
�KATOLSK• TIDSKRlFT_!l.A 

N·;� ..... 2 .............................................................................. F.�·t;;�·;�I""'""'""''""'"'"""""'""""""""""'"'"""'"""""i'923 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111 

UR SAINT FRANGOIS DE SALES 
KANONISERINGSBULLA. 

XLVII. 

Hems Död. 
Han var i färd med att fara ge

nom sitt hiskopsstift för att återvän
da till Annecy, då han överraskades 
av ett häftigt slaganfall i Lyon strax 
efter att han hade firat det heliga 
mässoffret. Efter att med en säll
synt andakt och ödmjukhet hava 
mottagit Kyrkans sakrament utta
lade han sin trosbekännelse i det 
han ofta upprepade orden: »Jag är 
en onyttig tjänare ... , ske Herrens 
vilja och icke min ... , min Gud 
och mitt allt ... » Den följande da
gen, de menlösa barnens fest, fick 
han själv utan men - medan man 
åkallade deras namn i litanian -
ingå i himlens härlighet i nådens år 
1622, då han var i sitt femtiofemte 
levnads.år. 

XLVIII. 

Hans Undel'Verk. 
Det ha,r behagat den Allrahögste, 

som är underbar i sina helgon, att 
förhärliga denna i helighet så upp-

höjde man ick,e blott genom folkens 
vördande ,och kult utan dessutom 
också genom en mängd av under 
och tecken, så att han kom att bliva 
nyttig för människosläktet efter sin 
död liksom under sitt liv. De här 
följande ä,ro bekräftade genom of
fentliga handlingar, vilka blivit upp
ställda och omsorgsfullt utarbetade 
genom den heliga Rituskongregatio
nen under vår auktoritet. 

XLIX. 

En Död Uppväckt. 
J eröme Gerin hade drunknat och 

man har i en svepning hans lik, som 
redan utsände förruttnelsens stank, 
då han plötsligen återvände till li-

. vet, upplyfte sina ögon mot himlen 
och började tala vittnande om Fran
c;ois de Sales' ära vilken i det ögon
blick, då han återvände till livet ha
de upp·enharat sig för honom iförd 
biskoplig sk,rud och med ett ansik
te, som utstrålade godhet och ma
jestät. Detta underverk var heled:.. 
sagat av en stor mängd andra utom
ordentliga omständigheter. 
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L. 

En Blindfödcl. 
Claude Marinon, sju år gammal, 

vars ögon helt och hållet hade va
dt berövade synförmågan ända se
dan hans födelse, fick åter bruk av 
sin syn efter att hava avslutat en 
novena av böner vid Frarn;ois' grav. 

LI. 

En Lam. 
Jeanne-Petronille Evrax, fem år 

gammal och förlamad, hade så för
torkade lår och vador, att man trod
de henne fullständigt urstånd till 
varje röre!se. Men i samma ögon
blick som hennes fader vid Fran
<;ois' grav låg och bad för att an
ropa honom om hans bistånd, blev 
hon botad ,och sprang och kastade 
sig i sin moders armar. 

LV. 

En Annan Förlamad. 
Charles Materax, vilken likaledes 

alltifrån moderlivet hade varit för
lamad och fullkomligt vanskaplig, 
såg plötsligt sina lemmar bliva rör
liga och sin kropp antaga en helt 
och hållet mänsklig form och han 
kunde med lätthet vandra omkring. 

LVI. 

M cm anhcUler om hems helgon
! örklaring. 

Fördenskull vilja vi nu giva vårt 
erkännande åt detta högtheliga livs 
förtjänster och uppfylla de önslrnin
gar, vilka hava framställts av våra 
ii.lslrncle barn i Jesus Kristus Ludvig, 
konung av Frank,rike, elen allra
kristligaste härskaren, Anna, hans 
moder, änka och Henriette-Marie, 
drottning av England liksom ock av 
våra kära söner, de högäclla herrar
na Ka•rl-Emmanuel, hertig av Sa
voyen och furste av Piemont, Kristi-
na, hans inocler,, hertiginna av Sa
voyen och änka, Frai1S-Maria och 
Aclelaide, ,hertigen och hertiginnan 
av Bayern, och dessutom av präster� 
skap, furstar och herrar i konui1ga
riket Frankrike och av hela nunne� 
orden av Maria Besökelse. 

LVII. 

Vederbörlig Ordning Följe[. 
Efter att ,efter det heliga mässoff

ret i Apostlafurstens heliga kyrka 
den 28 december 1661 offentligen 
hava förkunnat Frarn;;ois de Sales' 
saligförklaring, hava vi samtyckt 
till, att hans kanonisation kunde 
förberedas. Och eftersom. det icke 
fattades någon av de för denna he
liga handling nödvändiga villkoren 
och i överensstämmelse med kyrko
fädernas auktoritet, med ky,rkola
gens bestämmelser, med elen heliga 
romerska Kyrkans sedvänjor och 
de nyaste lagbestämmelsernas före
skrifter, 

LVIII. 

Ceremoniell. 
Äro vi övertygade, att det är vår 

tillbörliga plikt att genom ett offent
ligt vörclande på jorden ära och för
hädiga dem vilka Gud ärar i him
larna. Sålunda hava vi i dag i hög
tidligt tåg begivit oss till den heliga 
vatikanska basilikan åtföljda av den 
r01nerska Kyrkans kardinaler, av 
patriarkerna, ärkebiskoparna, våra 
kära söner, prelaterna av det ro
merska hovet, våra officerare och 
övriga personer i vårt följe, seku-

. lar- och regularklerus, och en väl
dig folkskara. De trenne bönerna 
om kanoniseringsdekretet ha blivit 
oss framställda i den allrakristliga
ste konungens namn genom vår 
älskade son, den högiidle Charles, 
hertig nv Crequy, hans sändebud 
hos oss, och hava vi bönfallit om 
elen Helige Andes nåd genom heliga 
hymner, litanior och andra böner. 

LIX. 

Dekret. 
Till elen högtheliga och odelbara 

Treenighet,ens ära, till den katolska 
trons upphöjelse och den kristna 
religionens tillväxt, genom vår Herre 
Jesu Kristi, de heliga apostlarna 
Petrus' och Paulus' auktoritet och 
vår egen, hava så1unda efter mo
get övervägande och träget åkallan
de av den Högstes bistånd och råd
frågande av, våra vördnadsvä-rda 



bi·öder, den heliga romerska Kyr
kans kardinaler och denna stads 
patriarker, ärkebiskopar och bisko
par bestämt och avgörande uttalat, 
ätt den lycksalige Fram,;ois de Sa
les, biskop av Geneve, är ett helgon 
och vi ha:va inskrivit hans namn i 
de heligas förteckning liksom vi ge
nom föreliggande handling bestäm
ma, uttala och inskriva detsamma, 
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förordnande att man . varje år den 
29 jmiuari i hela Kyrkan firar hans 
minne med fromhet och andakt så
som en bland de heliga bekännar
biskoparna. 

I Faderns och Sonens och den 
Helige Andes namn. 

Amen. 
Påvligl clekrel av elen 19 april 1665. 

SAINT FRAN<;OIS DE SALES. 
Bland alla de fröjder som vår he

liga religion bereder oss är också 
minnet av alla de heliga män och 
kvinnor, som stråla emot oss från 
Kyrkans himmel. En stor del av 
dessa heliga tillhör martyrernas 
skara, dessa hjältar och hjältimrnr, 
vilka icke blott modigt utan jublan
de ha gått i döden för sanningen. 
Men dessiutom finns det också hela 
hä•rskaror av helgon, både män och 
kvinnor, som ha dött en lugn, na
turlig död, men vilkas Iiv har va
rit ett under. Det ä,r inte nog, att 
dessa varit utmärkta människor 
med fläckfritt rykte, att de inlagt 
stora förtjänster som goda medbor
ga,re och privatmän. Nej hela de
ras liv har förts på ett högre plan 
än vanliga människors. 

Nationerna se med beundran upp 
till sina stora konungar, härförnre 
och statsmän och skulle finna det 
ganska· löjligt, ifall någon vanlig he
derlig medborgare skulle vilja sam
manlikna sig med dessa. De kristna 
beundra också sina stormän, dessa 
som vi kalla heliga, därför att hela 
deras liv har vari.t genomträngt av 
ideal, som härstamma från Gud och 
som de hava hållit fast vid, trofast, 
orubbligt. Mitt ibland denna värl
dens besmittade dunster ha de 1rört 
sig, själva omgivna av en ren och 
himmelsk luft, och därifrån ha de 
utan alltför· stor ansträngning kun
nat övergå . till en lycksalig fortsatt 
tillvaro på andra sidan graven, 

Ingen tiHbeder helgonen, men 
alla kristna, som förmå uppfatta 

vad det innebär att vara ,en verklig 
' kristen, känna behov av att fly til.l 

deras hjälp och förbön,, känna gläd
je och tillfredställelse av att veta 
sig äga bröder och systrar, som stå 
så oändligt över dem själva. Blott 
mycket få människor äro så starkt 
utrustade i anc:liligt avseende, att de 
omedelbart kunna närma sig det 
eviga ljuset. Vilja vi se på solen 
kunna vi blott uthärda det genom 
att betrakta dess ,reflexer, och hela 
helgonskaran utgör just sådana 
strålreflexer av Guds egen härlig
het. I dess oändliga mångfald up-

1 penbarar sig också Guds gränslösa 
, rikedom. I all sin fullkomlighet ut

göm de en härskara av fullkomligt 
olika personligheter blott eniga i ett: 
att älska. Gud och göra hans vilja. 
Med sanuna hänryckning, som vi 
erfara vid att skåda upp på stjärne
himlen, se vi alla dessa otaliga ljus 
tindra på Kyrkans himmel. Där 
lyser och blixtrar det från stora 
skaror av dallrande stjärnor. Som
liga brinna i gyllene glöd, andra 
stråla orörliga . i mild månskens
glans. Och så visa,r sig plötsligt en 
stjärna, strålande och klar som en 
liten sol emot den mörka bakgrun
den. Sålunda förefaller mig den 
stjärna, som för oss representeras 
av Scdnt Frcm9ois de Sales. 

Bland alla de olika helgon, van 
liv är oss bekant, finns inte många, 

1 vars bild så helt motsvarar kristen
domeiis ide 

. 
SOlll hans. Han ägde 

något av G1i.ds lcädek, vilken med 
sin livgivande kraft övervinner rlet 



onda och med sin värme besegrar 
det. I den vidaste mening var han 
ett religiöst geni. Intet mänskligt 
var honom främmande. Han såg 
lika djupt i den mänskliga naturen 
som han såg på naturens skiftande 
företeelser. Sin stora kraft använde 
han alltid på det rätta stället och 
förstod att på ett sällsynt sätt för
ena rättvisa och barmhärtighet. 
Som katolsk präst ägde och begä,rde 
han intet för sig själv, men hade 
alltid överflöd för sina behövande 
medmänniskor. Det förefaller oss 
ofattbart hur han kunde få tiden 
att räcka till för att besöka alla de 
kyrkor, som stodo under hans vård, 
skriva sina många tusenden av brev 
och upprätthålla sitt intima förhål
lande som biktfader och själasör
jare för de många människor, som 
ställde sig under hans ledning. 

I sina predilrninga,r har han ut
talat och förklarat de kristna san
ningarna på ett så nytt och gripan
de sätt att läsaren ofta tycker att 
han hör ,dem för första gången. 
Hans sp,råk är idealet för all stil, 
varken vältaligt eller blomsterrikt, 
varken ordrikt eller sökt. Det är 
enkelt och träffande, fullt av den 
djupa poesi, som återgiver hans 
sinne för naturen, från vilken han 
ofta hämtar sina liknelser, och i 
all sin knapphet ger det oss oänd
ligt mycket att tänka på. Det är 
förvånande, att medan hans samtida 
protestanter talade ett vulgä·rt och 
ofta mycket stötande språk, så för
stod Saint Fran<,;ois de Sales att 
göra det. storartade enkelt och det 
vardagliga sublimt. 

