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UR SAINT FRANGOIS DE SALES' 
SKATTKAMMARE. 

HURU MAN BOR VORDA OCH AKALLA HELGONEN. 
Då Gud ofta sänder oss goda in

givelser genom sina änglar, så böra 
vi å vår sida genom dem tillbaka
sända· honom våra böner och goda 
föresatser.· Även·· himmelens hel
gqn, som äro hos änglarna och, en
ligt · vår· Frälsares u:tsago, nu i 
Guds härlighet alldeles lika dem, 
även de bevisa oss kärlekstjänster 
genom att till Herren för oss fram
bära sina fromma önskningar och 
böner. Låtom oss därför, Filotea, 
förena våra. hjärtan med dessa. him
melska 'andar, med dessa lyckliga 
själar. Likasom de unga näkter
galarna lära sig sjunga genom att 
sjunga tillsammans med de gamla, 
så skola även vi g•enom det innerli
ga samband, genom den heliga 
förening som vi underhålla med 
de �aliga i himm'elen, långt bättre 
lära oss bedja samt · sjunga Guds 
lov. ))I förenin'g med änglarna)), sä
ger därför David, ))vill jag uppstäm
nia en lovsång till dig min Gud!� 
Framför allt bör du med synnerlig 

kärlek vörda och ära · den heliga 
och ärekrönta jungfru Maria. Hon 
är moder till Jesus Kristus, vår 
frälsal'e och broder,· och. således 
även vår moder. Vi 'höra därför 
när som helst, i alla våra angelä
genheter taga vår tillflykt till hen
nes föl'bön och som älskande barn 
med full tillit anförtro oss i hen
nes beskydd. Låtom oss ofta an
ropa denna milda moder att fram
ställa oss för sin son. ,Men ,låtom 
oss också framför allt ·vara betänk
ta på att efterlikna hennes ·upphöjda 
dygder, för att på så sätt bliva hen
nes sanna ·och värdiga. barn; Gör 
dig lika.ledes rätt förtrogen med de 
heliga änglarna,. ,påminn dig, ·ofta 
hutu de, fastän· osynliga, alltid äro 
i din närhet. Älska och ära i syn
nethet skyddsandar för det biskops
döme i vilket du bor, deras skydds
änglar med vilka du lever tillsam
mans, men framför am diri egen 
helige skyddsängel I · Bed · ofta · till 
dem, tacka dem, prisa dem dag-
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ligen . och anropa de,ras hjälp· vill.:· . -.dan vid <;],opet blivit dig särskilt an� 
alla dina såväl andliga som v�rlq.s-';.� ··· ·�i.sad ,som skyddshelgon. Men· sätt 
liga göromål, så att de må befo'rdr� . s.ärskilt förtro�rn:Ie till J�su. h·eliga 
dina strävanden och arbeten. Ut- : · moders förbön; hon formår ju 
välj . åt dig till skyddspatroner/·nai� .• • me'sl hos sin gudomiige . so'n. . När 
ra '; .av. µe .:helgQ.Q, . vars

. 
liv s�r:Ckles-< .. en. Ino:der beder tiU. en. gqd �b:n'; . så 

tilltalar. dig· "och .,map.ar :<:Ji'g'1ill .ef. · ·blir' heflnes �ön.icke·avslagen.' Hu
terföljd, och 'till .vilkits förböuer di.I ,ru s�u1�� da· Jesµs,· -Guds son, av
hai; synnerligt Hirtroende: Pe't hel- · ·slå shi. moders förbön för oss? 
gon vars, namn c:bi här; har ,allare- ' ' . .. . '... - \ ' ' 

0 0 ·. . 

UR ARETS' HELGbNSKARA. 
I. KARDINÅL RÖBERr' BELLARMIN. 

' ' 
. . 

,, .. , \' '•; ';. . ,. ·:,•' ' . .. , .. 

Bellarmiil är 'niårtgen' 'öbekant.' 
flan dög för över 300 år sedan, och 
många äro de, som: bemödat :sig au 
fqrd_'unkla hans :rpinne. 
. N1' �ar Pius XI den 31 maj .det

ta ar saligförklarat honom. Vi kun
nå, .se en, . viss.· försyn• däri, :i.tt 1,alig',; 
förklaraiidet 'av • Bellarmirt; ··som· så'. 
1
�f hri,krä�lct kämpat för . tron och ' 
sanningen, .inträffat .iusf i' våra' cla C ,' 

gar, då :längtan efter den enda evi
ga sanriiing,en gjort· sig känd i så 
vida kretsar: 
, . , Följande . är i , korthet huvuddra
·gen i kaudihalens levnad. Han föd
des den 4 oktober .. 1542 i Montepul
eianö i tmkten av Florens. 1560 in
trädde . han i . den nystiftade Jesu
itetordien och gjorde sina studier i 
Rom, Padua och Loewen.. På grund 
av• sin· ovanliga begåvning erhöll 
hari redan vid 28 års ålder kallelse 
tiII .·lärostolen i. teologi i Loewen. 
. Här; verkade han, till 1576, sedan 
till. 1590. i Rom. Det ,stora anseen
de ,han,· förvärvade ,sig såsöm pro
fessor; pr,edikant och· skriftställare, 
kom påvarna att intressera &ig för 

, honom. . _Sixtus V sände, honom 
.1590 i ett viktigt uppdrag till Frank
rike, där Bellannin, trogen. sin helt 
religiösa sändning, ,trots Bourboner
n:;ts, bemödanden, .ej lärt sig vinnas 
föt deras politiska, strävanden . 
. . 1597 ,gjorde Clemens VJII honom 

' tiU sini teolog, inkvisitionsdomsto-
1ens · .rådgivare 

.· 
och examinator i 

kommissionen för biskopsutnämnin-

.'· '; ' ', ":" : • \ ! ,' 1,··· .·,·� 

garna, 1599: till k:irdma1, 1602 till 
ärkebiskop av Capua. Paul V ,kal
lade honom åter för en längre tid 
tillbaka till Rom, där han under 15 
år insatte .sin oerhörda arbetskraft 
i kyrkans tjänst och bl. a. med be
l).ndransvärd kr.aft delt9g i försva
r,andet av -den hl'. Stolens rättighe
ter. gentemo� republiken Venedigs 

·övergrepp och mot Jakob I av Eng
land. 

Så arbetade Bellarmin, ehuru 
klen 1till hälsan, .50 år på ett mäktigt 
sätt för ·.kyrkan såsom uppskaJtild 
teolog och inflytelserik kyr¼ofur.ste. 
Om. b.an ... ändock inte.,är, så,,yjda 
känd, så beror detta .inte enbart,på 
det fientl�ga si.nnelag man . överhu
vqd laqe i dagen.. mot. jesuiter
orden. Beilarm,in var en genom-· 
gåem;le ärlig och öppen kara�tär; 
flär det fordrades, .sade ,han sjn me
njng t. o. m. om höga kyrkH·ga d,ignit�r,er;· därvid var det hqnom 
Hkgiltigt; om ,han därigeno� för
. lorade i popularitet oc;h .ansee:n.,d,e; 
- man valde honom 1602 till ,är
,kebiskop · av: .Capu�, ·h�vudsakligen, 
för att avlägsna l).cmom från Rqm. 
- .Denna öppenhjärtighet1 såväl 
som han_s st�llning i kontroverser 
angående nådeläran qch hans oför
skräck:ta försvarande av den hl, 
·stolen ge�temot . oiik� politisk� rö
relser, skaffade honom Inånga mqt
ståndare. J)essa förstodo, a,tt för
dröja kanonisationsprocessen, som 
börjades redan ett år efter den salige 
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kardinalens död;· för att• så försöka 
dölja ,vrid Bellarniin betytt för; kyr
kan. Han är utan tvivel en av 
ri10.tref6rriiatione,ns stöts ta gestalter. 
Han .hörde till de heliga mån, som 
Gud . kallade till sanningens försva
rare, när ; vid ''den tiden många, 
bländade av den ·nya läran, älskade 
mörkret mer än ljuset. Han skulle 
efter försynens· planer på grund av 
sin storar:tade, ädla personlighet 
och framför allt genom sin rika be
gåvning bliva en försvarare uv Fä
dernar, tro och .i egensk;ip av veten
skapsma:t;t,klart och bevekande vitt
na om sanningen. Bellarmin hade 
helt visst förutsättningar därtill. 
Ha.n omfattade,. tack var,e sina långa 
ingående studier, såsom, tm och 
med hans motståndare måste med
ge, med en sällsam 'andlig spänn
kraft allt vad de heliga skrifterna 
kunde frambringa till stöd för tron, 
vad de hl. kyrkofäderna sagt, vad 
koncilierna 'lärt och vad mästarna 
från skolastik.ens blomstringstid, en 
Thomas av Aquino, en Bo.naventu
ra, filosofiskt behandlat och · syste
matiskt o'rdnat. Detta var honom 
dock inte nog; trogen sin grundsats, 
att inte vederlägga någon motstån
dare, vars åsikter han· ej kände, ,tog 
han sig för att studera den nya lä
rans mäns alla bekännelseskrifter 
och att följa dem in i minsta de
talj i deras irrande tankegång, Ut
rustad med denna sakkännedom 
höll han senare under stor tillslut
ning föreläsningar i Rom och i 
Loewen över· skiljelärorna och 
skrev över samma ämne sitt Iev
nadsverk; som därför i korthet kal
las: » De controversiis », genom vilket 
han förvärvade ett oförgänglii:(t ryk
te. Däri bedömer han, i betraktande 
av Kyrkans över tusenåriga lära, 
den först helt nyligen uppkomna nya 
läran och ger den vetenskapliga Ye
derläggningen, · sakligt, lugnt, utan 
någon som helst smädelse mot mot
ståndar:en, så systematiskt och all
omfattande, att han med rätta kal
las den störste katolske kontrover
siten. Så kämpade Bellarmin för 
sanningen, och hans stämma blev 

hörd av "än: och fiende. Ehuru 
hans verk' »De · c·ontroversiis» : om
fattade · 3 folioband - upplevde det 
40 upplagor; och' predikanter och 
lärde ösa därur. För folket 'utgav 
han över samma läror, på· Cleniens 
VIII :s begäran, sina båda katekeser, 
som t. o .. m. blivit översatta till fle
ra asiatiska språk. Bellarmins 
stämma blev hörd, också av inof
ståndare. Beza tillskrives ordet: 
»Bellarmins verk har tillintetgjort 
oss». 

Det finns ingen. av de mera be
tydande protestantis

1

ka · teölogerna 
under 1600-talet, som e.i försökt att 
vederlägga Bellarmin; i Heidelberg 
inleddes .. särskilda föreltisni:ngar 
emot honom, och Elisabeth'av Eng
land stadgade, . aft v�rje' lekmaµ, 
som läste )) de oontroversiis)), skulle 
träffas ' av . dödsdorii; 'na:turligtvis 
uppnåd.ct°e hpn motsatsen. , En eng
elsk bokhandlare försäkrar': »fogen 
bok har inbragt mig så mycket 'som 
denne jesuits verk»,, � I' trots därav 
strävade Bellårmin ej efter segerära; 
han sade» »En stunds frid är me'r 
värd än all segerära». Han ville e.h
dast och allena tjäna så'm�ingen, 
och för huru · många visegå'ngna, i 
tron vacklande, blev han ej till det 
räddande ljuset! ' . : 

Det bästa beviset för sanningen 
är det utmärkande oegennyttiga 
sedligt rena livet efter sanningen. 
Också det finna vi. hos Bellarmin. 
Sanningen, som han lärde, predika
de och försvarade, har han först 
själv efterlevat. Vad i våra dagar 
många längta efter, har .gått i upp
fyllelse i Bellarmin. Han öppnade 
utan förbehåll sin själ för s:mnin
gen, liksomi ' blomman öppnar , sig 
för solen; och sanningen har med 
sina nådestrålar, förädlat och full
komnat honom ända •till höjden· av 
helighet. Bellarmin var ett nåde
barn. Redan · vid början av ·hans 
levnadsstig står en den största nåd 
ett människobarn kan få, eti hel
gonlik moder .. Hon vakadei såsom 
en · ängel över gossens första steg 
och gav honom i arv sina största 
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dygder : fromhet, botstränghet ;  där
för: ett mottagligt hjärta, klara ögon 
och flinka händer, - där det gällde 
att taga emot trossanningar._ Ges 
nom underkastelse för ordenslivets 
fordringar, genom frivillig förplik
telse till fattigdom; kyskhet, lydnad, 
gjorde Robert sin unga uppåtsträ
vande - s_jäl fri för Gud, och allt uin
derordnat; som stundom omedvetet 
motsätter sig · sanningen, det behärs
ka de ·han med ett helgons viljekraft. 

Nådens ljus i sitt inre förblev 
han trogen _ i  sitt verksamma livs 
alla skiftningar, till och med i den 
h,ögt ansedda kyr,kofurstens pur
purdräkt förblev han i hjärtat den 
anspråkslöse ordensmannen. »Bel
larmin ha,r blott bytt dräkt», för
säkrar hans ordensgeneral om ho
nom: Kardinalens skrifter, hans 
mindre, _a.sketisk� avhandlingar så
val soml hans ' självbiografi . ge ' oss 
eri inblick i hans inre liv. Påfallan
de ä� framför allt hans gudafyllda 
själs , enkla, barnsliga uppriktighet 
och naturlighet ; han fann fack vare 
sin aldrig förlomde självbehärsk
ning . verklig harmoni och karak
tärsfasthet och i alla livets växlin
gar bevarade han lugn och lyck.Jig 
tillit Hll Gud. Han älskade män -
niskorna ,och Guds sköna natur. 
Han betraktade naturen, och den 
blev hononi en bönbok eller, som 
han sade, ·en stege till ' himmelen. 
Med · en mästares talang inlägger 
han · t · ex. i vattenkällans, ljusets 
egenskaper, som är varje barn be
kanta, de djupaste teologiska tan
kar. · Han var en · Guds vän och 
därför även en naturens och män
niskornas ·vän. Sträng mot sig 
själv var han mild mot andra; han 
måste såsom kollegierektor bliva 
förmanad av ordensgeneralen att ej 
vara allför mild. Man skattade sig 
lycklig·; om man en gång fick tala 
n:ied honom, man skrev brev till 
honom blott för artt få ett par rader 
från Bellarmin. 

