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TVÅ BREV FRÅN GREGORIUS VII.
skattkammare. Emellertid, på det
Gregorius Biskop, Guds Tjänares
Tjänare, sänder svearnes ärorik,e I att I måtten beskäras den krist
Konung sin h�lsning och aposto
na religionens och lärans nåd i
ett ännu rikare
liska välsignelse.
mått, är det vår
. Alldenstund det
önskan, att Eders
har · kommit till
vår vets'kap, att nå
Höghet sänder nå
gon biskop eller
g�i Guds ords tjä,
någon annan vär
nare ha,,a · beträtt
dig andlig till den
ditt rikes jord, vilja
Apostoliska Stolen,
vt ej låta �pers
'Vilken både kan
:ffiirlighet varn i
göra oss underkunokunnighet om, att
niga
om
edert
vi ,högelig,en hava
lands
säregenhet
,fröjdats · häröver i
och edert folks
Herr.an. Dessutom
bruk och seder och
ajt vi pysa den fas
sedan till eder med
taste tillförsikt om
föra apostoliska föratt frälsningen skali
0'1:dningar, fullkom
varda eder given.
ligt utrustad med
Såvida
nämligen
förhållningsorder i
den franska Kyr
alla frågor. Under
kan icke har uµ
S. Gregorius VII.
tiden mana vi dig,
dervisat eder med
att din vishet måtte leda och styra
främmande läror· utan fastmera
ditt ril�e, som blivit dig anförtrott,
vi�a�e
åt eder har öv�rlämnat
.
den hiilsqsamma lärdom, som hon
i endräktens och rättvisans hägn
själv har fått mottaga från sin
och att du måtte outtröttligen strä
moders, den romerska Kyrkans,
va att, medan du övar dig i alla
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dygder, sålunda beva,ra fredens rät- ,
tigheter och jämnlikhetens fördel:.
ning, att du genom dina omsorger
för ditt timliga välde må förunnas
att få mottaga det evigas trygghet.
Och att du må aktas värdig att vid
den yttersta domen med .de rättfär
diga få hörn det av· all sällhet upp
fyllda ordet: »Kommen, I min Fa
ders välsignade, och tagen i · besitt
ning det rike, som eder är tillrett
alltifrån världens grundläggning.»
Givet den 4 oktober 1080.
Gregorius VII, Påve, sänder go
ternas konungar och folk sin häls
ning oc:p. apostoliska välsignelse.
Vår .Broder, eder högvördige Bi
skop har ·· under sitt ämbetsenliga
besök i Rom för oss omtalat edert
folks nyligen timade' omvändelse,·
nämligen huruledes det har övergi
vit hedendomens mörker och kom
mit fram till· den kristna trons san
ning. Hä,röver hava vi mycket ·fröj
dats i Herran och tacka nu av våi·t
innersta hjärta honom, som förbar
mar sig över alla, att han har värdi
gats besöka edra själar med ,sitt ljus
och återföra ,eder från mörkret till
dagen, från :döden till livet, han,
vars godhet yarar evinnerligen. Men
på samma gång hava vi bönfallit
hans outgrundliga barmhärtighet
och vilja även framdeles enträget
bedja, att han ville förunna eder,
först att i detta livet tillväxa både i
trons nåd och i goda gärningars
frukter, och att sedan i den tillkom
mande världen få räknas till helgonens skara.
Dessutom, mina äls, kade, förma
na vi eder med den heliga romerska
Kyrkans myndighet, vilken av Fräl
saren blivit oss - fastän ovär, dig i apostlarna Petrus' och Paulus'
ställe anförtrodd, att I betänkande
detta flyktiga liv·s ovisshet och de
timliga
tingens och fröjdernas
bräcklighet, förakten allt detta och
ihågkommen att städse höja edra
sinnen till det, som skall evigt för
bliva och som i sin härlighet ej kan
rymmas i människors trånga tan-

,kar och önskningar. Sträv·en efter
att ständigt hålla vid makt inbördes
säinja och kärlek! Varen iwiga att
visa Kyrkan ära, de fattiga och be
drövade medlidande, prästerna och
än mera biskoparna, edra andliga
fäder, vördnad och lydnad! .Även
ledes skolen l giva dem· tionde både
för deras eget uppehälle och för
kyrkornas och . de fattiga:s behov.
Och detta bör icke synas någon be
tungande att offra tiondelen av allt
åt ,Gud för den ädlaste delen av
edert väsen, nämligen för eder
odödliga själ, då det gives flera folk
slag, som av sina lagar tvingas aU
utlösa . tredjedelen av allt vad de
äga åt sina hustrur för den dödliga
kroppen.
För övrigt skolen I med eder själs
alla. krafter sträva efter, att I,. vilka
liksom varit de sista både till bo
ningsort och tidpunkt, som ingått i
Her,rens vingård, likväl gjort eder
• förtjänta att, fastän I kommit i den
elfte timmen, få mottaga samma
dagspenning som de första. Leven
jämväl så, au liks01;n vi högeligen
hava fröjdats över eder företrädares
goda rykte, även dett allmänna om
dömet om edert. ni och eder ,red
lighet måtte glädja· oss såsom vi
önska. Emedan vi emellertid. hålla
före, att I såsom nyomvända ännu
ej hava inhämtat tillräckligt om
den kristna trosläran, är det vår
önskan, att I ofta sänden edra kler
ker till den heliga Stolen och sör
jen för, att sådana män skickas till
oss, vilka både äro ägnade att mot
taga en mera ingående undervis
ning om den heliga romerska Kyr
kans seder och bruk och att sedan
sålunda undervisade även på ett
vist och hälsosamt sätt meddela
eder vad I haven att göra. Givet
i Rom.
Den store bekännarepåven Gregorius
VII upphöjdes i april 1073 på Petri stol.
Credo firar detta stolta 850-årsjubileum
genom att ur glömskan framdraga ovan
s!ående intress.anta brev, som vältaligt
vittna om den imponerande kyrkofurstens
intresse också för vår.t avsides liggande
land.
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EN KEJSARES SISTA DAGAR.
Credo har av en det forna österrikiska
kejsarhovet närståend,e person satts i till
fälle aH. offentliggöra följande .utdrag .ur
brev från det Iandsflyktig:;t kejsarparets
trognaste vänner, vilka varit åsyna vittnen
till Karls av Ha:bsburgs sista sjukdom: och
död, som· ju tima,t i april månad 1922.

Ur: ett brev från ärkehert1ginnan
Marie Therese till hennes dotter, är
kehertiginnan Maria Annunziata 5
april 1922.
- --'- - Ända till de sista ögon
blicken 'vorO'vi uppfyllda av tillför-

kande kraft och de nådegåvor, som
det· för övrigt skänker. · Karl v�r
därunder mycket lycklig'. Han syn
tes ' strålande glad och alltigenom
andäktig och lugn. För att förbe
reda sig ·väl hade han förut bik:.
tat ...Fastän han led mycket bä
de av andnöd och andra smä,rtor,
hade han dock aldrig någon känsla
av att . slutet närmade sig. Först
på lördagen, halvannan timme före
sih död, vaknade han till medv,etan-

Unik foto(Jrafi av exkejs'm.' Karl med familj, taget strax före hems sist(l
,
··
sjukdom.

sikt och hopp; det gjordes också
allt som stod i mänsklig makt. Lä
karna voro skickliga och samvets"
g,ranna och verkligt .väl skolade.
Fastän dubbelsidig lunginflamma
tion konstaterades den 27 (mars},
hoppades· likväl läkarna med be,..
stämdhet, att sjukdomen sk. ulle få
ett . gynnsamt förlopp, så mycket
mera som alla influensafall här un
der deUa år varit ytterst lindriga
och intet enda haft dödlig utgång.
Någon försummelse plev ej begån
gen.. bå läkarna . den 27 upptäckte
lunginflammation, lät Zita telegra
fera till doktor Delung .. . .På af
tonen den. 27 mötfog Karl den: sista
smörjelsen, men detta skedde mest
med tanke på detta sakraments lä-

de därom,..Med heroisk .undergiven
het underl�ast_ade han sig då helt
och hållet Guds vilja. Det föreföll,
som om han fått rnoth,i.gn en inre
upplysning, ty plötslige,n uppväckte
hä.n ånger qch syndasmärta,: anb�
fallde Zita . och· alla barnen, som
han i tur . och ordning nä1�mde . vid
namn, åt Gud och tillade: ?>Bevara
dem till krppp _och sjäL Låt ,dem
.hellre dö, än..att de någons�n få för�
olämpa dig genom någon . svår
synd. » :Därefter sade han,: »Jesus,,
för d,ig lever jag, Jesus, fö,r dig dör
jag.Jesus, din vilja må ske både i
livet och i döden.» Och alldeles
särskilt tydligt . och med stort efter�
tryck: » Herre, din. vilja ske: Amen:
Kom, kom, o Jesus!» Innan han än-
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nu uppväckt ånget, hade han bett
med djup frmeriighet: » Kåre Fraf.:.
sare. O .rµ det är din vilja, så gör
mig nu fi;isk)> , och efter en stund
sade han .halvhögt: » Hör mig, hor
mig, käre Frälsare ! i) Når Zita upp
manade honom att inte anstränga
sig för mycket nied bedjande utan
endast föreställa sig, att )> Frälsaren
är här och håller dig i sina armar.
Tänk blott på det och överlämna
dig helt åt honom» , så svarade han:
)) Ja; i Frälsarens armar är jag Sl'llr
ten lilf som du. Dll. och jag och .de
kära barnen I )> På lörcfagsförmidda
gen kl'oclfa1t 9 kom patet Zsambl'>ki
med det he'ffga" S alh'arrrenfet upp ti11
Karl · han· hade' då korinrtunfoera-f
varj; da:g aHtsedå1t söndagen. Då
pater Zsan'Jilioki sertai'e föreslog att
även giva höµö1n' nattvarden som
vandtingsbröd och Zibr frågade ho�
nom bli).' dehä, så nkkade ha::rr rried
huvudet. . Zifa. som trodde, att han
kanske fnte hade förstått vad ll0'1i.
menl;l}die,' frågade :. )> Vill du verkligen
kommunfoera: nu·? »
Med: ett ut�
tryck av starka�te längfan svarade
han : · » 0 ja,, det längtat jåg. så för:.
färligt efter att få göra. »
Undet den sista: natten svarade
han Zita med anledning av ett ytt
rande, som hon hade fällt : )>Min he
la strävan går ut på att i allting
klart förstå vad som är Guds vilja
och sedan rätta mig därefter så full- ·
kömligt som möjligt. » Sam1ha natt
sade han också eh gång· tili Zifa:
)) jag måste lida mycket, för att mi
na folk åter skola finna varandra.))
Han var överhuvud oavbrutet upp
tågen av tankar rpå det gamla: lan
&t ; det var han hela tiden och när
han de sista dagarna ibland y,rade;
så talade han nästan alltid om dem
därhemma. Han ville ordna, hjäl
pa och göra
allting bättre. Under
i
denna td märkte man t'ydliga:t e. än
någonsin, au Ifatl va+ en helig man,
som vi nu skulle anropa om förbön.
Fölket hår vördar honom också
som ett helgon. Hans egna under
säfät hade icke kunnat' visa varma
re och djupare sorg och deltagande
än · våta grannar· i landsUykt'en.