Med· allt sitt deltagande och all 
sin ömhet för den lidande mänsk
ligheten sade han 

. 
ofta med ett 

lugnt leende: » Tout ce qui finit est 
court. )) ( Allt som sl uta,r är blott 
kprt.J. Och i med� och motgång var 
hans beständiga valspråk: )) Tout 
ce qui n'est pas pour I'eternite est 
vanite. » (Allt som ej göres för evig
. beten ä{ blott fåfänglighet.) Allt 
som händei· oss i livet var för ho
nom av högsta värde, som en länk i 
evighetens kedja, 9ch han mötte alla 
livets skiften. 1ned den ... himmelska 
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ro, som blott behärskar den, vars 
själ uppgår i Gud. 

Lyckligtvis veta vi ganska myc
ket om honom såväl genom hans 
vänners uppteckningar som g·enom 
hans egna skrifter, av vilka blott 
alltför få äro översatta på svenska. 

Saint Frarn;;ois de SaJ.es föddes år 
1567 på sin faders slott i Savoyen. 

_ Samtidigt med sin höga rang ärvde 
I ;han den djupa gudsfruktan, som 
I alltid varit utmärkande för de Sa

les' gamla familj. Av naturen var 
han utrustad med en sällsynt har
moni i sina andliga ,egenskaper. En 
svaghet som länge var honom svår 
att öv,ervinna var hans lynnes häf
tighet. Orättvisa och kärlekslöshet 
uppväckte hans flammande v,rede, 
men med tiden övervann han så 
fullkomligt sin benägenhet att giva 
uttryck härför att han numera an
ses för att ha varit ett av de bli
daste och mest fördragsamma bland 
alla helgon. Det hände honom en 
gång, att då han som biskop skulle 
hålla ett officiellt strafftal till en 
ung man, som hade förolämpat och 
till och med slagit sin mor, han gjor
de detta på ett så stillsamt och skon
samt sätt, att man förundrade sig 

1 över hans måttfullhet. »Jag vet det», 
svarade han, »men jag var så rädd, 
µtt om jag gav efter för min vrede, 
jag då på en kvart skulle mista vad 
jag har försökt att tillkämpa mig 
under många år.)> 

Som mycket ung skickades han 
till Paris för att studera teologi och 
filosofi, och där genomgick han en 
skärseldens tid, då han länge mar
terades av föreställningen att vara 
förkastad av Gud. . Plötsligen som 
genom ett under befriades han från 

· denna prövning. Det hände i. kyr
kan Saint Etienne de Gres framför 
en bild av den Heliga Jungfrun, och 
där avlade han löftet om beständig 
jungfrulighet. Hans fader h::\de be
stämt hono111 för den. juridisk:.i.·ba
nan, och han reste till Padua för 

. att studera •rättsvetensl�ap. · D_ärifrån 
begav .han sig till Rom, där · han 
mottog d.e djupaste intryck av .det 
kristna livet, som han fann fortleva 



}Jå många ställen i sin urs1'>rungliga 
renhet. 
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han till svar, varefter man icke fäste 
vidar,e uppmärksamhet vid honom 
utan lät honom passera. Då som 
alltitl visade han sålunda den stöi·
sta likgiltighet för sin personliga 
säkerhet fast förtröstande på Guds 
beskydd'. Med samma jämnmod 
tog han mot g0da och onda dagar , 
Ja, han kunde till och med säga: 
)) Jag befinner mig aldrig så väl som 
när jag lia,r det illa. )) Faror, stra
patser, nattvak, svält, oväder, en-

Då han återkom till Sa voyen, 
Ii1öttes han av den dåvarande bi-
:skop Granier, som redan då profe
tiskt i honom såg sin ·efterträ,dare. 
Ännu hade han dock ick,e tänkt på 
ritt övergiva rättsvetenskapen, utan 
han ville fortsätta sina studier i ma
gistraturen för att göra sin fader till 
viljes. Men då det blev honom 
klart, att han på denna bana måste 
gifta sig och ägna sig åt det poli
tiska livet, lämnade han all tanke 
på juridiken och genomgick de teo
Jogiska studier, som erfordrades för 
att han skiulle kunna bliva vigd till 
präst. Efter ordinationen blev han 
anställd i kyrkan i Annecy. 

' samhet, ja, till och med förtal och 
orättvisa betraktade han som un
derordnade detaljer, sedda emot li-

' vets egentliga mål. Därför var han 
i kampen mot alla andliga och 
kroppsliga svårigheter alltid en hjäl
te, som orubbligt trodde på segem, 
och därför utstrålade han denna 
djupa glädje, vilken ,endast den äger 

Och därmed började hans livs 
stora arbete. Det var underliga ti
·der han levde i. »Alla tider har visst 
va,rit underliga » ,  som Strindberg så 
riktigt anmärfoer i » Mäster Olof)) ,  
men ett a v  de mest upprörda ske
dena i Europas historia var nog 
slutet av 1500-och början av 1600-
talet. Luther, Zvingli, Melanchton, 
Calvin, Henrik VIII hade skilt sig 
från moderkyrkan för att i sina se
parata kyrkosamfund hekämja var
andra och alla bekämpa Kyrkan. I 
S avoyen var det huvudsakligen den 
calvinska sekten som fått fotfäste, 
och fastän Saint Frarn;;ois efter Gra
niers död blivit utnämnd till biskop 
av Geneve, kunde han dock aldd.g 
utan risk visa sig i denna stad. '1 ' 

Det hände att konungei1 av 
Frankrike en gång hade anmodat 
honom att sätta sig i förbindelse 
med baron de Lyx, vilken var ·kun
gens lieutenant i hertigdömet Bour
gogne och bodde i Gex fÖi' att ,han 
med denne skulle överlägga omllen 
katolska Kyrkans rehabilitatimi i 
herfigdömet. Men vägen från An
necy till Gex var stängd :iv över
svämningar. Den enda väg på vil
ken man kunde komma dit förde 
genom Geneve. Saint Franc;ois de 
Sales begav sig då i väg utan be
-väpnat följe iklädd sin biskops
skrud. Vid stadsporten anhölls han 
av vakten, som frågade efter hans 
:namn. ))Biskopen av Geneve » ,  fick 

, som förstår kristendomens lycklig
görande makt. » Un saint triste, c' est 
un triste saint» ( ordlek som kunde 
öv,ersättas : ett bedrövat helgon är 
ett bedrövligt helgon ) ,  sade Saint 
Frarn;;ois de Sales. 

För att uppfylla sina prästerliga 
plikter gjorde han varje svårighet 
lätt att övervinna. Så hände det 
honom till exempel, att han dagligen 
ville läsa mässan i citadellet des 
Allinges, ,eftersom han inte kunde 
komma till Thonon. Men vägen 
som förd1e dit över floden Durance 
var oåtkomlig, då alla broar voro 
förstörda av den våldsamma vårflo
den. Det fanns blott ett sätt att 

1 komma över floden. Där låg en 
1 bjälke kastad från den ena stran

den till den andra helt och hållet be
t_äckf med_ is. På denna bjälke kröp 
S aint Franc;;ois de Saies varje mor
gon för_ att kunna komma till kyr
kan i citadellet. 

Beständigt var det kä,rleken till 
. människorna, som var grunden till 
· all hans kraft och allt hans hjälte
-mod. '. Han älskade dem alla, goda 
och onda, dygdiga och felande, viln
ner och fiender, och han förstod på 
ett underbart sätt att skilja sak och 
person. Fastän han icke kände nå
gon s törre s·org än den att s,e en 
människa skilja sig från Kyrkan 
för att sluta sig till någon av de ny-



bili;la,de sekterna, förblev dock per
sonen honom lika kär, ja, låg ho-
1wm kanske änn'lll ömmare om hjä,r
tat än . förut. Det var twligen den
na lu\ns kärleks starka och levan
de m�ict, som gjorde att han åter
vann 70 000 själar till den ursprung
liga foristna Kyrkan . .  

Men icke blott hans outtröttliga . 
kärlek . och hans lysande exempel 
åstadkomma detta underverk. Där
till bidrog nog också hans enastå
ende förmåga att förklara och be
visa de kristna sanningarna, så att 
de fö;amstå levande, sköna och oe
motstånd[iga också för de mest för
stockade hjärtan. Kungen av Frank
rike kallade flera gånger Saint Fran
�ois de .Sales till Paris, där hans pre
dikningar utövade stort inflytande 
på de stora massorna, och kungen 
ansträngde sig för att beveka ho
nom att stanna kvar i Frankrike. 
Men han ville för intet pris - var
ken ära eUer penningar - lämna 
sitt kära Annecy, där han hade alia 
sina minnen, sin kyrka och alla si
na fattiga. De.nna plats syntes ho-
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110111 vara det skepp, där Gud hade 
ställt honom och där han skulle 
förbliva. Och i Annecy förblev han 
också till sin död, som inträffade 
1622. Han var då 55 å,r gammal. 

Men fastän det redan är 300 åi· 
sedan han lämnade jorden, förblir 
hans ande levande ibland oss. Den 
kongregation han stiftade, »L'ordre
de la Visitation» ,  är sprid� överallt 
på jorden. Och de skolor för fat
tiga gossar,. som efter honom kal
lades de Salesiska Skolorna, mot
tagas .som en välgärning öv,erallt dä1· 
de vilja hö,rja sin verksamhet. Hans. 
många efterlämnade skrifter slut
ligen hava tjänat och skola alltid 
tjäna otaliga människor till tröst 
och glädje. Och när man ser något 
rikt utslag av sann ödm_jukhet och 
osjälviskhet, av djup kristlig kär
lek, som med strålande mildhet 
upplyser jordens mörker, då villP
man ovillkorligen utropa: >>Här se vi 
något av Saint Fram;ois ,clre Sale�· 
ande ! »  

H e l e n a N y b l o 111. 



CREDOS POST. 
- Från Saint Frnncois de Sales stift ha vi 

lill delta nummei· moltagil ett brev skri
vet av en ung svensk teolog, som sjiilv 
studerar vid det världsberömda katolska 

1111iuel'sitetet i F1·ibourg, varom också den 
kärkomna skrivelsen till stor del nästan 
helt och hållet talar. 

Ett 30-tal kilometer söder om 
Bern l igger den idylliska lilla sta
cleri Fribourg, som vuxit upp just 
på gränsen mellan elen germanska 
och elen romanska delen av Schweiz. 
Staden grundades redan år 1 1 78 av 
en av hertigarna av Zachringen och 
tillhörde denna familj till slut,et av 
13 : e  århundradet, då elen kom u n 
der Österrike. Under hela 1300-ta
let förblev Fribourg under österri
kisk överhöghet, och det var först 
148 1 ,  som staden upptogs i den 
schweiziska konfederationen. Un
der 1 500-talets s trid mellan elen ka
tolska tron och protestantismen höll 
Fribourg troget fast vid elen gamla 
tron . En stor gosskola, St. :Michel, 
grundades där år 1580, och dess led:
ning anförtroddes åt Jesuiterorden. 

Den blev snart berömd, särskilt 
g,enom den salige Peter Canisius 
från Nijmege·u i Holland, som där 
verkade som förare. Ända fram till 
våra dagar har Fribourg behållit 
sin karaktiir av katolsk stad, och 
ehuru crndast e tt litet samhälle på 
20 000 invånare, vinner det mer och 
mer i betydelse och har under de 
senaste 30 åren gjort sig ett namn 
iiven utanför Schweiz' gränser. 