Och huru · hänsynsfull var han ej 
mot sina motståndare! Han betrak
tade dem ej såsom personliga fien
der utan som vilsegångna bröder, 
något särskilt påfallande, då vid 
den . tiden en mycket upphetsad :ton 
var, rådande ofta i båda lägren. 
Många, som läste hans skrifter för 
att vep.erlägga honom, blevo om
vända genom\ · honom .. 

Så efterlevde Bellarmin: fädernas 
tro, han följde det rena Evangeliet 
inte blott i bli.den ut'an även i dess 
råd, och därigenom strävade han 
sig upp till en sådan höjd av full
komlighet, · att hans liv · verkligen 
blev bevis för sanningen. Ty blott 
sanning kan föra till ert sådan full
komlighet. 

För sanningen haide Bel larmin 
levat, för den ville han även dö. 
När han den 17 sept. 1621 kände 
döden nalkas, önskade han ännu en 
gång att hö�tidligen vittna för sin 
tro på Kristus, för vilken han levat, 
på Kyrkan för vilken han kämpat 
med fridens vapen. Så avlade han 
med hög _ stärnm·a för sista gången 
trosbekännelsen ; . med vilken över
tygelse skall han ej ha hett ansik-

1 te mot ansikte med döden : » Cre
do . . .  et in unum Dominum Jesurri 
Christum, Filium Dei unigenitrnm 
. . .  Et · in· unam sanctam catho lkam 
et apostolicam Ecdesiam! -'- Därpå 
viskade han Jesu namn: och lippgav 
anden. 

Vad är sanning? För Bellarmin var 
det ej för mycket att ställa sin ärlla 
och oerhört rikt utrushlde nat11rs 
hela kraft i sanninl.?ens tiiinst. · För 
s:mnimten har han arhetnt i sin 
lära, sitt liv, han gör del ännn, för
klarad i himmelen, genoml s1 11n för
böner vid den end'a, eviga . Sanniq
gens tron. 

Beate Roberte, ,ora pro nobisl 

R. W e h n e r. 



· rr,. DEN SALIQA TERESIA AV JESUSBAR'NET. 
. , . � ' ' ' ' . ' . ' 

Varje hytt helgon är - Sö1n' en ny 
strålande stjärna på våt heligå Kyr0 

kas himmei. I;)en glader hela den 
katolska kristerlheten och visar att 
Kyrkan alltid 'är · densamma, att hon 
alltid har haft ·och alltid skall · ha 
den kraften · inom si.,� att fostra he
liga barn. '---' Därför gick det ett ju
bel genom den katolska vädden 
när i våras den unga karmeli
tersysterns , Teresia av Jesrusbarrtet, 
helighet blev, erkänd av Kyrkan, 
Det är ju ett barn av vår tid, som 
nått heligheten i den katolska tron, 
och . vi känna oss därför helt nära 
besliiktade med henne. . Syster Te
re�ia . efterlämnade även åt oss . en 
självbiogr;ifi : »En själs historia» , 
som ovillkorligen måste komma .lä
saren ,att älsl{.a henne <:>ch käJ;ma 
det, såsom stode · hon helt i hans 
närhet ; ty deri unga '1rnrmeiitersys
ter,n delgiv� oss i denna bok en
kelt ·och uppriktigt sina . innersta 
tankar och låter oss följa henne un -
der hennes rika men. korta 1evnads
tid. Det är alltså. framför allt ge
nom sin . själybiograq Teresia 
gjort sig · känd och älskad icke 
blott i sitt hemland Frankrike utan 
i alla katolska länder. 

Maria-Fran�oise-T.herese Martin 
föddes i Alern;on år 18.73 av fromma 
föräldrar, vilkas högs<ta önskan var 
att fostra :heliga barn i Guds tjänst. 
Denna deras. önskan blev även upp
fyHd. - . F1era av deras barn in
trädde tidigt i kloster, och det yng
stå har mi i våras blivit saligförkla
rat. - · Den lilla Teresia vände ,,re
dan i siiia första barndomsår tan -
karna' till himmei.en - » Jag bad till 
Jes·usbarneb , säger hon i »En själs 
historia» ,  » �tt jag måtte bliva Hans 
lilla . blomma, . som . kunde pryda 
Hans · kärleksaltar.e. Jag ville

. 
bli

va älskad' av Honom, vördad av 
Honom och bruten av Hans gudom
liga: hand » .  -:- I sHt fjärde ievnadsår 
drabbades detta barn .av en stor för
lusL . Modern, . som . varit allt för 
henne, dog: Efter detta präglades 
Teresias inre liv av ett allvar och 

•en mogenhet, som var egendornlig 
föf'hennes ålder. Hon överlämna
de �ig nh helt i sill himmelska Brud
gunis ärmar. ·

. Derina förening bley 
allt innerligare, då hon · för första 
gång,en fick · mottaga den heliga 
k'ommunionen. Hon säger själv : 
» Det var en salig förening. Vi voro ej 
längre två ; Therese var försvunnen 
. · . .  Jesus allena var där » .  - Ja, Pa
uli ord förv,erkligades i henne. --
» Jag lever, dock J.Cke mera jag utnn 
Kristus lever i mig,, . - Redan vid 
tre års ålder hade hon uttalat s·in 
fö1'sta önskan att inträda i kloster 
och så tydligt kände hon sin kallel
se, a:tt hon senare trädde fram inför 
sin biskop för att utbedja hans till
låtelse att redan vid femton års ål
der få träda i karmeliterklostret i 
Lisieux ; när detta vägrades, . följde 
hennes fader, _:_ som var övertygad 
om sin yngsta dotters kallelse oc;h 
därför r,edo att offra henne åt sin 
Gud,- med henne till den eviga sta
den för att bedja om den hl. Fa
derns 1illåtelse. - Vad den store 
påven Leo XIII tänkte, när den lilla 
T�resia bönfallande låg vid hans 
fötter, vet ingen, men helt visst är 
att han anade, att detta barn stode 
himmelen mycket nära och genom 
sina böner skulle uträ1ta mycket 
vid Guds tron. - Och dock gav 
han intet direkt svar - » Ännu en 
gång · kände jag Påvens forskande 
blick, under det _han mycket a]lv�r
ligt · uttalade följande ord me.d stai;k 
betoning ' på var stavelse: 'Ja, mitt 
barn, du kommer att inträda, (i Kar-. 
mel) om Gud vill det'» . - Då hon 
fick tecken att resa sig, lade den 
hl. Faderri milt sin hand på henn�s 
huvud och välsignade henne för 
andra gången. - ,; Och då Jag res� 
t,e tn'ig märkte Jag, au hans blick 
äimu länge vilade på tnig » ,  tillägger 
vår . lilla pilgrim. � Väntetiden' 
blev av stor betydelse för Teresia. 
Hon hade ju redan brutit med väri� 
den, och därför blev denna tid fylld 
av lidanden. Men vi veta, att var
je lidande Kristus sänder sinn hl'l, 
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gon, bli en strålande pärla i rätt
färdighetens krona, som en gång 
skall bliva dem given av Hans hand 
i härlighetens rike. . Och . Teresia 
beredde sig ju att bliva Kristi brud. 
- Maria bebådelsedag 1888 blev 
hennes önskan uppfylld. - Karmel 
öppnade sina po-Ptar . - Som grun
den till sitt inträde i klostret angav 
hon, att hon kommit för alt bedja 
för själarna och särskilt för präster
na. Den 8 sept. 1890 var dagen för 
klosterlöftets avläggande {Hon var 
då endast sjutton år). Vi låta henne 
själv tala: » Den 8 september gick 
in. Redan från första morgonstun
den kände jag en välgörande frid, 
och i denna sinnesstämning avlade 
jag mitt löft.e. Ja, vHken överflö
dande nåd skänkte ej Gud mig. -
Jag glömde ingen. Jag ville, att 
denna: dag skulle alla syndare på jor
den omvända sig, och skärselden 
skulle ej rymma ,en enda fånge, På 
mitt bröst ba.r jag en liten sedel var
på jag skrivit det jag ville bedja om 
för. . mig själv : 0 Jesus, Du min 
gudomlige Brudgum, låt min dop
klädning aldrig bliva fläckad. Låt 
min själ härnere aldrig bliva be
smittad ens av d_en minsta frivilliga 
synd! Tag mig hellre till Dig än 
att jag skulle fö1,törna Dig, låt mig 
blott .söka Dig och finna Dig allena. 
Låt ingenting i världen förstöra min 
frid . . - 0 Jesus, jag b�der Dig blott 
oµi frid. och kärlek, en kärlek utan 
gränser. Låt mig dö som en martyr 
för dig ! »  - Ja, hon hade . . blivit •en 
kärlekens · martyr och en apostel 
för d'.e odödliga själarna. Sitt kall 
hade hon funnit. - Det var. kärle
ken - » Mitt kall är aJt lära, aridr.a 
älska Gud, såsom jag älskar Ho
nom » .  - Den s,äkra väg hon fun
nit till himmelen var det andliga 
barnaskapet. -.-, , >:Min önskan bar 
alltid varit att bliva ett helgon, men 
ack, genom au jij.mföra mig med 
dessa högre själar, har jag sett, att 
mellan. dem och mig . existerar sam
ma. .skillnad som .i natm,en mellan 
ett brrg, vars topp når upp i . sky
arna, och det lilla sandkornet,. som 
trampas under fötterna av de förbi
gående. - Men i stället för att . bliva 

missmodig säg,er jag : Gud ingjuter 
i oss ej önskningar, som äro omöj
liga, och trots min litenhet kan jag 
dock sträva efter heligheten » ,  Vid 
läsningen av den hl . Skrifts ord : 
» Är någon liten så må han komma 
till mig » ,  utropade hon: » Nu har 
jag funnit vad som skall lyfta mig 
upp till himmelen. Det är · Dina ar
mar, o Jesus,. För att lyftas upp till 
Dig behöver jag icke växa, tvärtom, 
jag bör helst vara liten, så liten som 
möjligt » ;  

Det är detta barnasinne, som 
präglat den unga karmelit,ernun
nans hela väsen, och som gjort hen
ne så älskvärd. · Det finns kanske 
människor, som anse, alt hon levat 
blott på livets solsida'. i gudsgemen
skapen, men · varit främmande · för 
jordelivets lidanden och sorger. Men 
vilket helgon har väi helt befriats 
från lidancle? 

. 
Är det inte just ge

nom att mottaga detta som en gåva 
av sin himimelske Brudgum, som de 
tillkämpat s,ig helgoµglorian. Deras 
strävan har varit att gå �fter på den 
väg Han har gått för att bliva Ho
nom lika. Och Kristi efterföljelse 
är lidandets väg, korsets väg. -
Ack, . den saliga Teresia av Je
susbarnet blev ej vägrad _ a.tt motta
ga lidandets ka�k, varom hon ju 
�ett. . -:- Det �r genom n10digt och 
odmJukt geDJon;tkämpade . själsstri
de'r hon nått måJ.et och fått sin kro
na . . Vilka inre strid_er dett; heliga 
barn har genomgått få.r man en _in
blick . i .  vid läsandet av »En själs 
historia» ,  - Ki;istus prövade och 
fostrade . sin lilla brud g,enom att 
under kortare eller längr� tider lå
ta henne .kän,na andlig tomhet och 
övergiv_enhet ; och hon visade sig 
vara trogen och hJ.pper och lärde 
sig -älska lidandet. - » Gives det 
fä större . glädje);in att lida för sin 
kärlek» !  utropar hon. » Ju djupare 
smärtan är, och ju. mindre den ses 
av .mä.nniskorb d_ess, mer gliider den 
Gud. . Och om Ha.n också ej såge 
mitt lidande, .skulle jag . dock vara 
lycklig vid .tanken. på, att jag genom 
mina tårar kunde hindra en enda 
synd mot ,ron» .  
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Den saliga Teresias korta liv var 
fyllt av lidanden men dock så_ ljust 
och harmoniskt. Ända från sin 
barndom hade hon . .  längtat . •efter 
himmelen, och denna längtan blev 
alltmer · brinnande, . när hon i 
s1itt tjugofjärde år insjuknade, och 
hon förstod att denna sjukdom 
skulle föra döden med sig. Sjuk
domstiden är kanske den tid av hen-
nes liv, som var mest fylld av gläd0 

je och helig frid. Hon blev allt mer 
förvissad om, att den väg hon fun
nit verkligen förde till himmelen, 
och att hennes kall skulle vara att 
lära andra ,i små själar,, att gå den 
efter. Denna väg är " den andliga 
barnas,tigen, den är tillitens och den 
fullkomliga hängivelsens väg. -
Jag vill visa dem att det blott gi
ves ,ett enda för dem att att . göra 
hänere : att strö blommor inför Je
sus genom dagliga små · offer, och 
därigenom vinna Honom genom de 
små kärleksbevisen. Så ,har jag 
jag gjort, .och dätigenom .vet .jag 
även att jag kan vinna Hans nåd" . 

