suitisk Kasuistik for den brede Of
fentlighed. Det kan kun blive mis
forstaaet. Endelig b0r man ikke ·
-glemme, at ogsaa de jesuitiske Ka
suister med Hensyn til den praktiske
Anvendelse af deres L0sninger for
udsretter netop Samvittigheclen som
det vigtigste. Kun naar man fuld
st:eendig tilsides,retter disse Selvfolge
ligheder, kan man naa til den haar
rejsende Bed0mmelse, som Rektor
Norrman forelregger . »Dagens Tid
nings)) Publikum.
Hvordan de der anforte Samvit
tighedstilfrelde tager sig ud i den
katholske Praksis, skal belyses i de,t
folgende Afsriit. Men samtidig vil
vi underkaste dem en Behandling
efter Rektor Norrmans Moralprinci
per, som vi :vel t0r antage, er de
modsatte af dem, han i »Dagens
Tidning» 14. og 2 1 . Dec. anforer
-som afskrrekkende Eksempler paa
je•suitisk Tankegang og betegner
som »sofisterier, som knappast
kunna vara annat än 'av, genom
-och till' lögnens furste».
4.) Rektor Gustav Norrman som
Skriftefacler efter Rektorens Jesuit
citater i ·»Dagens Tidning».
Rektor Norrman sidder i Skrifte
stolen, og udenfor venter en stor
Skare angerfulde Syndere.

Den forste, som tr:.eder ind, ·. er en
Bankfunktioncer. »Jeg har _. begaa:et
Underslmb, et Par hundrede Kroner.
Jeg angre� det af ganske Hjerte.•
- »Har De denne s·um endnu? »
- »Nej, jeg har givet · alt tilbage
med Renter og paalagt mig at give
JOO Kroner til de fattige. Men det,
der piner mig ·endnu, er, at jeg,
mens jeg gr;reder over min _Forbry
delse, forstyrres af en vis Glred'e over
det, jeg har gjort. Jeg kan ikke
1ade vrere med at trenke paa, at det
nu alligevel vM snedigt gjort ; at in
gen vil g0re mig det ,efter. )) - ) )Vrek
.med dig», svarer Skriftefaderen,
»din Anger er ikke oprigtig. Jeg
skulde V,IBTe Jesuit, dersom jeg ab
SOlVe, rede dig! » (Rektor Norrman
afviser som samvittighedsl0s Jesui
ten Alloza, som siger : Glre,den, ikke
over Synden selv, men over den
snedige Maade, hvorpaa den er ble
ven · udfort, er ikke nogen Synd! )
Nummer To er en Professo1· Phi
lologice, · en gammel, t0r Pind.
)) . . . saa er der endnu noget, som
jeg 0nsker at blive klar over. Jeg
holder meget af de gamle Klassi
kere, is,rer Ovid. Men De ved nok,
han er lovlig fri. Naar jeg er trret,
saa tager jeg ham frem og L\eser et
elle,r andet Digt af ham hojt for mig.
Jeg tror virkelig ikke, at hans Sjo
felheder paavirker mig; jeg nyder
den uovertr,reffelig, e Kunst, hvor
med han udtrykker sine Tankm·,
slrnnt jeg synes, at dette Sprog var
et bedre Indhold v.rerd. Jeg har hel
ler ikke n;ient, at jeg af denne Grund
skulde afholde mig fra at gaa til
Alters, som jeg plejer.» »Hvad for
nogeb , udbryder Skriftefaderen,
»De har begaaet en Helligbrnde! De
har modtaget Sakramentet uvrer
digt! Hvor ofte hm· De vreret til Al
ters med denne svrere Synd paa De
res Samvittighed? » - (Re\tor Norr_
man forarges h0jligen over Jesui
ten Th. Tambm·ini, som vover at
sk:rive : Naar uanstrendige Ord· ud
tales eller synges for Morsk.ah (det
vil her sige: ikke ment som utug- .
tig Tale) eller fordi de forekommer
i en interessant Fortrelling eller i
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sihuk Poesi som man I::eser for at
iotdrive Tiden · eller for at rekiree
te sig efter Arbejdet1 er det i hvert
Fald ikke svrer Synd ! )

Nummer Tre er en ung Pige af
meget fin Familie. »Jeg er helt
.ulykkelig. Jeg har fodt i D0lgsmaal.
N aar mine . Forreldre faar det at
vide vil de forst0de mig. I Nat bar
.jeg '�u taget Barnet og lagt det i en
Port hvor jeg ved, der bor gode
Men�esker som vil tage sig af Bar
�1et. Jeg har indsv0bt Barnet &odt,
saa det umuligt kan komme i1l at
d0 af Kulde. For en Sikkerheds
·skyld d0bte jeg selv Barnet og bandt
et Brev om dets Hals med en Med
delelse desangaaende og en Penge
sum, . som jeg mener, er.tilstrrekke.c
lig til, at Barnet kan bhve a�bragt
i en Familie. » »Hvad har De g,1ort?»
svarer Skriftefaderen.
»Vil De
straks ga·a hen og hente Barnet, igen !
Det er Deres Barn, og De maa fin
de Dem i F0lgerne af Deres Synd. »
(At lade den stakkels Pige gaa i Fred
havdei umegtelig vreret jesuitisk. Kun
en Lagman kan skrive de efter
Rektor· Norrmans Mening skandal0se Ord: Det er undertiden tilladt
at' uds,g)tte B0rn, som er fodte i
D0lgsmaal, naar det er n0dvendigt
for at undgaa stor Vanrere; dog maa
der w:ere s0rget for, at Barnet ikke
fryser ihjel og at det er d0bt, og en
Seddel om Barnets Hals skal under
rette derom. Moderen kan heller
ikke forpligtes til med Fare for sin
egen JEre at opfostre det saaledes
udsatte Barn! - Lagman levede
i'igtignok paa en: Tid, da Antallet
af uregte F0dsler ikke udgjorde
10 % , sk.ont man samtidig ? avde
st0rre Respekt for det spirende
Liv! )
. . .En Dame: » . . . Mod det trieldje
·Bud : Om S0ndagen, naar jeg er i
Messen, .J:irender det tit, at jeg ser
paa andre Damers Hatte og Kjoler;
engang skete det ogsaa, at jeg un
der Messen 11,g)Tede onde Tanker mod
en· Person, som havde fornmrmet
mig ; og engang dvrelede jeg rerid
og under Messen ved ukyske Fo
restilliriger, som jeg selv var Skyld

i ved nyfig_ue· 0jekasb . _:_c_: >>Har !J e
da slet ikke fulgt 111ed · 1 den helhge
Handling ?» - »Jo, jeg fulgte med
i B0nnebogen og tog Del i Salme
sangen.» - >> Ja, men · det er langt
fra nok. De, kan da ikke mene·; at
De v:ed denne us0mmelige Opfar
sel har opfyldt Deres S0ndagspli�t
De skulde have h0rt en Messe hlr.
Vil De hu.ske det for Fremtiden. ,
(Efter Rektor Nofrman er �et ufo�
svarlig Laksisme, naar Jesmten Fzl
liucius skriver: For at opfylde S0n
dagspligten fordres den personlige
Nrervmrelse i . moralsk Forstaud
(n:e1mlig i Mods,g)tning til den r ent
legemlige Tilstedev.�relse, ' som og
saa haves, rnirur nogen f. Eks. sover
under hele Messen ). Ved moralsk
Tilstedev,g)relse forstaas, at man kan
opfatte, hvad det foregaar, samt at
_
man i det mindste har den vutuelle
(virkelige, omend ikke udtrykkelig
udtalte ) Hensigt at ' ville . h0re Mes
sen. Det oph.g)ver ikke den moral
ske Tilstedevrerelse,1 ) at man sam
tidig hat · en anden daarlig Bihen
sigt som f. Eks. at kaste lystne
Blikke paa Kvinder, blot man har
den forn0dne Opmrerksomhed hen
vendt paa den hellige Handling. )
- Et ungt Menneske: · » Jeg plag,es
meget af lrndelige Fristelser. Hvor
dan skal jeg b.mre mig ad?» _ - »Har
De givet efter ?» - »Nej, det har jeg
ikke. J eg bad til Gud og foresatte
mig : jeg skal ikke g0re. d�t ; h:lle1:e
d0 end synde ! Og saa g1k Jeg bl m1t
Arbejde; men Fristelsen forfulgte
mig hele: Dagen. » - »De · holdt op
med at bede? » - »Ja, jeg s0gte blot
at samle min Opm,g)rksomhed om
Arbejdet og brnd mig ligesaa lidt
· om Fristelsen, soh1 jeg bryder mig
·0111 Taiidpine under Arbejdet. » » Det
er meget farligt, min unge
Ven ! De kan meppe frikendJes for
at have givet efter for Fristelsen.
SaaJ,g)nge Fristelsen varer, 'skal De
udtrykkelig afvise den; De skal bli
ve ved med at sige: jeg vil ikke, jeg
vil ikke, og ikke bestille 1!oget an
det. » (Rektor Norrman fmder Je
suiten Gw·ys Anvisning umoralsk :
1) Men er selvfolgeiig Synd.
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Naar eh Fristelse varer l.renge, er,det
ikke n0dv,endigt uafbmdt at yde
·p ositiv Modstarrd (ikke som »Da
gens Tidning» oversretter » att be
ständigt och bestämt stå den
emot » ), idet dette vilde vrere alt
for besv,rerligt og give Anledning til
utallige Skrupler. )
· Et tVienerbarn: ,, Jeg .skriftede
sidst hjemme i Wien. Jer har stjaa
let.» - » Hvad har du stjaalet, mit
Barn ? " - »Et helt Brnd. Men jeg
havde ikke spist noget i to D0gn.
Min Far er faldet i Krigen, og min
Mor kunde ikke faa Arbejde, og
hun og mine S0skende laa syge.
Saa gik jeg ud paa Gaden Og tiggede;
men der var ingen, der vilde give
mig noget. D a kom Tanken op i
mig, at nu vilde jeg st_j,re le. Og saa
gik jeg ind i en Butik og tog et Bmd

og l0b min Vej. Og Mor sk.reldte
mig ikke ud, da jeg bragte Brndet
hjem og fortalte, hvad jeg havde
gjort.,, - i> Delt var rigtignok en.
meget svrer Synd. Det er det för
ste Skridt paa Forbryderbanen.
Hel1ere sulte ihjel - og lade sin Mor
og sine S0skende su1te ihjell - end
at stjrele. » (Rektor Nonman kan
ikke forstaa, hvordan Jesuiten U. P.
Moullet · kan vrere saa blottet for
moralsk Sans, at han· frikender
Drengen og erklarer, at dette slet
ikke var Tyveri; idet han ordret
skriver: » D en stjreler ej, som i yder
ste N 0d tager fremmede Ejendele,
sorri er 110dvendige for hans eget el
ler hans Families Ophold. Thi i
en saadan Situation er alt- frelles, i
det mindste hvad Brugen angaar » . )
(Forts.) P . A . M e n z i n g e r. S . J.