Mert Zita: ä<i· också en' fr0m kvinna.
Hon liar · va_rrit övermänskligt stor i
sin uppoffrande vård dag och natt.
Först de sista åtta dagairna tillät
hon gl'evinrtän MenSdörff att under
eh del av :riåtfeh övertåga sjti.kvär:.
den ; hon själv lade sig p:.1 en sang
bredvid Karls men steg, gång på
gång upp för att hjälpa honom med
omslag och annat. Också nu är hon
alltjämt lika heu�dransvärd, så helt
och hållet undergiven Guds· vilja.
6 April.
I gåi· va� begravningen, bisättning
i den nya vallfartskyrkan på berget,
i ett av d'.ini.na kyrkas· sidkapell un
der . eU altate', BISköpen väfsigna
d'e forst föi+ f kap'ellet liket öch led
sagade sedar,:· rne·d hiela: sitt präster
sllrup• och: e:n män:g'dl mitrrniskor kis
tan' Vill kyrkan'. Eff stycke av vägen
gfok Zifa nred a:I1a> barnen och mig
jaThte de båid a< d<a:meimtt Almeida,
dölfa Consfanfä Och greve Karlolyi
Tuakom kistah. Mett sedan sfeg hon
och . Ottö, upJ>' i, ert' automobil ; jag
for fillsannhällS· m:-tid1 Mil.di, Robert
och; gtevl'fihan' Vfcf6itiä i eh annan.
Vi fot6 en a:n11�rr väg till kyrkan
och invånfade fo1mfol' d'ensa:mma
protessioneris' a:nko'rnst. Ifa1-l h ade
först klockan 1/210 blivit lagd ned
i kistan; fÖtut had'e' han vilat i sin
säng i dödsrummet iklädd uniform.
Hela tiden var hans ansikte oför
ändrat och utomordentligt vackert.
tl'en stackars lille· Robert, söm un�
det den första d'agen, då Karl än
nu ej var rakad, hade varit lit'et
rädd för honom, frågad'e : )> Hur hat
pappa blivit så våcRet?' Jag liar
aldrig förr sett honom så vacker. »
Karl såg alldeies ut som hans f'ar i
sina unga dagar.
Från 10 fin 2 låg Karl lil{. i vårt
eget kapell. Vem söm ville fick
komma ditin; och fastän mänrti
sltörna endast helt hastigt gfogo :för�
bi likldstan ocl'i. st'änkte vigvatten
på den döde, kunde dock omöjligen
alfa som stödo' utartför och vanfad,e
hinna: in. Itlocfran · ½3 måste lta'""
peilet ·Stängas, då dödsma:Skerr tpgs.
Nrärtnisltorha vöro undetligt still�
samnrn. D'e stodo alfdeles' tysta
1

utai;iför. och vä:t;1tade, tills det skulle
bl� ,c,leras tur att l:>Hippai;, in. Man:
hörde inte ett enda pögljutt ord och
flera gräto bittert.
.AJfärerna i :Funchal voro stäng
da . 1.p1der de förl;,ta sorgedagarna.
Ur ett br, ev från grevinnan Victo�
rim Mensdorff till hennes moder.
9 april 1922.
Efter alla dessa sorgedagar vill
jag sända eder en noggrann berät
telse, ty ni tänker säkert alla ofta
på vad vi här ha fått genomgå.
Den 24 mars förde vi vår hus
bonde · ned i ett soligt rum. Men
tyvärr sken solen icke fram ett €n'
da ögonblick under de tre veckorna
han låg där. Men •rummet var i alla
fall stort och rymligt. Ärkeherti
ginnan och jag ordnade det riktigt
vackert och hoppades, att allt dock
till slut skulle vända sig till det
bästa . . .
Då jag på morgonen tvättade ho
nom, sade han : » Är det icke lyck
ligt, att man kan ha ett sådant för
troende till Jesu hjä-rta? Ja, an
nars skulle man inte kunna uthärda
allt detta. » Detta sade han så vac. kert ocµ fromt, att tårarna kommo
mig i ögonen, och µ:nder deU:
. före
vändningen, att jag måste hämta
J;ians Jesu-hjärta-bild, gömde jag
mig bakom den spaIJ.ska yäggen.
Han bad så mycl�et ; ofta måste vi
säga till honom, att · han i'.iite · fick
anstränga sig för mycket me.d bön.
Också under den natten bad han
och blickade d:'\. oavvänt upp på det
stora korset, som vi hade hängt upp
på vägge:n. Ofta bad han också av
hela sin själ för Kyrka:ns återför
enande i det g,::i.mla landet, · ty ;de
många avfallna beredde honom bitter smärta. - - �
Klockan 2 på natten måste jag
giya honom en ny insprutning. Nu
vi}Je han åter bedja. · .Jag hjälpte
ho.nom att knäppa händerna. . Efter
en stund s;ide jag: » E;rs Majestät
m�i;,te nu vil:;i ut och sova, i m6rg9P'
kunna vi · fortsätta. med bö:nen. ))
Men han svarade : ))Ack, jag har så
mycket att J;>eqjp.. om. )) :Framemot
morgonen blev . hjärta� åter svagt.
.

�äkan:ia kommo, men qe gåvo pu
mtet hopp. E.n av dem Sf].de till
mig : ))Nu kan det på sin höjd ya.ra
två. timmar till. )) . Jag �--ände det
som om hjärtat hade stannat av för
tvivlan. Klock.an var just .8. StrU:x
därdter kom pater Zsamboki upp ·
med det Allraheligaste, och ställde
det i rummet. Vi bådo alla ; vår
stacl�ars gode husbonde låg och ro.ss
lade i sina kuddar. Än ville han
ligga · högt än lågt ; slutligeO: sade
han : )) J�_g håller så mycket av mwa
barn. Alskade, vad skola vi göra
med den mipste? Nu gåi' jag hem,
l�ära hustru, jag skulle vilja gå hem
isällskap med dig. Jag känner mig
så trött. )) Då jag ville flytta ho11om i e�t bekvämare läge, sade p.am.
blott: )) Alslrnde, du måste hålla fast
mig. )) l,)å satte hop. sig på säO:g
�a�ten och höll den tunga kroppen
1 sma armar ända tills över tolv.
D �n bilden kommer jag aldrig att
glomma. Det var så gripande att
se hen1;1e, rodnain<le av ansträngnin
gen, fnsk och ungdomlig hålla den
döende mannen i sina arniar.' Han
samtalade
mycket med henn�.
Bland annat utbrast han: )) Jag lider
myck��' ja, jag . måste lida s.å myc
ket, for att mma folk åter skola
samlas. )> Han blev nu allt svagare
och svagare, pulsen började flyga
1qed mell�:n. 140 och 150 slag'.i mi
nuten, temperaturen steg tHl 39, 7 ° .
A !la. bådo i kapellet och hoppades
pa ett under. Ingen kunde tro, att
han snart skulle dö. Vi läto honom
inandas syrgas för att underlätta
andhämtningen, men . vi hade en
dast fyra s_äckar tillhands. Därför
måste oupphörlig.en två av de�sa
fyllas nere i staden och bäras upp
till oss. Sålunda gicl). all syrgasen
åt, och vi voro utan medel [!.tt lin
dra de sista ögonblicken för honom.
Mellan 1 1 och ½12 åtedick vår
husbonde för en kort stund medve. tl!.ndet o�h mottog då den heliga
kommumonen ; han var s:å lqgn och
älsklig och blicli:.a-de med störstl!. an
dakt l.l.PP mot det heliga Sakr�men�
tet. Till slut s ade han: )>Jag för�
m;'\J jp.te m�r. JfJ.g är så trött, )> Så
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gingo minuterna, jag hoppades lik
som alla de andra på ett under el
ler att Herren snart skulle förlossa
honom, ty han måste lida förfär
ligt.Han bad oavbrutet : » Jesus, för
dig lever jag » och andra böner.»Herre ske din vilja.» Framemot
klockan 12 ropade han: » Otto! » och
jag skyndade att hämta den lille
gossen, · som kom in med Therese.
Den lille låg på knä bredvid sin mo
der ända tills fadern hade dragit sin
sista suck. Klockan var då 23 mi
nuter över 12. · Han dog så lugnt i
hennes armar. Vår husfru är be
undransvärd; hon är fullkomligt
behärskad, men tårarna ·rinna oav
brutet ned för hennes kinder, oav
brutet hade hon bett högt tillsam
mans med honom. Då allt var över
- jag hade då länge inte kunnat
känna med min hand, att hans

hjärta slog - - föll hon på knä.Jag
fattade · hans händer och knäppte
dem samman. Dell' blick, som min
fru, den arma, övergivna hade kas
tat på mig, då de sista andetagen
drogas, skall jag aldrig glömma.
Hon frågade mig : » Finns det då in
te mera någon hjälp? » Jag kunde
endast skaka på huvudet. Så g,rymt
förekom mig detta. Det gjorde mig
så fruktansvärt ont om henne, och
likväl är hon genom sitt lugn ett
exempel för ·oss alla. Men en sak
kan jag bestämt säga.Vi ha ett hel
gon till i himlen. Han var för god
för denna vädden, och Gud ville
ha honom upp till sig. .Men hon,
vår stackars fru, måste härnere
dricka ut smärtans kalle Nedböjd
av smärta blickar .hon omkring sig
som ett skrämt rådjur och är rädd
för att vara ensam.

CREDOS POST.
BREV FRÅN RYSSLAND.
Från en rysk Yän, som helt naturligen
önskar Yara obekant, har Credo fått mot
taga följande tidsbild från det röda :r.ar
riket.