Den 30 november 1897 blev den 

blott tjugufyraåriga syster Teresias 
av Jesusbarnet sista dag. Hon ,såg 
då tillbaka på sitt liv . och . framåt_ 
mot evigheten med samma lugn och 
utropade : " Jag ångrar i sanning ej 
att ha hängivit mig ·åt kärleken! "  
- Och med sin strålande blick fäst 
på krucifixet uttalade hon sina sista 
ord! " 0  jag älskar Honom . . •  min 
Gud . . .  jag älskar Dig ! >,  - Så ilade 
kärlekens martyr i sin himmelske 
Brudgums armar och i detta. ögons 
blick fick .himmelen ett helgon 
mer och· vi -på jorden ännu en vän 
och förespråkerska .vid Guds tron. 

Den saliga Teresia av J esusbal'het 
har genom sitt barnasinne framför 
allt blivit en 'cle ungas apo�tel, o:ch i 
alla katolska länder har hon vunnit 
ungdomens kärlek. Om nu den 
sv,enska katolska ungdomen gjorde 
bekantskap med detta nya helgon, 
skulle utan tvivel äve_n' elen lär'a sig 
älska henne och med glädje se upp 
till henne såsom en ädel förebild 
och ·himmelsk vän. ' 

G u r  I .i . P i p .p i n  g; 

PÅ FRANSKA VALLFÄ·RDSORTER_ . . . 
· L · LA SALETTE. 

Det var september i Dauphine och 
detta landskap i september är så likt 
himmelen som något ,jordiskt ställe 
kan bliva det. . De röda vindruvor
na på de branta vingårdarna ära 
mogna till bristning och vinlöven ly-· 
sa högrött. ' Långt ovanför stå väldi-. 
ga skogar av bok och gran, ännu 
högre upp grå klippor - och -allra 
överst sticka frostiga . bergstoppar, 
där den - eviga snön råder, in i den 
klara blå skyn, Grenoble, huvud
staden i Dauphine; gör ett - livligt in
tryck. och består mest av höga vita 
hus; där finnas många svala torg 
med spelande springbrunnar och al0 

leer av poppelträd. Men det gives 
ett litet hörn av Grenoble dit' turis
terna icke komma, där gatorna ära 
trånga och husen grå och orappade. 

. Inga träd och ingen utsikt åt fjära 

ran berg ; endast en - strimma av den 
klarblå himmelen mellan taken, 
som nästan stöta ihop, �an ännu 
glädja ögat för dem som bo i ,dessa 
trakter med en aning av oändlig, 
het. I en sådan gata bodde en .ung; 
engelsk student, som .hette. Kristian 
och som hade kommit till Grenoble 
för att lära det vackra franska , språ
ket. Då hmi en afton var på hem
väg efter en lång promenad i vin -
gårdarna hörde. han, strax efter det 
han kommi't in i den gamla stadens 
högtidliga skymning, , i närheten 
ljudet av ,en kyrkkloc;ka och såg in
vid muren en enkel liten kyrka, .som 
pryddes av ett kors. Han inträdde 
och märkte, . att han råkat komma 
in genom en sidoport till den eg,en
domligt fula, Vår Fru kyrkan, Gre
nobles katedral. · Han befann sig i 



ett kapell, där en röd lampa Jmmn 
inför. ett blomsterprytt altare och 
genom bågvalven såg . han högalta
ret, vars ljus, tin.:la av en ·osynlig 
hand, lågade upp det ena efter. det 
andra. · En folkmassa, som till hälf
ten syntes, till hälften anades, fyH
C:ti kyrkans miltskepp och mellan 
pelarna uppfångade Kristian skym
iPn av en präst i mä1,skj,ffta och vit 
stola. Han tycktes hava nått höjd
punkten av sin predikan : 1>Bed till 
henne, älska henne, den gråtande 
Jungfrun» ,  sade h'an. . Medan han 
steg ned från predikstolen, bar or
gelns toner folkets röster :UPP mot 
valven pch t::i.ket. Hymnens ord fö
reföllo den unge .engelsmannen 
främmande : 

» Notre .bame de La Salette, 
ayez pitie de nous, 
qui ce b,eau jour ,de fete 
avons recours a vous . »  
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. Sedan prästen, praktfullt skru
dad, återkommit till altaret, som nu 
var ett ljushav och, sedan han, med 
alla kristnas dyrbara skatt i sin . 
hand, givit folket den dolde Fräl
sarens välsignelse, lämnade Kristian 
kyrkan, brydd och tankfull. Vad 
var La Salette ? Vilken var dess 
dess förbindelse med Vår Fru? Var- ,  
för fick detta namn en högtidlig 
klang i hans öron, likt Lourdes och 
Loretto? Vem var denna Jungfru 
i tårar, med vilken prästen hade ta
lat och som Kristian nu påminde sig 
hava sett avbildad, sittande på en 
klippa, med ansiktet i händerna, till 
synes försjunken i den djupaste be
drövelse. 

Hans nyfikenhet var . väckt och 
han steg in i den lilla bokhandeln 
för fromma böcker och andakts före
mål, som ligger emellan två elegan
ta kafeer på Vår Fru av Grenobles 
torg och frågade efter en bok om La 
Salette. Han fick nu veta att en 
märklig tilldragelse ägt rum på ett 
berg år 1846 i församlingen av det
ta namn, vilken är den sista försam
lingen i Grenobles stift på vägen till 
Gap. Sin egen veckodag, lördagen . 
i böneveckan, aftonen . före Marie · 

sju smärtors fest, :vi�ade Maria sig 
i en ljus sky, som lyste klarare än 
septemberdagens sol, gråtande, för 
två lantbarn, Maximin och Melanie, 
som vaktade sin husbondes fåra
hjord i bergen. Hon ropade högt : 
» Gören bot, gören bot . »  De sågo 
henne sittande på en klippa; hon 
vinkade till de båda barnen, som 
gingo dit och talade med henne. 
Hon var skönare · i sina tårar, än 
någon de sett förr : de kallade hen
ne då och sedermera la belle Dame. 
I början trodde de att. hon var nå
got stort helgon: först då hon tala
de om sin son och om Hans härlig
het, igenkände de i henne de heligas 
drottning. Hon lämnade dem, om
given . av ,samma strålande sken, 
som då hon . kom, och från klippan, 
vilken hade varit hennes tron, så
go barnen ett källsprång välla fram, 
som i mannaminne icke varit i verk
samhet utom vid snösmältningen, 
men . som efter denna stund porlade 
utan uppehåll.. På detta ställe {läs
te Kristian), hade en helgedom bli
vit byggd ävensom ett härbärge och 
dit stiga årligen tusentals männi
skor upp för att skänka sin kärleks 
hyllning åt Smärtornas Moder och 
för att vinna de nådegåvor, som 
hennes Son utgjuter över · dem, vil
ka i hjärtats enfald som pilgrimer 
närma sig den plats, där Hans mo
der sågs gråta. 

Huysmans har en gång för alla 
beskrivit resan till vallfärdsorten: 
När pilgrimen hunnit till Corps i 
Dracdalen, . den stad, som ligger när
mast helgedomen, har uppstignin
gen knappast begynt. Han måste 
{för att citera den store författaren ) ,  
bege sig tidigt iväg ifall han skall nå 
sitt mål innan kvällen. Till fots 
eller på ryggen av en mulåsna får 
han färdas längs slingrande lands
vägar, som ligga på branta klippor ; 
under honom gapa hemska avgrun
der, öve.r honom hö:ja sig ofantliga 
bergskedjor, som tyckas stiga ända 
upp till himlavalvet . . .  En högtidlig 
tystnad råder, icke ens störd, av få
gelsång, ty så högt uppe trivas inga 
fåglar. På · aftonen den 18 septem
ber kunde man få se Kristian mödo-



samt sträva uppför den besvärliga 
vägen, · som !'eder till La· Salette ; fö
re och efter ·honom strävade ,en stor 
skara, prctster ·och adelsmän; borga0 

re och bönder, alla till samma' mål. 
Med hänförelse · såg Kristian tvärs 
över en bergsskreva, kyrkan och 
bärberget uppstiga inför :sina ögon; 
de tycktes byggda på klipputsprån
get just under den höga alJ?,horison
ten. Kyrkan, som han såg; ägde 
tvillingtorn, bägge krönta med körs, 
och under det hans blick vilade där
på, fördes Angelusringningens to
ner, ljuva och sällsamt tydliga i 
bergsensamheten, sakta genom. rym
den. 

Fastän inom synhåll var målet 
för Kristians pilgrimsfärd på en 
timmes avstånd: skuggorna hade 
tätnat på de!t heliga bergets gräsbe
vuxna · sluttningar, då han nådde 
basilikans ,trappsteg, Innan han 
gick in i kY.rkan, betraktade Kristi
an ,m.ed rörelse skådeplatsen för vi
sionerna, ' som 'ägt rum för sjuttio 
år sedan, källan och de tre brons
grup,perna, så, rörande i sin naiva 
enkelhet, att nian förlåter dem de
rns otymplighet ; de föreställa de tre 
faserna vid'. tilldragelsen. I den för
sta gruppen . ser inan jungfrti Maria 
vinka till Maximin och . Melanie och 
förmana dem . att. ej hysa fa:uktan, i 
den andra (varav det ej finnes så 
många reproduktioner ), sitter hon 
gråtande och barnen stå framför 
henne ; i den tredje b.ereder hon sig 
att återvända till det härlighetens 
rike, som hon kommit ifrån och 
barnen knäböja vid hennes fötter. 

Men mörka skyar, som länge ho
tat i väster, upfyllde nu himlaval
vet och några tunga regndroppar 
föranledde vår pilgrim att söka tak 
över huvudet. Från skymningen, 
ensamheten och hällregnet kom han 
in i ett hav av ljus och sång : kyr
kan, där trofeer från hela jorden 
hängde, var prydd med lampor och 
fanor och fylld med en mängd bed
jande män och kvinnor. På altas 
ret, som var omgivet av tända vax
ljus, lyste den vita hostian i sin gyl
lene infattning ; längre upp stod en 
staty av jungfru Maria, som, ej 
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längre gråtande, utan lugn och för
barmande; 'krönt med ett diadem av 
guld, blickade' ned på folket': »Mag
nificat anim'a mea Dominumi»·, tyck
tes hon säga, och · »Ecce mater tua»· 
föreställde Kristian sig att kyrkans 
fötborgade Herre svarade, här på 
detta ställe där· hdn hade . visat sig. 
» Consolatrix afflictorum» , · sjöng·den 
officierande' prästens· starka, för
tröstansfulla stämma inför ,taber
naklet · och församlingen •svarade:· 
» Ora · pro nobis. » 

Kristian glömmer aldrig den nat
ten i kyrkan på berget där, medan 
stormen tjöt utanför, predikan och 
sång omväxlade till midnatt, varpå 
mässa på mässa följde tills dagen 
grydde. 

»Se dina eldar genom natten brinna, 
ett ljus, som storm ej släcker 
och dina torn orubbliga .vi finna, 
när dagen bräcker. » ,. · · 

Kristian: tillämpade· gamle Siunuel 
Johnso�s -�ackra rade� på basilikan 
i La Saletfe. Han försökfe sova en 
stund på halmmadrassen i härbär
get vid kyrkan, men _den , heliga 
platsens magnetiska kraft ·var allt
för stor. Han måste återvända till 
basilikan genom den skumma, vit
menade gången; där han mötte två 
präster, en amerikanare och en 
fransman, som talade tillsammans. 
De hälsade hjärtligt på honom, vi� 
sade honom ett uppriktigt intresse 
uttalade ett hopp om att Kristian 
sna11t skulle bliva, det han ännu ii;ke 
var (läsaren har väl redan gissat 
det: katolik) .  De tillrådde· honom att 
gå med i processione,n innaq. hög
mässan, vilket han gjorde och, då  
han åter fick höra, nu  i sin helhet, 
den naiva, men älskliga sången, som 
de sjungit i Gre11-oble, med refrän
gen : 

» N otre Dame de La Salette . 
ayez pitie de nous.» 

Denna gång tycktes orden, åt
minstone för vår pilgrim, vara upp
fyllda av en ny, jublande betydel-



se; ty denna 19  september, 74 år 
efter · tilldragelsen kände Kristian 
sig övertygad om, att jungfru Ma
ria; · som ännu tycktes vara så nä
ra, skulle förbarma sig över honom. 

Han steg ned från berget med 
glädje i sitt hjärta : han hoppade vigt 
från klippa till klippa, sprang ge
nom · bokskogar och tvärs över en 
bergsskreva, där ett vattenfall i mi
niatyr muntert porlade i sin steniga 
bädd, över vägar, där björnbär väx
te i häckarna, tills han var framme 
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i Corps, varest motorbussen från 
Grenoble väntade honom. Men om 
hans gång var lätt, så var hans hjär
ta ännu lättare, ty han kände att 
han fått erfara på ett alldeles sär
skilt vis vad Jungfru Marias mo
derskä1,lek betyder för katolikerna. 
På ett ställe, som mer än de flesta, 
varit föremål för protestanternas 
hån, hade han mottagit ett oförgät
ligt intryck av den enda sanna Kyr
kans majestät, skönhet och barm
härtighet. 

X. DEN BORTSLOSADE BILDS.KATTEN. 
Juleri 1526 närmade sig. Över 

det vintriga Stockholm ruvade · en 
dov oro. I Srtorkyrkan stod vår 
gamle bekante Petri i sin korg och 
predikade luthersk lära. Icke långt 
därifrån låg johanniternas kyrka: 
»Sankt Johannis Östantill » vid Ös
terlånggatan, där en svärmisk 
tysk predikant utlade uppenba
relseboken. Folket - särskilt det 
tyska borgarskapet - upphetsades 
alltmer. Pälsmakare, smeder, 
sk.räddare och skomakare började 
också predika och lära. Till slut 
måste all denna jäsande fanatism 
få ett utlopp. ]):yrkor och kloster 
stormades, orgelverk, tavlor och 
snidade bilder revos ut, stympades, 
brändes eller sönderhöggos under 

pöbelns jubel. Slutligen måste den 
världsliga ordningsmakten ingripa 
för att få ett slut på detta lika lev
nadsfriska som originella reforma
toriska julfirande. Den nya andliga 
ordningens väktare med den maje
stätiske Petri i spetsen hade med 
stillatigande belåtenhet åsett dessa 
sin förkunnelses. frukter och inte 
rört ett finger för den stockholms� 
ka bildstormens stillande. 