Det var i Fribourg, som Schweiz' 
enda katolska universitet år 1889 
öppnade sina portar, och elen första, 
som började arbetet, var den juri
diska fakulteten . Samma år öppna-

, des även den filosofiska fakulteten, 
' och år 1 890 elen teologiska. De  

schweiziska katolikerna hade ·redan 
länge känt behov av en högre läro
anstalt. Ända från 1 6 :e århundra
det fram till våra dagar hade en ön
slum diirom upprepade gånger ut
tryckts i de kantoner, som förblivit 
katolska. Dessa berättigade önsk
ningar omfattades med intresse av 
frmnståencle schweiziska icke-kato
l iker. De insågo, och det med rätta, 
att vetenskapen ii.r en fiende till all 
söndring, då den nedbryter de skil
jande fördomarna och söker ena 
mänskligheten genom att föra hen
ne till sanningen. 

Äran av alt ha förverkligat iden 
om en katolsk högskola för Schweiz 
kom på ka.ntonen Fribourgs lott. 
Det var onekligei1 ett djärvt företag 
för ett litet landområde på 120  000 
i"nvånare . Och det är att mii.rlrn, att 
kantoirnlråclet för att vinna de lag
stiftande myndigheternas bifall må
ste lova att universitetets grundan
de icke skulle innebiira en ökning 
av budgeten. 

För att skaffa de erforderliga 
medlen föreslog kantonalrådet i dec. 
1886 en konvertering av statsskul
den. Genoin detta förfarande skulle 
det givas möjlighet att anslå ett ka-

i pital på 2½ millioner francs till uni
v,ersitetet i Fribourg, och detta lrnpi
tal blev i själva verket ställt till uni
versitetets förfogande fr . o .  in . år 
1889. 

Fortsättande utvecklingen av sitt 
verk sökte kantonalrådet att utom 

, de tre redan existerande fakulteter
na upprätta iiven en nahtrveten-
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skaplig. Men detta Yiu ett ännu 
svårar.e värv : man fick ej bryta löf
tet au undvika ökning av budgeten, 
och mm} vet vad som forchas för 
instaHerandet av en moden1 veten
skaplig högskola ined allt dess ma
teriel, dess apparater och laborato
rier. Men kantonalstyrelsen fann 
även denna gång ,en utviig. ben of
fentliga amorteiingskassan förvand
lades till dt bankföretag, som med 
ett grundlån på 1 5  millioner francs 
åtog sig att utbetala till · universite
tet en · årlig ränta på 30 000 francs. 
Dessutom� inköptes ett hy,d:rauliskt 
företag, beläget nära staden, vilket 
utvecklades på ett så tillfredsstäl
lande sätt, att det snart kunde öka 
kapitalräntan med 50 000 · f.rmi.cs pr 
år, vilket i sin ordning inöjliggjor
de upprättandet av den naturveten,
skapliga fakulteten. Universitetets 
laboratorier ha rönt . det största er

kännande för sin utrustning och m
ganisation, och fakulteten har erhål
lit tillåtelse att giva det första årets 
undervisning för · med:icine stude
rande. För övrigt inrymmer den 
naturv,et,enskapliga · fakulteten fysio
logi,ska och milu'obiologiska labora
torier, som tjåna som förenings- , 
länk mellan · de naturvetenskapliga 
och medicinska disciplinerna. 

icke tillhörande dominikanerorden , 
märkas elen berömde arkeologen. 
Monsignor Dr. J. P. Kirsch och H .  
H .  Ärkebiskop Bitters studiekamrat 
och intime vän, Dr. Fr. Steffens,. en 
över hela världen erkänd auktoritet 
i paleografi ( tolkning av urkunder) .  

När dominikanerfäderna först 
kommo till Fribourg, slogo de upp 
sina bopålar i va1d förut varit » Grand 
Rotel de Fri:bourg » och nu fick 
namnet Albertinum efter den Salige 
Albert den Store, S : t  Thomas' a-,, 
Aqvino färare. Redan från de för
sta år,en av sin vistelse i Fribourg 
mottogo domiilikanerfäderna teolo
gie studerande som pensionärer i 
sitt hus och beredde dein' därigenom 
förmånen av att kom,ma i personlig 
kontakt med sina Hirare. Efter ett 
10-tal år, näii· tilloppet av studenter 
blev allt stön;e, blev en · ökning av 
det gamla Albertinum nödvändig, 
och i början av 1900-talet uppfördes 
efter ritningar av Fader Mandonnet, 
·också tillhöl'ande S : t  Dominico or
den, den moderna delen a V Alberti
mun, det nuvarande teologiska kon
vildet. 

För närvarande inrymmer . Alber·· 
tintnn representanter för ett dussin
fal nationer, bl. a. holläncla1re, p o
lacker, spanjor,er, tyskar, ungrare, 
engelsmän, schweizare och __: ,en 

1 svensk Många av studenterna äro 
redan prästvigda och förbereda dok
torat i teologi eller filosofi. Den teo
logiska fakulteten vid universitetet 
har två kurser i teologi : en tr,e-å1ig. 
positiv, som är en förberedelse för 
prästvigningen, och en fyra-årig, 

Den teologiska falmlteten blev 
som sagt upprättad år 1890. Dess 
lärostolar anförtroddes åt professo
r.er tillhörande dominikanerorden, i 
kraft av ,en uppgörelse, träffad med 
elen Hel. Faderns tillåtelse mellan 
Fribourgs kantonalTåd och domini
kanercirdens general. Man har sagt 
mig att den teologiska faku%et,en 
vid · Fribourgs universitet skulle , 
vara den sförsta · i  Europa. Säkert 
är, att den är bland de största och 
kvalitativt en av de mest framstå
ende. Bland dess professor,er fin
ner man representanter för nio euro
peiska nationer, och flera bära ett 
namn, välkänt bland Kyrkans lär
de. Så t .  ex. den fransk,e profes
sorn i exegetik, R. P. B. Allo, va1rs 
kommentarer till Johannes' Uppen
bare1se . nämnas med stort erkän� 
nande a V aUa auktoriteter. Bland 

. övriga lderikala professorer, ehuru 

spekulativ, som leder till doktoratet 
och förutsätter två åi·s filosofiska 
studier vid universitetet. Denna se-
1mre kurs erbjuder ett frigående stu
diu,m av S :t Thomas' · av Aqvino 
» Summa Theologica» .  

Både vid universitetet och inom 
Albertinum ha studenterna rikliga 
tillfällen att skaffa sig språkkunska
per, som kunna bliva oväl'derliga 
för deras framtiic:l:a arbete, icke 
minst för de . blivande prästerna. 
Universitetet har fyra officiella 
språk, då föreläsningar hå11as på 
latin, franska, tyska och italienska, 



och härigenom iir universitetet i 
Fribourg enastående bland väirldens 
högskolor : det är verkligen interna
tionellt. Kanske ännu mera genom 
det dagliga livet i ett konvikt som 
Albertinum få studenterna tillfälle 
att. lära sig behärska ett flertal mo
derna språk. Franska, tyska och · 
engelska äro de språk, som mest ta
las i refektoriet och r,ekreationssa
len. En praktisk kurs i engelska, 
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fessorn själv här S:t  Dominico vita 
dräkt, och en annan av Kyrkans 
ordnar ärrikligt reprcsente:rad bland 
åhörarna, nämligen S :t Franciscus' 
av Assisi, vars söner vinter och som
mar bä1ra samma grova, bruna kåpa. 
Bland; de många, för det mesta 
franska kongregationer, som. slagit 
upp sina bopålar i Fribourg, kan 
det vara av intresse att nämna den 
franslui. orden Notre Dame de la  

Salette, som 
utom ett stort 
antal fran�ka, 
amerikanska 

o. polska brö
der rälma•r en 
svensk, Broder 
Tore Schiirer 
Kilman, känd 
för )) Credos,)> 
läsekrets ge
nom· den för
tjusande dikt-

samlingen 
»Till Dit,t Min
nes Ä•ra )> (ut
given på A. V. 
Car lsons Bok
förlags A.-R, 
Sth�m 1916) .  

l edd av •en av, 
husets engel
ska studenter 
omfattas med 
stort intresse, 
särskiltav dem 
bland studen
terna, som 
skola få sin 
framtida verk
sä:mhet för
lagd till Ame
rika. Husets 
'pater regens.', 
som själv; är 
belgare, talar 
flytande sex a 
sju språk och 
hid.rager myc
ket ge110m sin 
takt och sitt 
varma intres
se för s,buden-

Såväl ge-
Overst: Vy frän Fl'ibourg. Neder.�/: Albertinum 

med konviktet. nom sin lära
rekär som ge

nom sina elever är universitetet i 
Fribourg internationellt. Man kan 
säga, att det i detta hänseend:e gjort 
verkliga underverk. . Under världs
krigets mö·rkaste dagar fortsatte Fri� 
bourgs professorer, hlancl vilka fun
nos söner till så gott som alla d e  
kämpande nationerna, sida vid sida 
sin verksamhet utan att offra det 
minsta av sin . fosterlandsldirlek, 
men också utan att någonsin störa 
enigheten i arbetet. :Man får vid 
universitetet i .Fribourg en bestämd 
föTnimmelse av Kyrkans enhet, då 
man ser repr,es,entanter fö·r så måi.1-
ga olika nationer arbeta för samma 
mål, att skänka världen en smula 
1ner sanning, d v. s. en: smula mer 
av detta varn1a ljus, vars strålmi.de 
urhärd är Guds Son själY. 

Lernas trevnad att komma varje en
skild att kföma sig hemmastacM i 
denna internationella miljö. 

Utom Albertinum finnas i Fri
liourg Hera andra hem för studenter 
vid universitetets teologiska fakul
tet. Albertinum själv har ett an
nex, avsett för studenter tillhörande 
dominik.anerorden. Ett konvikt ef
ter alldeles samma plan, särskilt av
sett för schweiziska studenter, bär 
namnet Salesiarrnm efter den store 
biskopen av Geneve, S :t Franc;;ois d:e 
Sales. Dessutom räknaT universite
tet bland sina elever medlemmar av 
de många ordnar och kongregatio-
11Jer, som funnit ett hem i det gäst
fria Fribourg. Under en teologisk 
föreläsning vid universitetet kan 
man se en verklig provkarta på oli
ka ordensdräkter, som bryta av mot 
majoritetens svarta soutaner. Pro- 0. L-n. 
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I .  DEN OSYNLIGA KYRKAN. 

Det sextondle århundradets ldas
siska katolska Järrobok, det triden
tinska kyrkomötets · egen katekes, , 
Cathechisnrns Romcmus, har om ni-' , 
onde trosarti:keln följande kraftiga 
uttalande: " Med vilkei1 omsorg var-
je själasörjare måste ivra för att 
kla1J:gö.ra denna nionde artikels san
ning för folket, inses lätt, om man 
blott tager i övervägande tvenne 
fakta. För det första hava nämli
gen profeterna enligt den helige 
Augustinus vittnesbörd uttalat sig 
mera klart och förståeligt om Kyr
kan än om m:istus, då de insågo, 
att i denna punkt mycket flera skul-
le kunna fara .vilse och ]åta sig be
dragas än i fråga om mandoms
mi.ammelsens hemlighet. Ty det 
kunde icke undvikas, att gudlösa 
skulle upptråda, vilka i likhet med 
markattan, som låtsar sig vara en 
människa, påstå sig vaira de enda 
rätta katolikerna och lika fräckt 
som högmodigt låta påskina, att 
hos dem allena finnes den katolska 
Kyrkan. För det andra kon1mer 
var och en, som har fått denna san
ning riktigt fast inhuggen i hjärtat, 
med lätthet 1�tt undifly vantrons för
färliga fara" (Cath. Rom. I ,  X. 1 ) . 