DEN PAPISTISKA KOlVlPLOTTEN.
V i katoliker kunna l e åt utomstå
endes befängda föreställningar om
jesuiterordens moralprinciper och
kyrkliga arbete medelst dolk och
gift m. m. När vi jämföra dessa ro
mantiska och sensationella fanta
sier med den enkla och nyktra verk
lighet vi väl känna, kunde vi nästan
ha lust att se: denna säregna kon
trastverkan i humorns försonande
skimmer. Men då få vi icke glöm
ma, att det har funnits tillfällen i
historien, då den protestantiska je
suitskräck.en och de gamla fantasi
erna om papistiska intriger och
komplotter omsatts i handlingar
och förföljelser av blodigt .allvar.
Särskild uppmärksamhet förtjä
nar den »papistiska komplott» , som
upprörde den engelska allmänheten
mot slutet av Karl II :s regering,
alltså under en tid då de konfessio
nella stridernas stormar redan hun
nit lägga sig runt om i Europa. I
England hade den ytterligtgående
under
kalvinismens
herravälde
Cromwells styrelse ( 1653-1658 )
framkallat en stark motrörelse i
högkyrklig riktni11g, flera katoliker
funnos ännu kvar i landet, det åter
kallade Stuartska konungahusets

medlemmat voro gynnsamt stämda
för en katolsk restauration, tronföl
jai�en, hertigen av York, hade öppet
övergått till den gamla tron, för vil
ken också hans stammoder Maria
Stuart kan sägas ha lidit martyr
döden. Skarpsynta ledare · på mot
sidan sågo en katolsk fara åter när
ma sig Englands skyddade kust.
Framförallt kände sig wighpartiet
U:nder lord ShaftesbU:ry oroat, man
sökte endast ,ett gynnsamt tillfälle
att komma åt den fruktade mot
ståndaren.
Då framträdde en man vid narrin
Titus Oates som räddande ängel.
Född 1649 som son av en angli
kansk präst, vilken förut varit pre
dikant hos vederdöparna, hade den
ne redan före sitt framträdande för
offentligheten hunnit med åtskilliga
upplevelser, blivit relegerad från
skolan, dömd för mened, rymt ur
fängelset, avsatts från en senare an
ställning som skeppspräst. År 1677
övergick han till katolska Kyrkan
för. att bättre kunna lista ut papis
ternas alla hemliga funde:r. Av allt
fö r godtrogna katolska vänner sän
des han så först till det engelska kol
legiet i Vallad'olid, varifrån han ef-
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t er fem- månader uh;isades, sedan be 
sökte han också: det bekanta semi
nariet 'i St. Omers, men gjorde sig
snart omöjlig · också där.
Återkommen till London uppsök
te han ei1 gammal bekant vid rtamn
Israel . Tonge; anglikansk kyrkoher
de i · en av huvudstadens församlin�
gar, som i Encyklopedin Britta
nica karakteriseras som en »heder
lig men halvtokig man » med huvu
det fullt av de vidunderligaste före
ställniiigar om romerska . konspira
tioner och · jesuitiska komplotter.
Genom en kammartjänare lyckades
dessa båda män få · för.eträde hos
kungen, och för honom berättade
de nu de hemskaste historier om
katolikernas illistiga planer, vilka
alla äro samanfattade i en skrift
med den långa överskriften » Sann
och exakt berättelse om det papis
tiska partiets förskräckliga kom
plott och sammansvärjning , mot
hans helgade Majestäts liv, mot re
geringen och den protestantiska re
ligionen. » Detta egendomliga akt
stycke verkar genom sin fantasifull
het fullständig rövareroman. Karl
Il, som av konspiratörerna kallas
» 48 » eller » den svarta bastarden » ,
skulle först och främst röjas . ur vä
gen . En benediktinermunk och en
jesuitbroder voro utsedda att ned
skjuta honom med »förenade g, evär
och silverkulor » ; Om detta inte
lyckades, skulle drottningens livme
dikus mot en ersättning av 15 000
pund bringa honom ur livet medelst
gift, och om kungen skulle lyckas
överleva även denna behandling
voro några irländska soldater be
fallda att sticka ihjäl honom. Där
efter skulle en allmän massaker på
de engelska prot· estanterna följa och
d-cn papistiska Kyrkan triumfera.
Detta i stora drag. Men beskrivnin
gen vimlar av · de kostligaste detal
jer. Så skulle t. ex. icke rriindr, e än
30 000 mässor läsas för benedikti
nern-mördarens själ, ifall han miss
lyckades i sitt förehavande. Oates
samlade anklagelsepunkterna i 8 1
artiklar och stödde sina påståenden
medelst förfalskade brev.
Kungen trodde aldrig på dessa

historier, men · den allnianna opinio
nen, som redan förut systematiskt
upphetsats mot · katolikerna; · tog
dem. mera på allvar. Särskilt var det
två händelser, som bidrogo till den
tragiska utgången av detta enastå0
ende anklagelsedrama. Bland · de
katoliker som av Oates utpekats
som · särskilt misstänkta var ocl.:så
en Mr. Coleman, privatsekreterare
hos hertiginnan av York. Vid hus
undersökning hos denne fann man
brev till pere La Chaise, Ludvig
XIV :s -biktfader, som ivrigt uppm:.
nas att bedja denne om pengar, vil
ka Coleman ville · använda för att
påverka parlamentets ledamöter i
katolsk och fransk riktning. Bland
annat förekomma följande hemlig
hetsfulla ord: » Framgång kommer
att giva den protestantiska religio
nen den svåraste stöt, som den nå
gonsin fått alltsedan sin uppkomst . »
Dessa ord h a troligen inspirerats av
tronföljaren själv, som var ivrig att
säkra sin: genom den antikatolska
agitationen hotade ställning. Över
drivna förespeglingar och försäkrin
gar höra ju icke till ovanligheterna
i en dylik framställning. Men. avdet
motsatta partiet betraktades detta
brev som ett oemotsägligt bevis för
Oates berättelser om den stora » pa�
pistiska komplotten» . Parlamen
tet förklarade högtidligen att » det
ha r funnits och finnes ännu en för
dömlig och helvetisk komplott, ut
tänkt och verkställd av de papis
tiska rekusanterna » . Oates var hjäl
ten för dagen, kallades »nationens
räddare » , fick bo på kungliga slot
tet och blev mottagen av ärkebisko
pen av Canterbury. I sin förtjus
ning lade han sig till med doktor
titeln, föregivande att han tagit gra
den i Salamanca, där han bevisligen
aldrig ens varit.
Men det var först genom rannsak
ningsdomaren Sir Edmund Berry
Godfreys mystiska död den 12 okto 
ber 1679, som de anklagade katoli
kernas ställning blev allvarsamt
hotad. Förmodligen har denne ut
märkte och mot p apisterna välvil
ligt stämde jurist tagit sig sjäiv av
daga - i hans släkt lågo svåra an0
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lag för, melank<;>li. I varje fall lnin
Yard 12 juli 1705. IfarUI gick, r�
dari år 1685 ur tiden; på sin döds
de ej katolikenia vänta sig den min
sta fördel av hans försvinnapde, , bäpd omvände ' han sig till den ka
domstolsförhandlingarna voro slut
tolska tron. Hans broder och ef
förda och en kopia av dem fanns i
terträdare Jakob II fördärvade ge
nom sina alltför kraftiga och okloka
den avlidnes gömmor., .Men vad fråa
åtgöranden fullständigt utsikterna
gade · den i1pprörda folkopinionen
efter nyktra förståndsskäl? »F,Iu- · för , Kyrkans framgång i .· England,
själv blev han avsatt och . driven i
vudstaden och hela landet blevo
· ländsflykt; det · ligger ·e n vemodig
som galna av hat och förskTäckel
symbolik i detta faktum, att den sis- ·
se» · (Macauly). London förklarades
te regerande ättlingen av Storbrit
i belägringstillstånd, fäng,else�na
fylldes med· katoliker, täta hus
taniens · inhemska dynasti, huset
StuaTt (liksom den sista regenten av
undersökningar 'företogos i de miss
Sveriges inhemska Vasaätt) . blev
tänktas hem. Nu nådde Oates' po
pularitet sin kulmen, vart ord han
fördriven av sitt folk på grund av
sade blev trott, domstolen var som
sin iver för fädernas tro.
Vad själva Titus Oates ' »papis- ·
blind och döv för hur uppenbara
hans självmotsägelser och rent
tiska komplott» angår, så har det
aldrig funnits någon historiker med
orimliga hans anklagelser v
: oro, an
dra: äventyrare kallades som vittnen
anseende, som trott på dess existens. ·
och fingo rundlig betalning · för sina ·
Forskare - av alla färger äro eniga
om · att beklaga detta svarta blad av
meneder. »Nationens räddare ,, greps
genom all denna framgång av verk
Englands ky1;kohistoria, där lögn
lig yrsel och hade nu t. o. m. fräck
och fanatism i förening givit upp
heten att anklaga Karl U :s katolska
hov till en hel serie upprörande jua ·
gemål för högförräderi och gifte
stitiemord. Men ännu svävar Titus
mordsförsök. Underhuset beslöt så
Oates' ande över många för övrigt
lunda, att hon skulle avlägsnas från
sansade och vetensl�apliga fram
hovet, men lorderna och kungen
ställningar av protestanter, som
själv satte sig . bestämt däremot.
skildra papisternas görande och lå
Emellertid blevo sexton av de an�
tande. , Också · våra svenska läro
klagade dömda till döden och av0
böcker i historia innehålla ännu
rättade, däribland jesuitfäderna Ire
år 1922 påståenden särskilt om je
land, Turner och' \\1hitebread, bene
suiteronlens arbete, som omforma
diktinerbrodern Thomas Pickering,
,de i konkret verklighet skulle taga
den o,'an omtalade Coleman, ja,
sig ut ungdär som Titus Oates' fan
t. o. m. Oliver Plunket, ärkebiskop
tastiska · beskyllningar år 1679 rö
av Armagh (juli 1681) och Wil
rande den stora ,, papistiska kom
liam Howard Viscount Stafford (29
plotten». För de katoliker, som en
dec. 1680). En både fyllig och le
dast . ha en axelryckning och ett
vande beskrivning av dessa drama
småleende till övers för dessa våra
tiska händelser lämnar Robert Hugh
läroböckers framställningar av de
Bensons förträffliga historiska ro
ras Kyrka, kunde det vara. hälso
man ,, Odds fish !,, Här vilja vi en
samt att studera litet engelsk kyr
dast tillägga några ord om de med
kohistoria från 1670-talets slut. Där
spelande personernas vidare öde.
kunna de se, vartill just dessa fan
Titus Oates' triumf varade icke län
tastiska påståenden om »ändamålet
ge, han avslöjade sig snart mer och
helgar medlern, o. s. v. en. gång ge
mer och blev i maj 1682 dömd till
nom omständigheternas makt ha
livstids fängelse. Längre frain blev
kunnat leda. Väl kunna dessa före
han åter utsläppt, levde ett oroligt
falla oss löjliga i sin orimlighet,
och äventyrligt liv, blev 1698 bap
men vi få .akta oss att betrakta dem
tist, men gjorde sig snart omöjlig
uteslutande i löjlighetens skimmer.
också som sådan. Han dog · i . Axe
0
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KUN,NA DET HELIGA KORSETS· 1ZELI�
KER VARA ÄKTA? *
Vid besök i äldre kyrkor eller i
medeltidsavdelningar
museernas
händer det ganska ofta, att. man får
se en relikgömma med ett stycke av
Kristi kors. Inträffar detta i Sverige
eller i annat protestantiskfland, hör ·
man vanligen ,ciceronen, som visar
sevärdheterna, tillägga »enligt gam,
mal tradition» eller »som det fordom
ansågs», och .härunder ligger, att
»dessbättre äro vi icke i vår upp
lysta tid så inskränkta, att vi sätfa
tro till dylika sagor». Ty av alla re
liker i världen är det inga, som så
utan vidare hänföras till reri hum
bug, som just korsrelikerna, . spikar
na från Kristi kors etc. Vore alla
korsrelifoerna hopsamlade, skulle
man av dem kunna bygga stora hus,
hör man ofta sägas, och spikarna
. hava under tidernas · lopp · förökats,
så att de nu finnas i många dussin.
Vi svenskar �ro i allmänhet upp
fostrade till att med överlägset för,
akt betrakta varje religiös relik.
Ställas vi inför profana dylilrn, t. ex.
föremål från det antika Grekland
eller från Egypten långt före Moses
tid, då finna vi dessa ytterst intres
santa och uttrycka vår beundran och
förvåning över, att de kunnat bibe
hållas Hll våra dagar. Men så snart
reliken har kristet religiös karaktär,
höja vi genast på axlarna, även om
densamma är många sekler yngre än
de ovan nämnda. Detta ligger oss
så i blodet, att de flesta nog t. o. m.
finna det vanvettigt, att en person
ens kan förutsätta att äkta stycken
av K,risti kors skulle kunna finnas
i behåll.
En lärd fransman, M. Rohault· de
Fleury, igångsatte under senare
hälften av förra århundradet en
vidlyftig . undersökning beträffande
relikerna av Kristi kors: Avsikten
med denna undersökning var egent
ligen icke att söka klarlägga den
eventuella äktheten eller fa lskheten
* Denna uppsats har förut delvis varit
publicerad i en daglig tidning.