Det ryska folket utkämpar sedan
fem år en blodig kamp om sina
högsta och heligaste värden, religio
nen ·och Kyrkan. Bolsjevismen har
förföljt Kyrkan med ett raseri, som
vi endast känna till från en Hen
·T ik VIII :s eller en Neros dagar.Nya,
alltmera skräckinjagande förord
ningar visa oss att bolsjevismens le
dare äro män, vilka med all makt
vilja tvinga det ryska · folket in un-

der ett mot religionen fientligt väl
de. Bolsjevismens mål är ju ej en
dast ett socialekonomiskt, d. v. s.
höjandet av a·rbetareklassen, utan
i ännu högre grad genomförandet
av en ny världsåskådning : full fri
het i äktenskapet, i skolan, i hela li
vet. Därför står det på dess pro
gram: Bort med den gamla kyrkan,
bort med religionen! Religionen är
opium för proletariatet ! Detta skne
vo bolsjevikerna på en husvägg
mitt emot den nisch· i Moskva, där
den iberiska madonnabilden for
dom stått.
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Redan det första officiella dekre
tet, som av folkkommissariatet rut
gavs den 23 januari 1918 tillkänna
gav den anda, som behärskade bol
sjevismen. Dekr,etet skiljer Kyrkan
från staten och skolan från Kyrkan.
Visserligen tillförsäkras den enskil
de i § 2 samvetsfrihet och i § 3
får vm· och en rätten att antaga en
bestämd trosbekännels•e eller ej.
Den offentliga religiösa verksamhe
ten inskränkes däremot betydligt,
Ingen officiell fest får bära en re
ligiös prägel (§ 4 ). Att störa det
allmänna lugnet �enom något slag
av lrnlthandling är förbjudet ( § 5 ).
I officiella dokument skall varje
uppgift om trosbekännelsen ute
lämnas (§ 6 ) . Domstolseden avskaf
fas (§ 7 ) . Den nionde paragrafen
förbjuder _att meddela religionsun
dervisning i stats- eller privatsko
lorna, men tillåter densamma i fa
miljerna. Kyrkan förlorar ägande
,rätten (§ 1 0 ), kyrkogodset förlda
ras för statsegendom (§ 1 2 ) och
varje insamling för kyrkliga ända
mål blir strängt förbjuden (§ 1 1 ).
Ett steg längre på förföljelsernas
väg !betecknar en instruktion av ju
stitiekornmissariatet · av den · 24 au
gusti 1918 » angående sättet för
skilsmässa mellan stat och · Kyrka» .
Prästernas egendom skall n u även
överlåtas till kommunens och bon
derådets förvaltning. Detta får stäl
la en del därav till förfogande för
kultändamål ; det övriga kyrkogod
set skall indragas av den kommu
nala förvaltningen. Församlingens
dopböcker skola lämnas till ombud
för råden. Prästen förbjudes att i
något officiellt dokument göra an
teckningar om dop, äktenskaps in
gående och skilsmässor. Till slut
förnyar instruktionen förbudet mot
religionsundervisning i skolorna
och · förklarar de kyrkliga läroan'
stalterna för statsegendom. Samti
digt utkom förbud mot att företaga
offentliga religiösa funktioner t. ex.
jordfästningar ·qch processioner el
ler att uppställå religiösa bilder till
vördande.
Genomförandet av dessa dekret

urartade inom kort till regelrätta
plundringar och förföljelser. Utan
betänkligheter stals det i kloster,
förvandlades kyrkor till butiker och
varulager. Katolska barnhem för
klarades för statsegendom och p1;äst
semina-riet i Petrograd omändrades
till ett judiskt barnhem. Vid be
siktning av de katolska kyrkorna
uppträdde kommissarierna, mesta
dels judar, med frivol oförsynthet.
lcke ens inför tabernaklet gjorde
de halt: med hatten på huvudet,
cigar,retten i munnen, kunde man
se dem öppna tabernaklet. De for
drade av prästerna utlämnandet av
kyrkolböckerna och tilläto dem blott
att utdela sakramenten åt sådana,
som av sovjetregeringen erhållit ti�l
stånd dä•rtill. Man begärde att de
skulle välsigna äktenskap, varvid
en eller bägge av kontrahenterna
varit gifta på annat håll och fått
skilsmässa av sovjets myndighet.
Dylika krav kunde prästerna na
turligtvis ej uppfylla. Då begynte
man att fördriva dem från deras
församlingar.
Den som ,ej dolde
sig kastades i fängelse. Åndä till
altarringen trängde mördarna fram:
två präster blevo ihjälslagna, då de
läste mässan vid . altaret.
Allmänna blevo kyrkoförföljel
serna först år 1 919. Stormen vän�
de sig 11ärmast emot den schismati
ska kyrkan. En lång rad av dess
biskopar bleva skjutna, andra, �å
som t. ex. patriarken a;y Moskva,
tvungos att nedlägga sitt ämbete.
Man gick ibland tillväga med dju
risk grymhet. Biskopen av Woro
netz blev kokad i en stor kittel ;
därpå släpades poper dit och tvun
gos att förtära därav. På biskopen
av Ufa avskairs näsa och öron, drogs
ansiktshuden av, stacks ögonen ut
och den vanställde och misshandla
de mannen fördes sedan i biskops
skrud genom staden. Ärkebiskopen
av Smolensk skonades ej heller till
livet. Då skjutkompaniet redan
stod framför honom, höll kyrkofur
sten ännu en gåiig ett litet tal till
de röda soldaterna. Liksom gripna
av en plötslig vördnad, sänkte de
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srna gevär: en jude, som fanns i de
ras led, sköt den ärevördige bi
skopen.
Det katolska prästerskapet gick
det ,ej bätt're : det är omöjligt att
uppräkna alla andliga, som fängs
' lades, dönides till straffarbeten, slä
pades till Sibirien eller avrättades.
Allt detta var ej blott följden av
enskilda, kommissariers egenmäk
tighet och våldsamhet, hatet mot
religionen, förföljelsen mot präster
na var här icke nyckfullhet, utan
system. Ledarll!a av bolsjevikrörel
sen ingöto i massorna detta hat och
underblåste detsamma av alla kraf
ter. En broschyr, som år 1919 ut
gavs av bolsjevikrådet visar detta
så kfart som möjligt. I denna skrift,
som bär titeln » Religion och kom
munism» förlöjligas och förhånas
trons alla grundsatser. Enligt den
samma har Kristus öv,erhuvudtaget
aldrig levat ; bibeln är ett sammel
surium av uppdiktade historier ;
prästerna · äro blodsugare och kapi
talister ; religionen tjänar endast till
att lägga munkavle på folket.
I
den bolsjevikiska folkkalendern,
som utgavs i Petrograds nordliga
k.ommun år 1919, finna vi en arti�
foel, som på skamligaste vis förhå
nar Kyrkan. Förutom dessa offi
ciella skrifter, spridde man broschy
rer och tidskrifter i stor mängd
bland folket. På det mest cyniska
sätt anfallas däri både Kyrka och
präster ; karikatyrer framställa de
andliga som blodsugare, drinkare
och sedeslösa. I !biografer och på
teatrair gjorde man narr av allt he
ligt ; offentliga föredrag höllos mot
tron och medan den bolsjevikiska
pressen utgöt sitt hat mot religio
nen i en flod av skrifter och spridde
dem bland folket, så förbjödos alla
oliktänkande tidningar och skrif
ter; icke ett ,enda kristligt ord fick
tryckas.
Så såg den samvetsfrihet ut, som
1nan i ja.nuari HH8 högtidligt till
försäkrat varje statsborgare och
vilken prisats såsom revolutionens
]).ärligaste produkt.

Vi förbigå de grymheter, som
bolsjevikerna utövade emot präster
skapet vid sitt infall i Polen 1920.
Varthän de kommo var samma ha
tets anda i verksamhet, som även
de följande åren icke , vilade.
I
början av 1 922 upptändes den med
förnyad häftighet. Hade man för
ut tillåtit enskilda m edborgare att
i familjen eller eljest privat giva el
ler mottaga religionsundervisning,
så blev också detta genom dekretet
av den 5 januari förbjudet. Vilken
som helst religionsundervisning åt
personer under 18 år belades med
straff : § 12 1 i strafflagen bestäm
mer att » varje religions undervis
ning till minderåriga må sonas med
fängelse intill ett år » . Ett annat
bolsjevikiskt dekret säger katego
riskt : »Alla målsmän, lärare och
personalen i alla ruppfostrings- och
läroanstalter, skolor och barnhem
må underrättas om, att den, som
understår sig att meddela religiösa
tankar åt ba'rn , att tala med dem om
kyrkliga fester eller ledsaga dem
till · kyrkan, ej endast går förlustig
sitt ämbete utan också bestraffas
med hårt fängelse. »
Även i det inre kyrkliga livet
gjordes ingrepp. Ett
dekret av
°
kommissariatet befalIde » alla prä
ster och munkar att inför myndig
heterna till prövning förelägga kon
ceptet av de predikningar, som de
ämnade hålla före eller efter guds
tjänsten». Därmed blevo rådskom
missarierna, som ofta nog voro ju�
dar, censorer för de katolska pre
dikningarna, med fullmakt att för
bjuda sådana som ej föllo dem i
smaken. · Enligt § 124 i strafflagen
» ådömes vidare för hållande av re
ligiösa funktioner, upphängande av
religiösa tavlor ävensom utdelande
av r, eligiösa skrifter, hårt fängelse
intill tre månader eller böter av 300
rubel i guld » .
Den 1 8 februari 1922 utfärdade
centralinspektionsråd�t en . befall
ning till de kommunala råden att
lägga beslag , på kyrkoskatterna,
isynnerhet föremål av guld och sil
ver. som kunna undvairas vid guds-
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tjänsten: , För att bevara ett sken
av rättvisa vid ett sådant tillvägagå
ende förklarades att man därmed
skulle bekämpa folkets hungersnöd.
Samtidigt spriddes rykten, att prä
sterna icfoe hyste något intresse för
det hungrande folket och i · följd
härav vägrade att bistå det genom
att utlämna dessa dyrbarheter. I
verkligheten . vandrade skatterna i
kommissariernas fickor och bragtes
delvis av dem i säkierhet , till utlan
det eller användes där till propa- ·
ganda för kommunistiska ideer. Ett
exempel belyser med vilken gemen
het ibolsjevikerna gingo tillväga vid
indragning, en av kyrkoskatterna : i
Gatuczyn blev kyrkdörren uppbru
ten av en judisk kommissarie, som
borttog alla guld- och silverkärl,
själv öppnade tabernaklet, utströd
de det alliraheligaste sakramentet
på golvet och medtog ciboriet. För
att utverka att de heliga kärlen fin
go kvarbliva i kyrkorna, erbjöd den
apostoliska stolen regeringen en
summa penningar. Men bolsjevi
kerna uppgåvo ej rovet, och pressen
sökte förklara för massorna, att
man vore tvungen till denna åtgärd
för att hjälpa folket i dess nöd.
Redan länge hade man i både
kyrkor och kloster berövat helgo
nens ,reliker deras prydnader och
skändat dem. Kronan på dessa
våldsdåd var skändandet av jesui
termartyren Andreas Bobolas reli
ker ; han var i egenskap av natio
nalhelgon föremål för stor vö1rdnad
från folkets sida och hans reliker
förvarades i kyrkan i Polack. Bol
sjevikerna hade flera gånger för-