Vilka outtömliga rikedomar rym
mas icke i Petrus kyrkor! Dopfunt 
och predikstol, bikstol och offeral
tare. I tabernaklets dolda gemak 
dväljes Herren Kristus själv, och 
omkring hans konungsliga tron se 
vi liksom en hovstat av Guds Moder 
och helgonen, visserligen blott i 
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ofullkomliga bilder men dock som 
levande påminnelser om den him
melska värld av rtriumferande an
dar, som alltid följa oss med sina 
tankar och böner. Anda från sina 
tidigaste år har den katolska Kyr
kan anbefallt helgonens vördande 
och åkaUande. Denna fråga är vis
serligen icke av grundläggande 'be
tydelse och hör ej heller till huvud
punkt-erna i debatten mellan Petrus 
och Petri. Då den emellertid för 
den populära lutherska uppfattnin
gen står i förgrunden och även på 
sista tiden dragits fram i den offent
liga diskussionen här i landet, kun
de det dock för Credos läsekrets 
vara av ett visst intresse att under 
allhelgonamånaden höra såväl Pet
rus som Petri uttala sig i den så 
mycket omdebatterade helgonfrå
gan. 

Vad Petrus tänker om helgonens 
vördande och åkallande veta vi re
dan. Men hur ,ofta , man kunnat 
övertyga sig om den katolska Kyr
kans fasta sanningsbekännande ge
nom tidern,as växlingar, blir man 
dock slagen av att se den gam
malkristna uppfattningen om hel
gonens vördande och åkallande 
gentemot Petri framställd och för
svarad av den store karmeliterpa
tern från Varberg Poul Helgesen 
på ett sådant sätt, att det knappast 
kunde gjorts bättre och korrektare 
av den skickligaste nutida danske 
apologet i Stenosgade. Den största 
sonen av det katolska Halland fram
håller med skärpa, att vi icke vörda 
helgonen » annars än gudh til loff » ,  
Vi åstmida ·e.i heller något annat än 
att få åtnjuta » theres helga böön och 
forskyllam , men det är blott av 
Gud, som vi kunna » fåå samma 
nåådhen» .  Den för verklig kyrko
reformation ivrande Poul Helgesen 
påpekar, att om religiös svirnlel un
der helgonvördandets täckmantel 
förekommit, så är icke fördenskull 
» all järtelm falsk» .  Och om några 
enfaldiga fromma, » noghot simpelt 
folk » ,  skulle visa benägenhet att lå
ta helgontron skymma för Guds
tron, så vore det väl icke sunt för-

stånd att därför alldeles borttaga 
de heliga ur Kristj. Kyrka i stället 
för att » lära then rätt dyrka hel
gonen» .  Här har Petri ocksa fått 
en ·opponent, som är väl förtrogen 
med de lutherska anmärkningarna 
mot katolsk helgonlära - dessa 
vore ungefär desamma på 1520-ta
let som på 1920-talet. Poul Helge
sen k.'an icke förstå, varför det skul
le vittna om »mistroo til gudz barm
hertiga godheet» , ifall någon av öd
rniuchet» i känslan av sin egen 
ovärdighet ber en »gudz wen» att 
understödja hans sak hos Gud. 
Han kan icke upptäcka konsekven
sen i den lutherska praxis, som väl 
kan gilla om någon till »S .  Pa
ulus » ,  då han ännu gick härnere på 
jorden, sade : »Paule bidh for 
mich » ,  men bestämt fördömer en 
alldeles liknande hänvändelse Lill en 
i himlen regerande apostel. Han 
har svårt att finna något bevis mot 
den · katolska helgonläran i de pau
Iinska ord som » Luthers tilhang» så 
outtröttligen citerade : thet är en 
gudh och en midhlare emellan gudh 
och menniskiona, then menniskian 
Christus Jesus » .  Ty om detta språk 
skuJle betyda, att » inghen rnåå be
dia for oss utan Christus » ,  då vore 
vi kristna ockiså förbjudna att 
»bedia for hwar annan, hvilket oss 
doch är budhit» .  Han ironiserar 
över den lutherskt fromma förskräc
kelsen att höra »gudz modher Ma
riam, himmelrikis drotning » ,  kallas 
» wort lijff sötma och hop » .  Hur 
kunde då den heliga Paulus våga 
kalla » the Thessalonicer» ,  som dock 
knappast innehade en så hög vär
dighet som Guds Moder » sitt hopp, 
glädhi, äro och crono» ?  Och han 
förklarar, att Maria nämnes » mis
kundenes moder » ,  därför att hon 
bar »gudz rn'iskund j sitt jomfrneli
ga lijff » .  Ja, sålunda skrev vår 
store �aulus Heliae. Det finns ka
tolskt orienterade nutidsmänniskor, 
som misstänka senmedeltidt>n för 
de mest betänkliga »överdrifter » på 
helgonlärans område. De ha det 
bästa tillfälle att se vår Kyrkas lära 
om helgonens vördande och åk.al-



'. 292 

lande klar och systematiskt fram
ställd av senmedeltid,ens, ' yppe�li
gaste teologiske talesm,an i Norden. 

Men vad ha� · ,den · :�i�puteraµ.de 
Petri att svara p� . denn� ittmärkta 
Petrusreplik ? . Hur försvarar s,ig 
det lågkyrk,liga . Neriky . mqt vårt 
verkligt högkyrkliga Halland ? Först 
rikta!'. den ' teoiogi�l�e ple.\)ejcu, ett 
slag med si1;1 poleqiiska· knölpål{ 
mot sin förnämt humanistiske mot
ståndare. Poul Heleg��n. g�r i' fram
ställning av kato�sk och iuthe.i;sk 
helgonlära » om medh. iögne� som 
han är wan » .  Qch sed;i,n utqs�r 
han hela sin luthersk.a natur
kraft mot sina vänner · gråbi;öderna 
och svartbröderna, » en hoop säc4i'a
munkar » ,  tiggiemunkar och · ståt.a
re » ' vilka » löpa . om landet» med 
helgonen » j fastedaghens wijs » �ch 
lura »thet enfåldigha folk » 

0

från 
frälsningens väg. Fö'r· att föistå 
orsaken till alla • dessa utgjnfels•er 
bör man draga ' sig till minnes, att 
de båda tiggarordnarna på P�tris 
tid vore de ivrigaste' · förs,,ararna 
av den på Petrus grundade Kyrkan 
mot dess lutherska · angripare. 
Petris tillvitelser äro sålunda · endast 
de skönaste hedersord for ·sankt 
Dominikus och Sankt 'Fransiskus' 
söner' några friska; gröna bl.ad i 
dessa frejdade ordnars imponeran-
de ärekrans. · · · · ' 

Men vad har vår temperaments
fulle domedagspolemiker då att säga 
i själva den föreliggande sakfrågan? 
Här visar han sig icke på långt när 
så karsk och beslutsam. Först ta
lar han om helgonens vördande, 
talar om dem med vördnadsfulla 
vändningar : » then högwerdiga joni, 
frun gudz modher Mariam» ,  ,1gud:z 
werdiga helgon ,, ,  bedyr�r, att 
,,Luther icke forbiudher göra the 
framlidna helgon hedhen, . Han 
framhåller t. o. m. , att det är oss 
»högliga budhit och befalh. att hed
ra »gudh .i sin helgon ja .i all hans 
creatur och gerningan . När. skriften 
uppmanar oss att ära helgonen, me
nas därmed, att vi skola »hedra 
wor jem� bristen, for ty en Chris ten 
menniskia är en helig menniskia» . 

J;)etta låt.er . ju allt. fullkoinligt ka
tols�{t, µ�an }{,µn,de nii,stim ,fråga sig, 
om det . är .Petri . eller , Petrui:;, ,  .som 
här. för, ordet ! . . Men, ,1,le:n . svenska" 
in,kon,sekven,sr,yligionens . . grundläg-. 
gare *mnar plötsUgt . på kol)se-. 
k�T.nsens a,lltför-. . enk,.;:"Jt , :raka ,:äg. 
Hi:m till.åter . os:,, . att "he,dra ,the hel
gon . ellyr , dyrl�a: .sow nw. leff.ua " ,  
n;i.en . ans,er yi\,cl]igt att {örfara på 
liknande, siit.t gentemot dem ».som 
dödh äre " : , · T,y :de�s:;1 se.nare äro 
ic'\{e , ,,j , föeres .fulla natµn . J)e 
,i sotf.wa oc;p. hydlas . j hen·anom, 
cr()ppen j jordenne, och siälen .i 
gudz lönligheeter >i . . Här, . står man 
verkligen iU:för det .oförklarliga. Vi 
ha . enligt Petri .!!krifter ibefa)lning 
att hedra, };lylla, vörda varje J{äm
p:i.n�e kristen1 som lever .IUe.d o,;;s 
härnere . . på jorden. Men vi få . icke 
lov att visa de helgon, som "över
vunnib , som " fullbordat loppet " ,  
som "tvagit sina kläder och · gjort 
dem' vita i Lammets blod" och nu 
stå " inför Guds tron och '1:jäna ho
nom natt ' och dag» ,  en liknande 
vördnad! Vi kunna här helt · bott
se från frågan, om Bibeln oftast 
åsyftar på jorden levande männi" 
skor, när den talar oni helgon: Med 
vilken rätt eller grund vill Petri 
förmena den triumferande Kyrkan 
av heliga · själa1' · som regera med 
Kristus och skåda Gud ansikte mot 
ansikte den ·heder, som han villigt 
slösar på varje - också den skröp
ligaste kristenmänniska härnere på 
jorden? Måste den förklarade an
den . nödvändigtvis vara förenad 
med , en bastant kroppshydda för 
att tillvinna sig Petris . och andra 
välfödda urlutheraners nådiga hyll
ning? 

Ej mindre förbluffande verkar 
vårt trosvissa svenska reformations
helgons framställning av helgonens 
åkallande . . Han erkänner, att Bi
belns ord om Kristus som den ende 
medlaren mellan Gud och , männi
skor inga.Iunda ha den meningen, 
att " ingen måå bidhia for oss utan 
Christus aleena" .  Att de " leffwan
des helghon bidhia hwar för annan" 
förklarar han vara » wist nOl)gh» .  
Vad slutligen de avlidna beträffar ,  
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går han t. o: n,i. så Vn:igt 1 att han, 
skriver :, » jc�e . nek,ar iach h.eller 
them bidia, kan henda ath ihet såå 
är ,; .  ' Men , vad hai; då Petri for, 
g{·ava · an'märl�nh{gar mot papister-. 
nas · helg�m(lkaiia,nde ?, Den helige 
Hieroriymus frågar ( och med ho
nom J,loul lle�gesen ), varfö�· helgon
en.s mlU) sl"ulle »wara tillykt» sedan 
de börjat : >i .regera :qiedh Chrjsto » ,, 
då, Qy me.d s:';l kra(tig verkan kun
de , bedj:;i. » for si..ne 11äste.r när ' t.he. 
her .\rore pååjor,de1mfr» . . Icke. ens 
den mest ,devota Qlaus .Petri dyrka
re , kun�t:; . säga,. ,att , de_n _ ?ven�l\e 
L utqer funn_it · 1ett . tillfredsställande 
svar på , denna mycket enkla fråga. 
Petri ka,n n�mligen . endast replikes. 
ra, att clet ick,e »ti�nar i thet w,äse1,1-
de som , tbe nw ,vdi äre )) av )) bidbia 
for. them som her leffua» ,ty - so,m 
vi redan ba hört � }) the s,of fua 
och hwilas . vdi herranom,>> . . . Vad 
vår · djupsipn'ige lutherske . kyrkofa� 
der .µ1enar wed detta sista uttryck 
är. icke, fullt klart. . Om han där
med vil.l säga, att de av lidna äro 
försjunkna i medvetslös dvala än.da 
tiUs ytfrrsta domen, så är detta ett 
så ote9logisk,t och ofilosofiskt på
fund, ;.i.tt .icke Poul , I;lelgesen, som 
hans i;notståndare fordqu, ensam 
bör bära bevisbörden, nej Petri 
själv .är skyldig at� framdraga bevis 
för sin nya lära ,om livet efter dö
den antingen ur » scrifftenne » eller 
med »naturlig skäll eller argu
ment » .  Visserligen är det sant, att 
» the dödhes wäsende och skickel
se gåå offuer menniskiones for
stond» ,  men kan man över huvud 
säga något om livet efter- döden, så 
måtte det väl vara, att själen vars 
innersta väsen är tänkande icke i 
sin från kroppen avskilda existens
form för en lång tid kan tänkas be
rövad all tankeförmåga. Man frå, 
gar sig ovillkorligen, om den bibel
översättande Petri kunnat undgå att 
läsa den bekanta liknelsen .om den 
rike m�nnen ooh Lasarus, (Luk. 16 :  
19-31 ) .  Eller hans farlige medtäv
lare Petrus' egna ord om Kristus, 
som » gick åstad och predikade för 
andarna i fängelset » (1 Petr. 3 :  19 ) ,  
för att evangelium skulle predikas 

» även för de qöda» (1 Petr. . 4 :  � ) ?  
Poul Helge;;en llänvisar med myc

ken rätt sin ordrika, :piotpart dll Jo.� 
hannes' lJppenbarelse, (6:  .9,10 ) ,  • där 
det berättas, , att , de människors 
själal' , .  s�m . l,)livit slaktade för G4ds 
ords skull, »ropade med hög röst 
och s,ade : Huru länge, du .I:ielige 
och sam1skyldjge Herre, . dröjer du 
att, döma .och bäninas vårt blqd på 
dem, ' soin bo p� jor,dep,)) :  : om ' de 
heliga wartyrerna s�lunda kunna. 
»n;>pa hellld>> ·.--:-:- resc;H}erar cfon S_to
r,e clanske apofogeten -.- _är det väl 
knl,\ppas( tänkbart,, , au de skq,Jly 
förglömt dem, sqm ''. ha:ffua t,heres 
4mhmel.se , her . påå jorden>> . Petri 
söker r�dda sig ur ,d�nna svårigliet 
ge1;tom att, hän;visa , till .det bibliskl;t 
uttrycket om �bel,s blod, som »ro,. 
padhe h�md offuer . <::ain» utan ,att 
Skriften därmed ville säga, att Abel 
» kunde bedhiai> . Varje vaken bibel-, 
läsare måste finl)a denna samman -
ställni,ng ohederlig och �isivisande, 
I Apokalyps_en står ju uttryckligen, 
att det äi: själar].la i de.n för apos
teln.s ögon, öppnade ,himmelska liär
lighetsvärlden, som ropa med hög 
röst rru�d minne och tankeförmåga 
i bäsfa ordning. I Genesis. säger· 
Herren till Kain : »Din broders blods 
rö�i rop;r · till mig från jordem 
(Mos. 4 : 10  }, alltså ett uttryck som 
blott kan förstås i bildlig betydelse. 
Petri framhåller varnande,. at;t: det 
är » farligt» att fqretaga sig något 
som icke » baffuer then helga scrifft 
medh. sich » .. Man frågar . sig ovill
korligen, varför Gud givit männi", 
skan förnuft, om hon ej får· anvä.n
da detta till a1t också djupare till-
ägna sig Bibelns uppenbarelseinne
håll genom att draga oantastbara 
slutledningar ur den bibliska fram
ställningen. 