Följande denna uppfattning om 
den nionde trosartikelns grundläg
gande värde ägna vi första bladet av 

vår polemik mot Pclri åt den allt 
annat överskyggande frågan: l(yrko
begl'eppet. Vad. Petrns säger i den 
saken känna vi ,,äl : "Kyrkan är det 
synliga samfund, som består av alla 
rättroendle kristna på jorden under 
eU geme11samt överhuvud, den ro
merske påven, och de med honom 
förenade biskoparna. » Depna de
finition är så fast och klar och tyd
lig som .någon kan önska. Ej min
dre lbestämdr är Cathechismus Ro
manus : .  ,,Denna Kyrka är oss be
kant och kan liknas vid en stad, 
som ligger på ett lberg, vilken är syn
bar från .alla sidor. Ty då .alla måste 
lyda .densamma, så måste rdren också 
nödvändig,tvis vara lätt tillgänglig 
för vår kunskap » (I, X. 7 ) .  Ja, den 
sanna Kyrkan iir synlig för alla, 
som icke tillsluta sina ögon för att 
slippa få se den. 

Men vad har Peil'i att säga om 
den nionde trosartikeln. Vi finna 
det tydlig,t i hans egen lilla katekes, 
som dock egentligen var en ren 
översättning från plattyskan;  han 
kallade den ,,En skön, nyttig under
visning " ,  och iden .utgavs på Gustaf 
Vrnsas tryckeri i Stockholm år 1 526 
som den första lutherska skriften på 
svenska språket. Vid första genom
bläddr,andet har den en förvillande 
likhet med en god ka.tolsk lärobok, 



förklarar trosartiklarna och Guds 
bud, innehåller utläggningar av Pa
ter Noster, Ave Maria och Magni
ficat, fromma betraktelser över Vår 
Herres pina och död samt botpsal
merna 111. · fl. uppbyggliga ting. Den 
uppträder sålunda un1cler skyddande 
föddäclnad, och säkerligen har mer 
.iin en av elen tidens svenska kato� 
liker låtit lura sig av denna lilla 
fromma Petri-skrift. :Men om en 
uppri1ärksam kristen av gamla sko
lan vid genomläsningen kommer till 
)) En skön, nyttig unclcrvisnings »ut
liiggning av den nionde trosartikeln, 
�"tudsar han ovillkorligt, Först och 
främst har Petri tillåti t sig en liten 
.föriincfring av själva apostoliska 
trosbekännelsen, detta den kristna 
Kyrkans ärevfö,cliiga .dokument. En 
katolik som hela sitt liv har bekänt 
�ig tro på en helig katolsk -eller all
männelig Kyrka ( sanctam eccle
siam catholicam ) finner sig här 
plötsligen ansikte mot ansikte med 
»Then helga cliristeliglw kyrkio » ! 
Knappt har han hunnit hämta sig 
från sin häpnad över denna djärva 
-omkostymering av Symholum Apo� 
:stolicuin, så får han veta, att denna 
Petris nya kyrka äT alldeles osynlig: 
Den är ingenting annat än : ,, heligha 
me1111iskiors samfundt eller del
:actughtet och samqwenclb , och den 
över sin upptäckt stolte Petri ut� 
brister förtjust, att han »tror . . .  
:ath hon är tih , fastän han själv 
:aldrig haft nöjet att se den, ,, then 
man icke heHer see kan medh lc
kamblig öghon efther hon är an
<lelighei})) . 

Allt detta låter ju tillräckligt be
·synnerligt, men innehåller idiock i 
koncentrernd form själva det luther
·ska kyrkobegreppet, kyrkan som 
ingen får se och som ingen kan se, 
-eftersom den 'blott är sununan av 
de individer, som på lutherskt sätt 
lro på Kristus, de rättfärdiga, vars 
hjärtas tro blott Gud känner. 

Detta kyrkobegrepp har impone
rat på många, men i sjiilva verket 
·är den lutherska teorins kyrka ,ett 
·vid'under inom beg:reppens värld, en 
församling, som i verklighetens 
,,ärJd är lika omöjlig som rdien är 
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osynlig. En medlem av densamma 
kan jh icke ens om någon annan 
med säkerhet veta, att han eller 
hon också tillhör detta i ordets dju
paste mening hemliga samfui1d; än 
mindre kunde någon i Petris osyn
liga och oåtkomliga kristliga fö1·
ening lära, ordna eller lagstifta. Ty 
vem kan med fullkomlig visshet om 
någon annan veta, att han är en rätt
färdig, en på Kristus troende? Att 
en så beskaffad: kyrka omöjligen 
kan giw1 klara, säkra svar på tros
frågor, är alltså tydligt. Kyrkans 
ofelbarhet störsfar samman och med 
den grundvalen för all säkerhet och 
visshet. Genom sina manipnJatio-

. ner med nionde trosartikeln har 
Petri ställt hela den koloss av krist
na liiror, som han samtidigt vill ha 
kvar i svenskt kyrkoliv, på de mest 
skröpliga lerfötter. Han bygger sitt 
nya hus på förrädisk flygsand, då 
han lägg,er sin osynliga och oåtkoin
liga kyrka som en hörnsten fÖr ·den 
byggnad han vill uppföra. Petri 
får ursäkta en gammaldags kristen, 
vilken anser en undervisning i 
trosläran, som på detta fräcka sätt 
förfalslmr och förfuskar nionde 
trosartikeln, varken vara ,, skön »  el
ler »nyttig » .  

Om den kyrkobyggande Petri 
också i prnktiken hade håI1it på sin 
osynliga kyrka, så hade säkerligen 
den församling, som han här i lan
det var med om att bilda, på en kort 
tid blivit minst lika osynlig som 
hans teoretiska kyrka. Men det 
gjorde varken han elle-r hans lärjun
gar intill våra dagar. Deras sam-

1 fund är lika synligt som själva den 
katolska Kyrkan, dess medlemmar 
stå skrivna i de 111est synbara, tjocka 
kyrkoböcker, dess föreståndares 
namn stå _tryckta i fullkomligt liis
bara prästmatriklar. I kyrkor med 
ofta vitt omkiing synbara torn sam� 
las den svenska statskyrkans barn 
i syplig skepnad, särskilt vid jul och 
påsk, då ·de tydligt kunna höra vac
ker sång och 1nusik och lyss'na tiil 
predikningar, som i regel äro gan
ska hörbara. Med bekännare av 
andra kristna konfessioner ha de 
åtminstone hittills inte haft mycket 



gemensamt. Anda fram till slutet 
av . 1800-talet ansågo de t. o. 111 .. den 
lutherska läran vara den enda san
na kristna tron. Hur har det då 
gått med Petris osynliga kyrka? Den 
ha,r . man mycket litet tagit mecU i 
riilmingen, vilket ju är ett ganska 
· naturligt öde för en företeelse, som 
ingen kan se. Petri har varit in
konsekvent, han har i all tysthet 
sökt efterapa Petrus' synliga hygg
,nadssätt och därför har hans hus 
kunnat hål'la sig jntill våra daga·r 
i någorlunda anständig� skick. Men 
vad hjälpa alla efterapningar, när 
själva grunden vacklar? 

Vad säger nu Petrus om vår myn
dige Petris osynliga kyrka? Han 
svarar kort och gott på sitt lugna, 
trygga sätt : »Kristi sanna Kyrka 
måste vara synlig. Den osynliga 
kyrkan är en misslyckad uppfin
ning av Dr Martin Luther. » 

Redan Gamla Testamentets prof e
ter vittna om ·eH synligt Messiasrike, 
» det berget där Herrens hus än , 
»upphöjt över aUa and1J:a berg » (Is .  
2 :  2 ) ;  )) Och han skall uppTesa ett 
baner för folken)) (Is. 1 1 :  1 2 ;  )) ste
nen som hade stött ned bildstoden, 
vart till ett stort berg, som uppfyll
de jorden)) (Dan. 2 :  35 ). När tiden 
var fullbordad, kom •också den ut
lovade Messias i ·synbar gestalt -
;och vi skådade hans härligheh 
( ,Joh. 1 :  14) - han förkunnade sin 
lära på hörbaraste sätt och talade 
också lika hörbart om ,cfon Kyrka, 
som han skulle grunda. Detta nya 
rike har han för ögonen, när han 
framställer liknelserna om ogräset 
bland vetet, senapskornet, som blir 
l ill ett stort träd, nätet med goda 
och dåliga fiskar, de kloka och få
vitska · jung.fr,urna, vetet och agnar
na i ladan o. s. v . ,  allt tydligen bil
der av ett yttre, synligt samfund; 
som både omfattar rättfärdigA och 
ogudaktiga medlemmar. Denna 
Kyrka gnmdiar han på den full- · 
komligt synliga aposteln Petrus 
(Matt. 1 6 :  18 ) ,  vilken han befaller 
att vakl'a hans synliga hjord ( Job. 
2 1 :  15 ff) och anförtror hinunel:ri
foets nycklar. Ej mindre synliga 
voro de övriga apostlarna , vilka han 
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befallde att gå ut i all världen och 
lära rulla folk, att samla lärjungar· 
genom den alltigenom synbara dö
pelseakten och fara dessa hålla allt 
vad Mä,staren hade befallt dem. Här 
se vi ett synba1t läroämbete, e tt syn
bart prästämibete, ett synbart herde
ämbete på ett klart och tydligt sätt 
inrättat i den både syn- och hörhar
ligen av Herren Kristus på Petrus. 
grundade Kyrkan. 

Om vi ·så fortsätta vår undersök
ning i Apostlagärningarna, finna vi 
på varje blad Petrus' synliga (men 
ingenstädes Petris osynliga ) Kyrka. 
Så ofta ))Kyrkan)) omtalas i denna 
inspirerade skildring av den första 
kristna tiden, åsyftas alltid de lika 
synbara som blomstrande kris,tmt 
församlingarna under Petrus' och 
de övriga apostlarnas lärande och 
lagstiftande ledning. Om Petri här 
i sina biblar i stället för ordet ))kyr-
luu insätter det i hans öron mindre 
skorrande ordet )) församling )) , gör 
han icke Bibelns fornkristna Kyrka 
mindre osynlig för det ( Kyrka = 

Fönsamling ) .  Den skara av troende, 
som på apostlarnas tid utgjorde den 
katolska Kyrkan, blir icke mindre· 
synlig, därför att den kallas försam
ling, Också i apostlarnas brev visa 
sig överallt synliga kyrkor och syn
liga församlingar. Fortsätta vi . vi
dare fram i kyrkohistOTien, göra vi 
oföränderligen ,samma iakttagelse. 
Alla rättroende kristna sågo Kristi 
sanna Kyrka i clet fullkomligt syn
liga och lätt igenkännliga samfund, 
vari den Kyrka . s·om Kristus grund-

' lagt utan något avbrott eller någon 
; söndring uppenbarligen fortlevde. 
1 Även Petrus skarpsyntaste motstån-

dare ha icke lyckats finna någon 
1 skrift av de apost'oliska fäderna eller 

andra äldre kyrkliga skriftställare, 
där nran upptäcker ens en skymt 
av · Petris osynliga kyrka. Icke ens. 
c,len tiidens ir:rlärare vågade komma 
och tala om denna senar,e tiders. 
tillflyktsort för förvirrade teologiska 
byggherrar. 