sökt att plundra den heliges grav,
men ej lyckats. Först den 29 juli
1922 uppnådde de sitt mål, · . Den
bolsjevikiska pressen redogör . qär
för med
stor :tillfiredsställels.e :
»Klockan 6 på n10rgonen den , 20
juli bröto några judiska . . kamrater
in i kyrkan i f>olock. De sprängde
dörren, som från kyrkan leder in i
den salige Bobolas kapell och lade
beslag på kistan med relikerna. Då
prästen frågade dem, på vems order
detta skedde, svarade de honqm
med kraftiga skällsonl ; en av dem
avfyrade ett revolverskott mot ho
nom, vilket tyvärr bommade. . Kis
tan lyftes upp och . bars ut till en
automobil. ,En kvinna, som pro
testerade , mot ett sådant helger�n
och en så stor orättvisa, blev: :\}ed'
klubbad med gevärskolvar. » , - �
Sedan transporterades kistan till
Witebsk, sannolikt till ett ryskt
museum.
.
. . .
Detta är ett av de sista våldsdåd,
som vi känna (rån det bolsjevikisl5.a
Ryssland. De underrättelser vi fått
emottaga om kyrkoförföljelserna
,
äro ju endast enskildheter; det me
sta ä:r ännu okänt. Rådsregeringen
låter högst obetydligt av, de sista
5 årens händelse'l· tränga till ut
landet.
Mycket av det, som , skett
i de ryska skogarnas djup eller i
fjäl'ran belägna provinser kommer
väl för evigt att bliva begravet i ens
lighetens tystnad. Den yttersta da
gen kommer först att . uppenbara,
huru mycket det kristna Ryssland
lidit . och kämpat för sin tro ; , d,e
namn skola då med heder nämnas,
som gått i döden för sin övertygelse.
i,

BREV FRÅN ROM.
Från e1i svenska i Rom, soni tecknar
sig »En tacksam åhörarinna» har Credo
mottagit följande skildring av en andakts
stund med svensk predikan, i det. lilla Bir
gittaklostret därstijdes.

En högtidlig oc;h oförgätlig an
daktsstun9, bereddes. de skandina
ver och isynnerh�t oss sven��,;ar,
som hörsammat Moder Abbedissans
vänliga inbjudan, OGh infunnit · sig
i det . lilla fridfulla Birgittaklostret

vid Via delle Isole 34 i Rom, sön
dagen den 2 1 januari.
Pastor S. Nordmark från S : t
Eriks kyrka i Stockholm höll då
en predikan på . svenska, som de
närvai·ande, såväl ,k.atbliker som
.
protestanter h.ade gott , aV att,, 11,ö{a
och kunde känna s�g uppbyggda av
och väl uppskattade. . , :Qet lilla ka
pellet var smyckat meå blommor
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och grönt, av Systrarnas kärleks
fulla händer och från det i trä skur
na altaret, ett ve1:k av Moder Abbe
dissans egen hand, strålade levande
ljus. Sedan Systrarna . sjungit en
hymn, framträdde pastor N. till al
farrunden och inledde sirr predikan
med de högtidliga orden : I Guds
Fadrens och Sonens och Den He
lige Andes Namn.
De orden hava vi alla hört sedan
vår tidigaste barndom, tyvärr hava
de kanske mången gång gått vårt
tanklösa sinne förbi, men jag vill
hoppas att så icke var fallet i denna
stund. Detta var vårt eget moders
mål, talat i en omgivning, som trots
många yttre olikheter vad natur
och dylikt beträffa dock ha många
och starka föreningsband i vårt
älskade, avlägsna fädernesland. He
liga Birgitta var ju en dotter av Sve
rige, varför finnes det ej en plats
i hennes hemland, där hennes ef
terföljerskor i vår tid kunna få bo?
Efter predikans slut, sedan den
gamla hymnen » Adoremus in . eter
num . . . » förklingat, ly�te offici
anten välsignelsen över de försam
lade och jag hoppas att det var

många av de närvarande, som kän
de stundens heliga allvar, då Mon
stransen lyftes högt över de böjda
huvudena. I det ögonblicket stod
så levande för min själs ögon vår
Frälsares ord till de Heliga Apost
larna: » Var två eller tre äro för
san1lade i mitt namn, där är jag
mitt ibland dem. »
Det var en sådan stilla stund,
som de behöva, vilka icke helt äro
fångna i nuets rastlösa ävlan, utan
också låta sina sökande själar, få
den vila och vederkvickelse de
trängta efter. En sådan tillflykts
ort undan storstadens larm och
bråk är det lilla Birgittaklosket i
stadens utkant, hit når icke gator
nas buller och oro, här kvittra fåg
larna i trädkronorna och här slog
nu vår nordiska taltrast sina drillar
i solnedgångstimmen, då alla Den
Heliga Stadens klockor ringde Ave
Maria.
Efter gudstjänstens slut voro alla
närvarande bjudna att intaga te ·i
parlatoriet, där Moder Abbedissan
själv, biträdd av några systrnr ut
övade den älskvärdaste gästfrihet.

CREDOS BÖCKER.
Marika Stjernstedt. U 1 1 ,aAlbert Bonniers
Förlag, Stockholm.
Ett litet tankfullt, energiskt bar
naansikte pryder omslaget av Ma-

b e 1 1 a.

rika Stjernstedts nyaste bok. Det
är Ullabella och hon är en bekant
skap värd att göra. Vid tre . års ål-.
der visar h.on sig redan med en viss
värdighet i berättelsen och har sin
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egen utpräglade personlighet: självs-,
våldig, oförvägen, men i grunden
så hjärtegod. Marika Stjernstedt
har skådat djupt in i barnets före
ställningsvädd och ger oss intagan- ·
de ögonblicksbilder därifrån. Det
är ej lätt för en moderlös varelse
att reda'. sig i livets brryderier, isyn
nerhet med en sådan far som Ulla
bellas. Men den präktiga barnskö
terskan, Malin, är hennes trogna
stöd och försöker uppfylla den döda
moderns önskningar vid ba'l'Imts
uppfostran.
Malin är ypperligt
tecknad : hederlig, i'ättfram, · litet
sträv ibland, men storslagen i sin
uppoffringsförmåga.
Fadern och häradshövding Nico
laus äro helt olika typer och stå i
verkningsfull kontrast till varan
dra : den förre en begåvad, glad och
sorglös natur, välver stora uppfin�
ningair och planer i sitt huvud för
båtkonstruktioner· på varvet, som
han satt i gång, men är oförmögen
att sköta ; därtill är han ohjälpligt
slösaktig.
Häradshövdingen där
emot är en dugande man och vän
skapen mellan dem brister, då han
förebrår dem andre ·hans oförstånd
och ingriper i varvets ledning. Till
slut är det dock Nicolaus ' som står
vännen bi, då han för sista gången
begär hjälp och det blir också han,
som för den stora uppfinningen
fram till seger.
Som en röd tråd går saknaden av
och längtan efter den döda modern
genom Ullabellas unga liv. Det ser
ut, som om hon osynligt vakade
över sitt barn och förde henne till
sammans med goda människor, vil
ka visa henne vänskap och delta
gande, då hon som bäst behöver
dem. Den värdefullaste av Ullabel
las vänner är dock Nora, lå'rarin�
nan, - och här kommer det katol
ska inslaget i boken - ty Nora är
en svensk konvertit. Hon · får lida
för sin övertygelse av sina närma-

ste, far o.ch syster ; men Ullabella
blir henne ett kärt sällskap och de
utbyta tankar och förtroenden.
» Nora berättar för Ullahella om
människor som levat i 'forna tider
och ända in i våira dagar och vilkas
tillvaro varit en enda ständig kamp
för det goda. De vöro hjältarna,
dem man borde efterlikna.» Hon
talar isynnerhet varmt och beund
rande om den helige Frandskus.
Och Nora lever också likadant som
hon lär. » Ullabella önskade .att hon
verkligen skulle lyckas b
, li tålig och
tapper, alltid blid och ändå fast,
liksom Nora. » En dag gå de till
sammans till Noras kyrka. » Fram
för altaret hängde en · 1iten lampa
med ljus i ett rött glas. Var det
inte som en bild av kärlek och för
tröstan som aldrig slockna? fråga
de Nora . . . Lågan påminde . . .
om vem som bodde här, samt bjöd
besökaren att sälla sin bön till all
bön och åkallan i alla liknande stil
la kyrkor över hela världen. » Nora
längtar till klosterlivet och hon får
även sin önskan uppfylld.
Med djärva, säkrra penseldrag
målar Marika Stjernstedt en situa
tion eller en karaktär. Hon är rea
list ända ut i fingertopparna, men
hon har tillika dikta-rens fina för
nimmelse för naturens och männi
skosinnets skiftningar i dur och
moll.
Beskrivningen på midsom
markvällen på Lindängen är säll
synt stämningsfull och äkta svensk,
en blandning av festglädje och ve
mod. Stilen är starkt personlig ;
språket är fritt och otvunget, kan
ske något väl otvunget ibland ; men
man har känslan av att det är le
vande människor, hon skildrar. Hu
moristiska anmärkningar göra bo
ken rolig och underhållande : den
har också av publiken fått det allra ·
bästa mottagande och utgår nu i sin
elfte upplaga. Som en tidstrogen
bild av våra dagars vardagsliv i
Sverige har den sitt kulturvärde,
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III. DEN UPPBRANDA LAGBOKEN.