I allmänhet måste man nog säga, 
att vår mångsysslande Petri ver.kar 
mer än vanligt misslyckad som pro
fessor i helgonlära. Dels är han_s 
ståndpunkt vacklande, och hans be
visföring bräcklig. Dels röje,r han 
mer än , vanligt den djupa irreli
giösa vanvördnad för allt utom det 
egna jaget som innerst inne är ut
märkande för protestantismen i, alla, 



de·ss otaliga former och grader . 
Derina · hans vanvördnad skymtar 
överallt fram unde1; de gudliga och 
bibliska talesätten liksom den svar
ta träslnriarke'n glittrat bland sväl
lande vattenväxter: Det är icke 
endast den ty_piskt sektfanatiska 
uppfattningen av hela kyrlwhisto
rien, som han i detta ' sammanhang 
uttalar med klumpig öppenhet: 
'» Antirchristi regemente haffuer alt 
for Iebge warit i werldenne» ,  jå, 
» werlden skulle epter apostlanes 
tijdh warda forfördt» . ( ! ) Det är 
icke endast kyz·kofäderna, som ock
så här behandlas med sedvanlig 
överlägsenhet. Visserligen hava 
»Ambrosius, Hieroriymus, Augusti
nus 6ch ahdrö flere aff the gambla» 
hållit mycket av martyrernas »been 
och graffuer, martyrier eller basi
liceni . Men ·vår ny� kyrkofader 
håller före, att »thenne helga Iäre
res seriffuelse » mycket bidragit till, 
att »verlden är kommen .i wilfarelc 
se» .  Nej, själva Bibeln ratas då dess 
ord icke passa till det lutherska sy
stemet. » Johannis oppenbarilse» 
duger ej i den teologiska polemiken, 
den är ej i Petris · ögon en sådan 
bok, att man kan »fäcta medh hen
ne» .  Den apostoliska tz·osbekännel
sen tyckes · dätemot vara ett dolm
ment, som man både kan fäkta med 
och efter behov förändra. I sin 
helgonpolemik mot Poul Helgesen 
citerar Petri den nionde trosarti
keln i en ny förfalskhingsversion : 
» then lzelghe ky'rldo helga manna 
samfund» (Samlade Skrifter af 
Olavus Petri, utgivna av Hesselman, 
Uppsala 1914, sid 209, fad 7 ) .  

Redan i »Een skön nyttugh vn
dervisningh » ( 1526) frågar den 
skönt och nyttigt undervisande Pet
ri beträffande helgonen : » Må man 
och för theras beläte bwgha och 
böya skh ? Svar. Ney » .  Detta 
hans korthuggna lutherska » nej » är 
början till slutet på det skönaste 
och rikaste kapitlet i Sveriges kyrk
liga konsthistoria. Med sloclman
det av kärleken till helgonen och 
deras allmänna vördande försvann 
naturligtvis också intresset för de
ras bilder i kyrkorna. Det var icke 
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blott Stockholms Storkyrkas härli
ga Sankt Görans-grupp, som flytta
des ned till dörren från sin · under
bart belysta hedersplats i · kyrkans 
kor. Otaliga andra · g'amla bilder 
av högt' ' konstvärde borttögos ur 
kyrkorna, satte& på · tornvindar och 
i skräprum·, vanvårdades och för
föllo, eller ide överkalkades · med 
protestantismens entoniga vitlim
ning. Visserligen komma aldrig 
våra gamla kyrlfor att stå avkläd
da all sin forna prakt i kalvinistisk 
nakenhet. Visserligen h.ar aldrig 
elen renodlade puritanismen ' trium
ferat här i landet. Men elen gamla 
rika kulturskatten av kyrkliga bil
der blev dock tack vare Petris pro
paganda och den . lutherska sekteris
mens · seger i · hög grad skadad och 
under långa århundraden sorgligt 
vanvårdad i Sverige. De nya ägar
na prydde de gamfa kyrkorna med 
nya bilder efter sin ande. Min
nestavlor, framställande· frodiga, 
barnrika prästfamiljer ' av genom
gående världslig typ, väldiga grav
monument m,ed mångordig fram
ställning av avlidna krigsmäns och 
andra storheters lysande bedrifter 
ha på flera ställen fätt efterträda de 
gamla fromma helgonbilderna. En
da'st en eller annan altartavla eller 
ett eller annat långods från den ka
tolska konstens rika förrådskam
mare påminde dm det helgade rum
mets egentliga ändamål. 

På sista tiden har Olaus Petris 
kyrka också i denna fråga börjat 
emancipera sig från sin bildstor
mande grundläggare. Intresset för 
den kyrkliga · konsten har åter vak
nat i Sverige, det tyckes, som om det 
växte sig starkare för varje dag, Nu 
få de  gamla bilderna åter bemärkta 
hedersplatser i ett flertal av Sveri
ges lutherska kyrkor. Nu höra nå
gra andaktsväck,ande bilder nästan 
till varje ny kyrkas utrustning. Och 
med intresset för bilderna har också 
den gam'la kärleken till de heliga 
personer de föreställa åter börjat 
vakna i folksjälen. Åter börja ljus 
att brinna, blommor att dofta om
kring dessa ärevördiga helgongestal-



ter. Våra fäders skyddsmän, rikets 
heliga patroner vaka ännu över 
Sverige. Den forna härligheten, som 
en gång nedrevs eller fick förfalla 
under vår ' kyrkliga nedgångstid, 
börjar nu · långsamt återuppbyggas 
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av pietetsfulla händer. ' . . Kanske 
kommer en sen framtid åter att se 
den glänsa i all sin prakt, fäderll'.'15 
bortslösade arvedel, medan svenska 
tungor , åter från strand till <;tra1id 
jublande lova Gud i hans helgon. 

·RELIGIONSFRIHET OCH LIKSTÄ�LIG� 
HET I RIGA UNDER SVENSKA TIDEN. 

Med glädje måste man konstate- och danska delarna av riket före 
ra att, s'edan äntligen mer korrekta kriget . ) Vad som emellertid särskilt 
upplysningar än förut börjat. in- måste framhållas är att. principen 
komma angående det s. k. kyrko- om rätt till religionsundervisning på 
rovet i Lettland, stämningen i Sve- sitt ,eget ti,mgomål, utesl,utande gällde 
rige' något lugnat sig. Lettiske mi- protestanterna. Det var nämligen 
nistems uttalanden ha bekräftat ,under Gustaf Il . Adolfs regemente i 
vad som förut framhållits av perso- Riga, som de olika förordningar till-
ner, vilka känna till Riga sedan fö- kommo, vilka berövade katolikerna 
re kriget, nämligen att sakens in- icke blott alla deras gudstjänstloka-
rikespolitiska sida - motsättningen ler (se septembernumret av Credo 
mellan Lettlands båda folk, letter om Jacobikyrkan), utan även alla 
och tysk-balter - härvidlag spelat medborgerliga rättigheter. En kato-
en betydande roll. Och · säkerligen lik fick ,ej äga hus eller annan fastig-
ha de protester, som avg:\ft , både hetf staden, ej heller bli medlem av 
från Sverige och från andra län- något handels- eller hantveTksskrå 
der, berett Lettlands regering ,måw ,,eller gille. Oc.h, framför allt : ingen 
gen föga behaglig stund, san'itidigf katolsk preclilwn fick hållas och in-
som det myckna ropet om » Rom,,: gen katolsk Teligionsundervisning 
maktlystnad, intriger o. s, v.-» , ,. ej 7I1:eddelas på lettiska språket. (Ba-
just vittna om någon störr� förpon- '.ton Gusta,v v. Manteuffel: »An-
lighetsanda mot katolikerna. · . . , teckningar rörande den romersk 

Ärkebiskop Söderblom h;�. { det· · .  ; katolska trons historia i Riga 1201 
ta sammanhang yttrat sig oni de -1901 . » ) 
nationella stridigheterna i Lettland I Orsaken till en dylik förordning 
och betonat, att » under Gustaf Il är icke svår att förstå. Vid refor-
Adolf gjordes allt för att hävda lik- mationens inbrott omfattades näm-
ställigheten mellan dessa båda folk- ligen dess läror huvudsakligen av 
element, ej minst i språkligt hän- de tysk-baltiska adels- och borgare-
seende, i enlighet med den evange- släkterna, vilka satte sig i besittning 
liska, principen att varje folk ägde a,v kyrkogodsen, medan det egentli-
rätt till religionsundervisning på sitt ga folket, letterna, förhöllo sig avvi-
eget tungomål» .  (I förbigående må sande. Därför ethöllo ock de 
anmärkas, att denna princip, som lutherska pastorerna bemyndigan-
fastslogs av konciliet i Trient, ej de att med käpprapp driva de treds-
kan upprätthållas annat än av den kande till den lutherska gudstjäns-
katolska Kyrkan, då statskyrkorna ten. Den nya läran måtte dock 
måste rätta sig efter statens befall- icke fastnat särdeles djupt ty sedan 
ning i detta hänseende. Detta illu- de baltiska staterna år 1579 givit 
streras bäst av den preussiska stats- sig till det katolska Polen, vände 
kyrkans up_pträdande i de polska befolkningen i Lettgallen och Sem-
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gallen - , inom mindre . än ett år fri
villigt tillbaka till katolicismen, och 
förblev alltjämt katolsk. Förmod
ligen var· det fruktan för ett even
tuellt återfall även i andra dela:,,: av 
landet som dikterade ,  det . ovan
nämnda drnkoniska förbudet. 

Lagarna mot katolikerna uppe
höllos i all sin stränghet ända till 
början av 1800-talet. Underligt 
nog blev det den ryska regeringen 
förbehållet' att uppträda som reli
gionsfrihefens fö,rkä,mpe i d�t Peter' 
den store år 1721  tillät '1rntolikeina 
att ha en egen präst och ett litet 
kapell i Rigar. · 

Omkring . år 1810 .· ihgåvo . så kato
likenia på · inrådan av: · sfö kyi:ko'
herde ' j�suitpiter Coiin.e . 'till . rtiag,i� 
straten i Riga en ansökan öm att 
få åtnj'U:ta samma rättigheter ·som 
stadens övriga medborgare. Då 
denna ansökan :n;slogs, vädjade d'e 

, ,  . 

l .  

till genemlguvernören,, markis Pau
lucci, , vilken lät underkasta saken 
en sorgfällig · prövning, . varför en 
kejserlig . ukas .utfärdades, som be
stämde :· · » att alla, det ,kejserliga rys
ka rikets un<,J.ersåtar av kristen tros� 
bekännelse, äga fullaste rätt att åt
njuta alla de rättigheter ,  som äro 
förbundna med medborgareskapet i 
staden Riga» .  Katolikerna hade 
samtidigt ' . :äri9ållit .öm . upphäivande 
av . förb'udet föi.· predikningar och 

· re1ig�onsu)ld�i'vi;sning. , på lettiska. 
Men detta drog betydligt. längre 
tid au ordna, och först år 1813 kun
de ! ' äntlig-en l:le lettiska katolikerna 
i Riga få h_öra den. första 'predikan 
sedan Gustav II Adolfs dagar' på sitt 
eget" modersmål! · · 

J(ulla i .Öd�n�vi, - Öktober 1923. 

· J o' s e f a  A r m f e l t 
·f. IPomian-Hajdukiewicz 
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' I 

rån Credos torn __ HS, 

Minnesf�stE,n för högtidlighållan
det av de italienska ti:upp(;)rnas in� 
tåg i Rom den 20 september 1870 
har i år fin:i.ts på ett mot Kyrkai1 
mindre fientligt sä:tt än förtlt, . De 
så vanliga angreppen mot påvemak
ten ersattes a,v en mera respektfull 
ton. Föi;-ändringen väckte uppseen
de och tolkades som tecken på · att 
hemliga under handlingar föras mel
lan Vatikanen och .den italienska 
regeringen för att äntligen ordna den 
romerska frågan. 