Också kyrkofäderna vittna i en 
mäktig och harmonisk kör om sin 
tro på en synlig Kyrka. Här höra 
vi Athanasius, •rättrogenhetens fa-
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eter hänföra Kristi md om » staden i alla de stora kyrkolärarna, medelti
som ligger på ett berg » (Matt. 5: 14 ) · elens teologer, alla kyrkliga skrift-
till » Kristi Kyrka, vilken med· sin ställare utan undantag ända från 
glans upplyser jorden och förbliver Kristus och frani till Luthers tid, 
i evighet liksom solen och månen» .  ! då den osynliga kyrkan först p å  all
Här lyssna vi till Chrysostomus' var började alt spöka i teolog,ernas 
i>vertygande tal : » själva solen är i hjärnor. För Petri och hans vän-
icke så glänsande och dess ljus är ner var diet emellertid ett livsvillkor 
icke så klart som de ting som Kyr- att göra kyrkan osynlig_. Ty från 
kan ' tillhöra. » Här söker Augustinm, den dittills exi,sterande synliga kris-
öve11bevisa anhänga:rna av d,ona- lenheten hade de jii uppenbarligen 
tisternas sekt nied liknande betrak- skilt sig. och de förkunnade läror, 
lelser : » I  är,en icke i den stad, som. som Kristi synliga Kyrka före deras 
iir byggd på ett berg, vilken har det- tid aldrig någonsin hade uttalat. Nö-
la säkra kännetecken, att den icke elen är uppfinningarnas moder! 
kan döljas, den är sålunda synbar Vår •disputerande Petri har i si-
för alla folk. Men Donatus' lilla na senare skrifter ängsligt unclvi-
sekt ii:r för åtskilliga folk fullkom- kit varje närmare ingående på det 
l igt okänd. Alltså kan elen omöjli- besvärliga kyrkobegreppet. I sfäl-
gen vara . denna stad» ( den sanna ' let orclaT han vitt och brett om en 
Kyrkan ) .  Eller v i  höra sam;me mängd underordnade frågor, som 
kyrkofader göra sina betraktelser voro mera tacksamma ämnen för 
öve1' <len bekanta stenen i Daniels hans grötmyndiga svada. Också 
profetia, vilken växte till ett stort hans andliga arvtagare ha ej kom-
berg, som uppfyllde jorden, » Kunna mit till större klarhet över elen ni-
Yi ickie med våra fingrar peka på det- ' onde trosartikeln än den som bjudes 
ta berg lika lätt, ,som man kan visa ' i » en skön, nyttig undervisning» av 
niänniskor, var - månen sitter ? Då år  1 526. »Den osynliga kyrkan» 
de t. ex. vilja, att andra skola se, att åtnjuter ännu i våra dagar luthera-
det är nymåne, säga de : » Nej se på nernas fulla förtroende, och de akta 
månen! Därborta syns den! Och sig väl · för varje mera närgången 
om det då stå några där, som inte undersökning av denna underliga 
lyckas få syn på den, och fråga : företeelse. Än mindre vilja de di-
'Var? ' ,  så pekar man med fingret, skutera nionde trosartikeln med de 
för att d1e skola finna var den lyser. besvärliga papisteri:ia, Och likväl 
. . .  Kunna vi ej på · liknande . sätt är frågan om Kyrkans synlighet 
peka på Kyrkan, mina bröder? Är den, som ovillkorligen först tränger 
den icke synlig, är den icke allom sig fram vid varje allvarlig polemik 
uppenbar, omsluter den icke alla mellan Petrus och Petri. 
folk ? »  På liknande sätt uttala sig 
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CREDOS BÖCKER. 

A n n i e A k e T 1i i e 1 m. 
Korset. BeTättelse. AJibeTt 
Bonniers Förlag-. ,Stock
holm. 

lVIed kyrkklockornas klang över 
staden Paris inleder Annie Äker
hielm sin bok. Den klangen gen
ljuder ofta under händelsernas gång 
och n1ed rätta : ty man kan ej tänka 
sig medeltidens Frankrike förutan 
den. - S : t  Louis är hjälten i denna 
korstågsroman - ,en helgonagestal t, 
tecknad 1rn�d vördna>d: och förståel-
se. Han reser sig högt över alla de 
andra och de böja sig för honom 
redan här i livet. Den J,jusa blicken, 
det varma hjärtat, vars glädje det 
är att hjälpa och trösta, den staTlrn 
tron och den i nnediga fromheten, 
dem äger han i rikaste mått. Men 
livet•s svårigheter beröra även ho
nom: striden med England om 
fransk mark, kampen 1ne:d de mäk
tiga länstagarna, greven av Marche, 
greven av Bretagne vållar honom 
bekymmer. Han avstår ej en tum 
av de rättigheter som tillkomma 
Frankrikes konung ; med försonlige 
het vill han dock vinna sina fiender 
och lyckas också däri. Riddare utan 
fruktan och tadel går han i spetsen 
för sitt folk, då striden blir ound
viklig och efter vunnen seger råder 
fred; och endräkt i landet. 

En dramatisk episod inträffar då 
konungen vaknar upp ur vad som 
trotts vara dödsdvalan och ivrigt be-

: der om korset  - korsfararnas mär
ke, Sedan drager han ut  på krigs
tåg till Österlandet. » I  samtalsrum
met i (benecliktinerklostret ) Cluny 
rådplägade konungen av Frankrike 

, och påven Innocentius IV. » Det 
iir et t  s tycke med:eltidshistoria, som 
här förtä1'jes. Men påvens sträng
het emot kejsar Fl'edrik II av Tysk
land skildras i väl mörlq färger. 
Denne hade gjort sig skylclig tili 
svåra förbrytelser : misshandling av 
biskopar, kyrkorov m. m. ; tiderna 
voro hårda och en stark hand be
hövdes vid Kyrkans roder. Det 
förefaller osannolikt alt  Louis skulle 
dristat förmana påven och visa ho
nom hur han borde handla gentemot 
en så farlig fiende. - Korstågets 
skiftande öden hei·ättas livligt och 
medryckande. Vägen tiH Jmusa
lem blir slutligen vägen tilt Golgata : 
blodiga strider utkämpas, konungen 
råkar i fångenskap hos saracenerna, 
men friköpes ; det andra korståget, 
1270 vållar hans död. 

Tvenne kvinnog,estalter stå vid 
den heiige konungens sida: hans 
moder, Blanka av Kastilien, son1 
styrt riket under sonens omyndig
het. och nu är hans kloka rådgiver
ska ; hans maka, d:en sköna Margue
rite av Provence, som troget följer 
honom till Österlandet- och · vi:sar sig 
modig och beslutsam vid försvaret 
av Damiette. Båda hysa den var
maste tillgivenhet för honom, men 

�\�;i::\){([=t\\ 
......... · · · · · ·  



sinsemellan kunna de icke förlikas. 
Isabelle av Marche, den forna drott� 
ningen av England är hans fiende: 
hon hetsar sin make till uppror mot 
honom, hon försöker · 1önnmörda 
honom, men misslyckas. Goda ka
rnktärsstudier äro Yolande, svärd
fejarens dotter, som prövat fången
skapen hos saracenerna ocl1 Siger, · 
klerken-filosofen. Charles av Anjou, 
vars sinne är riktat på denna värl
den, i motsats till sin broder konun
gen, är iiven viil tecknad. 

Annie Äkerhielm har i en ung
domsdikt hyllat Notre Dame de Pa� 
ris, symbolen för det katolska 
Frankrike. Nu har hon därtill fo
gat -ett äreminne över S : t Louis, som 
i sig levandegjort hela det kristna 
idealet. Huru innerligt skildrar hon 
icke helgonets gudagemenslrnp och 
korsriddarens hänförelse. Men hon 
framhåll'er iiv,en de mänskliga dra
gen : kärleken till moder, maka, 
barn och bröder, medkänslan för de 
lidande, glädjen över skönheten i 
Guds och människors verk, den 
praktiska förtänksamheten och mo� 
-det i faran. På saracenerna impo
nerar han genom sin lugna överläg
senhet och sitt orädda �mne. Vad 
som särskilt må räknas Annie Äker
hielm till godo av oss katoliker det 
:är, att hon icke, som så många an,
-0.ra , i halft ogillande ton vidrör hel
gonets botövningar och goda gärnin
gar. Hon låter hans världsliga bro
der kritisera hans tagelskjortor, 
nattvak, fastor och timslånga knä
fall. »Men» , säger hon, »han var 
sedan ungdomen härdad i hårda 
fromhetsövningar. En världens 
fridstiftarc och en folkets rättski
pare var han, som lät den fattigaste 
fritt komma till sig . »  Bland de, 
vackraste sidorna i boken äro de., 
som beskriva hans barmhärtighet i 
Ol'd ,och gärning mot en av de 
spetälske i hospitalet och mot Yolan
de, som anropar honom om hjälp, 
därför att hon hiir syndens fläckaT 
i själen. 

Den svenska ungdomen bör läsa 
och begrunda denna levnadsteck
ning ; jag önskar många den glädjen 
att få äga boken och efterleva det 
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ideal, som i densa111ma. iir fram
ställt. 

K a r i n S p a r r e, 

C ,1 a e s L a g e r g r e n .  
Mitt Livs Minnen I.  Nm
sted:t och Söners Förlag·. 
Stockholm. 

. H e 1 e n a N y b 1 o m. Mi
na Levnaclsminnen I. II. AL 
bert Bonniers Förlag-. Stock
hol!Jn. 

På sista julens svenska bokmaTk
nad ha icke minst de då utkomna 
memoarverken väckt livligt intresse 
och rönt stark efterfrågan. Från 
den upprörda och sönderslitna sam
tiden letar sig tanken gärna tillbaka 
till det lugnare och lyckligare Euro
pa omkring förra århundradets mitt. 
För oss svenska katoliker iir det av 
särskilt il]tresse, att tvenne av vå1; 
Kyrkas mest kända medlemmar här 
i landet nu samtidigt låtit en större 
allmitnhet få del av sin rika min
nesskatt från barndomen och ung
domen. Helena Nybloms memoarer 
föreligga redan i avslutad form, av 
Claes Lagergrens levnadssaga har 
blott första delen publicerats. Ge
nomgående lm · de båda verken fått 
det gynnsammaste mottagande av 
kritiken. Från Credo ligger det 
fjärran .att uttala sig om deras per
son- och kulturhistoriska eller rent 
litterära värde. Vi vilja här endast 
fästa uppmärksamheten på några 
egenskaper hos ide båda uppburna 
memoarförfattanrn, som ytterligare 

i förklara, varför deras verk bland 
Credos Böcker fått ett gemensamt 
omnämnande. 

Såväl Claes Lagergren som Hele
na Nyhlom höra till cle lyckliga na-

' turer, som .ända in i ålderdomen be
vara mycket av ungdomens friskhet 
och kraft. Båda ha fått leva ett rikt 
och till det yttre lyckligt liv och 
lärt nära känna flera av spetsarna 
i Nordens och Eurnpas kyrkliga, lit-

' terära och konstnärliga värld/Båda 
ha i hög grad drivits av den gamla, 
för nordbon utmärkande längtan att 
komma ut i världen och resa om
kring och se alla dess härligheter. 
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fullt katolicerande drag. Claes La
gergrens skildring av det svenska 
läseriet på 1860- och 1870-ta!et är 

$å-da visa en utpräglad förkärlek för 
romansk kultur, av vilken de fått 
mottaga kraftiga impulser - Claes 
Lagergren kanske mera av den fran
ska, Heiena Nyblom mera av den 
i talienska odlingen. Båda äro var
ma, entusiastiska naturer med; gan
ska utpräglade åsikter och tycken i 
både person- och sakfrågor. 