, Den 10 deceinber 1521 hade
Luthers lij.crj�gar u,tanfö1:. Witten
beFgs Elsterport ruppsfaplat en väl
dig , bolrbrasa, vari också Kyrkans
lagbolc, Codex Juris Canonici, för
tård�s ay , lågorna under jubel och
vilda Jrnrhevalsupptåg från studen
ternas sjda. Själv ha<ie Luther, som
redan förut uttalat · sin längtan · au
snart få se papisternas misshagliga
lagar förvandlade till en röd hop
glöder, slungat påvens bannbulla in
i deima ovanliga lusteld. Denna
händelse betecknar hans definitiva
brott me,d Roin och kunde lämpli
g:a,re än avlatstesernas ,uppspikande
den 31 oktober 1571 användas som
utgångspunkt för reformations
fester.
Också. Luthers svenske översät
t�i·e Petri delade mästarens känslor
mot » påuans laghböker», vilka han
åter och åter förvandlar till aska i
eldiga polemiska skrifter. Redan
haD;s · · Förspråk tm Thet Nyia
'l'est:amentib ( 15 augusti 1526 ) rik
far ett maskerat angrepp mot dem
såsom » menniskiors läro, menni
sldors stadgan . I » Een skön nyt
tigh vnderwisningh» brännmärkes
kyrklig laglydnad som ))falsk dictat
andeligheeh . . Mer än 1/1 av skrif
ten mot Poul Helgesen : » Swar vppå
eft ochdstelighit sendebreff )) består
)>

av mot .Kyrkans Lagbok riktade
mordbrandsförsök, 0!3}J. av de )) Tolf
Spörsmål» artgåenc;le skiljeläror mel�
Ian katoliker och lutheraner, som
han själv formulei·at, vända d� sex
första . lner eller mindre direkt sin
spets inot .den kanoniska lagen ; det
sjätte lyder , allramest krigiskt: )) Om
noghot annat är gudz tienist än ath
man' holler hans bodh, såsom är
menniskiofunder the guqh intit bu
dhit haffuer. )) Lägger man härtill,
att han i sina skcriverier om sakra
menten, äktenskapet och klosterle
verne på var och varannan sida av
skjuter brinnande pilar mot papis
ternas lagar och bruk och att han
slutlig,en i en särskild utredning
)) Om gudz ordh och mehniskios
bodh och stadgan sökt uppbränna
»påuans fa.g hböken vid en lång
sam, allt förtärande eld, så måste
mån erkänna, att den outtröttlige
Petri varken sparat på bränsle eller
fnöske, näcr han i sin mån sökte för
vandla Kyrkans ))falska lagh)) till
en röd hop glöder.
Hur skall man kunna förstå alla
dessa P�tris våldsamma anfall av
pyromani, så snart Kyrkans lagbok
kommer på tal? Jo, han fordrar
bestämt, att de kristne endast skola
få ha en lagbok, och det är » Bi
blien)), som enligt hans obevisade
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påstående allena innehåller »gudz
oordh » . I » thet andeligha, som ·är
sielenes regement » , får ingen annan
lagstifta än denna heliga bok. Men
det underlig;i är, att Bibeln enligt
Petris system icke blott innehåller
alla nödvändiga kyrkolagparagrafer,
nej, den kan också tjänstgöra som
doma•re och till och med exekvera
straJfen i hans kyrkliga rättsord
ning: · den osynliga kyrkans folk
valda ledare få endast lov att pre
dika ordet, vilket sedan av egen
kraft lagstiftar, dömer eller straf
far allt eft.er behov. Kyrkans lag
bok däremot i.nnehåller till största
delen rent mänskliga . stadga,r, och
om sina medmänniskor . har vår
världsföi'aktande Petri · inga över
drivet höga tankar: » Hwrur och en
menniskia är lögnachtig, fåfengeli
gen, oförstondig och förgengeligen
som grääss.» Fördenskull äro män
niskors bud på sin höjd uthärdliga
i det ,rent världsliga regementet.
Inom » th en Christeliga forsamblin
genne » kunna de endast tålas 1 om
de ha det ändamålet att » ärliga och
sk.ickeliga tilgå skal» de kristna
emellan, särskilt för at den kära
nästan » icke' skal förarghas offuer
oss)) , Så beskaffade lagbestämmel
ser äro trots sitt mänskliga ur
sprung t.o. m. likställda: med Guds
ord, )) Som skickeligheet budhit och
förarghelse forbiudhit haffuen . Men
vad Petri under inga omständighe
ter kan tillåta, äro sådana paragra
fer i Kyrkans lagbok, som påbjuda
mågbon besynnerlighe gudz tiänist
( som man thet kallar) then ther
i�ke är j scrifftenne vthtrycht » .Ty
Gud tjänar man blott, när man
)) holler hans bodh » , och någon >) le
kamelige tiänish fordrar Herren ej
av oss, varför endast sådana kyrk
liga bestämmelser äro honom be
hagliga, som ä<ro )) wor nästa)) till
verklig nytta. . Här är det särskilt
Kyrkans ceremoniväsen, som Petri
vill förtära med sin vredes eld. De
delar av kyrkolagen, som icke hava
)) gudz oordh)) för sig, kunna av
vemsomhelst närsomhelst upphä
vas, . man tjänar icke Gud genom

att lyda dem, man syndar ,ej genom .
att bryta mot dem och Kyrkan har
ingen makt att straffa frigjorda an
dar, som sålunda visa dessa ))men
niskios dicht och funden) sitt
upphöjda förakt.
· En oemotståndlig bundsföryant i
sin förintelsekamp mot Kyrkans
laigbok tror sig vår svenske Luther
ha funnit i själve evangelisten Mat
teus, vilken i sitt femtonde kapite'l
har följande, av Petri ideligen cite'
rnde verser : )) Då kommo skriftlärde
och fariseer ifrån Jerusa1em till ho
nom och.sade: Varför· överträdå dina
lärjungar de gamles sedvänjor? Ty
de två icke sina händer, när de äta
bröd. Men han svarade och sade till
dem: Varför överträden ock. I Gucls
bud för edra sedvänjors skull? ( v.
1-3 ) .
I skrymtar,e, rätt profeterade Isa
ias om eder då han sade: Detta folk
hedra,r mig med läpparna; meri de
ras hjärta är långt ifrån inig; Men
de dyrka mig fåfängt, då · de lära
människors läror och bud (v. 7__:_9 ).
. Då trädde hans lärjungar fram:
och sade till honom: Vet · du, att fa.,
ri�eerna togo anstöt, när de hörde
detta ord.
Men han svarade och sade: Varje
plantering, som min himmelske Fa:..
der icke har planterat, skall uppryc-;
kas med roten.(v. 12, 1 3 ) , )>
>) Där kan Ni se)>, utropar Petri,
)> alldeles samma ovilja mot den pa
pistiska lagboken visas här av själva
Skriften som av mig och Luther.I
dessa verseT finns både nog med
bränsle och helig eld, för att strax
förvandla hela Kyrkans gamla lag
bok till en askhög.))
Imponerade både av Petris ord
s vall och av hans triumferande mi
ner vända. vi oss undrande till Pe�
trzzs för att efterhöra hans omdöme
i frågan. Vad · har väl den höge
apostlafursten, som av Mästa,ren fick
mottaga både himmelrikets nycklar
och makten att lösa och binda, att
anföra till sitt försvar mot den
vå\dsamt revolterande ))Stockhohns
Råå,dz Secreta·rius)) ?
Först och
främst frågar han sin opponent, var-
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av denne vet, att Guds uppenbarade
ord endast innehålles i Bibeln med
ignorerande av hela den muntlig!!
,traditionen. På denna avgörande,
grundläggande fråga bryr sig den
självsäkre Örebromagistern icke ens
om att svara. Vidare kunde Petrus
finna sig föranlåten att spörja, hur
Kristus i uppenbaT strid mot Petris
älsklingsteorier kunde våga att dels
säga till apostlarnas prim as : » Åt dig
skall jag giva himmelrikets nyck
lar » , dels försäkrra både honom och
de tolv utvalda, att allt vad de binda
på jorden, också skall bliva bundet
i himlen och att allt vad de lösa på
jorden, likaledes skall bliva löst i
himlen (Matt. 1 6 : 19, 1 8 : 1 8 ). Först
och främst » himmelrikets nyck
lar » , vilka här högtidligen till
försäkras honom, som är den klip
pa, va1på Kyrkan skall vila, av Ho
nom, som all makt är given i him
melen och på jorden. Skall det över
huvud vara någon mening med den
na liknelse, så måste väl nyckelmak
ten innesluta verklig regeringsmakt
(Jfr Is. 22 : 19, Uppb. 3 : 7 ) , och or
den lösa och binda kunna i detta
sammanhang blott hänföras till mo
raliska band: lagar, synder och
straff, varför apostlarna med Petrus
i spetsen här av Kristus beklädas
med just den myndighet: full befo
genhet att lagstifta, döma och straf
fa inom Kristi församling, som Pe
tri vill fråntaga Kyrkans ledare.
Och Guds Son ger med klara ord sin
sanktion åt deras lagar, domslut och
straffbestämmelser, då han förs-åk
rar, att allt vad de binda eller lösa
på jorden, också skall varn bundet
eller löst i himlen. Men Sanningen
kan aldrig uttala sig så tydligt, att
villfarelsens lärare icke finna någon
möjlighet att bortförklara dess ord.
Petri påstår med sedvanlig oför
skräckthet, att denna apostlarnas
» macht . . . at lösa och binda» en
dast » drabbar jn vppå synder » . Var
för denna omotiverade inskränk
ging? Och lika trosvisst utslunga,r
han det påståendet, att syndernas
förlåtelse allena sker » genom gudz
ordh » , .vilket ju uppväcker synda�

ren till ånger. och tro ! På liknande
sätt bortresonemr han övriga språk
(Luk. 1 0 : 16, Ebr. 1 3 : 17 ), som tala;
om de kyrkliga ledarnas makt och .
myndighet. Var oc};l, en förstår, att
man genom en dylik behandling av
bibelordet kan bevisa ungefär vilka
nyheter i läroväg som helst. Men
härtill kommer i praktiken den all
kyrklig ordning uppläsande verkan
av Petris dristiga bibelförklaringair.
Vi hava hört, att han endast tolere�
rar sådana kyrkliga lagbestämmel
ser, som behövas för att » ärliga»
och » skickeliga » skall tillgå i för
samlingen, så att ingen må »för-·
arghas » m. m. Här närmar han sig
åter den renodlade anarkismen.
Vad den ene anser » ärligt» och
skickeligt» , anser den andre för rra
ka motsatsen, vad som ,, förargar »
somliga medmänniskor, finna an
dra förträffligt. Åtskilliga kyrkliga
bruk och bestämmelser vill Petri
tydligen bibehålla endast för de
» oförståndiges » och » svages » skull.
Vilken » lööss grund» för framtida
kyrkolagstiftning ! Vi k atoliker hål
la före, att ingen av vår kanoniska
lags paragrafer är onödig eller onyt
tig, de bidraga alla till att vårt kyr
koliv blir »ärligt» och » skickeligt» .
Varför envisas då den fruktansvär
de Pet-ri att vilja bränna 1upp vår
Codex ?
På Petris sällsamma och opsyko
logiska ide, att människan genom
yttre gärningar omöjligen kan tjäna
Gud, endast nästan, vilja vi här icke
spilla många ord. Vi behöva en
dast nämna, att han bl. a. söker be
visa den med Kristi ord, att » de
sanna tillbedjarna skola tillbedja
Fadern i ande och sanning » ! Ej
heller ha vi här tillfälle att i detalj
ingå på de många bibelspråk
mot kraftlösa människostadgar och
mänskliga tillägg till Guds ord ( 5
Mos. 4: 2, 1 2 : 32, Ordspr. 30 : 5,
Kol. 2: 22, Gal. 1: 8, Uppb. 22 : 18
o. s. v. } , varmed Petri i sina skrifter
andligen vill tända eld på den för
hatliga kyrkolagen. De rikta sig
nämligen alla mot självutnämnda
storheter som judiska rabbiner, för-
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virrade judekristna, svärmiska irr
lärare - och varför icke också wit
tenbergska sektstiftare .,----- vilka utan
minsta laglig makt eller myndighet
söka påtvinga andra sina privata
ideer och föreskrifter som Guds bud
och heliga lagar. Till män som av
Kristus själv mottagit himmelrikets
nycklar tillika med makten att lösa
och binda inom Kyrkan, ha de tyd
ligen alls ingen adress. De av Petri
säirskilt framhållna delarna av Mat
tens ' femtonde kapitel synes huvud
sakligen brännmärka dels yttre
skrymtaktiga handlingar utan inre
fromhet ( » deras hjärtan är långt
ifrån mig » ) dels oberättigare män
niskopåfund med åsidosättande av
Guds bud ( » Varför överträden I ock
Guds bud för edra sedvänjors
skull? » ). Men allt detta brännmär
kes äv�nledes av Petrus och hans
Kyrka, vars av apostlarnas efterträ
dare stiftade lagar på intet sätt kull
kastas av dessa ord från hennes för
ste och störste lagstiftares m9n.
Kristi Kyrka har alltsedan apostlar
nas dagar stiftat lagar för de troen
de, vakat över dessas efterlevande
och straffat lagbrytarna. Detta er
kännes även av våra motståndare.
Och om rent världsliga myndighe
ters laga,r enligt Petris mening för
plikta oss i samvetet, så skulle det
väl vara den uppe och nedvända
världen, ifall de kyrkliga styres
männens bestämmelser ej skulle
äga samma kraft. Vad lagbrytarens
ställning slutligen beträffar - så
förklarar Kristus själv i Matt.
1 8 : 1 7 : » Hör han icke Kyrkan, så
vare han för dig såsom en hedning
och tullnär. » Och aposteln Paulus
utfärdar i enlighet med dessa Her
rens ord trots Petris protester i 1
Kor. 5 : 3--5 en verklig bannlysning.
Petri har knappast rätt, när han
påstår, att om Kyrkans lagar skola
hava förpliktande karaktär, skulle
det inte alls vara någon » skelweng »
(skillnad ) mellan dem och Guds
bud. Bland annat kunna de i mot
sats till Guds bud efter omständig
heterna ändras, men detta sker na
turligtvis genom de kyrkliga myn-