. 
. 

Med anledning av . 600�lirsminnet a.v 
den hel. Thomas ah Aquinos, helgon
förklaring kon:i,mer från den 18 till 
den 25 november eri thomistisk vec
ka att hållas i Rom. Bland deltagai·
na märkas Kardin.al Billot och Mgr 
Deploige, rektor för det filosofiska 
institutet vid Löwens u'niversitet. 
Det sista sammanträdet skall äga 
rum i Vatikanen i ilärvåro. av den 
Hel. Fadern.· 

År 1925 kommer en internationell 
missionsutställning att anordnas i 
Rom. 

Pius XI har till de amerikanska 
biskoparna sänt ett brev med upp
maning att företaga en insamling f ö1· 
de ,nödlidande barnen, särskilt för 

dem som i .  Mellaneuropa äro utsatta 
för köldens och hungerns fasor. 
H�n skriver bl. a. : »De milda gåyor
na giva andakten vingar' och under
stödda av de tacksamma faderlö
sas oskuldsfulla .böner. stiger den 
som en erövrare . upp inför Guds 
ti'.on för att över :välgorar:µa nedk:'11: 
la de största och mest eftedängtade 
rn\degå vor » .  

I Paris har den franska katolska 
pre$sen nyligen hållit en kongress. 
Den främsta katolska franska . tid
ningen »La Croix» tryckes nu i en 
upplaga av 60,000 ex. Den katols
ka filmavdelningen förfogar över 
550,000 moderna och utmärkta fil
mer, vilka utlånas för att ,m.otarbe
fa de skadliga verkningarna, av den 
omoraliska, endast för matedell 
vinning . arbetande biografen. 

Under ledning av den berömde 
skriftställaren Hilat Belloc har i 
England en ny illustrerad katolsk 
månadstidskrift börjat utkomma. 
Den heter »The illustrated Review» 
och är med sin i ,religiöst och mora
liskt avseende strängt katolska håll
ning och sitt rika illustrationsmate-
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rial en betydande kraft i de engels
ka katolikernas andliga liv. 

De katolska amerikanska biograf
skådespelarna ha bildat en egen före
ning i Los Angeles. Den räknar re
dan över 200 medlemmar. Den ka
tolska biskopen i Los Angeles Mgr 
Cantwell har givit den en egen präst. 

Den 1 7  oktober invigdes det nya 
fria katolska universitetet i -N.imwe
gen i !folland. Vid invigningshög-. 
tidlighet�i:na voro närvarande samt
liga' holländska biskopar, represen
tanter för 'de andra holländska uni
versiteten, flera ministrar, delegera
de- - -från , . en mängd Y.etenskapJiga . föreningar, ,f.ör alla kyrkliga tordnar 
i Holland- och,från.- den katolska -

.' <' . ' I .' ( , ' ' pressen. - -· . . · : ·' ; · · , · ·· · '· 
I Cleveland i Förenta Staterna för

beredes grundandet av ett nytt ka
tolskt universitet. Det skall förutom 
de vanliga fakulteterna även äga 
en teknisk högskola samt ett rikhal
tigt bibliotek: För studenternas fy
siska uppfosttan kommer val att 
sörj:;i,s . .  BL a. skall det riyauniver
sitetet få ett eget gymnaf;tikhus samt 
ett · stadion nied pl'atsd· fÖ1: 30',ooo 
personer, Kostnaderna berålrnas till 
15  millioner dollar. . 

Universitetet 
kommei· att anförfros åt je'suiJerrias 
ledning. · 

Myndigheterna i Förenta 'staterna 
företaga energiska åtgärder för att 
bibehålla Teligionsundernisningen i 
de offentliga skolorna. S ärskilt i 
Calif.ornien vilja de ej hava ateister 
till lätare. En skolinspektor :Mr 
Giffert har bl. a. offentligt yttrat: 
»Den förnämsta orsaken, va.'i'för vi· 
i skolan endast vilja hava 14ra:i·e, 
vilkas religion vilar på positiva dog
mer, är att barnens ' moraliska in° 
tressen måste tillvaratagas. . . Vi 
vilja, att · våra barn skola · tro på 
Gud. Skolan utan Gud förstör bar
nens moral. . .  » .  

Bland katolikerna i Förenta Sta
terna :växer missionsinil'esset allt
mer. · Särskilt intressera de sig för 
Kyrkans utbredande i den fjärran 
Östern, Ingen månad går utan att 
nya amerikanska präster och nun
nor avresa till Kina och Japan. 

Genom en apostolisk konstitution 
har Vladivostok blivit ett eget bis
kopsstift, innefattande provinserna 
Primorskala Oblasti och Ariiur'skia 
Oblasti och den ryska delen av 'Sak-
halin. 

I England växer alltjämt ·ström
men till Rom. I stiftet W estmin
ster övergingo år 19.16 958 personer 
till den katolska Kyrkan. År 1922 
hade antalet stigit till 1971 .  Under 
de sista 7 åreI,1 ha 1 1 ,506 personer 
omvänt sig i detta stift. De flesta 
konversionerna, ske i dominikaller
nas och jesuiternas kyrkor, · D�n . 

· brittiska · armen .. -äger -nu- mer ,än 
::2,000 katol�ka . officerare . .._'J t:ahj� 
;,be·dey./ lata ( dessa ))yggfl- ren· präkt�i 
' garnis'onskyrka för att tillvarataga 
de religiösa intressena hos de katol
ska kadetterna vid den kun,g'liga 
militäralrndemien. 

I England finnas nu flera munkar 
och nunnor än under Kyrklc).ns 
glansdagar ciä} undet medeltiden. 
Kallelserna· till klosterlivet ha aldrig 
varit så taldk:i s�m. 'nu .  Och de 
strängaste oi·dnan'i:i äro de mest ef
tersökta. Tva kvirtnliga ordnar hål
la på au bygga klöst er i Oxf örd. I 
England finnas nu 1 ,500 prästvigda 
munkar förutom lekbrödei·. · 

I · Tjecko-Slovakien här nyligen 
i Koeniggi·aetz hållits en katolsk kon� 
gress den första ' efter . rep'ubliliens 
införande. Kyrkans fiender gjorde 
allt för att föföindra den eller åt
minstone 'söka avhålla så många 
som möjligt från att besöka den. 
Likväl blev kongressen, en framgång, 
soni. för alla visade katolicismens 
krafter i detta for ' sina antiklerika
la tendenser ·sa ökända la11d. Depu
teradekarrimarens· vice · 'ordförande 
D : r  Rubau · höll tal över ämnet: 
,,Mänskligheten måste förn.yas ge
nom kristendomen» ,  Jäinte foster
ländska sånger sjöngs påvehymnen. 
Telegram sändes till presidenten och 
påven, 

Brnsiliens regering har länge vinn
lagt sig om att stå i ett gott förhål
lande till Kyrkan . .  · För tre år sedan 



upphöjde den Brasiliens beskick
ning v,id Vatikanen till rangen av 
ambassad. För en kort tid sedan 
har den fattat ett nytt beslut, som 
visar dess vördnad för den katolska 
Kyrkan. Den har nämligen befallt, 
att hädanefter alla ka,rdinaler i Bra
silien .skola l?etraktas och respekte
ras som prinsar av blodet. Vid alla 
officiella tillfällen skola alltså kar
dinalerna ha rangen näst efter rege
rande suveräner; I Brasilien växa 
katolicismens krafter för varje dag. 
Där finnas redan 52 katolska stift. 
Detta stora ·och rika land, som re
dan har 32 millioner inv: kommer att 
bli en kraft i den katolska världen. 

I 

l Kina föres. en häftig propaganda 
mot konfucianismen .. Kineserna an-'. 
se den vara en utlevad religionsform 
från gamla· dagar,. som . ej passar för 
det nya republikanska Kina. För 
Kyrkan betyder ,kampen mot kon
fucianismen ett stort framsteg. 
Konfucius ' filosofiska och praktis.
ka materialism har ända . till våra 
dagar varit det förnämsta hindret 
för kristendomens framsteg i Kina. 
För att katolicismen sfrall kunna ut
breda sig· måste . konfucianismen 
övergivas. Kineserna bryta alltså: 
själva vägen för den kristna. civili
sationen, och de , andliga sk.rankor
na falla kring ett folk på 400 mil
lioner själar. 

�� · Y�ta k�tofoka ��ttt · 
1 

Den . heliga Gertrud,. 

,Om . du viU finna Mig,så 
sök Mig . i tabernaklet eller i 

, , den heliga Gertruds hjärta.» 

För oss, som leva i Jesu-Hjärta
andaktens tidevarv, är det stora 
uppsving . · som även andakten till 
den hel . ,  Gertrud tagit, de sista årti
ondena någonting lätt förklarligt, ty 
v�d är väl naturligare än att alla de 
helgon, vilka voro Guds utvalda 

vänner, riu mer än någonsin tilldra
ga sig våra· blickar, där de bilda eri 
strålande ring kring Honom som är · 
alla hjärtans Konung och medel-
punkt. 1 · . · · ·  . 

Vad den hel. M�rgareta Maria va
rit för utbredandet av den yttre och . 
offentliga kulten av det gudomliga 
hjärtat, det har d�n bel. Gertrud va -
rit för dess inre och mystiska karak
tär. Hennes egna skrifter utgivas 
alltjämt i nya upplagor .ute i kul
turländerna, och om denna stora 



300 

mystiker har en rik litteratur upp
blomstrat på' många språk. 

. Hennes · liv var ej ·rikt på · yttre 
händelser, det tillbragtes så gott som 
från början till slut inom kloster
murar, Gertrud tillhörde den grev
liga ätten Lachenborn och föddes 
den 6 januari 1256 i Eisleben. Vid 
fyra åts ålder sattes hon i bei1edik0 

tinerklostret i Rodersdorf, <lät hon 
fick en myck,et sorgfällig uppfost
ran och bl. a. lärde sig latin. Hon 
blev nunna ' och med · tiden abbe
dissa, i Rodersdorf, men flyttade se
nare jämte · hela sitt samfund till 
Helpede (Heldefs, Helfta } ,  där hon 
den 1 5  ·novembe'r 1307 avled, 

Sin första uppenbatelse mottog 
Gertrud vid 25 års ålder. Hon hade 
aldrig begått ett svårt felsteg, men 
intill denna tidpunkt hade hon kan
ske icke heller utmärkt sig för all 
den värme och nitälskan man kun
nat vänta av en Kristi brud; hon 
hade gjort sig skyldig till · en viss 
försumlighet samt med alltför stor 
iver hängivit s·ig åt sin böjelse för 
studier. Därtill kom ock,så att hon 
på grund av sin sjuklighet behand
lades med större · efterlåtenhet än de 
övtiga nunorn� och ofta - av sin and
liga moder tvangs till vila och 
overksainhet. Dessa vor de fel som . 
hon nu så bittert begrät ! » Om jag 
efter miIJ. död » ,  s'luiver hon, »blir 
kastad i helvetet för mina . synders .• 
skull, återstår mig dock en glädje, 
och det är tanken på att andra sjä
lar vid läsningen av mina skrifter 
skola prisa Gud, och att Hans nåd, 
som gått till spillo i mig, i dem 
skall frambringa rikliga frukter. »  

Efter . vad Gertrud själv kallar 
sin omyändelse levde ho� '1 .en mys
tisk förening med Kristus, · ja, man 
kan säga i en nästan oavbruten ex
tas, och prisades som ett mönster 
för Hans efterföljelse. Är 1 290 be
gynte _ hon 'på befallning uppte2kna 
sina uppenbarelser på · tyska språ
ket . Dessa, soni tidiga:re g1ngo un
der det folkliga namnet · »Das Ger
trudenbuch» '  finnas htimera . blott 
bevarade i en latinsk översättning av 
åt 1 536, känd under titeln » lnsinua
tfrines divznce pietatis» .  I 'den hei. 

Gertruds sktifrtet,· och icke minst i 
de härliga Exercitier hoh skrivit för 
sina medsystrar, övertaskas vi, för
utom av deras rent apdliga värde 
och tankedjup, av h.ennes otroliga 
lärdom, av språkets skönllet och 
gl�ns, <,less �öga, p_oetiska flykt, den 
kolossala bibelkännedom hon åda
galägger i i:ie ständigt · förekömrtui.n
de, praktfulla liknelser och bilder 
hon hämtat ur psalmerna, ur Höga 
visan och Gamla tesfanientet över
huvudtaget,* ) '  varvid hennes per
sonliga egenart tillika hela tiden gör 
sig gällande. Det kan ju hända att 
en och annan nutida läsare finner 
hennes · uttryck överdrivna, hennes 
språk alltför glödande, men vi böra 
ihågkomma, att liksom helgonern, 
känslor voro av en annan art och 
vida övergingo våra, så måste ock 
dessa känslor taga sig ett anil.at och 
mer högstämt uttryck, Helgonen 
kunna icke . sänka sig till vår njvå, 
det är tvärtom vi som böra sträva 
att höja oss till deras, · · · 

Hon kallades med skäl » Gertrud 
den stora» .  Hon var stor i . alla 
dygder, men störst i. 'sin kåflek, sin 
hörsamhet, sin absoluta samstäm
mighet med Guds vilja, Härom vitt
nar Frälsaren själv i , Sin uppe11ba-

. relse för den, heJ, . Mechthild; Ger
truds samtida och medsyster.: » Jag 
har knutit Mitt · hjär'ta så fast vid 

, hennes hjärta genoni Mitt förbar
mandes band att hon har blivit en 
enda själ med Mig . . . Dädör är 
hennes hörsamhet för Mina· . min
sta önskningar så ögonblicklig, att 
den harmoni och det hemliga för
stånd som råder mellan kroppens 
lemmar och hjärtat icke är större 

• än det samförstånd s'om råder mel
lan Gertruds själ oc.h Mig . . .  Lik
som när . en . människa i sitt lönli
gaste h.jäda knappas'! . hunnit säga 
till sina händer 'gören detta', förr
än händerna lydigt börja röra sig, 
emedan de helt öch . ·hållet . äro un
derkastade · · . hjärtats befallningar, 
och lilcsom när hon i andanom be
faller sina ögon att betrakta ett fö-

· *) Det förefaller rentav, ·som om hon 
kuniuit bibelri utantili. 
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remål, och ögonen strax öppna sig i 
lydnad, så är ock Gettrud till den 
grad medveten · om Min: närvaro att 
hon varje timme och stund rättar 
sig efter Min viljas alla yttringar. »  

O m  det innerliga förhållandet 
mellan Gertrud och hennes' himmel
ske' Brudgum och om hennes sam
vetsömhet vittnar följande älskliga 
episod: . · . 