, däremot tagen på kornet, kvick och 
träffande ; också ur rent kyrko- och 
kulturhistorisk synpunkt måste den 
anses som en värdefull · och levande 
tidsbild. Vad man å andra sidan 
minst förstår hos denne spirituelle 

Vad deras ställning till de religi:.. 
_ösa, problemen beträffar, förefaUer 
det son1 om de båda höra till det 
slag av människor, vilka av natur
·ren äro så katolskt anlagda, att de 
blott behöva ett tillfälle att närmare 

minnesförfattare med de strängt le
gitimistiska tänkesätten är en viss 
frivolitet, som förvånar hos en all
varlig katolik som Claes Lagergren. 
Några av d1e i Mitt Livs Minnen åter
berättade bondhistorierna från för
fattarens barndom i Nerike äro så-
dana, att också den från allt över· 
drivet pryderi befriade katolske lä

, saren känner sig mera tillbakastött 
i än tilltalad, Man saknar här något 

av den med an · måttfull frisinthet 

; taga del av vår heliga tros sannin
:gar för att tämligen snart känna sig 
övertygade, tillfr.edsstäUda och hem-
1nastad:da i den gamla kl'istna Kyr
kan. Fastän ifrågavarande memoar
verk endast behandlar åren före de 
båda författarnas konversion, lyser 
dock deras katolska åskådning på 
flera ställell' igenom. Av barn- och 
ungdomstidens religiösa intryck ha 
de högst värdesatt · dem, som haft 
sammanhang med de då ännu bety
dande katolska kulturrelikten i nor
diskt kyrko- och fromhetsliv. Mot 
det typiskt protestantiska ha de där
emot tidigt · känt en .instinktiv anti-
pati. Det kan t .  o .  m. vara frågan 
om iclt,e Helena Nyblom är alltför 
kategorisk i sitt bestämda avfärdan -
de t. ex. av gnmdtvigianismen, sorn 
dock gömmer på mer än ett viirde-

-bestämda aversionen mot allt, som 
har med synd att göra, som eljest 
är framträdande i kristen livs- och 
människouppfattning. 

I sin helhet äro de båda memoar� 
verken ytterst givande och läsvärda. 
De skildra intressanta epoker, fram

, trädande personligheter och viktiga 
händelser ur Nordens rika kultur
-historia. För Sve�·iges katoliker 
måste det vara en glädje att få räk-
n a  dessa båda kulturkännare och 
högt skattade minnesförfattare som 
sina egna. 

B. ::), A. 



Den upplysninff om katolska f'ör
lzållcmden, som ännu i vår tid på si
na håll lämnas vårt folks breda la
ger, kan man få ,en provbit på i en 
av » Örebro Missionsförening» utgi
ven publikation, . >>Missionsbaneret » 
( N  :o 52, 1922 ). Här får den häpne 
läsaren .i ett » Spanienbr,ev » del av 
en e·d, som alla de måste avlägga, 
som vilja intagas · �om medlemmar i 
jesuiterorden. · Vi meddela här en
dast några brottstycken ur densam
ma : >> .Tag skall hänga, bränna, för
därva, koka, flå, strypa och levande 
begrava dessa skändliga kättare (pro
testanterna ) . . . När . detta icke kan 
ske öppet, offentligt, vill jag använ
da giftbäga,ren, strypningssnaran, 
dolkspetsen eHer blykulan, utan av- . 
seende på värdighet, stånd, höghet . 
eller auktoritet . . .  Skulle jag bevisa 
mig vara falsk eller svag i mitt be
slut, så må mina bröder och vapen
kamrater i påvens milis avskära 
mina händer och fötter och min 
hals från det ena örat till det andra, 
öppna min mage och bränna svavel 
däri . . .  och må sed'an min själ bli
va torterad av demonerna i det eviga 
helvetet i den ändlösa evigheten . . .  
För att ytterligare bekräfta detta 
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mottager jag nl). det heliga sakra
mentet och bevittna'l"' eden med min 
eg,en namnunderskrift, skriv.en wed 
spetsen av .denna dolk, doppa� i 
mitt eget blod. (Han mottager däl'
vidl . oblaten · från sin överordna
de och skriver sitt namn med 
dolkspetsen, ·doppad i hans eget 
blod, som han tagit från trakten 
ovanför hjärtat ) . >> Vårt första in7 
tryck av .detta . sensationell"- ,,do
kument är måhända mera; löje .än 
tårar. Men är saken lliesllltcmde 
löjeväckande? Man måste betän
ka vHken verkan en dylik i citat
form framställd antikatolsk rövare
historia måste hava på »Missionsba
nerets» okritiska läsekrets. De som 
här i landet leda kampen mot »det 
hotande Rom» skul!e helt visst ej 
mindTe än vi själva beklaga, att dy
lika burleska fantasier ännu allt
jämt kunna publiceras i vår upply
sta tid. Med en sådan trafik vilja 
de icke ha något gemensamt. Men 
å andra sidan kmide man fråga: 
Hava ej ända in i den sista tiden 
våra av ansedda vetenskapsmän 
med allvarlig kritik och anspråk på 
modernitet författade läroböcker i 
svensk och allmän historia innehål-

f 

rån Credos torn .___.... 



lit påståenden om jesuit€rorden, av 
vilka den fruktansvärda eden i 
» Missionsbanerets » Spanienbrev 
blott synes vara en helt naturlig 
pntktisk konsekvens? 

I den nu påbörjade årgången av 
Nordisk Ugeblad for katlwlske 
Kristne kommer den för sin på sam
ma gång roande och allvarliga 
framställning välkände pater F .. F .  
Mau11er att skildra en hel  serie 
» Spadserture i Köbenhavn» med 
djupgående religiösa reflektioner i 
[)-nlmytning till promenadernas skif
tanide intryck och upplevelser. De 
två första spatserturerna äro •redan 
offentliggjorda. För Credos läse
krets kan en prenumeration på Nor
disk Ugeblad, som mottages på var
je postkontor varmt anbefallas. 
Denna det katolska Danmarks vec
kotidskrift är lika prisbillig som 
väi·defull. Detsamma gäller om elen 
norska tidskriften »Sankt Olav » .  

Till följd av Mgr. Moris upphö
jelse till kai·dinal har :Mgr. Colom
bo, hittills ledare för den aposto
liska poenitentiarian, utnämnts till 
sekreterare vid koncilskongregatio
nen. 

:Mgr. H. Sihilia, tilulärärkebiskop 
av S ide, har blivit utsedd till mrn
li11s i 1,Vien. 

Till lvfgr. Bonzanos efterträdare 
·.,;om apostolisk delegat i lV ashinr1-
lon har Påven utsett :Mgr. P .  Fuma
soni-Biondi, som förut varit aposto
lisk delegat i Kina och sedan blev 
sekreteral'e vid propagandakongre
gationen och president för den stora 
världsomspännande föreningen för 
trons utbredande. Den nyvalde är 
född i Rom den 4 september 1872. 

I Acta Apostolicrn Sedis för de
cember har publicerats det påvliga 
brev, som förordnar uppriittandet 
av en permm1ent apostolisk delega
tion i Kina » för den kristna religio
nens beskyd'd och heder » .  

Den nyupprättade Irländska Fri
staten har fått mottaga €tt lycköm,k
ningsbudslmp från den Helige Fa
dern. Med anledning av den pol-
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ske presidentens mord har kardinal 
Gasparri låtit avsända ett deltagan
de telegram till mmtien i W arschau. 

På €t t  stort katolskt möte i Dun
i dee konstaterade elen berömde skot

ske läkaren och talaren Dr Colvin 
med glädje, au numera omkiring 1/s. 

, av hela det fordom så protestantiska 
Skottlands befolkning ffr katolsk. 

Ärkebiskop Curley av B altimore 
har i siii egenskap av kansler vid 
det katolska universitetet i vV as
hington riktat en skrivelse till För
ernta Staternas alla biskopar, vari 
han påpekar, hur mycket denna löf
tisrika läroanstalt har uppmuntrat& 
från Rom ; Pius XI :s  första brev till . 
Amerikas katoliker rörde sig ju om i 
detta universitet, vid vilket - som 
elen Helige Fadern uttrycker sig - . 
» lärark·rafterna vid edra seminarier, 
högre och liigrc skolor icke blott 
kunna göra sig fö,rtrogna med var
je slag· av kultur utan också bliva 
helt genomträngda · med en ren, 

, oförfalskat katolsk anda. » Av de· 
över 1 ,000 unga män, som studerat 
vid detta universitet, sitta redan 1 7  
p å  biskopsstolar i Förenta Staterna. 
Ärkebiskopen slutar med en ivrig 
uppmuntran till frikostigt under-

' stöd av detta viktiga hålverk mot 
Kyrkans fiender. 

I elen nnrdamerikanska staten 
Oklalwma har under de sisla må
naderna av föregående år elen häf
tigaste skolkamp rasat. I elen av
sides liggande staten finnas endast 
omkring 57 000 katoliker, vilka 
emellertid ha arbetat med sådan 
iver och kraft för sitt skolväsen, att 
de hunnit gi,unda ej mindre än 50 

, församlingsskolor med 8 000 lärjun-
1 gar. Dessa privatskolor ha varit en 

svår nagel i ögat på de i dessa kak-· 
ter särskilt mäktiga hemliga organi 
sationerna med antikatolskt pro
gram, Ku-Klux-Klan o. a. Dessa h a  
under hela det förflutna året arbe
tat på att få genomtrumfat ·ett lag
förslag mot all privat skolverksam
het. Trots den mest intensiva pro
paganda och trots :mvändande av 
allehanda medel, som utanför dessa  



nybyggartrakter skulle anses full
komligt otillständiga, ha de likväl 
icke lyckats att bland statens över 
2 000 000 icke-katoliker insamla de 
70 000 namn, som enligt oklaha
misk lag äro nödvändiga för genom
förandet av det antipapistiska lag
förslaget. Katolikerna jubla över 
denna oväntade seger, men motpar
ten söker icke ·ens dölja sin svidan
de förbittring över nederlaget. 

Den nye biskopen av Trier Mgr. 
BOTnewasser vänder sig i förening 
med sitt domkapitel och stadens ka
tolska aktionskommitte mecl ett 
upprop till sina stiftsbor med ma
ning alt insamla medel till ett vä,r
digt minnesmärke över den nyligen 
avlidne store Trierbiskopen Mgr. 
Michael Feli.r Korum. 

Stadsfullrnäktige i Bmlctpest hava 
heslutat att ofördröjligen bilda ej 
mindre än 13 nya församlingar i 
elen ungerska huvudstaden. :1\fan 
väntar allmänt, att elen Heliga Sto
len snart kommer att bekräfta ·detta 
om varmt kyrkligt sinnelag vittnan
de beslut. 

5 1  

Den kände spanske kardinalen 
Martin de Herrera, ii.rkebiskop av , 
San Jaga de Compostela lmr nyli
gen avgått med döden. Han var 
född i stiftet Salamanca den 26 
m1gusti 1835. Efter att en tid hava 
varH verksam som professor och 
som kansler vid katedralen i Leon 
valdes han år 1875 till ärkebiskop 
av Santiago på Kuba. Den 14 febru
ari 1889 överflyttades han till det 
frejdade Compostela och utnämn
des sJiutligen till kardinal elen 19 
april 1897 .  Mgr. Prudenzio Melo y 
A,leade, biskop av Madrid, har ut
nämnts till ärkebiskop av Valen
cia, och har efterträtts på Madrids 
biskopsstol av Mgr. Leopold Eijo y 
Garay, förut hiskop av Vittoria. 