digheterna själva · och icke genom
första bästa klandrare eller . upp-.
rorsmakare. Vår lutherske cham
pion påsh\r naturligtvis helt frankt
i sitt svar på » första spörsmålet» av
år 1 527, att man (vilken » man» ? )
utan vidare kan ändra eller avskaf
fa sådana kyrkliga bruk och sed
vänjor, »som icke haffua gudz ordh
medh sich» .
Vi hava redan av denna fram
ställning märkt, att Petri trots de
många morska orden egentligen
verkar ganska obeslutsam och för
virrad i sina utredningar om kyrko
lagens vara el,ler icke vaira. Å ena
sidan vill han ju ej med ens ha bort
varje kyrklig ordning och alla yttre
ceremonier. · Hans lärjungar drevos
också av yttre omständigheters
makt till bibehållandet av en viss.
kyrklig lagbundenhet, vilken sår
skilt under 1600-talet gav stadga åt
den svenska statskyrkan och år
1 686 t. o. m. fick en egen lagbok
med ganska skarpa bestämmelser:
Men vad kan man väl vänta sig
för laglydnad av en kyrka, vars för
ste spiritus rector råder sina efter
följare till att av kyrklig lag » tagha
. . . så mykit oss sielffue synes och
läghligheten tilseger» ? I synnerhet
efter representations•reformens ge
nomförande år 1865 har laglöshe
tens ande framkallat · ett verkligt
kaos inom Petris kyrkoskapelse. In
gen revolterande ande i det nutida
Sverige behöver emellertid göra sig
besvär med att uppbränna 1686 års
kyrkolag. Ännu gäller den till nam
nat som svenska statskyrkans co
dex, men i verkligheten bryr man
sig föga eller intet om dess paragra
fer och bestämmelser. Den har med
rätta kallats » en lagbok i ruiner ».
Ja, Petri har lyckats förträffligt ;
laglöshetens ande · är nu överallt rå
dande inom hans kyrka. Förare för
främmande sekter inbjudas att för
kunna ordet från hennes förnäm
sta predikstol. Hennes tjänare giva
sin välsignelse åt odöpta männi
skors vigsel och sammanviga i up
penbart förakt för den av Petri
ständigt framhållna Guds lag från-
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skilda. Barocka påfund, oroligt ny
hetsmakeri, brist på ordning och
disciplin, planlöst trevande - så-'
lunda ter sig det kyr, kliga livet inom
s,venska . statskyrkan i närvarande
stund. Alla högkyrkliga och ung
kyrkliga · förbättringsförsök · · · äro, . . j ,
längden dömda att misslyckas inom
ett samfund, som är så andligt, att
det både vill vara osynligt och r, eda
sig utan auktoritativa ledare och ef
feldiva lagar.
Men Petrus? Hur har d.et då gått
med hans så ofta av Petri uppbrän
da, sönderrivna . och stympade lag
bok? Den tillhör väl numera helt
och hållet en svunnen tid ? Man
kunde svara: Den har kanske aldrig
varit s.å präktig som nu ; ·en frukt
av århundradens vishet och eda
i::enhet, klar och koncis, allmänt ruk�
tad och . åtlydd är vår Codex Juris
Canonici alla goda katolikers glädje
och stolthet. Petri anklagar den
papistiska lagstiftningen för att ha.,

va framkallat )) twedrächt » , varemot
hans eget arbete på att sprida lag
löshet och lagförakt framhålles · som
ett ypperligt medel för sann en
dräkts vinnande ! Vidare anser han
sin bevisning mot kyrkolagens rätt
mätighet , så bindande, , ))at allt , hel
uites macht skal icke ,kurina stå häi·
emooh . Det är nästan med ett ve
modigt löje, som man läser dylika
tankar vid årsskiftet 1529? Var
finnes nu · mest ))twedrächh vai,
mest )) endrächb , · i Petrus' laghund,:
na läger eller i Petris laglösa? Och
trots Luthers förtärande autödafeer
och Petris förintande kiritik går vår
kyrkliga lagbok alltjämt ut i alltme-:
ra förbättrade · upplagor. Medan
Petris skrift )) Om Gudz Ordh Och
Menniskiors , 'Bodh Och Stadhgar »
på sin höjd läses som ett kulturhi
storiskt · kuriosum från 1 520-talets
Sverige, är den uppbrända lag.boken
änmi' ert auktoritativ' ledare för mil
lioner kristna i all jordens länder.

SPRIDDA TANKAR..
Om den kristne.

En kristen är en människa , som strävar
att i sig återställa den ordning, i vilken ·
hon · i början av G�d skapades, den ord
ning, som synden kullkastat och som
Kristus å teT&tälLt.
Viljan underkastad Gud genom kärle
ken och alla böjelser lydiga under viljan,
det är, vad som utgjorde människans ur
sprungliga ordning. .
A:dam, olydig mot Gud ända dithän att
göra sig själv till gud, det är den gamla,
fallna människan; Kristus, lydig intill dö
den, det är den nya människan.
Människan födes med vilja,n böjd ifrån
Gud och med sina böjelser upproriska mot
viljan

Den kristne kommer i vänskapsföThål
lande till Gud genom nådemedlen och bö
nen och varder herre över sina böjelser
genom självförsakelse.
Att bedja och vaka äro cLe oundgängliga '
villkoren för .det kristliga livet.
En verklig kristen är en annan Kristus,
ty det är icke han, som I.ever, utan Kristus
i honom.
En kristen erfar ej . någon invändning
mot sin tro, så länge hans hjärta är oskyl
digt. Han börjar tvivla först, när han
erfar lusten att äta av en förbjuden frukt.
J. C. M o r o.
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rån Credos torn
Poiemkins kulisser hava nyligen
åter framtagits och förevisats vid
det » kyrkliga möte)) , som den 5-7
mars avhölls i Stockholm. Då Ka
tarina Il av Ryssland skulle resa
och bese en i själva verket förhär
jad och vanskött trakt av sitt rike,
hade som bekant hennes gunstling
furst Potemkin för att skona sin
höga härskarinnas känslor i förväg
låtit ställa: upp kulissväv, bemålad
med fruktbara · landskap, jämte na
tionalklädda bönder längs väge:h
där zarnvnan for fram. Sålunda
hade det . sista )) kyrkliga möteh i
Sveriges huvudstad till det yttre bli
vit . imponerande arrangerat med
omkring 3 000 deltagare, varibland
en mängd reP'resentanter för det
lutherska utlandet. Flera storslag
na möten, ståtliga tal, upphöjda ut
talanden kastade ytterligare glans
över församlingen i den 0kunniga
och oreflekterande allmänhetens
ögon. Ungefär samtidigt ha vårt
lands lutherska biskopar i en ge
mensam skrivelse till alla upptänk
liga internationella spetsar med nå
gra enkla, förmanande ord velat lö
sa den aktuella världspolitiska si
tuationens också för kännare och
1