av de 'olika Telikerna, utan närmast
au fastställa, huruvida de reliker,
som utgivits för .äkta, redan på gnind
av sin oerhörda mängd måste dömas
som »fromt bedrägeri».
Det vanligaste skälet mot äkthe
ten av korsstycken är, att dessas ana
tal, är så enormt stort. I massor av
medeltidskyrkor både · utrikes och
även här i Sverige finnas eller hava
funriits bitar av Kristi kors. I re
likförteclmingen från Lunds dom
kyrka omtala s t. ex. elva olika
» helgedomakar», i vilka' bL a. för
varades stycken av »Herrans trä»,
och i ett av dessa icke mindre än elva
bitar. Vidare omtalas stycken av
l{risti kors i kyrk'Or i Uppsala, Sig
tuna, Gumlösa etc. Och minst lika
ofta förekomma dessa reliker utri
kes. Det·är sannerligen icke under
ligt, om mim talat om, att både sto
ra hus och skepp skulle kunnat byg
gas av dessa stycken, om: <le sam
manförts.
M. de Fleury skaffade sig sa full
ständig förteckning som möjligt
över de olika ställen i Europa och
Orienten, där korsreliker funnos.
Till ett flertal av dessa, särskilt till
de platser, där mera betydande
korsstycken förvarades, reste han
och uppmätte samt undersökte de
där förvm�de relikierna. Till . de
platser, vilka han icke kunde be
söka, vände han sig skriftligen och
begärde samt erhöll noggranna upp
gifter på där befintliga styckens
storlek samt träslag. Av en hel del
numera försvunna reliker lyckades
han ur relikförteckningar o. d: er
hålla ganska noggranna uppgifter.
Han fann nu, att det stora flertalet
av dessa korsstycken äto ytterst små
träflisor. I vissa fall äro dessa just
på grund av sin litenhet, infattade
i ett större stycke trä och har detta
stundom: missförståtts, · så att det
hela ansetts vara en del av Kristi
kors. Vid noggrannare undersök
ning · finner man dock ganska lätt,
att det stora trästycket blott utgör
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jnraml)ipg åt en liten, i dess mitt an
bragt träflisa,
I allmänhet håva
korsrelikerna formen av spån, d. v.s.
de visa en ganska stor yta, men
hava en ytterst ringa tjocklek. De
flesta hava en . volym av 1/4 eller 1 /0
.av en kubikmillime.ter. Vid det
stycke av det heliga korset, som
förvaras i S:t Peterskyrkan i R�m,
finnas antecknjngar om, när q.e)ar
av detsamma borttagits, för att, i sin
tur ånyo sönderdelade, som ytterst
dyrbara . gåvor bortgivas. År 1466
tog påven Paul IV 2/3 kubiktum,
1591 tog Gregorius XIV 1/12 kubik
tum och 1852 tog Pius. IX 2/3 kubik
tum samt 1861 1/12 kubjldum.. M.
de Fleury fann, att totalvolymen av
de av honom kända, nu existerande
korsrelikerna är omkring 4 ½ kubik
decimeter och totalvolymen av kän
da, ehuru numera försvunna reliker
5,8 kubik.decimeter. Sammanslås
dessa båda tal, får man volymen av
alla kända Jwrsreliktr till t 0,3 ku
bikdecimeter. Med all sannolikhet
har M. de Fleury i sin förteckning
medtagit det stora flertalet av existe
rande korsreliker. I alla händelser
har han icke förbigått några större
dylika, ty dessa betraktas som så
dyrbara .märkvärdigheter, att de allt
för väl äro kända. Har han iclrn
fått rätt på några av de mindre, spe
lar detta. ingen vidare roll, då de på
grund av sin ringa volym icke nämn
värt inverka på beräkningen ,
Enligt beräkningar, gjorda dels av
den o.vannämnde M. de Fleury, dels
av den engelske biskopen James Bel
lord torde Kristi kors haft en höjd
av. omkring 4,5 a 5 m. och tvärar
men en längd av omkring 2,25 m.,
vtu::jämte korsets bredd och tjocklek
varit 15 a 20 cm. Enligt de mikro
skopiskt undersökta lrnrsrelikerna
skulle träslaget hava varit en sorts ·
tall. I så fall bör korsets vikt hava
varit 90 a 100 kg. och dess volym
c : a 180 kubikdecimeter. Men, som
ovan nämnts., är totalvolymen av
alla kända korsreliker såväl nu exi
sterande som förstörda blott 10,3
kubikdecimeter. Således, trots det
oerhörda cmtalet kända korsreliker,
vilket givit anledning till förslagen

att därav bygga stora hus, skµlle ,det
fordras ungefär 18 gånger så många
för. att deras sammanlagda volym
skulle motsvara den verkliga kors
yolymeq. Då enligt ovanstående, de
flesta korsreliker äro mindre än en
kubikmillimeter, ofta blott · 1/4 eller
1/5 av denna volym, är det lätt att
förstå, vilken oerhörd massa reliker
korsvolymen skulle kunna uppdelas
uti. Om varje relik vore en kubik
milJimeter blev det 180 miljoner dy
lika. Nu äro visserligen flera stör
re än så, men ännu flera äro mindre.
· · Vi hava således av ovanstående
sett, att antalet kända reliker från
cfet heliga. korset icke utgör något
hinder för deras äkthet. Nu åter
står således att se, vilka möjligheter
som finnas för att man lyckats åter
finna och bevara Kristi kors.
· · De tre första århundradena efter
K,ristus voro hans bekännare fåta�
liga, fattiga och förföljda. · Hedning
ar ·och judar sökte på allt sätt utrota
den nya lär.an.. I deras intresse låg
således även att söka förstöra varje
spår , aV: dess stiftare. De äldsta
kristna i Palestina hava tydligen
yisat de för dem heliga platserna
vid J emsalem sin djupaste venera�
tion och där förrättat sin andakt.
Detta framgår bl. a. därav, att när
kejsar Hadrianus 97 . år efter Kristi
död eller år 130 ankom till Jerusa
lem, lät han kasta upp niassor av
jord över den plats, där korsfästel
sen . och begravningen ägt rum för
att därigenom förstöra dessa för de
kristna betydelsefulla ställen. Och
för att dessutom göra platsen ur kri
sten synpunkt vederstygglig lät
han där uppföra eU Venustempel.
Platsen var visserligen härigenom
tillfälligt skändad, men även för
framtiden tydligt utmärkt och för
mera effektiv skadegörelse av det
täckande jordlagret väl skyddad.
År 326 uppdrog kejsar Konstantin
åt sin moder Helena att företaga en
expedition till det heliga landet. Här
verkställde hon, enligt flera samtida
personers efterlämnade skildringar,
utgrävningar på Calvarieberget och
fann därvid även Kristi kors. Am
brosius skildrar händelsen så, att
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hon · vid grävningen påträffade
trenne kors, men, av den vid det
ena fästade inskriftstavlan; ge
n:;ist upptäckte detta som varan°
de det rätta. I kyrkan S:ta
Croce-in-Germ,alemme i Rom för
varas en träplatta, som anses va
ra ett stycke av denna inskriftstavla.
Den.lär under senare år hava under
sökts bl. a. av tyska arkeologer, som
kommo till det resultat, att mycket
talar för att den kan vara äkfa. 'Kor
set . skulle således varit nedgrävt i
närheten av korsfästelseplatsen. Så
torde även hava varit förhållandet,
ty den judiska lagen påbjöd enligt
vad rabbinen Maimonides i kap. XV
av Sanhedrin säger, att en brotts
lings galge skulle vara sådan, att den
lätt gick att flytta och borde denna
jämte övriga avrättningsredskap
samtidigt med brottslingen nedgrä
vas, dock icke i hans grav. Den
plats, som numera utvisas såsom det
ställe, där Helena funnit korset, liga
ger blott omkring 40 m. från kors
fästelseplatsen. Här kunna korsen
således mycket väl samtidigt med
begravningen hava blivit nedkastade
i en grop och överhöljda med jord·.
Frågan uppstår nu, hur Helena fun°
nit denna plats. Korsfästelseplatsen
var ju utmärkt av kejsar Hadrianus
och naturligtvis kan Helena hava
låtit genomgräva området runt om
kring intill 40 :'t 50 meters avstånd.
Troligare är dock, att traditionen ut
visat platsen. Märkligare exempel
än så på den muntliga traditionens
hållbarhet har man sett. Under de
senaste årens grävningar vid Alvast
ra utvisades av ortens befolkning en
liten obetydlig stenhög i en åker så
som den plats, där enligt traditio
nen konung Sverkers mördare sk�l
le blivit neddoppad i kokande bly.
Stenhögen hade intet yttre, som tyd
de härpå utan liknade · i allo en av
de vanliga, med snår och buskar be
växta stenhögar, som ofta förekom
ma i åkrar, och vilka åstadkommits
genom vid plöjning uppkastad sten.
Men vid undersökning fann man
därunder icke blott en typisk av
råttsplats utan även brända männi
skoben. Traditionen hade här fort0

levat i bortåt 800 år, vad hindrar då;
att den beträffande en för de kristna
så . betydelsefull sak som gömstäl-.
Iet fön det heliga korset kunde forts
leva i 300 år. Och att �e äldsta
kristna med allra största intresse
skulle omfatta varje relik efter de- .
ras mästare, kan icke betvivlas. Med
all ·sannolikhet hava de även tillskri
vit dylika reliker en övernaturlig
kraft, ty i Apostlagärningarna omta
las, huru de redan samma år som
korsfästelsen ägt rum voro medvet
na om den undergörande verkan av
S:t Petri skugga och något senare
huru de tillvaratogo klädespersed
lar, som tillhört S :t Paulus och lade
dent på sjuka, som . där:w genast
blevo friska. Ansågos . apostlarnas. :re
liker hava övernaturlig kraft, borde ,
en dylik naturligtvis långt mera till�
skrivas de föremål, vilka Frälsaren
använt, och bland dessa i all synner,
het det heliga korset. Hemligheten
av dettas gömställe har sannolikt
som en helig och dyrbar tradition
bevarats bland . de kristna i Palesti
na under de första tre . seklen.
Att korset kan hava bibehållit sig
i jorden under 300 år utan att mult
na sönder möter intet tvivel. Myc
ket äldre trästycken hava flerfaldi
ga gånger framgrävts och ofta be
funnits vara så gott som oskadade.
Vid grävningar i Kartago hava för
icke länge sedan stockar och plan-:
kor av ungefär samma träslag som
de undersökta korsrelikerna påträf
fats väl bibehållna, ehuru dessa le
gat i jorden sedan långt före Kristi
födelse.
Strax efter upptäckten av korset
tycks detta hava delats sönder i
större och mindre stycken. En ans
senligare del lämnades kvar i Jeru
salem och det övriga fördelades meL
Ian Rom, Konstantinopel och andra
platser för . att sedan ånyo styckas
i större eller mindre delar, vilka
som dyrgripar av högsta rang spre
dos över hela den kristna världen.
0