301 

En morgon hade Gertrud fattat en 
föresats, och aftonen var ännu icke 
kommei::i förrän hon sju gånger ha
de brutit mot densamma. Hon vå
gade icke framträda för att som 
vanligt underhålla sig med sih Mäs
tare. » Vad felas dig då, Gertrud?»  
---:-- » hg bar redan brutit mot Dig 
sJu gånger ! »  - Och vår Frälsare 
gav henne detta hänförande svar : 
» Gertrud, Jag glöinmer, Jag · förlå-
ter, och Jag räknar icke! » 

bet mest kännetecknande för den 
heliga Gertrud är ·emellertid hen
nes brinnande andakt

. 
till det allra� 

heligaste Hjärtat. ' Jesu Hjärta är 
föremålet för hennes oavlåtliga be
t:aktels,e och tillbedjan. I otaliga vi
s10ner har detta gudomliga Hjärt!). 
uppenbarat sig för henne, och den 
nkedom, hon öst ur dess omätliga 
djup vill hon delgiva sina medmän
niskor. Detta var Gertruds stora 
�issfon i livet. Huru mäktig skall 
icke hennes förbön vara i himme
len, då hon redan på jorden var så . 
högt benådad att Jesus själv fann 
för gott att taga Sin boning i hen
nes hjärta ! 

Må vi därför förtröstansfullt vän
da oss till denna milda läromästa
rinna! Hon skall utverka åt oss 
denna andakt till Jesu gudomliga 
Hjärta vid vilken så många stora 
löften om välsignelse äro . förbund
na. Och härigenom skall Frälsa -
rens egen bön förverkligas : » Helige 
Fader, Jag vill att till Ditt förhär
ligande de skatter som · äro , inne
slutna i Mitt Hjärta skola utström
ma över människorna genom Ger
truds hjärta I »  ' . · 

K a r i n  A n t e l l. 

: Helsingfors 1923. 

Anm. Gertrud kanoniserades år 1677, 

Hon avibildades, .med krumstav, bok och 

penna, och me!l hjärtat, var.i J esusbarnets 

bild synes. · Hon är icke att förväxla med 

Gertrud av Nivelles, som vördades så ,högt i 

Sverige under medeltiden och vars emblem 

är liljan. 

.Olll ni visste! 
Av J a c q u e s M o r i a n. 

(Ur »Le bon sens.» ,  maj 1922 . )  
0 ,  :rhin dröm! Denna dröm, som 

förändr'at allting för mig, huru skall 
jag våga förringa den genom att om
tala densamma, genom att skildra 
det soin övergår ord och till och 
med tank;e ? Huru? 

Och likväl måste jag göra det. 
Jag var dö'd. Efter den fruktans

värda stun'den, · efter kallsvetten och 
rosslingarna, upphörde jag att lida. 

Frigjord från kroppen, från den 
orena dch plågsamma sjukdomen , 
svävade jag · fram i ljuset; långt, 
långt ifrån dem som gräto omkring 
min säng. 

Och då såg jag den, vars ömhet, 
lika mild och ännu starkare än min 
moders, till det sista hade tröstat, 
uppehållit mig, frälst mig från mig 
�jälv. Jag såg min ängel ! Jag såg 
1 hans underbara leende en värld 
av godhet och sällhet: återspeglin
gen av Gud. 

Och dunlätt, omgjuten av ett 
bländvitt skimmer, av stjärnor, 
blommor, harmonier, vällukter, i 
en prakt som kom solen att för
blekna, steg jag med honom, med 
min sköna ängel, sakta, oemotstånd
ligt uppåt ! 
· Snyftningarna från <;lem som jag 

älskat s.å högt på jorden vordo blott 
till ett meningslöst mummel. I 
den�a ocean av lycksalighet gledo 
bevmgade strålande väsen mig till 
mötes, lovprisande med brinnande 
kärlek Den, som begagnat sig av 
mina lidanden, ja till och med av 
mina felsteg, för att frälsa. mig. 

Genomborrad av ljuset, likt kri
stallen, vart jag själv liksom en strå
le därav! Och den lycksalighet jag 
erfor var sådan att jag förundrades 



över ait jag kunde uthärda den. · 
· Sedan såg jag dem nalkas i en ly

sande skara, dem, . vilkas exempel 
räddat mig ifrån det onda, dragit 
mig mot Gud. 
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De voro alla • där, från den rin
gaste, du Bernadette, ända till · ko
nungarna av Ordet, Johannes, Pet
rus, Paulus, Augustinus, Thomas. 
Och de föi·härligades allt mer och 
mer av · det som gjort dem förtjänta 
av härligheten. 

Jungtru�martyrerna smycluide si
na vita kläder med den levande pur
purn av · sitt blod; Varje lidande, 
varje möda, varje smädelse· vart till 
en gloria, 

Och Kyrkolärarna buro likt spi
ror de böcker, de himmelska fruk
terna · av · deras vakor och böner, 
som närma jorden till · himmelen. 

De he}iga ordensstiffarrta ledde 
sina · kära söner fram till drottnin
garnas Drottning, där de funna 
skydd under hennes slöja, de, som i 
en oren värld förmått leva ett him
melskt liv, bevara sin heliga eld ren 
och levande. 

Vad de voro sköna, kärleksfulla, 
lyckliga i den vita klarheten! De 
sjöngo om min glädje, jag sjöng om 
deras sällhet, och de och jag voro 
en un uen som är! 

Vi stego antjämt uppåt. Härlig
heten vart allt · obeskrivlig'år,e,: den 
fröjd · jag kände. allt Outsägligare, 
hymnerna vordo allt gudöinligare. 

Sedan översköljdes , • . .tillinteigjoF
des, förbländades jag av · en stört
flod av ' .ljus, alltför . stark 'for min 
själ, som ännu var så pära jorden. 
. . Likt ljungelden som g�nomfar 
molnet, så nalkades . mig den Evige! 

Det var blott en dröm!  
Tröstlös, har jag de1'Ua . klara 

morgon återfunnit den tryckande 
bördan, min kr·opp, i denna mor
gongrynjng som för mig är mörker 
efter . det jag fått skåda , . . Men av 
den .härlighet som uppenbarats för 
mig bevarar jag en himmelsli: doft, 
och åt alla ropar jag utan att för
tröttas : 

Övergiv de usla, bedrägliga fröj
derna, köttets förvillelser, stoftets, 
lögnens, blodets förledande röster! 

Lev för Guq., i Gud, med helgoa 
nen och änglarna! Redan här kun
na ni . det. 

Grundfäst eder i den glädje som 
begynner på jorden och aldrig upp
hör ! . Den glädje som aldrig, aldrig 
låt,er sig beskrivas ! 

Om · ni visste! 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENIN GAR. 
I 

' ' ' 

Till Hans Högvördighet Biskopen! 

Credos Redaktion, med vilken helt 'säkert 
samtliga Credos l.äsare och vänner instäm
ma, ber härmed att på Eders Högvördig
hets födelsedag den 14 november få till 
Eder framföra de hjärtligaste lyckönsk
ningar med bön till Gud att med sin rikas
te välsignelse kröna Edert arbete bland 
;;,veriges katoliker. 

K�cmprinsens bröllop. 

' Med anled�ing av Kronprinsens fö�mäl
n.ing hava s·veriges katoliker sänt följande 
lyckönskningstelegram: 

Sveriges katoliker bedja att med anled
ning av Eders Kungliga Höghets förmälning 
i vördnad få framföra innerligaste väl
gångsönskningar med tillönskan om Guds 
rikaste välsignelse och förvänta med upp-

riktigaste glädje vår Kronprinsessas an
komst till vårt land. 

J o h a n n e s E r i k  M ii 1 1 . e  r 
Apostolisk vikarie för Sverige. 

Följande svarstelegram har anlänt: 
Biskop Miiller, S tockholm · 

Var vänligi framför vårt uppriktigaste 
tack . för de så hjärtliga välgångsönsknin
garna. 

G u s t a f A d o l f, L o u i s e .  

S :ta Birgittas vilohem, Djursholm. 

Lörd!lgen den , 13 oktober var f/ir våra 
kära Birgittasystrar en stor glädjedag, ty 
då hade de hunnit få sitt nya hem så pass 
i ordning, att de  kunde b edja Hans Hög
vöi'dighet välsigna detsamma och inviga 
det lilla vackra . kapellet, som vi hoppas 
skall bliva en nådens · ort för många vörda-



303 

S:ta Birgittas vilohem i Djursholm. , (Huvudbyggnaden). 

re · · av heliga färgitta. Biskop Johan
nes Erik; ledsagl.ad av kyrkoherdarne Wes
ser och Nordmark, företog välsignelsen ay 
hela huset. Ur rum i rum' skred Biskopen 
under bedjandet äv Kyrkans vackra' böner, 
nedkallande ·Guds ' välsignelse, . frid öch 
lycka över hemniet; som skall bliva till 
ett verkligt hem med frid och lycka och 
vila för kropp och själ. Sedan följde själ
va det lilla stämningsfulla kapellets in
vigning till sitt . heliga ändamål. Biskop, 
präster · och · systrar läste ·omväxlande de 
härliga psalmerna och allhelgonalitani
an va!'efter biskopen välsignade kapellet, 
utan och innan bestänkande det med det 
vigda: vattnet. Tabernaklet, som snidats 
i ,trä ·av . den ·konstfärdiga syster Regiual
da, ·samt en ny monstraris invigdes sedan, 
varefter Hans Högvördighet, efter (Jet han 
på italienska · hållit ett uppmuntrande 
hjärtligt' tål till Birgittas döttrar i Norden, 
för första gången frambar 'det nya för
bundets heliga offer i den lilla helgedu 
men, som blivi.t vigd till den heliga Bir
gittas ära. 

Efter frukosten i gästernas refektorium 
besåg Biskopen och prästerna grundligen 
det vackra gedigna huset 'och dröjde län
ge vid utsikten över den vackra Framnäs
viken, som utbreder sig framför fönstren 
från den· praktfulla "Kapitelsalen" i övre 
våningen, i vilken· vi · hoppas att snart 
våra olika katolska korporationer · skola 
samlas vid festliga tillfällen. Redan 
måndagen den 8 okto.ber, då Birgittas 
minne firas i den övriga Kyrkan i hela 
världen, hade systrarna kunnat hälsa cle 
första , oblaterna av S : a  Birgittas ordern, 

i sitt lilla kapell, och hade dessa då.  un
der P. Stephan Nordmarks ledning och ef
ter det han.till dem riktat några.ord förny
at sina löften att leva och verka så - vitt 
möjligt i d.en h. Birgittas anda. -:-

Birgittas hem ligger nu så. vackert i 
höstens alla färger i den stora vackra 
parken. Frid och ' ro råder därute 'utan
för· storstadens · jäktande och buller. Of
fervilliga, osjälviska själar önska här att 
arbeta till sin nästas väl och söka giva åt 
andra av det lugn, den frid; som de själva 
funnit i livet med Gud. '  ·Förfrågningar 
angående hemmets villkor o. s. v. torde 
bäst ske per . brev till moder Elisabeth. 
föreståndarinna för · s·:a Birgittas vilo
hem, Burcvägen 12,  Djursholm - eller 
vid personligt 'besök därute (station Fram
näsviken) eller · pr · telefon Djursholm 785. 

A m  i c u  s. 

Bir.gittafestligheterna , i Stock
holm. 

»Den 23 juli detta år hade 550 år . för
flutit sedan den heliga Birgittas dqdsdag. 
Det var i Rom, dit både Guds och hennes 
eget hjärtas röst hade kallat henne, som 
Sveriges största dotter nedlade sitt jordelivs 
pilgrimstav, med vilken· hon med upphöjd 
själsstorhet och off.erstyrka hade vandrat ge
nom jorderikes lärideE, tvingad av Kristi 
kärlek, uppbyggande världen genom sitt 
oförskräckta mod . och sin oförvitliga van
del > .  Med dessa ord börjar Hans Hög
vördighet Biskopens Herdabrev till försam
lingarna i Sverige för Birgittajubileet 1923, 
ett herdabrev vars innehåll präglas av upp-



höjd, intim förståelse för och brinnande 
kärlek

. 
till ·· Sveriges ·. ,stora. nationalhelgon. 

och som därför med stor · hänförelse mot
ta�its av alla i dem, som i ·  den heliga Bir
g,itta se en av de klaraste stjärnorna på 
den katolska Kyrkans himmel, den mest 
frejdade och vördade a.v Sveriges alla dött
rar. 