S :ta Agnes clag den 21 januari fi
rades på högtidligt siitt i Birgittiner
sustranws lilla kapell i Rom. Trots 

det strömmande regnet och ehuru 
många redan på förmiddagen van
drat den långa vägen till kyrkan vid 
S:ta Agnes katakomber för att be
vista den högtidliga pontifikahnäs
san och välsignelsen av de små lam
inen, av vilkas ull sedermera ärke
biskoparnas pallium förfärdigas, 
barde likväl en talrik Skara av den 
skandinaviska kolonien i Rom, ka
toliker och protestanter, infunnit 
sig vid ,eftenuiddagsgudstjänsten. 
Före den högtidliga välsig1telseak
ten och nunnornas vesper höll Pa-' 
stor S. Nordmark från S :t Eriks för
samling i Stockholm en kort predi
kan på svenska språket över äm
nret :  » Finnes lyckan redan i denna 
världen och var finnes den? » En 
ovanlig sfänming,smättacl andakt 
härskade i det lilla enkla, men 
dock så anclaktsgivande kapellet. Så 
ljus och ren klingade sången bakom 
gallret till systrarnas kor och man 
rördes nästan till tårar att höra de 
landsförvista systrarnas svenska 
sång ljuda hiir på Roms heliga 
mark. - Efler gudstjänstren samla
des clelrtagarna vid thebordet i .klost
rets parlatorium, där den oförlik
neliga svenska Moder Elisabeth med 
hjälp av sina älskliga systrar av alla 
nationer på uppoffrande sätt sörjde 
för de nordiska gästernas förpläg
nad. Av elen okonstlade, h.färtliga 
stämning som rådde, kunde man för
stå huru aktade och ansedda Moder 
Elist1beth och hennes systrar äro i 
skandinaviska kretsar i Rom. Även 
i högsta kyrkliga kretsar har detta 
lilla konvent, som nu räknar 21 
systrar skapat sig det biista namn 
och överallt vet man att med be
röm omnämna deras ödmjukhet; 
anspråkslöshet och stora arbetsam
het. Deras krafter iiro nu också till 
det ytterrsta tagna i anspråk för olika 
arbeten, som tvått, paramentföi-fär-. 
cligande till kyrkor och andliga in
stitutioner. Ljuset i deras arbets
fyllda liv år hoppet att en gång i 
Norden få viga sina krafter och s i l l  
arbete åt  Guds heliga sak. 
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AVE MARIA. 

Frå1i sfrålande stjärnenalts himmel ner, 
I männis°kors barn på vår jord, till e1·, 

Guds Modet ser 
Att lmldrikt till bättring er vända. 
Som moder skådar hon en och var, 
Den intet äger, den mycket har, 
Att mode1·lig hjälp er sända. 

Så låt oss bedja o·m hägn och skydd, 
Om hjäl'tats renhet och tankens dugd 
Att från lasten bli fria: 
A ve, Maria! 

Att hjälpa dem alla på henne tro 
Hon ser dem, som rika i slotten bo 
I lugn och · ro, 

Som jäkta i fattigmans hydda. 
Så . låt oss alla med hjärtats fröjd 
Nu tacka henne i himlens höjd, 
Som så oss värdigas skydda. 

Ja, humnen stige ur fulla bröst 
Till mänskors lllignad och mänskors 

tröst 
Genom sjärnrumder fria: 
A ue, Maria! 

0, Morgonens stjärna, o Jungfru, hell! 
Vår jords alla släkten dig prisa säll, 
Till Nordens fjäll 
Vänd Du ditt lmldrilw öga. 
I nåd se ned Du till Sveriges folk, 
För himlens Konung uar Du vår tolk, 
Du liimmelriks Drottning höga! 

Ja, bed vår Fader, och nådens bord, 
Skall åter dukas på fädrens · jord, 
Fritt i landsändar friä: 
Aue, Maria! 

Och Suel'iges folk på sin Hel'l'es uakt 
Till domens dag, som Birgitta sagt, 
Trots otrons makt, 
Skall åter tacka, ära och lova 
All världens Gud, som på oss har tänkt, 
Och dig, Guds Moder, som oss har skänkt 
Trons härliga, durbara gåua. 

Ej tom förtröstan! Den bönens ljud 
Likt ljuvligt rökverk går upp till Gud 
Genom världsrymder f1·ia: 
A ue, ave, Maria/ 

G. E-n. 

t 



Marie kyrkog·ång, 

Av M o d e r M a r y S a 1 o m e. 

Denna fest har många namn. Den 
kallas )>Marie kyrkogång » emedan 
,Jungfru 1VJ aria, något mer än en 
månad efter vår Herres födels•e, kom 
till templet för · att där frambärn 
den fattiga kvinnans offer - ett pa•r 
turturduvor eller två unga duvor -
fullg'örande en lag varvid hon icke 
var bunden. Den kallas. också )>Vår 
Her•r.es frambärande i templet», 
emedan vår Frälsare offrades åt 
Gud av sin moder Maria och åter
löstes med de fem silversekel vilka 
Moses föreskrivit. · Den kallas även 
» Kyndelsmässan» i anledning av 
Simeons md, » ett ljus till hedningar
nas upplysning» .  För att åskådlig
göra denna vackra tanke för oss sät
ter Kyrkan ett brinnande ljus i 
vår hand. Vi se dess låga, vi kän
na dess värme och vi fröjdas åt dess 
glans. Detta ljus är en symbol av 
den späde Frälsaren ; Han är vål' 
glädj,e, vår tröst, vårt ljus. Vi böra 
bära Honom, liksom vi bära ljuset, 
till våra hem och behålla Honom 
hos oss att upplysa våcrt mörker, 
värma oss i vår köld, beskydda oss 
i faran. Skuggan av fastetiden är 
redan över oss ; blott några få dagar 
ännu äro ägnade åt vår Hei·,res 
barndom. Snart nödgas vi vända 
våra blickar till »Smärtornas Man».  
Men så länge han ännu dröjer 
ibland oss i sin barnaskönhet, må 
vi då fa'ycka Honom till vårt hjärta, 
söka att tillväxa i hans kärlek, så 
att när sorgen smyg,er sig in i Hans 
själ och öve1;väldigar den, vi må va
ra tillst': des att dela eden med Ho
nom: och trösta Honom. 

Det finns en iinnall källa till tröst 
i •detta sköna evangelium. · Vi se Si
ineon och Anna i sin höga å1der
dom fröjda sig i Gud och Gud fin
nande sitt välbehag i dem. Simeon, 
»•rättfärdig . och gudfruktig» ,  hade 

· fått. vänta hela sitt liv på » Israels 
• tröst». bag efter dag har löftet om 

··. att . han skulle .få se » G1ids fräls
ning» �  » hedningarnas upplysniilg » ,  
» Israels förhärligai.1de» fört honom 
till Guds hus. Och dag efter dag 
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fördröjdes uppfyllelsen av löftet. 
Ungdomsåren förrunna, den första 
mannaåldern, de mognar·e åren, ål
derdomen. Och sedan, ledd än en 
gång av Anden till templet, sågo 
hans ögon »den frälsning vilken 
Gud berett inför alla folks 
åsyn» ,  han höll i sina a·rmar och 
tryckte till sitt bröst Kristusbarnet, 
och i sitt hjärtas glädje sjöng han 
en lovsång som blivit den slocknan
de dagens och det slocknande livets 
fröjdesång, en sång att sjunga när 
ens förh,oppningar gått i uppfyllel
se, när ens förfa'östan besannats, när 
löften hållits - en sång av överflö
dande tacksägelse. Simeon var 
gammal och hade väntat i åratal, li
tande på Gud, förtröstande på Hans 
ord. Och denne Herre lönade ho
nom redan hä,r nere, fastän Han lät 
honom vänta länge, med hänryck
ningens fröjd. 
· Anna, en profetissa, som var kom
men till hög ålder, har invigt sitt 
änkestånd åt Gud och viker icke 
från templet dag eller natt, » tjänan
de Gud med fastor och böner» .  Och 
lönens dag randades för henne, lik
som den randades för Simeon. Hen
nes profetiska blick glädes liksom 
hans av åsynen av Israels lilla Barn ; 
hennes siaresjäl varsnar majestätet 
hos det judiska ba,rnet, och hon 
»prisar Herren och talar om Honom 
till alla dem som väntade Israels 
förlossning» . 

Och vilken läxa hava vi att lära 
härav ? Denna: Si.meon och Anna 
fröjda sig i sin höga ålder i Gud ; 
dä,r är ingen känsla av tomhet i 
deras hjärtan såsom i världsrriän
niskornas ; de ha icke fåtf avsmak 
för templet och templets Gud, där 
råder ingen förtvivlan i deras ba'l·
naf,ronima hjärtan såsom hos den
na världens vise. 

Vi kunna lära oss ännu mer, och 
finna än mer tröst. Gud har sitt väl
behag i d:em. Se, hurudana tjänare 
Han har � » en pjollrig grimn1al 
gubbe och gumma·, » säger'den prak
tiska. nutids1i1änniskan: · · »Å, · skjut 
.dem: åt sidan>> , · tillägger han, » vi ha 
ingen användning för dylika pe1·so-

1 
ner ; vi behöva mi1skelstarka händer, 



ett . skarpt förstånd, ungdomsstyrka 
o\;h�tnänlig påpasslighet. Dessa äro 
·för svaga, de måste lämna rum för 
:.1Hclra, de ha haft sin dag. » Och elen 
gamle mannen går från sin pulpet 
och elen gamla kvinnan låter sin sy-
1ial falla ; de ha fått sitt avsked och 
fåreda sig bäst de kunna. 

, 'Men. så gör icke Gud. Vi se den 
åtti.ofyraårigas vissnade händer fort
farande höjas i templet ; vi höra 
hennes verk av » fastor och böner» 
benämnas » tjänst » i den heliga 
skrift. Hon skickas som sändebud 
» till alla dem som vänta Israels för
lossning» -- ett sändebud vid åttio
fyra års ålder ! 

I Simeons skälvande armar läg
g,es världens Frälsare ;  hans darran
de läppar åläggas att förkunna för 
Maria hennes stundande sorger ; 
hans svaga röst är bestämd att sjun
ga mäster lovsången för alla ticler . 
Och han vid gravens brädd! 

Tjäna vi icke en god Her,re, vi, 
som tjäna Gud? Behöva vi väl 
frukta att bli utkastade på vår ål
derdom, att skjutas åt sidan när vi 
äro svaga? Se vi ick,e att ålderdo
men är välbehaglig inför Honom, 
att Hans helgedom, Hans tjänst, 
Hans lön stå öppna för de gamla 
såväl som för de unga, för de svaga 
såväl som för de starka? 0, vi böra 
vara lyckliga i vår tjänst, uppfyllda 
äv lov och jubel . » Vi skola säga 
mycket och ändå brista i ord, men 
summan ay våra ord är : Han är 
allt. )> (Eccles. 43 : 29. ) 

Onrs. a Y K a r i n A n t c l I .  

Förälclraansvar. 

Fader och moder ! N,är I betraik
ten edert lilla barn, så betrakten det 
med trons ögon och sägen till eder 
själva: Är icke detta barn Guds 
ban1 och himmelens arvinge, är det 
icke vår Frälsares syskon och med
arvinge, priset för Hans blod, är det 
icke den Helige Andes tempel? Är 
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människosläktets 
framtidens hopp ? 

blomster, ett 

Om denne lille, som är anförtrodd 
åt din omsorg, fader eller moder, 
hade klart för sig huru mycket han 
har att vinna genom id1in bön, din 
fromhet, ditt goda föredöme, så 
skulle han sträcka sina små händer 
emot dig och bedjande utropa :  Käre 
fader, kära moder, öva den ditta 
fromheten, så att också jag lär att 
bliva from. Lev för himmelen, så 
att också jag från mina tidigaste . år 
insuper längtan efter att nå detta 
härliga mål. 

En god kristlig moder, som upp-
' fostrat sin son för himmelen låg på 

sitt dödsläger, då sonen var tio å1r 
gammal. Hennes avskedsoi,d, till gos
sen lödo: Lev så att vi återses hos 
Gud ! Minnet av modern och henrnes 
avskedshälsning blev ledstjärnan för 
sonen under hela hans liv. Vid fres
te1se till synd stodo moderns min
ne och hennes avskedso1sd: inför 
honom. Den gudhängivenhet hon 
lärt. honom blev bestående. 

Det är på sin faders, det är på sin 
modern knä som ban1et först måste 
lära att välsigna och älska sin hiln
melske Fader. En gammal sanning, 
som ej för ofta kan upprepas. 