De passionsreliker, som närmast
höra samman med det heliga kor
set, äro spikarna och inskriftsplat
tan, som var fästad på korset.
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· Beträffande spikarna så tager
man ·i allmänhetför givet, att de va
rit ··tre, :tnen en närmare undersök
ning hår givit vid handen, att de
sannolikt varit fyra. Alla de äldsta
kända korsfästelseframställningar
na visa Frälsarens fötter fästade
bredvid varandra med en spik i var
je fot. De äldsta författare, som be- .
handla detta ämne, såsom . St. Cy. prianus, biskop av Cartago (led
martyrdöden 258 ), kyrkoläraren Ru
finus (död 410), Theodoretos, bislrnp
i Kyrrhos i Syrien (död omkr. 453),
St. Augustinus m. fl'. , anse även att
fyra spika:r använts. Franska lä
kare, som yttrat sig i denna fråga,
hava framhållit, att fyra !ipikar ab
solut erfordrats särskilt med tanke
på, att intet ben krossades i Frälsa
rens kropp, villiet lär hava varit så
gott som omöjligt undvika, om föt
terna fästats över varandra med en
gemensam spik.
Kejsarinnan Helena medförde
korsspikarna från Jerusalem samti
digt med korset. Huruvida hon
funnit dem nedgrävda bredvid kor
set eller lyckats förvärva dem av de
kristna i J.en1salem, vilkas förfäder
tillva1;atagit dem, vet man icke. På
hemvägen till Konstantinopel råka
de hon ut · för en häftig storm och
det berättas, att hon lugnade den
na genom att kasta en av korsspi
karna i havet. Sannolikt har hon
väl icke gjort sig av med den ena av
dessa dyrbara reliker, utan har väl
spiken, då den kastats i havet, va
rit fastgjord vid ett rep e: d. Av de
övriga spikarna skall Helena hava
satt en i kejsar Konstantins hjälm
och en i betslet till hans häst. San
nolikt har väl Helena i såväl hjäl
men som betslet blott använt ringa
delar av de verkliga spikarna. I
klostret Degli Angioli i Florens för
varas en spik, vars autentica anger,
att den är av de tolv spikar som
kejsar Konstantin lät förfärdiga och
i vilka han blandade något av jär
net från de äkta Kristi-kors-spikar
na. På liknande sätt torde flerta
let av de nu existerande korsspikar
'na hava uppstått. Ryktet om de till
Europa förda passionsrelikerna

spred sig snart vida omkring och
många vörö säkerligen de, som .gär-'
na ville offra mycket, blott för att
få se eller vidröra dessa heliga ting.
Man sönderdelade därför, som vi•
ovan sett, korset för att fördela det
över hela den kristna världen och
det låg ju nära till hands att göra på
liknande sätt även med spikarna.
För att på lämpligt sätt infatta de ·
små järnpartiklar, som frånskildes .
dessa och för att samtidigt genom
infattningens form ange ursprunget
gjordes kopior i järn av de äkta spi- .
karna och i dessa inhamrades den
lilla järnflisa, som löstagits från den
v rrkliga korsspiken. Huru många
qylika · kopior, som förfärdigats är
ovisst, men sannolikt har det varit
ganska många. För närvarande 2.:::0
32 s. k. korsspikar kända. Huru-·
vida någon av de ursprungliga spi
karna bibehållits hel; vet man icke.
Enligt Ambrosius slnille kejsa- .
rinnan Helena, som ovan nämnts,
funnit Kristi kors med den därvid
fastsittande inskriftstavlan och skul
le denna senare således genast ut
visat, att det verkligen var Kristi
kors man funnit. Då man i febru
ari 1492 skulle repareTa kyrkan S :ta ·
Croce-in:-Gerusalemme i Rom, på
träffade man inmurad i väggen en
ask av bly, vilken låg imder en sten
platta med påskrift: "Titulus crucis'' . .
Inuti blyasken befann sig en skiva·
av trä med däri inristade bokstäver.
Detta skulle vara en del av inskrifts
tavlan från Kristi kors.
Reliken i S :ta Croce är en fyrkart-·
tig ' träskiva av storlek 235 X 130
mm. Då elen är innesluten under
glas, är en mikroskopisk undersök- .
ning av träslaget f. n. ogörlig. Emel
lertid anses, att det icke är samma
träslag som själva korset, cl. v. s.
någon slags tall, utan torde inskrifts
plattan vara av ek, sykomor eller
poppel. I denna träskiva äro bok
stäverna inristade med ett skarpt
instrument. I det i S:ta Croce beva
rade stycket är en del av den grea .
kiska och därunder en del av den la,
tinska inskriften bibehållen. Av den
hebreiska inskriften finnes i träski-
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vans • övre kant några obetydliga
spår. I den grekiska inskriften läses "NAZAPENOCI''* ) -och i den la
tinska ''NAZARINVS RE'', båda
dock skrivna bakvänt, d. v. s.så som
man ser dem i en spegel. Just denna
, bakvända skrivm(;ltod, är. ett -av. be. visen för relikens äkthet. · Judarna
voro som bekant vanda att läsa från
höger till vänster så som hebreiska
språket skrives och andra e4 empel
finnas på, att grekiska och latin av,
dem stundom _skrevs även på d.etta
sätt. En förfalskare hade näpp:eli
gen iakttagit denna egendomlighet,
som visst icke .var regel. En del
andra egendomligheter finnas även
beträffande d:e grekiska bokstäver
na och hava de undersökningar, som
med anledning härav..gjorts av fr:am
stående
vetenskapsmän,
endast
styrkt uppfattningen om tavlans
äkthet. Fö-r något antal . år sedan
. reste ett par framstående tyska ar
keologer till Rom för att bl. a. qn0

dersöka en del kyvkliga Jeliker och
däripland även inskriftsplattan. . P�
voro protestanter och gingo till .sitt
uppdrag med . det allra största. tv{
vel.. Efter und.ersölmingen av Jn�
skriftsplattan avgåvo de det vittne�
bördet, ,.att intet . . fjnnes, .som tyder
på au den . är falsl�, men därem,ot
talar allt för, att den kan vara äkta.
(En redogörelse för ·denna undersök
ning fanns, om jag ej missminner
mig, för några år sedan intagen i
tidskriften " Stimmen
aus Maria
·
·
Laach". ) ·
Sannolikt har Helena delat sön
der insk�iftsplattan, ' liksom hon
gjorde med korset och så har ett
stycke kommit till Rom. Vart de
övriga delarna tagit vägen, känner
man icke, men man vet att reliker
av jnskriftsplattan funnits i Jerusa
lem, Konstantinopel och Paris. ' Möj
ligen har r, eliken i Konstantinopel
sedermera kommit till Paris.
. :EI a r a 1. d F 1 e e t w o o d.

KATOLIKER OCH ASTRONOMI.
Under mitt uppehåll i det vackra,
Stockholm, dit naturvetenskapliga
forskningar förde mig qnder augusti
månad i fjol, . brukade jag under dei
klara kvällarna ofta betrakta mina
eviga följeslagare g, enom Europas
alla länder, de lysande stjärnorna,
vilka från världsalltets djup, där de
virvla omkring i sin obesk,riylig�
snabba flyl�t, låta sitt milda ljus,
stråla ned också över Sveriges sko-,
gar och ängar, städer och byar och
över Östersjöns blanka vatten. Hm,
hemlighetsfulla äro icke stjärnorna,,
hur härliga himmelsljusen!
Den . moderna naturvetenskapen
har redan länge med största iver äg
nat . sig åt astronomiens studium.
Är icke vetenskapen om stjärnorna
också en av dle· mest tilldragande
studier, som överhuvud finnas! · Det
är icke utan grund som just astrono
min har fått namnet : Vetenskaper
nas Drottning. Man kan därför en· * ) 0 = omega.

dast . beundra den sinnrika · tanke,
som har smyckat titelbladet till Sve
riges första katolska tidskrift, det
högt , ansedda Credo, liksom med
ett diadem av stjärnor. Men hän
der det icke understundom vid an
blicken av denna bild, att en und
rande fråga uppstiger hos en eller
annan av tidningens reflekterande
läsare .eller . tankfulla läsarinnor,
vars hjärta klappar för allt vackert
och intressant, och den frågan är:
Men vilket samband har då den
upphöjda v,etenskapen om stjärne
världen, vilket samband har ;i.stro
nomin med oss katoliker?
Denna fråga vilja vi här till nå·
gon del besvara. . Ty till ett uttöm
mande svar på densamma rä_cker
varken Credos utrymmer eller för
fattarens tid.
I forntiden hava de lärda i enlig
het med den store egyptiske forska
ren, tänkaren och skriftställaren
Claudius Ptolemreus' lära byst den·
uppfattningen, att jorden står stilla
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och att'!ii 'stäl1et den strålande solen
Jämte alla planeter och , överhuvud
alla stjärnor i härlig harmoni röra
sig omkring densamma. De grekiska
och arabiska · vetenskapsmännen �
och det · · fanns stora namn bland
. dem -"- utvecklade vidare denna
geocentriska lära. Den romerska
Kyrkans heliga lärare, dessa heroer
i skarpsinnighet och glödande kär
lek till sanningen, · kyrkofäder och
kyrlrnlärare som Basilius den Store,
Chrysostumus, Hieronymus, Augu
stinus, Johannes Damascenus, An
selmus, Thomas av Aqvino, Bona
ventura o. a., voro helt upptagna av
sina vida betydelsefullar,e· arbeten
för att försvara och förklara de
gudomliga trosartiklatna, buden
· och nådemedlen, för att allt d'jupa.
re lära förstå det lilla och dock så
stora och · viktiga människohjärtats
känslor, strider och segrar. De fun°
no ej tid till att därtill också ingå
ende sysselsätta sig med studiet av
de trots all sin · glans och väldighet
dock liv- och själlösa hunlakrop
parna. Den helige Thomas av Aqvi
no, denne oförliknelige kyrkolärare
ur dominikanerorden, skriver yt
terst träffande· i första bandet av
sitt världsberömda · verk: Summa
theologica, att den ptolemeiska för
klaringen av solsystemet ingalunda
är bevisad och att det också mycket
väl kan förhålla sig helt annorlun
da med planeternas gång Är 1274
gick författar,en till dessa ord in i
evigheten · för att där ansikte mot
ansikte skåda den treenige Gud ,i
haris oändliga skönhet. · Och sedan
förgingo dock mer än 250 år, tills
Ptolemreus fann en medtävlare, sotn
gjorde utforskandet av planeternas
banor till själva huvudmålet för sitt
liv och skapade denna så helt nya
framställning av världsalltets upp
byggning, som är den moderna ve
tenskapens stolthet. I den minsta
folkskola niåste man nu tala om
Nilrnlaus Koppernikus' oförgängli
ga bragd:
Det var denne l(oppernikus från
Thorn, född 1473, död 1543, som
fråntog jorden dess påstådda · vär
dighet att stå stolt och orörlig · som