initierade oerhört . intrasslade · d2h
hårt bundna gordiska knut. Av
dessa tecken att döma skulle den
lutherska statskyrkans ställning fö
refalla minst lika lysande som Po. temkins kulisser.
Men bakom den yttre apparaten
gapar en hå,rd och förskräckande
verklighet. Man . diskuterar för när
varande på fullt allvar anställandet
av kvinnliga präster i statskyrkahs
tjänst. Nyligen har en man med
icke-k1risten livsåskådning utnämnts
till teologie professor i Uppsala.
Denna senare händelse har på det
högsta upprört de mera konservati
va elementen inom Sveriges annars
ej alltför nogräknade lutherska
värld. Modernisterna på det )) kyrk
liga möteh viUe till en början tyd
ligen icke alls diskutera den. Och
då diskussionen framtvingats av
motpartiet, ordnades denna så, att
en modernistisk storhet fick utlägga
den besvärliga texten om profes
sorsutnämningen i över en timme,
medan de konservativa oppoll!enter
na fingo först 5 minuter, sedan en
minut var till sina yttranden. Dess
utom sökte mötesarrnngörerna lug
na stämningen genom insamlandet
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till en meningslös »Rudbeckius
fond» , varav skulle underhållas en
lagom radikal Uppsalateolog. Ett
lysande elände : Potemkins kulisser
ha åter riktigt kommit till heders.
En mera gedigen festivitas präg
lade en annan, till det yttre betyd
ligt anspråkslösare högtidlighet,
som ungefär samtidigt ägde rum i
Köpenhamn, då Danmarks nye
apostoliske vikarie, biskopen av
Roskilde Mgt Josef BJ"Cms i Sankt
Ansgars Kirken installerades i sitt
ämbete. D e stora danska huvud
stadstidningarna ha överbjudit var
andra i hänförda och färgrika skil
dringar av denna historiska händel
se. Kyrkan var fylld till sista plats.
Bland de närvarande diplomaterna:
märktes också den svenska minis
tern baron Beck-Friis. I sitt inträ
destal framhöll Mgr Ilrems särskilt
sin store företrädare biskop von
Euch, » hvis ·lyse Sind og Opti
misme bar de danske Katholiker
frem» . Högtidligheterna avslutades
med sakramental välsignelse.
Med anledning av Saint Fråni;ois
de Sales-jubileet har den Helige Fa
dern utsänt en encyklika, daterad
den 26 jal]Uari 1923, såväl till form
som innehåll fulländad och mä,rk
lig. Om det heliga saktmod, som
brukar framhållas som den store
Genevebiskopens
karakteristikon,
skriver Påven : » Den hade intet ge
mensamt med denna konstgjorda
godhet, som uppfyller hövlighetens
regler och vill väcka uppmä,rksam
het genom överdriven förbindlighet.
Men ännu mindre likhet hade den
med den tröghet , eller · slöhet, som
icke låter sig · uppryckas av något,
eller den timiditet, som icke ens
vågar visa en r, ättmätig harm . » Sär
skilt intresse erbjuda den lärde och
boksynte f. d. biblioteksmannen
Pius XI :s uttalanden om den heli
ges skrifter. Han prisar varmt den
ävell ' till svenska översatta » Intro
ductiol] a la vie devote » (Filothea);
men framhåller ett annat arbete:
» Traite de l'amour de Dieu» (Av
handling om Guds kärlek ) som » än-

nu mera betydande)> . Om den nu
mera mindre allmänt kända »Livre
des controverses )) skriver encykli
kans upphöjde författare, att man
måste · beundra » den oinfattande
lärdom » och den vishet, som talai·
i denna mot kalvinisterna riktade '
apologi, som innehåller en » fullstän-:
dig bevisning av den katolska
tron ». Mot slutet av denna intres
santa rundskrivelse uttalar den he
lige Fadern sin önskan, att under
loppet av innevarande år )> den he
lige lärarens dygder och undervis
ning» måtte )>med största möjliga
omsorg» bliva framställda för de
troende. Med anledning hä,rav vill
också • Credo under årets lopp ofta
meddela utdrag . ur Såint Frarn;ois
de Sales ' klassiska, ännu i vår tid
högaktuella 'skrifter.
Den 7 december upprättades en
apostolisk delegatur för Sydafrika,
omfattande 14 vikariat, prefektu
rer och missioner. Till förste dele
gat har nu utnämnts dominikaner
patern Mgr Gijlswijk, ärkebiskop av
Euchaite.
Till apostolisk vikarie
för Östra Nya Guinea har utnämnts
Mgr F. Wolf, till apostolisk vikarie
för Kimberley i Australien salesien
serpatern Ernest Coppo, till apo
stolisk prefekt för Lang-Long pater
Alexander Ca,rlo och till apostolisk
prefekt föT Norra Katanga pater
Alois Lempere, ur.. ·
Bland de namn på fromma män
och kvinnor, vilkas salig- och hel
gonförklaring för närvarande för
beredes av rituskongregationen,
märkas den store teologen kardinal
Bellarmin (t 162 1 ), kyrkoherden i
Ars Jean-Marie Vianney (t 185 9 ) ,
Bernadette Soubirous, som benåda
des med den Heliga Jungfruns up
penbarelse i Lourdes, den belgiske
minoriterpatern Valentin Paguay
(t 1904 ) och syster Therese de l 'En
fant Jesus ( t 1897 ), vars beatifice
ring sannolikt kommer att ske un
der maj månad detta år. Slutligen
märkes, att de första förberedelser�
na för påven Pius X :s · (t 1914) ka
noniseringsprocess redan påbörjats :
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Vid hans grav knäböja •redan dagli
gen stora skaror, försänkta i bön,
och nyheten om hans i utsikt ställ
da upphöjelse har väckt allmän en
tusiasm. Vi se, att Kyrkan ända in
i vår tid fostrar stora och impone
rande helgongestaltel'.
Den stora föreningsorganisatio
nen för Italiens katoliker har nyli
gen blivit omordnad. Den bär nu
namnet : » Den Italienska Katolska
Aktionen " och är sammansatt av
sex stora underorganisationer. Man
väntar sig åtskilligt av denna för
ändring.
I stiftet Vcmnes (sydöstra Bre
tagne ) räkna de katolska skolorna
för skolåret 192 1-1922 42 366 lär
jungar, 7 274 flera än de konfes
sionslösa . statsskplornas, 35 093 ele
ver. Privatskolornas försprång re
presenterades år 1914 av 2 0 7 1 , å'l·
1918 av 6 2 1 4 och år 1920 av 6 744
barn. Den kyrkliga tidningen( för
stiftet Rodez i södra Frankrike, som
också tillhör de mest religiöst livak
tiga dehtrna av landet, meddelar, att
ej mindre än 154 unga män i stifts
seminariet förbereda sig på det
prästerliga kallet.
I de latinska länderna synes den
statliga cmtiklerilcalismen för när
varande vara stadd på återtåg. I
Frankrike återvända de år 1905 för
drivna ordnarna och kongregatio
nerna. Italien har återinfört lag
stadgad religionsundervisning i sko
lorna. Till och med i det ända till
dato så oresonliga Portugal skönjes
ett begynnande tillnyktrande efter
bildstormeriets yra. De portugisiska
biskoparna ha nyligen utsänt ett ge
mensamt herdabrev, vari de i an
slutning till Leo XIII förklara, att
Kyrkan
ingalunda
systematiskt
motsätter sig den republikanska sty
relseformen utan i stället med den
helige Paulllls utan den ringaste
baktanke predikar lydnad för varje
laglig överhet, men att hon dä,remot
aldrig skall upphöra att · arbeta för
upphävandet av de lagar, som un
der förföljelsetiden stiftats för att

skada henne. Denna märkliga skri
velse hm� också av förut antikleri
kala tidningar såsom Seculo, Pat
ria och Diario de N oticias hälsats
med glädje och gillande. Under
visningsministern
M.
Leonardo
Coimbra har senare uttalat sig i den
riktningen, att » statens fullkomligt
neutrala ställning måtte synas i lda
•raste dager» . Även parlamentet
önskar ett snart fredsslut med Kyr
kan. Den påvlige nuntien för Por
tugal kardinal Locatelli har nu se
nast blivit mottagen av republikens
president Jose de Almeida, vilken
härvid förklair:ade, att »så gott som
hela vår nation är uppriktigt ka
tolsk » och att staten trots sin reli
giösa neutralitet önskade » särskilt
utmärka den religion, som den sto
ra majo,ritetens portugiser bekänna
sig till» . Här finna vi sålunda tal
rika tecken på en begynnande för
ändring till det bättre.
Den nyligen avslutade stiftssyno
den i Köln har sänt en skrivelse till
den Helige Fadern med bön, att
den salige Petrus Canisius, den ka
tolska aktionens märkligaste man i
Tyskland på 1 500-talet, snart måtte
bliva helgonförklarad.
I sitt yt
terst vänliga svar framhåller Pius
XI, .att han » innerligt beder till
Gud» om ett snart uppfyllande av
denna deras önskan. I Wiirzburg
har nyligen öppnats ett medicinskt
institut för katolska studenter, som
vilja arbeta som läkare. ute på mis
sionsfälten. Den också i Skandina
vien bekante jesuiterpatern Muc
kerman har av regeringen i kanto
nen Sankt Gallen förbjudits att pre
dika i kyrkorna, men får däremot
tillåtelse till att · hålla föredrag i me
ra profana rum! För någon tid se
dan uppträdde den sorgligt bekante
tyske pedagogen Wyneken i samma
kanton, där han utan motstånd
kunde förkunna . sina bolsjevistiska
läror om skolväsendets revolutio
nerande i en statlig skolbyggnad
under officiell · flagga. En under
lig rättvisa inspirerar på många håll
vårt moderna samhälle. Måtte blott
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icke följderna. visa sig alltför för
skräckande!
Alltsedan Benedikt XV år 1916
upprättade en ärkebiskopsstol för
W ales, har Kyrkans arbete gjort de
mest glädjande framsteg i detta s ek
ternas förlovade land. Mgr Fran
cis Mostyn, den förste ärkebiskopen
hV Cardiff, har av sin stad gjort ett
katolskt centrum av verklig bety
deise. I fjol hade Cardiff till och
med en papistisk borgmästare, och
i år taga flera präster livlig del i det
kommunala livet. Ärkebiskop Mo
styn, som själv härstammar från
en gammal walesisk familj, har i
sitt sista herdabrev vältaligt skildrat
landets ärorika katolska forntid och
med hoppfullhet och förtröstan ta
lat om framtiden. I samtliga spanska stift har nu
Prästernas Missionsförening blivit
organiserad. Dess nationalråd har
till president korat kardinalärkebi
skopen av Burgos. Vid de spanska
katolikernas sista kollekt för den
goda pressen sa111lades ej mindre
än 149 878 pesetas. Hittills ha de
ivriga spanjorerna inalles hopsam
lat 800 000 pesetas för katolsk tid
ningsverksamhet.
Stadsfullmäktige i Nymwegen har
med 16 röster mot 15 beslutat att
lämna en tomt på 15 000 kvadrat
meter för uppbyggandet av Hol
lands nya katolska universitet och
dessutom att årligen understödja
denna betydelsefulla institution med
100 000 gulden. Ärkebiskop Van de
Wetering har i hela det holländska
episkopatets .· namn förklarat, att en
politisk splittring bland landets ka
toliker noga måste undvikas.
Alltsedan den store sydamerikan
ske statsmannen Garcia Morenos
död har Ecuador gjort sig känt som
den mot Kyrkan mest fientliga av
alla det latinska Amerikas republi
ker. Prästerskapet i detta land ä_r
fåtaligt, och regeringen visar den
mest paniska , förskräckelse för prä
ster och klosterfolk av utländsk na-