Om Frälsat'en skulle uppenbara 
sig för dig, fader och moder, månne 
Han icke skulle säga till dig: Se 
så:ren i mina, händer och fötter och 
i min sida! Genom det blod som 
flöt från dessa sår har jag friköpt 
d'en själ, som anförtrotts i din vård. 

' 'Av dina händer skall jag en gång 
kräva denna själ tillbaka. 

När ditt barn en gång ligger på 
sitt dödsläger och när det står in
för Guds domstol, vad skall det då 

· tänka om dig? Skall det .välsigna 
dig eller förbanna dig? Och vad 
skall du själv tänka om ditt förhål
lande till dina barn, då du uppgör 
kontot för ditt liv. Skall tanken 
bringa dig ångest eller tröst? 

, det icke en änglarnas skydds'1ing, ett L .  



55 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR . .  
Sankt Ansg·ars Sal. 

Vårterminens föreläsnfogar i Sankt Ans
gars Sal togo sin början t_is_dagen den 23 
januari, då fader Johan L1lJencrants tala-. de över ämnet: Deff katolska Kyrkan0 1 
Amerika. Någrn intruck. Föredragshal
laren, . som själv är Stockholmsbarn men 
samtidigt sedan flera år tillbaka verksam 
i Kyrkans tjäns t i ,vashington, var som 
ingen annan ägnad a t t  för St?ckholms 
katoliker klart och levande slnldra den 
katolska framryckningen i Förenta S ta
terna under senare tid. Åhörarna, som 
till trängsel fyllde hela vår katolska vå
ning i Biblioteksgatan, följde också med 
s tor t  intresse framställningen av Kyrkans 
underbara öden i - det stora framtidslan
det vilken då och då kryddades med be
lys;nde småhistorier och lustiga anekd?
ter. Fader Liljencrants har .. under s�.t t  
Stockholmsbesök, som nu tyvarr redan ar 
avslutat, också från predikstolen i huvu�l
stadens bägge katolska kyrkor talat hll 
sina landsmän, vilka innerligt hop
pas och bedja, att han ute . på sitt stora 
verksamhetsfält på  andra sidan Atlanten 
alltjämt måtte minnas Kyrkan i det gam
la fäderneslandet, som har att  kämpa mol 
så mång1 svårigheter och i så hög grad 
lir i behov av hjälp. 

En hälsning från Rom. 

En hiilsning till Credo och Credos läsn
re från det eviga Rom och kristenhetens 
fader kunde pastor S.  Nordmark hemfö
ra från sitt besök i den evigst s taden. Det 
var honom förunnstt att  i privat audiens 
bliva emottagen av Pius XI, som mycket 
intresserad tog del av missionsarbetet .  Då 
pastor Nordmark till slut bad om den he
lige Faderns välsignelse för den svenska 
missionen villfor påven i hjärtlig,ste or
dalag denna önskan och bad honom över 
bringa den apostolislrn välsignelsen till åt
skilliga personer och insti tutioner och till 
Sveriges alla katoliker. Efter hög_miissu: 
predikan i S l .  Eriks kyrka de��- 28 Ja)rnan 
meddelade pastor Nordmark forsam!m?e�1 
den påvliga välsignelsen. En av Bu,:g1 l l!-
11ersystrarna präntad text med pavens 
porträll och underskrift kommer att er
inra Credos läsare om den lwl. Faderns 
välviljn mot dem. S. 

Malmö. 
I Malmö firade Sankt Laurentii Gille sin 

julfest den 1 januari med början kl. 
½ 6 e .  m. Festen var besökt av om
k�·ing 100 personer, därav 30 barn vilkas 
glädje under festen u tvisade deras s tora 
belåtenhet. 

Festen inleddes med en julsång, varefter 
kyrkoherde W. Meijerinck hälsade barnen 
välkomna med några hjärtligst ord. Guido 
Vecchi u tförde ett violoncell-solo ackom
panjerad av sin yngre syster Pia. S tort  
bifall fingo de unga skolbarnen emo ttaga. 
Dans och ,sång kring julgranen vidtog nu 

I både av gamla och unga. Härefter före
visade kyrkoherde Meijerinck skioptikon
bilder. De vackra färglagda bilderna 
emottogos med applåder, men då de skäm

0
t

samma bilderna kommo på duken appla
clerades det oavbrutet. Nu kom barnens 
efterlängtade s tund, då julklapparna ·skul
le utdelas. E tt jubel av barnröster fyllde 
salen. Då glädjen s tillat sig något kom 
julgubben med sina tomtar intågande, vilka 
dansade, sjöngo och pratade med - barnen, 
varefter en påse med godsaker utdelades 
till dem alla. 

Under pauserna serverades choklad med 
kaka, liiskedrycker och frukt. 

Efter barnfesten, utlottades en vacker 
duk, skänkt av en föreningsmedlem till 
förmån för Credos fond, vilket inbringade 
58 kr. 92 öre, 

Festen för de äldre började nu. Efler 
supen som s erverades vid småbord, utför
des musik, sång, skioptikonbilder förevisa
des och det gemytliga samkvämet varade 
till kl. 12 .  J. C. 

Vi få till alla, vilka genom gåvor bidriJ
git till julfestens lyckliga resu l la t  och· bar
nens glädje framför:1 ett hjärtligt tack. 

l\falmö elen 12  januari 1 923. 
Sankt Lazzrentii Gilles Sturelse. 

Crellos Fond. 
Transport . . . . . . . . . . . . .  . 
Räntor för 1 922 
S : t  Laurentii Gille, Malmö 
Föreningen Sursum Corda.  

kr. 
)) 

)) 

7,082: 85 
195: 02 

58: .92 

Stockholm . . . . . . . . . . » 25: -
Summa k_r_o_n_o_r- =-7 ,-:c3c::6:--:-1-: --:c7-=\J 

Revision. 
Underleclmade, av Hans Högvördighet 

Ärkebiskopen utsedda revisorer att gran
ska Credos, Katolsk Tidskrift, och Cred.os 
Fonds förvallning och 1:iikenskaper för. ti· 
den 1 jan.-31 dec. 1922, få efter verk
stiillt uppdrag meddela: 

Vi hava egnorngått räkenskaperna med 
därtill hörande verifika tioner, inventerat 
bankräkningar och hava funni t  allt i god 
ordning samt förvaltningen skött  med stor 
skicklighet  och omtanke, varför revisionen 
ej givit anledning till någon anmiirlming. 

På grund hiirav få vi tillstyrka, at t  .Re
daklionskommitten beviljas full och lack0 

sam ansvarsfrihet för förvallningen under 
liden 1 jan.�31 dec. 1 922. 

S toclfäolm den 4 febr. 1923. 
A. Meyer. G. Håkansson. V. Salmson,: 
I anslutning till ovanstående revisions

beriittelse beviljar jag Credos, Katolsk 
Tidskrift, Redaktionskommitte full an
svarsfrihet för tiden 1 jan.-31 dec. 1922. 

S tockholm den 5 febr. 1923. 
f Albertzzs Bitter. 

För intresserade fas ta bidragstecknare 
finnas de reviderade räkenskaperna utlag
da till påseende å mottagningsrummel, 
Götga tan 46, under liden 17-25 febrnari .  



FEBRUARI 

i Torsdag. St. Ignatius. Biskop. Martyr. 
2. Fredag, Ma:rie Kyrllmgång (Kyndels

mässa). 

13. 'fisdag. Ferialdag. 
14. OnEdag. Asirnnsdagen. 
15. Torsdag. St. Sigfrid .  Smålands Apostel. · 

3. Lördwg;. St. Blasiu.s. Martyr (Bläse- 16. Fredag., Ferialdag. 
i i7. Lördag. Ferialdag. 

18. Söndag. Första i fastan, 

19. Månda,g. Ferialda,g. 
20. Tisdag. Ferialdag. 

mässan) .  
4 .  Söndag. Sexagesima. (St. Ansg,ar, Nor-

dens Apostel.) 

5. Måndag, S :ta Agatha. Jungfru. Martyr. 21. Onsdag. Kvatemberi'astedag. 
6. Tisdag, St. T!tus. Biskop. Bekännare. , 22. Torsda,g. Ca.föedra S. Petri Antioohire. 
7. Onsdag·. St. Romualdus. Abbot. 
8. Torsdag. St. Johannes ,a,y Matha. 
9. Fredag, St. Cyrillus av Alexandria. 

Biskop. 
iO. Lördag. S :ta Soholastika. Jungfru. 
11. Söndag. Fastlagssöndagen, 

12. Månd�g. Serviter.ordens sju ihe1iga, 
stiftare. 

Till paramenterna kunna förutom de 
redan förul omnämnda trenne föreskriv
na altardukarne räknas de till kalkens ut
styrsel nödvändiga artiklarna: Pur.fikato
riel, en liten linneduk för kalkens avtor
kande och rengörande, samt avtorkandet 
av prästens läppar och fingrar, som kom
mit i beröring med det hel.ga blodet. Den 
är mestadels försedd med ett utbroderat 
kors för att ej förväxlas med »Lavabo"
duken, varpå prästen torkar sina fingrar 
vid handtvagningen efter offringen. 

Corporale kallas den fyrkantiga duk 'lV 
linne på vilken Corpus Christi, Frälsa
rens hel'ga lekamen och kalken med hans 
heliga blöd vilar på altaret. Själva kal• 
ken övertäckes för att förhindra främ
mande föremål och insekter att falla däri, 
med en liten kvadratformig styvt stärkt 
linneduk, palla. Corporale och palla sym
bolisera och erinra om de bindor, i vilka 
den heliga Jungfrun svepte den nyfödde 
Frälsaren samt de linnedukar, i ,;ilka 
Hans heliga lekamen lades i graven. 
Corporale förvaras då det under den h. 
mässan ej är utbrett under kalken i ett 
fyrkantig! fodral av mässhakens m<tterial 
och färg, den s. k. bursan, som vilar på 
kalken, när prästen går från eller till al
taret. Bul'Sa kallas också det fodral vari 
prästen vid sitt bröst döljer det Heliga 

23. Fredag. Kvatemberfastedag, St. Petrus 
Damianus. Kyrkolärare. 

24. Lördag, Kvatemberfastedag. St. Matt
hias. Apostel. 

25. Söndag, Andra i fastan. 

26. Måndag. Ferialdag. 
27. Tisdag. Ferialdag, 
28. Onsdag. Ferialdag. 

Sakramentet eller den heliga oljan då han 
ej offentligt utan på ett mindre i ögonen 
fallande sätt därmed måste begiva sig till 
en sjuk för att meddela honom Kyrkans 
tröstemedel. Bursan för det H. Sakramen
tet är av vitt, för elen h. oljan av vio
lett siden. - Mässkalken döljes före off
ringen och efter kommunionen helt och 
hållet. uv en duk, velum, av mässkrudens 
färg. Den betecknar den vördnad man 
är skyldig det heliga käril, som är be
stämt för den heliga tjänsten och Kristi 
hel'ga blod. Den sinnebildar även det 
förborgade, oulgrundliga och obegripliga 
i de heliga offerhemligheterna. Samma 
betyde],se har även den lilla sidenmantel 
varmed spiskalken i tabernaklet överhöl
jes och kännetecknar densamma även att 
det h. Sakramentet befinner sig i Ciboriet, 
varför detta, då det iir tomt, ej bör vara 
överhöljt med manteln. 

Till de kyrkliga paramenterna kunna 
vi slutligen räkna även de kyrkliga fanol'
na, vilkas symboliska betydelse är att på_ 
minna oss om den ed vi i dopet genom 
våra faddrar och sedan själva vid dö
pelseförbundels förnyande svurit Kristus 
och Kyrkan och vilken vi, vid Bekräftel
sens Sakrament vordna Kristi stridsmän, 

: äro skyldiga att hålla gentemot vår fält-
, herre Jesus K•ristus. S. N - k. 
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