världsalltets medelpµnkt, omkret
sad av både sol och stjäynor. Ge
nom mödosamma, årslång;i studier
kämpade han sig fram till den över
tygelsen, att det är solen, som bil
dar l1ledelpunkten, ln-ing villrnn jor
den .liksom de andra. planeterna .be
skriver sin · beundransvärda bana.
Detta solsystem, uppställdes under
den följande tiden såsom det helio
centriska i · motsats till det ptole
m&:iska eller geocentriska. Visser
ligen dröjde det länge, tills den då
tida lärda värden hade hämtat sig
från sin förvåning över · denne
forskares djärvhet och ännu längre
till$ den nya uppfattningen överallt
t•rängt igenom, särskilt efter upp
täckten av de matematiska lagarna
genom Kepler och tyngdlagens upp
täckt genom Isaak Newton. Men
därigenom steg också Koppernikus'
stjärna allt högre och högre. Om
även andra lärda av högsta rang
ställas Koppernikus nära, så finns
det ingen enda, som kan ställas
över denne store, vars namn lik
som står s}q:ivet i stjärnorna genom
d,en enastående glans, som .Jigger i
namnet : Det Koppernikanska Sol
systemet.
Och · vem var då denne Kopperni
kus? Nikolaus Koppernikus var en
from katolik, ' en romersk-katolsk
andlig och · sitt epokgörande huvud
arbete tillägnade· han Kristi vördade
ståthållare på jorden, påven Pau
lus 111 (1534-1549). Sålunda har
hela den moderna astronomin kom
mit att vila på en katolsk vetenskap
lig gigants axlar.
Koppernikus, den genialiske iakt
tagaren och räknemästar,en, kände
ännu icke kikaren. · Först efter år
1600 blev denna uppfunnen. Gali
leo Galilei var den förste som rikta
de densamm.a mot stjärnhimlen.
Det var anno · 1610. Hur häpen blev
han ej, då han bredvid den guld
glänsande planeten Jupiter upp
täckte fyra månar, lysande som små
diamanter lil�som ett Kopperni
lrnnskt solsystem en miniature.
Stjä11nehimlens utforskande genom
teleskopet tog därmed sin ärorika
början, och den ena upptäckten ef0
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ter 'den andra lade Galilei till denna
sin ' första bragd, Galilei, denne
astronom, som först av alla.. använt
sig av kikar, ens hjälp, och tillika en
banbrytande fysiker, vilken den
klassiska mekaniken har att tacka
för upptäckten av sina grundläg
gande lagar . Och ,rem var denne
Galileo Galilei, stormannen från det
intressanta Pisa, staden med det lu
tande tornet? Ja, vem var väl den
ne Galilei, som i ' skarpsir1nighet och
forskriingsflit icke kan överträffas
av: någon modern forskare? Väl
hade han en något sfridslysten na
tur, som framträdde r,edan i skol
åldern, och . en obändig karaktär;
disciplinfel från hans sida tvungo
de kyrkliga myndigheterna till ett
rättsligt förfarande mot den lärde,
fastän både påven och biskoparna
voro hans entusiastiska vänner ett ,exempel på Kyrkans opartisk
het. Men just efter denna process,
vid vilken Roms allt annat än opar
tiska fiender l)a bundit, ·fast hela
vagnslaster med komiska lögner
och vid vilken Galilei rättade sig ef
ter Kyrkans domslut, skapade den
snillrike forskaren sitt storartade
arbete: Discorsi et dimostrazioni
matematiche intorno . . . (år 1638,
processen var redan år 1633). Gali1ei var under hela sitt liv en trogen
son av den katolska Kyrkan, sitt
J:ierömda verk: »Il saggiatore» till
ägnade han påven Urban VIII och
han dog en uppbygglig död, styrkt
med Kyrkans heliga sakrament i
januari 1642. Till följd av sina
många observationer av solfläckar
na och månbergen med ännu allt
för litet beprövad kikareinrättning
blev han tyvärr år , 1637 fullkomligt
blind.
Det koppernikanska världssyste
mets teleskopiska utforskande hade
sålunda tagit sin början och dess
banbrytare, övertygad katolik lik
som Koppernikus själv, hade gjort
oförgängligt värdefulla upptäckter
med sitt primitiva instrument. Man
kan emellertid lätt tänka sig, att · i
planetvärldarnas omätliga rike än
nu mycket stod att finna, som ingen
ännu hade en aning om. Var och

en känner morgon- och aftonstjär,,
nan, den blida Venus, liksom · den
största bland planeterna, Jupiter,
och den röda Mars. Sedan årtu�
senden äro dessa stjärnor och dess-:
utom också solens närmaste följe
slagare ·Merkurius och den -ring
omgjordade Saturnus välbekanta;
synliga som de äro för blot,ta ögat ·
och tidvis stora och härliga att skå�
da. Men i rymden mellan Mars'
och ' Jupiters banor kan man nume
ra pav1sa omkring 700 små fina
stjärnor, som ha samma gång som
planeterna men på grund av sin
utomordentliga litenhet blott äro
synliga genom slrntpa, ja, utomor
dentligt skarpa kikare eller t. o. m.
blott med tillhjälp av firmaments
fotografi. De kallas plcmetoicler el
ler ästeroicle1·. För 122 år sedan ,
upptäcktes de första av dessa stjärna ·
dvärgar. Det var den i astronomins
hävder minnesrika nyårsnatten · den
1 januari 1800. Och vem var väl
upptäckaren. Återigen en katolik,
ja denna,gång t. o. · m. en präst och
ordensman, pater Piazzi; den även ·
fr�nsett denna banbrytande upp- ·
täckt högtförtjänte astronomen i
Palermo, vars observatorium fri: ·
kastigt grundades av landsregerin- ·
gen genom samme lärde p aters in� ·
flytande. ·
I vårt solsystem, där som bekant
varje planet fungerar exakt på se
kunden, funno matematikerna en
otillåten oregelmäs�ighet i den fjär
ran vandrande Uranus ' gång. Det
var en hård nöt, de väldigaste an
dar lyckade� icke att knäcka den
samma. Då satte sig en anspråks
lös man och lika genial tänkare ned ·
vid sitt skrivbord i Paris. Det var
Levet'rier. Han tänkte och grabb- ·
lade och räknade efter, räknade vi- ·
dare och fortsatte att tänka och :
grunda. Slutligen ki.mde han fram� ·
träda inför herrarna i akademien
med resultatet av sitt »oerhörda
,;ågstycke»: Avvikelserna i Uranus' ·
bana åstadkommas i följd av tyngd� ·
lagens verkan genom en ännu längre
bort liggande planet, som under
september 1846 står på firmament
punkten x och har storleken y. Le-
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verrier, angav bestämda tal. både för
platsen och storleke, li på firma.men�
tet. Och se! - Den 23 september
.sainma år finner astronomen Galle
först av alla med hjälp av sitt ut
'riiärkfa teleskop och skyddad för
misstag genom den nya stjärnkar�
tan mycket riktigt den störande pla
neten, som sedan fick namnet Nep�
fanas. Denna enastående kultur
bragd - upptäckten av en ny pla
net genom rent matematiska beräk
ningar - kallade nian i lärda kret
sar » naturvetenskapens största tri
·umf». Ja, vid Leverriers död yttra
de engelsmannen Smith, medlem av
Royal Society i Edinburgh: »Det
var en upptäckt, som nästan kom
människorna att för ett ögonblick
hålla andan av idel häpnad och be
undran. » Och dock mästrade Le
verrier senare ännu större uppgif�
ler inom astronomin, vilka likale
des alla astronomer draga nytta av
både nu · och för all framtid. Hans
dödsår var 1877. Vilken religion
hade då denne man? Leverrier var
och förblev intill sin död av inner
sta hjärta en hängiven son till den
heliga katolska Kyrkan, en icke
blott · övertygad och praktiserande
utan t. o. m. utomordentligt from
och entusiastisk katolik.
Så kunde vi länge fortsätta med
att anföra namn på de största astro
nomer, som varit katoliker både till
namnet och hjärtat. Men denna för
sta gång vilja vi icke upptaga allt
för mycket av Credos utrymn;ie, ett
senare nummer skall kanske kom
ma med fortsättning. Det veten-

skapliga utforskandet av jordiska
kunskapsområden är naturligtvis
icke bundet vid religionen. Liksom
det finns fa,ckmän i en vetenskap,
som äro fullkomligt okunniga på
andra det mänskliga vetandets om
råden, så finns det· också framstå
ende forskare på det ena eller an
dra jordiska forskningsområdet,
som veta ytterst litet om den över
naturliga verkligheten. Ja, somliga
av dessa bekämpa t. o. m. den oför
störbara, gudomliga sanningen, var
je sann vetenskaps grundval, med
uppbjudandet och bortslösandet av
alla sina krafter. Vad vi emellertid
genom denna framställning enligt
den ärade redaktionens önskan till
låtit oss att förelägga Credos värde
rade läsare och läsarinnor till be
grundande, är något som moderna
tidninga,r i allmänhet icke gärna
låta trycka. Måtte det både skärpa
läsekretsens blick för stjärnevärl
dens skönhet och även från astro
nomins, fysikens och matematikens
eget område visa, hur harmoniskt
man kan föi·binda katolsk tro och
upphöjd v.etenskap, den dådkrafti
gaste kärlek till Kristi Kyrka och
den största vetenskapliga berömd
het, uppskattning av bön och guds
tjänst och epokgörande medverkan
till den mänsklighetens
. jordiska kul
turutveckling, vartill de olika vet,en
skaperna i första rummet höra.
J a k o b M. S c h n e i d er,
Fil. och Teol. Doktor,
Altstätten, Ct. Sankt Gallen,
Schweiz.
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·o oM GUERANGER · OCH L'ANNEE
LITURGIQUE.
För ungefär sextio år sedan gen
ljöd Europa av beundrande utrop,
då vid Overse det tappra Ista infan
teriregementet lät sig nedhuggas till
.sista man av fienden för att skydda
den danska härens återtåg.
Under trehundra år ha de·· r:eli�
giösa ordnarna visat sainma prov på
hjältemod,ty i alla politiska och re
ligiösa revolutioner ;ha dessa Kyr
kans tappra: förtrupper angripits
främst och hätskast samt lämnat
valplatsen full av spillror. Luthe
ranismen avfolkade klostren i det
XVI:de århundradet, först i de nor
diska länderna och sedan i Tysk
land ända hed till Österrikiska grän
sen. I England krossades de av den
grymme Henrik VIII. I Frankrike,
i Italien fördärvades klostren ge
nom den franska revolutionen, dess
krig och fredsfördrag; några få för
de dock en tynande tillvaro ända
fram till revolutionsåret 1830. Un
derligt nog gav denna utpräglat anti
teligiösa jäsning i Europa mången
städes en impuls till Benediktiner
ordens förnyelse, i det att dess adep
ter förkunnade mer eller mindre
falska frihetsläror.
I länder där orden sedan tre:
hundra år flerfaldiga gånger bort
sopats, .efterforskades nu ivrigt, vad
en Benediktiner kunde och borde
vara . XVIl:de och XVIIl:de århund
radenas historia framställer honom
företrädesvis som en lärd veten
skapsman, och denna uppfattning
gjorde visserligen vederbörande
mindre avogt stämda gentemot för
söken till ordens återupplivande1
men voro ändock endast ett falskt ·
sken. T. ex. den berömda l{ongre·
gationen St. Maure i Frankrike räk-.
nade under halvtannat århundrade ·
inemot fyra tusen medlemmar, var- •
av allra högst ett hundratal ha ef
terlämnat ett namn inom de lärdas
värld. Några till präster utbildade
och flitiga som munkar anstår ha
visserligen undertecknat r,eligiösa
,',