Den 7 oktober · - Birgittas dag - firades 
detta 550-års minne ined festpredikan och 
festgudstjänst i vikariatets alla kyrkor. ;I 
Stockholm hölls ett förberedande triduum 
i S :a  Eugenia kyrka, varvid all;i. prediknin
gar höllos av kyrkoherde S. Nordmark, 
som med vältalighet och starkt förnim
bar personlig kärlek till det upphöjda äm
net från olika ·synpunkter belyste · den he
liga Birgittas liv och verksamhet. Sär
skilt gripande var hans välkomsthälsning 
till de fyra Birgittasystrar, som kommit 
upp till Birgittas land i samband med ju: 
bileet, - hans ord till dem gjorde på alla 
närvarande ett mycket starkt intryck. 
Kyrkan, rikt smyckad och prydd med en 
ny, av Gisela Trapp målad Birgittatavla, 
fylldes kväll efter. kväll av andäktigt lyss
nande åhörare. På söndagen1 Birgit�ada
gen, höll . Han.s Högvördighet . Biskopen 
högtidlig pontifikalmässa i S :a Eugenia 
kyrkan som var till trängsel fylld av ka
toliker och för Birgittas minne intresse·
rade utomstående. Provikaren kyrkoher
den d:r E. Wessel höll festpredikan talan
de om den h. Birgittas 1; tora kärlek till 
kors och lidande. Kören utförde med 
ackompanjemang av orkester Griessbac
hers festmässa. »Stella Maris» .  
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I S : t  Eriks kyrka hölls samtidigt levit
högmässa celebrerad av Kyrkoherde S. 
Nordmark, som höll festpredikan ankny
tande Birgittaminnet . till minnet av S : t  
Erikskyrkans invigning som skedde Birgitta
dagen 1892. Kören µtförde E. Gollers fest
liga Lorettomässa för kör och orkester, 
samt .som offertorium . den vackra Bir
gittahymnen: » Rosa Rorans bonitatem» 
av den bekante Linköpingsbiskopen, lä
raren för Birgittas barn, Nicolus Herman
ni (t 1391) .  Vid aftonsången i S :t Erik 
utförde kören under dir. A. Nylanders 
ledning uteslutande ·birgittinska nummer 
ur den gamla svenska birgittinska ritualen 
samt ännu ·en gång »Rosa Rorans bonita
tem» .  Man har velat uttala sitt tack till 
kören och d·ess ledare för detta tillvara
tagande av de gamla svenska Birgitta
minnena vid denna minneshögtid. 

Sin officiella avslu tning fingo de kyrk
liga jubileumsfestligheterna vid den hög
tidliga aftongudstjänsten i S :a Eugenia 
på •söndags kvällen, som formade sig till 
en · glorificatio av Sveriges stora skydds
helgon, och &edan Hans Högvördighet i 
festlig procession, företrädd av vitklädda 
unga flickor, · korgossar och prästerskap 
skridit genom kyrkan, besteg kyrkoherde 
N ordmar1c predikstolen' för att i sin pre
dikan ·skildra den h. Birgittas död, vars 
minne ju särskilt skulle ihågkommas vid 

dessa fest)igheter. Hans predikan klinga
de ut i Tore . Kjlmans kärleksfulla dikt 
till Birgitt� som slutar; 

Se våra fäder, som fordom här. bott, 
ha i din kyrka lidit och trott, 
hed för oss, moder, att alla . vi må. 
åter med dig på Guds vägar gå . . 
Då skall vårt folk vinna styrka .och ro 
fädrens tro, skall bli sönemas tro. 
Kyrka av Rom o, lys för .vår · själ. . .  
Bed 0, Birgitta för Sveriges väll . 
Efter predikan följde vid Birgittaalta

ret högtidlig andakt, som avslutades. vid 
högaltaret med sak,ramental, välsigne)s,e 
och Te D eum. 

Samma dags afton var i enlighet med 
Hans Högvördighet Biskopens önskan en 
Birgittafest anordnad å förhyrd l okal, 
varvid konstnäi·en Lennart Nyblom höll 
ett spirituellt, djuptänkt anförande om 
»Den heliga Birgitta i konsten»,  b elyst 
med utmärkta . ljusbider, varfter . . följ
de musik- -och sångnummer. D1en an
genäma festen, som bevistades av · . bl. a. 
frans Högvördighet Biskopen , ·9ch samt
liga präster, ' avslöts med 'e'tt kordialt 
samkväm kring teborden. 

På värdigaste sätt har sålunda denna 
kyrkliga jubelfest . blivit firad. Under 
- efter våra förhållanden :_ stora hög
tidligheter har fromma hjärtans hyllning, 
tacksamhet och glädje framburits .till 
Sveriges stora skyddshelgons ära. Ett 
förblivande minne från <,I.etta glädjens år 
blir det nya Birgittahemmet, där Birgittas 
andliga döttrar i Birgittas anda n.u leva 
och verka. 

Högtidsdagar i Stockholm. 
Det var stora glädjedagar . för de bägge 

församlingarne i . Stockholm, . di\ Hans 
Hö·g:vördighet Biskopen för första gången 
som de svenska katolikernas herde kun
de meddela bekräftelsens heliga sakra
ment i respektiv,e kyrkor. . Söndagen den 
14 okt. ägcle den högtidliga ak,ten rum i 
S :a  Eugenia kyrka. . R;yrkoherde E, 
Wessel höll ett tal till barnen innan· de före 
den h. mässans början vid altarrundeln 
förnyade sina döpelselöften. Efter den 
stilla mässan, under vilken kören utför
de olika sånger, skedde meddelandet av 
konfirmandernas , sakrament, varivd Bis
kopen assisterades ay pastor Ansgar Meyer 
och teol. kandidat Osl,ar Lewin. - I S : t  
Erik� !(yrka ägde den heliga akten under 
liknande former rum söndagen den 21 . okt. 
Kyrkoherden för S : t  Eriks församling S. 
Nordmark höU en kort predikan tiU kon
firmanderna, varefter dessa förnyade sina 
löften och den"h, mässan tog sin början. 
I hög,tidlig procession drogo, sedan guds
tjänsten . .  var slutad, .de konfirmerade med 
biskopen genom kyrkan in 'i biskops
huset, där barnen och de . äldre konfirman-



derna ·uppvaktade och tackade Hans Hög
vördighet samt mottogo hans särskilda 
välsignelse och ett litet minne av dagens 
fest. 

S :t J osefsföreningen. 
Söndagen den 14 oktober hade St. Jo

sefsföre'ningen sin sedvanliga Birgittafe,t, 
som på grund av de övriga Birgitlafest
ligheterna måst uppskjutas. Så kunde 
emellertid därför sammanträdet glädja sig 
åt desto talrikare anslutning. Föreningen 
hade glädjen att som gäst se sin höge be
skyddare Biskop Muller samt många av 
sina trofasta äldre medlemmar. Kyrko
herde Nordmark hälsade de närvarande 
välkomna och påminte om anledningen 
till de just avslutade Birgittafeslligheter
na samt förevisade utmärkta ljusbilder 
av en hel del ännu existerande minnen 
av vårt stora svenska helgon, såsom reli
ker, som förvaras i de ännu existerantle 
klosh1en av Birgittinerorden, samt mycket 
tydliga bilder av en del litterära läm
ningar från birgittinertiden. Efter före
draget följde vid kaffeborden samkväm 
under musik och sång och deklamation 
av föreningsmedlemmar. Nästa samman
träde äger rum den 1 1  November ud1 
kommer därvid att förevisas levande bil
der från Kardinal van Rossums besök i 
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Stockholm samt andra intressanta bilder 
från katolskt liv hemma och i utlandet. 

X. 

Concordia Catholica 
avhöll sitt första sammanträde för säson
gen torsdagen den 18 oktober i förenings
lokalen Biblio teksgatan 29. 

Kanel. S .  Erlandsson höll ett synnerli,gen 
intressant föredrag över »Minnen från 
Grekland», illustrerat av u tmärkta skiopti
konbilder. Efter supen, vari 45 personer 
deltogo, lät fru M. Lutley höra sin char
manta röst och applåderades hennes pres
tationer livligt. Följde så förevisning av 
kinematografbilder av stud. Holger Blom. 
Bilderna bestodo dels av sådana från 
Kardinal van Rossums härvaro, dels från 
föreningens utflykt tiJJ Strängnäs samt 
några skämtsamma ,filmer allt till de när
varandes stora förtjusning. Hans Högvör
dighet Biskop Miiller jämte ett antal präs
ter såväl från Stockholm som landsorten 
hedrade sammankomsten med sitt besök. 

C -y .  

Meddelande. 
S : t  Eriks kyrka hålles liksom de övrig.a 

katolska kyrkorna i Sverige för enskild 
andakt och tillbedjan öppen alla dagar 
från kl. 7 f. m. till 7 c. m. Ingång från 
Folkungagatan (genom järngrinden vid 
stora trappan) . 



N OV E M BER 

Alla Helgons fest. 
2 .  Fredag. Alla själars dag. 
3. Lördag. Dag inom Allhelgonaok

t·avcn. 
4. Söndag, Tjugufjärcle efte1· Pingst. 

(I högm. Alla Helgons fest.) 
5 .  Måndag. Åminnelse av de helgon, 

vilkas kvarlevor finnas i Up
sala domkyrka. 

6. Tisdag. Dag inom Allhelgonaokla
ven. 

7. Onsdag. Dag inom Allhelgonaokta
ven. 

8. Torsdag. Oktavdagen till Allhel
gonadagen. 

Il. Fredag. Minnet av invigningen av . 
San Salvators basilikan i Rom. 

10. Lördag. St .  Andreas Avellinus. Bek. 
11. Söndag. Tjugufemte efter Pingst. 

(Mässan från 5:te Sönd. efter 
Trettondagen.)  

1 2. Måndag. St .  Martin I, Påve, Mar
tyr. 

1 :l. Ti sdag. St. Didakus. Bekännare. 

Liturgiska böcker. Liturgien såsom form 
iir det av Kristus och hans Kyr
ka anordnade sättet för del eucha
ristiska offrets frambärande eller in
begreppet av alla därvid förekommande 
läsningar, böner och ceremonier. Formell 
för· den h.  mässans firande var och 
är ännu alltjämt Kyrkan i det vä-
sentliga densamma. Endast olika min-
dre, ej till offrets väsen hörande delar 
kunna vara olika för olika tider och oli
ka platser. Den väsentliga formen har 
Kristus själv anordnat vid sista nattvar
den. Apostlmna ha följt mästarens exem
pel och till själva mässoffrets kärna fo
gat bestämda läsningar, böner och cere
monier (I Timot 2: 1 . )  - Ehuru sättet för 
offrets firande på apostlarnas tid ej kan 
bestämt angivas av brist på tillförlitliga 
källor, så måste dock alla för de äldsta 
liturgierna, överensstämmande delar t. ex. 
förberedelsebönerna, läsning av den h. 
Skrift, psalmsången, hönerna för olika 
angelägenheter, offringen av bröd och 
vin, praefationen, kanon med åberopan
det av Kristi död och uppståndelse,. ihåg
kommandet av de heliga, bönerna för de 
levande och de döda, korstecken, tacksä
gelse efter kommunionen o. s.. v., utan 
betänkande tillskrivas apostolisk tradition. 
Dessa av apostlarna givna grundlinjer ut
vecklas sedan så småningom, fullständigas 
och ordnas, dock olika i olika länder och 

14. Onsdag. Sl .  Josaphat, Bisk., Mar-
tyr. 

1 5 .  Torsdag. St. Gertrud, Jungfru. 
1 6. Fredag. Ferialdag. 
17 .  Lördag. St. Gregorius Thamnatur

gus, Bisk .  
18. Söndag. Tjugusjätte efter Pingst. 

(Mässan från 6 : te Sönd. efter 
Trettondedagen.) 

rn. Måndag. St. Elisabeth, Änka. 
20. Tisdag. St. Felix de Valois. Bek. 
2 1 .  Onsdag. Praesentatio Il .  M .  V. 
22. Torsdag. St. CIBcilia, ,Jungfru, Mar

tyr. 
23. Fredag. S t .  Clemens I. Påve. Mar-

tyr. 
24. Lördag. St. Johannes a Cruce. B ek. 
25. Sömlag, Tjugusjumle och sista ef-

tei• Pingst. 
2G. Måndag. St .  Silvester, Abbot. 
27. Tisdag. Ferialdag. 
28 Onsdag. Ferialdag. 
29. Torsdag. Vigildag till Apost. An

dreas' fest. 
30. Fredag. St. Andreas. Apostel. 

kyrkor. Så ha Yi snart en ös terliindsk och 
en västerländsk liturgi. 

Berömdast av de österliindska liturgier
na är väl den s .  k. J erusalemska eller den 
h. apost. Jakobus' liturgi (på grekiska ) .  
E n  annan ä r  den Alexandrinska eller d .  
h. Markus' liturgi (grekisk) samt den By-

' zantiska och den armeniska. I väster-
ländska kyrkan ha vi den romerska, som 
i sina grundlinjer av Innocenz I (t 417)  
föres tillbaka ti l l  aposteln Petrus. 

Den Arnbrosianska (som består ännu i 
dag i Milano), vidare den rnozarabiska 
(spanska eller gotiska kallad) samt den 
gallisk�. Alla dessa undanträngdes av den 
romerska, och det är den, som vi här när
mast befatta oss med, då vi tnla om de 
liturf!iska böckerna. -

Med liturgiska böcker förstå vi dels de 
böcker, vilka innehålla föreskrifterna be
träffande de kyrkliga ceremonierna dels 
de böcker, som innehålla de vid olika 
gudstjänsthandlingar föreskrivna böner
na. Oftast äro dessa bägge saker förena
de i en och" samma bok, där föreskrifter
na iiro placerade i form av rubriker 
(oftast med annan stil och fär�) härav 
namnet för de ceremoniella föreskrifter
na "rubriker" (av ruber = röd.) Sådana 
föreskrifter äro t .  ex . om ien bön skall lä 
sas  med låg, eller hög röst under mässan, 
händernas hållning o .  s. v. S .  N.-k. 

Linkoln Bloms Bok tryckeri A .-n., S l ockl1olm l \l'.!3 