broschyrer i polemiskt ' syfte, eller
utgivit någon enstaka bok i andliga
ämnen, men kunna näppeligen göra
större anspråk på vetenskapligt
namn än den som skriver dessa ras
der. Ofta voro deras . verk osigne�
rade och deras namn få sökas i ar
kivens gömmo1;. Sådana voro även
förhållandena samma tid inom de
tyska , och italienska klostren.. . St.
Benedikti Regel gällde som levnads
regel för de flesta klostren inom or
den och den är icke särskilt lämpad
att utbilda vetenskapsmän.
När mellan år 1833-1837 Dom
Gueranger i Solesmes under an
språkslösa former och i . yttersta fat
tigdom började upptaga arbetet för
ordens förnyelse i Frankrike, be
varades han genom studier och för
synens ingivelse att falla offer för
dessa falska förespeglingar.
I Bayern hade hans samtida, Dom
Wimmer, en man av stort värde och
okuvlig energi, återupplivat en av
Benediktinerordens ' ärofullaste tra
ditioner, nämligen apostolatet bland
de otrogna, bland Nord-Amerikas
indianer. Genom .klostrens växan
de antal och anseende kunna vi be
döma den välsignelse med vilken
hans initiativ belönats. Föga bety
der vilken gren av arvet från fäder
na som upptages, så länge blott
verket krönes med framgång.
Dom Gueranger uppmanades av
Rom att organisera missions.arbetet
i Norge ; av olika orsaker blev icke
arbetet av honom fullföljt, men
man spårar i förberedelserna till
detsamma skillnaden mellan de bå
das karaktärer. Dom Gueranger
var fullkomligt inkompetent att för
rätta · de enklaste grovsysslor och
var själv den förste att skämta över
detta . faktum.
Enligt traditionerna från ordens
högsta blomstringstid ansåg Dom
Gueranger apostolatet endast som en
gren av d en Benediktinska verksam
heten. Han betraktade. det avskil-
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da liv�f -och den liturgiska bönen
som klostrets huvudända.mål, ty så
lärer Regeln och Benediktinernas ur
gamla historia. Han varken kland
rade eller ogillade de olika tolkningar som givits Regeln i andra länder
och under andra tider, men han
fordrade ·att hös höhöm, liksom hos
St. Benedikt på Monte Cassino Be
nediktinern skulle vara klosterman
ne�, som av intet fick avhållas från
den offentliga och _ liturgiska guds
tjänsten.
Var denna hans uppfattning per
sonlig och egendomlig? I så fall
har reglens enkla ordalydelse van
tolkats under tolv hundra år. Långt
före St. Behedikts tid, så långt som
historien förtäljer om munkar, åter
finner man samma grundregel för
klosterliv,et ; alla avvikande menin
gar och tolkningar förkastades av
generalköncilierna.
Hur har då regeln om den liturgi
ska bönen som ett klosterlivets cent
rum uppstått? I de första kristna
samfunden var den offentliga bönen
en obligatorisk hyllning, · ett tjänan
de av Gud, och då munkarna drogo
sig undan världen, medförde de
denna plikt, detta bruk, vars ur
sprung ligger i Guds väsen och män
niskans natur. Munkarnas samfund
voro ju endast små isolerade menig
heter med en prägel av världsflykt,
och i likhet med den första kristna
församlingen i Jerusalem i fullkom
lig avsaknad av personlig egendom.
St. Benedikt har inte uppfunnit
något nytt; han har endast i k01ia,
klara satser kodificerat sina företrä
dares lärdomar.
Liknar då icke den i sitt kloster
inneslutna munken prästen och le
viten som gingo upp till .Teriko och
läto den sårade mannen ligga vid
vägkailteh? Gud förbjude något dy
likt ! En, dylik munk vore ju icke
kristen alls, han -som borde vara
en fullkomlig kristen. Liksom Kar
melitern bakom sitt galler, Kartusi
anern i sin eremitcell har också Be
nediktinern plikten att ,efter bästa
förmåga älska och tjäna sin nästa;
först och främst sina fäder inom
klostret och därefter sina i världen

levande bröder i Jesus Kristus. Kär
leken till nästan kan många gånger
vara en måttstock på munkens and"
liga liv. ,Hari skall i lydnadens namn
förena denna sin plikt med den allra
högsta skyldigheten emot alltings
Herre och skapare. Endast undan
tagsvis kallas benediktinerna till sjä
lavård utom klostrets murar ·och
därför äro bönen och pennan hans
förnämsta vapen i apostolatets
tjänst.
Bönen. Vad är då gudstjänsten,
den heliga mässan jämte tideböner
na för dag och natt annat än en
lysande, en utomordentlig hyllning
och förbön, emedan det är Herren
och Kyrkan som bedja. Officiet är
en vädjan till Imberr matutinus et
serotinus tetrae. Munken går upp
i koret, han samlar många gånger
-icke utan ansträngning, hela sin
kropp och sin själ; han bjuder som
ett anspråklöst offer sitt klosterliga
liv fullt av försakelser; han beder
för hela världen; för den nöd, som
endast av Gud är känd; han tillfyl
lestgör, vad människor genom lik
nöjdhet uraktlåta; den skymf de vi
sa det Gudomliga Majestätet. Han
kan i detta sammanhang frambära
något endast för honom bekant be
hov såsom mässans särskilda fruk
ter. Vad angår munkens privata
från officiet härrörande böner tor
'
de detta ej vara platsen att förklara
vilken stor del av dessa som koinma
hans nästa till godo.
Pennan. Alltid under kontroll
av lydnaden, ty detta är den reli
giösa kroppens blod och märg; Kyr
kans kanon och regelns text; pen
nan är odisputabelt det för benedik
tinern vanligaste och förnämsta
medlet att missionera. Dom Gue
ranger gav själv ett storartat exem
pel, då han mitt undei' tusen andra
arbeten och bekymmer fann tid att
skriva sitt stora verk l'Annee Litur
gique.
Vi ha redan tidigare framhållit, att
den offentliga bönen var en plikt i
den första församlingen. L ' Annee
Liturgique vill återinföra denna li
turgiska · bön i vårt moderna sam
hälle, väcka de' troende till insikt
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oni dess vikt och betydelse icke en
dast under Kyrkans ledning, utan ,
även :i det privata livet; den vilL up
penbaTa en fördold . skattkammare.
Med ett ord, den försöker så långt
som möjligt åteTStälla den gamla,
mäktiga enheten. i det katolska tros1ivet och med den övernaturliga san
ningen ·möta den protestantiska och
agnostiska atmosfär, som i nuva
rande! stund är till stor skada för
det katolska fromhetslivet.
. · Bokens stora framgång under åt
tio år borgaT för dess stora nytta
och värde. En klarsynt ateist skrev
:sålunda år 1875 om Dom .Guerang
.er ' s förnämsta verk: "det skadar
·samhället i lika hög grad, SO!;Il Vol
taire's pamfletter · gagnade, "Många
förkortade och icke auktoriserade
upplagor, efterapningar och imita
tioner av hans bok, ha översväm
_mat bolniiauknaden, men är detta av
någon betydelse, om det blott gag
nar människornas själar? ''Dum
omni modo Christus annuntiehir, et
-in hoc gaudeo, sed et gaudebo", skri
ver den h. Paulus. (Fil. I, 18. )
Man frågar sig ändock ovillkorli
. gen, huruvida dessa efterbildningar
:kunna ha samma värde, som det un
der Guds öga avfattade; av dogmer
nas djupaste innehåll och Kyrkans
levande ord ingivna originalet?
L 'Abbe de Solesmes hade en in
nerlig motvilja för _allt offentligt
.uppträdande, men då tron och dog
merna angrepos var han städse den
oförskräckte polemikern. En gam
mal och erfaren Jesuiterpater, bikt
fader i de portugisiska fängelserna,
-yttrade en gång på tal om Dom Gue
ranger, att en i polemiken så oför
färad person, måste i det privata li
vet vara en i själ och hjärta innerligt
ödmjuk man, ty endast den full
:komliga ödmjukheten medför den
na fullständiga frigjordhet från jor
. diska hänsyn, som är nödvändig

för sanningens försvarare.
Får
man döma av Gaillard's eljest så
vackra gravyr, torde detta dock icke
.varit det allmänna omdömet, men
Jesuiterpatern var en -rättfärdig
man, som såg till hjärtat och därför
dömde rätt.
Då Dom Gueranger skr,ev Annee
Liturgique, eftersträvade han endast
att vara en den heliggörande nådens
förmedlare för Kristi Bruds böner ;
det är. då en människa hemför de
största frukterna till själarnas
-frälsning. Ju mer skrivaren abstra
herar från det egna jaget, ju mer han
lämnar vägen fri för nåden att själv
verka, desto mera överflödar hans
arbete av frukter, dem ingen jordisk
. f lit eller vetenskap kunna framvisa.
Detta är orsaken, varför helgonens
verk aldrig åldras utan ständigt be
vara . sin livskraft,
De, som äro bevandrade i dylika
ting, kunna dock .förmärka, hur för.
fattaren till ·l'Annee Liturgique lik
som växer under det att han fördju
par! sig i helgonens liv och mysteri
er. Vem läser för övrigt den stora
bönen till Trefaldigheten i författa
rens sista del, utan att förmärka,
hur författaren badar i Guds eget
ljus? Genom själva sitt arbete, ge
nom sitt klosterliv, levde han ju j
innerligaste förening med Kyrkans
hjärta ; den fromme munken öste
ur denna källa och skänkte sin
nästa ett ständigt växande tillflöde
av nådens levande vatten och utan
att någonsin reflektera eller yvas
däröver gav han genom själva sitt
liv sina bröder i Jesus Kristus ett le
vande exempel på den outsägliga
välsignelsen av att "känna'' med
Kyrkah (sentire cum Ecclesia) och
leva i dess gemenskap.
Abbay Saint-Maurice
Clervaux Luxembourg
28 april 1922 .
D o m A. L 'H u i 1 1 i e r 0. S. B .
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rån Credos torn __
Katholsk Klubs PressebU:reau ut
talar sig i en nyligen utsänd Dansk
Katholsk Kronik mycket optimis
tiskt om den kyrkliga situationen i
Danmark. Katolikerna kunna där
numera »i det store og hele glrede
sig ved: en velvillig Interesse fra
Pressens og Offentlighedens Side».
Särskilt visade sig detta vid biskop
von Euchs begravning; ,denne räk
nades ju också »for en af Danmarks
forende M'rend, hvis D0d alle kunde
enes om at beklage». Icke heller
har den . danska pressbyrån haft
några svårigheter för att genom
dagspressen sprida nyheter av ka
tolskt intresse över landet. Sedan
dennas start för omkring 5 måna
der sedan ha omkring 1,000 ur
klipp om katolska förhållanden ge
nom densamma kommit de dagliga
tidningarna tillhanda. Angrepp på
Kyrkan ha alltid prompt besvarats
av byråns vakna stab av medarbe
tare.
Dagen före Kristi Lekamens fest
i Roskilde innehöllo stadens tidnin
gar långa och uttömmande artiklar
om denna fests betydelse, skrivna
av baronessan Rosen0rn-Lehn, som
genom sin journalistiska verksam-

het mycket bidragit till en bättre
förståelse av katolska förhållanden
i Danmark. Det föredrag, som läns
greve J. Holstein-Ledreborg höll
vid en kyrklig församling på själva
högtidsdagen och till ämne hade:
»Hvad er Sandheden», blev senare
återgivet under strecket i flera olika
tidningar.
Detta väl organiserade pressföre
tag ledes som bekant av den nyli
gen grundade Katholsk Klub i Kö
penhamn, en sammanslutning av
uteslutande manliga medlemmar,
som inväljas bland Danmarks le
dande katoliker. Bland de mera be
märkta namnen i Katholsk J{lub
märkas ordföranden, grosshandlare
H . N. von Holten, »der besidder ·den
store F0rerkvalifikationen at kun
ne samle baade gamle og unge om
sig». Övriga medlemmar i klub
bens styrelse äro hovjägmästare
Garfh-Grii.ner till Lille Svendstrup
och direktör Anton Petersen, som
för sammankomsterna upplåtit de
präktiga föreningslokalerna i sin
»Restaurant Wiwel», Köpenhamns
finaste restaurang. Också andra
katolska företag i Danmark har di
rektör Petersen »med aldrig svig-
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tende Offervillighed st0ttet .. . De
Summer, han har anbragt rundt om
- .ikke som Laan med eller uden
Rente - men som rene Gaver kan skrives med mangecifret Tal».
Bland klubbens övriga medlemmar
kunna anföras: länsgreve Holstein
Ledreborg, direktören för Glypto
teket Helge Jakobsen, författaren
Johannes J0rgensen, länsgreve F.
Knuth-Knuthenborg, överste Lund
Larsen, excellensen kammarherre
Poul de L0w·en0rn, ryttmästaren
greve Frederik . Moltke och sist
men ej minst Danmarks nuvarande
utrikesminister kammarherre Ha
rald Scavenius.
»Sankt Olav» meddelar på första
bladet av. sitt nummer för. den 4
augusti trenne medeltida böner till
den store norske helgonkungen, en
på norska, en på danska och en på
svenska, som en vacker illustration
till den katolska skandinavismens
gamla och ärorika anor.
Ett påvligt dekret , av den 14 juni
1922 bestämmer, att alla de .präster,
som ännu tillhöra den tjeckiska för
eningen Jeclnota, äro exkommuni
cerade, så vida de ej senast · fjorton
dagar efter detta dekrets bekant
görande utträtt ur nämnda förening.
Påven har fått mottaga ett brev
från tronföljaren i Ethiopien Ras
Tafari Makonnen, vari denne dels
uttalar sitt deltagande i sorgen över
Benedikt XV:s död dels lyckönskar
hans efterträdare till att ha »mot
tagit Benedikt XV:s arv».
Den schweiziska tidningen Cour
rier de Geneve för den 7 juli inne
håller en artikel med intressanta
detaljer ur Pius Xl: s pl'iuatliu. Den
vanmg i Vatikanen, som den nye
påven bebor, utmärker sig framför
allt för sin ytterliga enkelhet. Den
består av sju rum vars väggar äro
klädda med tapeter. I sovrummet
hänger en bild av Det goda rådets
]\foder över huvudgärden. Arbets
rummets möblemang består endast
av ett stort skrivbord jämte en län-

stol och en mindre stol för en even
tuell besökande. Ingen vaktpost står
utanför dörren, en enda kammar
tjänare uppvaktar Hans Helighet,
som ägnar största delen av dygnets
timmar åt intensivt arbete för upp
fyllandet av sitt upphöjda, ansvars
fyllda kall.
Rituskongregationen har vid sin
sedvanliga session den 4 juli beslu
tat inleda processen för saligförkla
randet av den märklige professor
Contarclo Fen·ini, död som profes·
sor i romersk rätt vid universitetet
i Pavia. Den 25 juli på morgonen
sammanträdde kongregationens för
beredande utskott för att diskutera
den kritik, som uttalats mot äkt
heten av de underverk, vilka sam
lats i och för saligförklarandet av
den ärevördiga Therese au Jesus
baTn:et, död 1897, karmeliternunna
i Lisieux i Normandie.
Det är icke så länge sedan som tid.
ningarna kommo med den sensatio
nella nyheten, att en vittgående ö_ver
enskommelse skulle ha slutits mel
lan Vatilwnen och Sovjet-Ryssland,
som därigenom skulle öppnas för
en omfattande katolsk propaganda
verksamhet. Ryktet vann allmän
tilltro och väckte stor förbittring.
Man talade särskilt om »ärkebisko
pens av Genua gest», varmed åsyf
tades, att denne prelat vid en hög
tidlighet
på
Genuakonferensen
skulle ha skålat med ombuden för
bolsjevikregeringen till ·ett tecken
på det nya förbundet. De ryska
emigranterna i Paris höllo upprör
da protestmöten mot Rom (se Etu
des 1922 s. 295) med tal av Merej
kovski och det serbiska prästerska
pet uttalade sig i liknande riktning.
Officiella dementier från Rom kom
mo ögonblickligen; överenskommel
sen med Sovjet gällde endast på
vens planer för organiserad kärleks
verksamhet bland Rysslands hung
rande folk. Den 25 juli avreste så
lunda den av Rom utsedda delega
tionen, bestående av 3 salesianer,
3 steylerpatres, en jesuit och 2
spanska missionärer av Maria Hjär-

239
tas säUska.p. Resan går över Kon
stantinopel, Odessa och Sebastopol
in i det väldiga ryska rikets inre de
lar. Påven har i en skrivelse till
hela världens katolska biskopar
uppmanat ,dessa att söka verksamt
hjälpa d'et svårt hemsökta Ryss
land.
I England börjar man nu allt
mera vänja sig vid anblicken av ka
tolska processioner. Årligen vandrar
.sålunda en procession »martyrernas
väg» från Newgate-fängelset till Ty
burn, där en mängd katoliker av
rättades för sin tros skull av Hen
rik VIII. Också Manchester har sin
stora, praktfulla procession av ro
merska kristna och i Birmingham
har processionen med den helige
Chads reliker blivit till en av de
mäktigaste demonstrationerna för
fädernas tro i he[a England. Den
stora allmänheten visar städse in
tresse och pietetsfull vördnad inför
.dessa förut så ovanliga skådespel.
Den arkitektoniskt så märkliga
gamla benediktinerkyrkan i Mont
Saint-Michel, som på sin tid blev
.seculariserad av franska staten, har
nu åter ställts till katolikernas för
fogande och skall inom kort åter
öpprias för kyrkligt bruk.
För Tysklands katoliker står allt
jämt skolfrågan i förgrunden. Det
s. k. »bildningsutskottet,, inom rik5dagen har måst avbryta sina för
handlingar, då de klerikala och ra
dikala inom detsamma omöjligen
lmnde1 ena sig om ett avgörande be
slut. Det kristendomsfientliga par
tiet vågar å ena sidan icke påtvinga
landet sina religionslösa skolor å an
dra sidan ville det heller icke gå Ii1ed
-på att giva de konfessionella sko
lorna samma rättigheter som de all
männa läroanstalterna. I Bayern
har en särskild organisation till för
svar för de katolska föräldramas
rätt till katolska skolor kraftigt ut
vecklat sig särskilt efter orosdagar
na 1918 : »Bayricher Landesverbund
der Katholischen Elternvereinigun
gen. » Ärkebiskop Fritz av Frei
burg har i ett särskilt herdabrev
1

uppmanat de badensiska katoliker
na att bilda liknande sammanslut
niiigar o�h samla underskrifter· för
säkrandet av skolornas religiösa ka
rak.tär; ' I Baden härskar sedan år
1867 den s k. simultanskolan (ge
melllsamhetsskolan ) dock med verk�
ligt hänsynstagande till katoliker,
nas intressen. Glädjande nog kun
na nu underskrifter i mängd insam
las bland de katolska föräldrarna
för religionsundervisningen ibeva
rande, också bland sådana, som an
nars blott visa l"inga intresse för re
ligionen.
0

Efter en häftig valkamp har den
kyrkliga högern i Holland vid parla
mentsvalet den 5 juli vunnit en glän
sande seger. Av andra kammarens
100 platser erhöll det romersk-ka
tolska statsprnrtiet (R. K. S. ) 32 med
874 644 röster, de antirevolutionära
konservativa kalvinisterna 16, de
>>kristligt-historiska» mera liberalt
lagda men ortodoxa kalvinisterna
1 1, inalles 59 kulturell höger mot 41
vänster. I våras hotade en splittring
inom det katolska partiet från dess
socialt konservativa flygel, som
missnöjd med de katolska ministrar nas lagstadgande av 8 timmars ar
betsdag och liknande reformer t. o.
m. bildade ett nytt katolskt parti
(N. K. P. ). Men på den stora katol
ska landskongressen i Nymwegen
den 5 juni uppträdde det holländska
episkopatet med sådan kraft för be
varandet av endräkten bland de
hollä1idska katolikerna, att en farlig
splittring inför det stora avgörandet
undgicks och det nya katolska par
tiet förmåddes att helt inställa sin
valaktion. Hollands katolska press
har särskilt hedrat sig vid detta till
fälle. Den klerikala Maasbode kun
de sålunda genom skickliga repor
tageanordningar meddela allmänhe
ten valresultatet hela 2 timmar före
det liberala huvudorganet Nieuwe
Rotterdamsche Courant.
Enligt sista folkräkningen har
Brasilien omkring 30 millioner in
vånare. För det nationella själv
medvetandet i detta land betyder
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det något att följa denna tillväxt i
folkmängden, som kommer Brasi
lien att stå som den tredje i ordnin- .
gen av de romanska nationerna när
ma•st efter Frankrike och Italien.
I det kyrkliga livet växla ljus och
skuggor. Kyrkan är skild från sta
ten, religionsundervisning meddelas
ej i de offentliga skolorna och un- ·
dervisningsväsendet är långt ifrån
välordnat. Mer än hälften av det
vidsträckta landets befolkning kan
varken läsa eller skriva. Härav be
gagna sig de nordamerikanska sek
terna jämte övriga moderna » ismer »
och bedriva en omfattande och
våldsam propaganda. Denna tycks
emellertid ha väckt det kyrkliga
medvetandet till nytt liv. Man um
gås· med planer att grunda en stor
katolsk daglig tidning för hela lan
det och har r edan grundat en » Cen
tral för. den goda pressen. » l Bahia,
en av Brasiliens största städer, har
genom kongressbeslut krucifixen
återuppsatts i domsalarna, varifrån
de borttogos genom •revolutionen
1888. Hundraårsminnet av landets
självständighetsförklaring den 7
april detta år firades genom en hög
tidlig mässa i Helgakorsky'rkan i
Rio de Janeiro, varvid presidenten,
regeringens ledamöter och de hög
sta dignitärerna inom här och flotta
voro närvarande.

Genom en i början av år 1922 an
tagen lag är all religionsundervis
ning förbjuden i Sovjet-Ryssland
icke blott i skolorna utan även i
kyvkor och privathus. Nyligen har
bolsjevikregeringen låtit offentlig
göra listor med' förteckning på irövat
kyrkogods ur 30 guvernement.
Bland skatterna märkas 31 pud
guld, 17 961 pud silver, 43 7 1 1 ädel
stenar, smaragder, rubiner, safirer,
ametister, så många diamanter att
de . omöjligen kunde sammanräkrias
och en mängd pärlor, däribland så
d'ana av ett duväggs storlek. Alltså
samma procedur, som begynte i
Skandinavien för 400 år sedan.

Det katolska universitetet i
Washington (U. S. A.) har nyligen
kunnat avsluta en sällsynt fram
gångsrik semester. Vid den högtid
liga avslutningen kunde ärkebiskop
Curley av Baltimore utdela akade1
miska grader åt 230 studenter. Inom
den närinaste framtiden kommer
verksamheten att utvidgas. En stor
eldfast byggnad måste uppföras för
bibliotekets 200 000 band. Dessutom
ämnar man uppföra en ny grupp
av hus till bostäder för teologie stu
deranden. Slutligen skall Förenta
Staternas nationalhelgedom till den
Obefläckade Avlels·en byggas på
··
universitetets område.

P1·insen-tegenten av Japan Irohito
har på det präktigaste mottagit Mgr.
Giardini, vilken sänts som aposto
lisk delegat för den uppgående
solens land. Audiensen gavs i kej
serliga palatset ; bland de talrika
närvarande dignitärerna märktes
den katolske kommendanten Yama
moto. Mgir. Giardini höll ett anfö
rande på franska språket tolkande
påvens tacksamhet för prinsens be
sök i Vatikanen föregående år.
Prinsen svarade strax i de mest sym.
patiska och artiga ordalag framhål
lande att också Japans katolska un
dersåtar mycket bidragit till foster
landets blomstring.

-

Den katolska ungdomen i Tokio
har högtidligen låtit inviga sig och
hela sitt land till Jesu heliga Hjärta
och sänt en fana till Paray-le-Moni
al till minne av denna handling.
Denna är förfärdigad av det dyrba
•raste vita silke och broderad med
en bild' av Jesu Hjärta, omgivet av
gyllene strålar och den uppgående
solens emblem, varunder läsas or
den: Sacratissimo Cordi Japonicus
Populus. (Japans Folk åt det Allra
heligaste Hjärtat.) Man hoppas
snart få erfara stor välsignelse för
det katolska a;rbetet av denna vack
ra troshandling.
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1

Halstret.

Efter Moder Mary Salome.
I Spanien reser sig på en höjd av
mer än 3,000 fot över hav,sytan en
byggnad av mörkgrå granit, som till
sin form påminner om ett halster
och är helgad åt St. Laurentius. Pa
latset kallas Escurial, och många
spanska konungar äro begravna
där.
Sammanhanget mellan den h�l
sterformiga byggnaden och St. Lau
rentius är förstås detta - men kan
ske jag heller berättar historien från
början, ifall någon av eder inte
skulle känna till den.
Laurentius var en ung man som
blivit vigd till diakon av St. Sixtus,
påven. Vid den -romerska försam
lingen funnos sju diakoner, liksom i
Jerusalem under de första tiderna.
Av dessa sju var Laurentius den för nämsta. Det ålåg honom att utdela
allmosorna bland de fattiga i Rom.
Laurentius älskade de fattiga och
tjänade dem med stor kärlek. Jag
känner icke till något annat sätt på
vilket han bättre kunnat bereda
sig för martyrskapet. Han levde
under den romerske kejsaren Va
lerianus' regering, Den unge dia
konen älskade Sixtus, hans fader i
Kristus, öv-er allt annat på jorden,

och han var likaledes älskad av
den vördnadsvärde påven. När den
ne leddes ut för att dö mötte Lau
rentius . honom på vägen och före
brådde honom milt att han begav
sig på en så lång r·esa utan sin trog
ne lärjunge. » Fader, vart går du
utan din son? » frågade han. » Du
brukade aldrig frambära offret utan
mig, din diakon. Har jag förtörnat
dig? Pröva mig nu och se om du
har haft en lämplig ministrant. »
» Jag lämnar dig icke, min son » ,
svarade Sixtus, » men ett större prov
och en härligare seger äro förbe
hållna dig som är ung.» Därpå gav
den helige fadern honom noggran
na anvisningar angående kyrkans
skatter; De snikne romerske äm
betsmännen skulle helt säkert kom
ma för att plundra och bortföra
alla de penningar och värdeföremål
som skänkts för de fattigas räkning.
Laurentius fick därför ej låta nå
gon tid gå förlorad utan utdela allt
sammans innan rövarna kommo.
Den unge diakonen fröjdade sig
storligen vid dessa ord av påven.
Om tre dagar skulle han lida mar
tyrdöden, en ärofull martyrdöd för
sin Herre och Mästare. Utan ett
ögonblicks uppskov hopsamlade
han alfa de silverkärl, juveler och
penningar som fromma kristna ha-
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de givit såsom altargåvot; sedan
uppsökte han de fattiga, de föräldra
lösa barnen, änkorna, de hjälpbe
hövande och gav bort allt ä_nda till
sista skärven.
Så fort Sixtus var död gick allt
till just som han förutsagt. Utskic
kade· kommo för att utkräva av
Laurentius för de kejserliga skatt
kamrarna kyrkans omätliga rikedo
mar. De behövdes, sade prefekten,
för riket, till betäckandet av kost
naderna för rättmätiga krig och till
underhållet av kolonierna. Lau
rentius visade varken förvåning el
ler tvekan. Han skulle förvisso
samla ihop kyrkans alla skatter.
Prefekten hade fullkomligt rätt;
rikedomen var kolossal, omätlig.
Han behövde •emellertid tre dagar
för att hopsamla, den; om prefekten
ville komma igen efter den tiden
skulle allting vara redo. · p1,efekten
gick sin väg högeligen belåteri. • Han
hade ej väntat sig -en så lätt seger,
och han såg sig själv redan.· som en
rik man. Laurentius smålog även
för sig själv och tog ihop med upp
fyllandet av sitt löfte. Äri en gång
gjorde han sin rond och inbjöd alla
sjuka, lama, vanföra, fattiga och
eländiga att komma till hans bo
stad på tredje dagen därefter. Då
den utsatta tiden stodo de högtidligt
uppställda i husets · vestibul - en
kuslig syn, en jämmerlig skara'. Pre
fekten var bestört. Vad hade han
att skaffa med detta usla sä:llskap ?
Han hade frågat efter penningar,
efter skatter. Laurentius steg fram,
och pekande på sina hö�tälskade
fattiga, sade han åt romaren att
dessa utgjorde kyrkans skatter, att
all annan rikedom skulle förgås
med tiden och var av ingen bety-

· denhet. Ville han vinna sanna rike
domar skulle prefekten giva en fri
kostig allmosa åt dessa fattiga; där
igenom skulle han nedkalla Guds
välsignelse över sig själv och över
kejsardömet. Prefekten blev utom
sig av raseri. Han vände sig ursin
nigt mot den unge diakonen. »Jag
vet att du vill dö; men din död skall
bli varken kort eller lätt: du skall
dö tum för tum under de gräs
ligaste marter.»
Sedan gjordes ett halster i ord
ning, en sakta eld tändes därinun
der och Laurentius fastkedjades vid
,1arnen. Lågorna spredo sig lång
samt, de trängde in i den känsliga
kroppen, men så häftigt brann kär
leken till Gud i den unge martyrens.
hjä1 ta att han knappast var med
veten om plågorna. Han skämtade
med sina bödlar; ena sidan var
lagom stekt, borde de inte nu vän
da den · andra till? sade han. Till
sit( sista andedrag bad han till Gud
för sin älskade stad Roms omvän
delse. • De kristna som stodo om
kring . honom sågo hans ansikte
.skina som av en himmels ljusglans;
de förnummo en ljuvlig vällukt,
som av brinnande rökelse. När
martyrens seger var vunnen blevo
några ädla romare, som hade bevitt
nat hans grymma död och sett med
vilken ståndaktighet och glädje han
offrat sitt liv, omvända på stället
_och togo vad · som fanns kvar av hel
gonets kropp och buro det med
vördnad till graven .
Och detta var begynnelsen till
. svaret på Laurentius' bön för Roms
omvändelse.
Välsignar icke Gud dem som
älska de fattiga?
(Övers. av K a r i n A n t e l l. )
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENIN GAR.
På helgad grund.
K a t ol s k g u d s t j än s t i Ardre
ö d e k y r k a. Söndagen den 30 Juli hade
katoliker från Ljugarn på Gottland tidigt på
morgonen samlats till gudstjänst i den för
dem minnesrika ö dekyrkan vid Ardre. Un
der det gamla vackra korfönstret vat rest
ett altare med blommor och höga vaxljus
kring den Korsfästes bild. Pastor S.
Nordmark från St. Eriks katolska försam
ling i Stockholm förrättade den högtidliga
mässan iförd vit mässkjorta och mässha
ke. Sedan epistel och evangelium upp
lästs på svenska höll pastor Nordmark till

de från närliggande platser tillstädeskom
na åhörarne en kort predikan om den
kristliga kärleken, därvid även förklaran
de för de närvarande den katolska mäss
sans innebörd. Gudsjänsten avslutades
med nattvardsgång av de närvarande ka
tolikerna samt bön för fosterlandet och
sången "Store Gud, vi lova dig".
Gudstjänsten i det fria i den gamla hel
gade kyrkoruinen gjorde på alla de nifr
varande ett allvarligt och stämningsfullt
intryck, skriver en meddelare till Gottlands
Allehanda från Ljugarn.
(Ur Gotlands Allehanda d. 5 aug. 1922 )

I l'

Katolsk gudstjå'nst i Ardre ödekyrka.

Religionsundervisningen
i St. Ansgars sal (Biblioteksgatan 29 n. b.).
tager åter sin början Tisdagen den 3 0kt.
kl. 8 e. m. Tillträde till föredragen är
fritt för varje av Katolska Kyrkans heliga
sanningar intresserad utomstående även
som föll katoliker, som önska tränga dju
pare in i sin heliga religions skönhet och
sanning. N ärmare upplysningar meddelas

av prästerna
kyrkor.

vid

härvarande

katolska

S. N o r d m a r k.
Pastor.

Concordia Catholica.

Föreningslokalen Biblioteksgatan 29 hål�
les öppen söndagar mellan kl. 1-3 och
torsdagar efter kl. 7 e. m. Läsrum med
in- och utländska tidningar.

S E PTE M B E R
Fredag. St. Aegidius. Abbot. (Jesu
hj ärtas f.r edag.)
Lördag. St. Stephanus . Konung av
Ungern.
Söndag. Trettonde efter Pingst. (I
högm. Skyddsängelfesten.)
Måndag . Fenialdag.
Tisdag. St. Laurentius Justinianus
B isk.
Onsdacg. Ferialdag.
Torsdag
,,
Fredag. Den h. Jungfruns födelse .
(Mor.smässa. )
Lördag. Vår Frus tidegärd.
Söndag. Fjortonde efter Pingst. (I
högm. :Marie födelse.)
Måndag . St. Protus och St. Hyacinthus. Martyrer.
T,i sdag. Marias hel. namns fest.
Onsdag. Ferialdag.
Torsdag. Korse,ts upphöjelse . (Kors
mässa.)
Fredag. Marie sju smärtor.
Lördag. St. Cornelius Påve och St.
Cyprianus Bisk. Martyrer .

Måndag. St. Josephus a Cupertino
Bek.
19. Tisdag. St. Ja:nuarius m. fl. mar
tyre,r.
20. Onsdag. Kvartem:beriastea'ag. St. Eu
sfachius m. fl. martyrer.
Apostel.
St. Matthreus.
21. Torsdag.
IDvang.
St.
Kvatemberfastedag.
22. Fredag.
'Thomas de Villanova. Bisk. B ek.
23. Lördag.
St.
Kvatermberfastedag.
Linus . Påve. Martyr.
24. Söndag. Sextonde efter Pingst. Hi
skopens kons0krationsdag.
25. Måndag. Ferialdag.
26. 'Disdag. St. Cyprianus och St. Justina,
Martyrer .
27. Onsdag . St. Cosmas oClh St. Damia
nus. Martyrer.
28. Torsdag. St. ,venceslaus. Hertig.
Martyr.
29. Fredag.
Dedicatio 6t. Michaelis
Arch. (Mikelsmässa.)
30. Lördag.
St. Hieronymus .
Bek.
Kyrko! .

Mässhaken (latin casula, grek. plane ta)
är i avs eende på sin utvecklingshistoria
mycket intressant. Ursprungligen var den
också liksom stolan en runt om sluten, vid,
v eckrik överklädnad, som räckte från hal
sen ända n er till fötterna, omslutande h ela
kropp en som e tt tält (därav namnet ca
sula - liten hydda) . För att ej v erka
hindrande vid prästens kulthandlingar rul
lad e s de t under mässan efter syndabekän
s elsen (confiteor) upp på bägge sidor un
gefär till halva armens höjd och fästes
med små snören eller spännen vid överar
m en, b etäckande rygg och bröst · i rika
mjukt fallande veck. D enna form a;
mässhake som ännu stundom kommer till
användning, om ock i' något förminskad
form kallas den gammalkristna eller ro
manska mässhaken. Så småningom under
gick denna äldsta ob ekväma form p_å
mässhak en en förändring. För att ej v er
ka hindrande öppnas den på sidorna, av
kortas och avrundas. Som ersättning för
de många dekorativa vecken förser man
de t på bak- och framsidan anbragta kor
s e t med d e dyrbaraste utsmyckningar bro
derade i silk e, silver och guld.
D enna form har fått namnet den goti
ska och börjar i våra dagar åter mer och

mer komma till heders utträngande sista
århundrade nas mindre smakfulla stilar.
D en gotiska mässhaken bib ehölls intill
1600-talet. Av b ekvämligh e tsskäl förmod
ligen stympades då d en ursprungliga for
men y tterligare och el! ivrande däremå t
var oftast förgäv es. Den h elige Carl Bor
romeus förordnade för sitt biskopsstift b e 
stämda mått och gav stränga före skrift er
b eträffande mässhakens form. D e till de n
gotiska eller ännu äldre former återgåen
de mässhakarna kallas därför ännu all
mänt Borromeus casulre. M ed byggnads
stilai'na förändrad es e mellertid även de li
turgiska klädesbonad ernas utseende. Ba
rockstilen ( och även Roccocostilen) sätter
så t . ex. sin tydliga . prägel på mässhak e n.
Då uppkommer den s. k. basfiolformen
och sedermera den nu allmänt brukliga
formen, med utsmyckningar alltefter d e
olika tidernas och ländernas smak elle r
brist på dylik.
D en symboliska be tydelsen av mässha
ken är även den uttryckt i d e ord, varme d
biskop en vid p rästvigningen öv erräcker
densamma åt ordinanden : Accip e vestem
sac erdotalem, p er quem charitas intelligi
tur ( Mottag den prästerliga klädnaden, var
igenom kärleken sinnebildas) . i;, s. N-k.
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Söndag.

Femtonde efter Pingst.

18.
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