tionalitet; som icke . ens få passera
det oroliga Ecuador · på · genoniresa.
På sista tiden har man emellertid i
landets· katolska kretsar börjat ,ver,
ka för att de överallt så populära
kapucinerna skola få släppas över
gränsen. Grannstaten Co_l umbia är
Ecuadors kontrast, en av de ivri
gast katolska länderna i hela värl
den.
Togo med sina 2 5 000 katoliker,
sin på hela Af,rikas ostkust enastå
ende präktiga katedral och sin be
römda katolska yrkesskola intager
en vacker plats bland de många
apostoliska vikariaten och prefek
turerna i de svartes världsdel. F ö,r,
icke · så länge sedan kunde Mgr
Hummel, Guldkustens vicarius apo
stolicus, viga till präst förstlingen
bland landets inhemska klerus fa
der Dogli. Den imponerande hög
tidligheten bevistades av en väldig
människ_omassa. » Icke eris en gu
vernör kunde fått ett sådant mot
tagande » , sade man allmänt. Rö
relsen nådde sin höjdpunkt, när
den unge togosonen för första gån
gen förkunnade Guds ord för sina
landsmän.
N attvardsutdelningen
vid vigningsmässans slut varade i
över en slagen timme. Flera unga
män i detta hoppgivande missions,
land förbereda sig dessutom på
prästvigningens mottagande.
Ur den religiösa statistiken från
ärkestiftet Colombo på Ceylon, vil
ket av Indiens apostoliske delegat
Mgr Zaleski kallats »det skönaste
och mest blomstrande missionsfält
i hela min apostoliska delegation » ,
kunde följande siffror för föregåen
de år infa1essera. · · Katolikernas. an�
tal: 259 726, dop : 1 1 345, bikter:
738 689, skolor : 506 med 40 417
katolska, 910 protestantiska och
8 137 hedniska elever.
De båda jesuitfäderna Dandoy
och Johans skola snart börja utgi
va en katolsk tidskrift i l(allmtta,
som speciellt är ämnad för bildade
hinduer av olika rreligiös uppfatt
ning. D et nya bladet, som vill upp-

taga kampen mot den indiska fi
losofins villfarelser öch sofismer
och framställa de katolska sannin
garna i deras rätta dager, har redan
mottagit 5 000 prenumerationsan
mälningar.

Den katolska m1ss10ner1 i Kina
har nu fått ett stort, länge eftersträ
vat och efterlängtat önskemål upp
fyllt genom grundandet av en apo 
stolisk delegatur i Peking för hela
9:et väldiga Mittens Rike. Den för
ste chefen för denna, Mg,r, Celso
Constantini, har fått det hjärtliga
ste mottagande av det officiella
Kina och med entusiasm hälsats av
vår Kyrkas missionärer i fjärran
Östern. Särskilt gläder ma:ri sig
över den större enhetlighet i det
omfattande omvändelsearbetet, so;n
möjljggjorts genom denna nyanord
ning. Ett från protestantiskt håll
nyligen utgivet praktverk : » T.he
christian occupation of China» talar
också med .stor beundran och er-:
känsla om den katolska missionen i
Kina, som annars ofta nästan helt
och hållet ignor�ras, av protesfan�
tiska missionsforskare trots sin äro
rika historia och sina goda resultat.

Den Tjecko-Slovakiska Rep11bli
ken hör icke tiU de » Riger og Lan

de » , där Credo kan hämta särdeles
hugnesamma nyheter till sin läse
krets. Så mycket mera måste ne
danstående underrättelse glädja oss,
som visar, att också fridsammare
makter arbeta inom detta stridslyst
na område. · Av katolikerna i ärke
stiftet Olmiitz äro 1 600 000 tjecker
och 400 000 tyskar. Den tjeckiska
överherden dä,v Mgr Stoja� har nu
för de serrnres skull utsett en tysk
hjälpbiskop Mgr Schinzel.
Något
liknande har skett i stiftet Leitme
ritz, med . 1 500 000 tyska och
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500 000 tjeckiska katoliker.
Dess
tyske biskdp Mgr Gross hår av den
Heliga Stolen utbett sig en tjeckisk
hjälpbiskop Mg,11 Cech, en bland · si
na landsmän ytterst populär Kyr.:.
kans man.
I

Fastän de'n schismatiska kyrkan i
ännu nätt · och
jämnt hunnit fira sitt treårsjubile
um_, tyckes den redan närma sig sin
upplösning. Detta framgår icke
minst av en katekes, som nyligen
utgivits .av tvenne ledare för den
nya sekten, Dr Farsky och prof'.es
sor Kalous, och som i förnekelse
och otro slåir alla tänkbara (även
svenska ) rekord. Enligt denna ku�
riösa lärobok är Gud endast »den
levande lagen i världen » .Underverk
äro omöjliga, någon Försyn få man
ej tala om o.s.v. Den serbisk!e bi
skopen Dositej, som varit mycket
verlrnain · vid den )ltjecko-slovakiska
kyrkans)> grundande har uttalat sin
förkastelsedom över denna moder
naste bland katekeser.
Tjecko-Slovakien

1 Sovjet�R!Jssland har det offici�
ella religionshatet börjat antaga de
mest ohyggliga och groteska for
mer. Alla fandets katolska kyrkor
ä1'0 tillbommade, och det är förbju
det att läsa mässan i privata hus.
Den ryska julen har i Moskva fi�
rats av de röda genom stort frilufts
spektakel, · varvid bilder av Gud Fa:.
der och alla religionsstiftar-e upp
br:änts. I 'Petrograd ha liknande
uppträden ägt rum. Enligt förslag
till en ny kommunistisk kalender
skall i stället för den luistna julen
införas en fest till åminnelse av
» Guds avsättning » . Senare har Gud
i flera tyska städer enligt Ruskulta
i närvaro av,.. olika kommunistiska
celebriteter och röda soldater blivit
)> Stämd inför rätta och dömd » .
·
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DÅ VAR NYE BISKOP BLEV VIGD.
Festligt ljuda i morgongryningen
söndagen den 7 januari Liebfrauen
dömens i Miinchen härliga klockor.
Trots den tidiga morgontimman
{klockan var blott något över sju )
vimlar Frauenplatz av människor,
och genom den majestätiska dom
kyrkans väldiga portaler går en
ständig ström av människor ,ut och
in, sådana som bevistat de tidiga
morgonmässorna och sådana som i
tid vilja skaffa sig en god plats vid
den kl. 8 · förestående festligheten.
Sveriges nye apostoliske vikarie
skall vigas till biskop. Den gode
domherrien Joh. Ev. Miiller, känd
vida över Isarstadens murar, känd,
skattad och älskad framför allt av
ungdomen i den stora staden, skall i
dag av hans eminens kardinal Faul
haber vigas till biskop 'av Lo rea . för
att sedan från det härliga trosvar
ma B ayern och sin kära stad och
det honom kä<rt vordna arbetet, på
Guds kallelse begiva sig till en an
nan plats i Herrens stora vingård,
där frukterna mogna långsammare
och den kalla frosten så lätt 'förstör
och tillintetgör skörden. Monsignor
Miiller förstår ansvaret och allvaret
i sin nya uppgift och hade dagarna
före biskopsinvigningen dragit sig
tillbaka i ett klosters ensamhet för
.att där i stillhet förbereda . sig på
den stora dagen. På tretttmdags
kvällen gav han likväl en kort audi
ens åt sina från höga norden ned
resta nya församlingsbarn och det
gladde honom synbart att redan nu
få hälsa dem. - Trängseln i dömen
blir allt större och större, det väl
diga skeppet och alla sidoskepp och
kapell äro fyllda av ej nyfikna utan
andäktiga {ej något sällsynt i Miin
chen. Dagen förut hade katedralen
varit lika fylld vid kardinalens
högtidliga pontifikalmässa. När kar
dinal Faulhaber predikar, och det
gör han ofta, är det mycket svårt
att få plats ) .
Snart voro de svenska gästerna
samlade och kunde genom en sa-

kristiin,gång äntligen genom den
väldiga människomassan nå sina
reserverade platser i högkoret, men
trångt blev det även här, ty det var
så många, som menade sig ha en
särskild rätt att få vara nära. Där
voro medlemmar av svenska konsu
latet, prinsar och prinsessor av det
forna bayerska hovet, hela domka
pitlet i sina hermelinskragar, biskop
Miillers närmaste anhöriga, hans
studie- och akademikamrater, re
presentanter för föreningar, kloster- .
ordnar och offentliga myndigheter.
Men trots den stora människomas
san rådde i den stora kyrkan en an
däktig tystnad och man hörde en
dast ett dovt brusande under de hö
ga valven av de mångas gående och
komm:.i.nde, avbrutet a,v en altar
kloclrns klingande vid något av si
doaltarena, där det heliga mässoff
ret frambars. - Väntan bliver nå
got lång i den ej just varma kyrkan.
Klockorna förkunna att tiden är
överskriden då ceremonien skall
börja. - Klerikerna vid altaret ha
mycket att ordria med pontifilrnl
kläderna. - En viskning går genom
mängden : ,, Kardinalen har sjuknat
och kan ej komma. » - Orgeln bör
jar brusa. ,, Ecce sacerdos ,, klingar
hymnen under de väldiga valven,
lederna träda tillbaka för processio
nen av präster och kleriker, två bi
skopar i kormantlar och mitra,
Monsignor Miiller iförd alba men
ingen skrud och till slut en högrest
kyrkofurste i kardinalens rödaste
rött och väldigt släp. »Är det dock
kardinal Faulhaber ? » » Nej » , svarar
mig min granne, väl förtrogen med
Mi.inchen och dess höga dignitärer.
» Det är den påvlige niuntien i Miin
chen Pacelli, som godhetsfullt över
tagit den sjuke kardinalärkebisko
pens funktion. » Som det sades,
hans första biskopsvigning, vilket
man dock ej kunde märka på hans
säkra och lugna uppträdande. As
sisterad av biskop Hierl i Regens
burg och A. Hartl i Miinchen-Frei
sing begynner så nuntien den hög-

tidliga akten, som får följande för
lopp.
Den påvlige nuntien tager plats
på tronstolen · till vänster om alta
,ret och de · assisterande biskoparna
i koret. Nuntien avtager nu pur
purdräkten och ikläder sig en, dyr
bar mässkrud; varefter den heliga
akten tager sin början med att den
äldre av de två assisterande bisko
parna ledsagar den som slmll bi
skopsvigas fram till den vigande
kyrkofursten. Det huvudsakligaste
i biskops, igningens ceremonier här
rör från urkyrkans dagar. Redan i
det fjärde århundradet bestämdes
bl.a. av ett kyrkomöte att två bisko
par utom den konsekrerande skola
deltaga i vigningen. Detta som en
antydan också om Kyrkans vaksam
het att ingen som icke är kallad kan
tränga sig in i det heliga kallet. Den äldste av de assisterande bisko
parna anhåller om att prästen Jo
hannes Evangelist Miiller måtte vi
gas till biskop varefter nuntien på
bjuder att det påvliga brevet måtte
uppläsas offentligt, så det · för alla
är klart och tydligt att det är den
heliga Kyrkans vilja, som nu efter
kommes. En av mina studiekam
rater från Innsbruck, en ung präst
U))lpläser så med ljudlig röst, i egen:
skap av apostolisk notar, budskapet
från Rom. Biskopskandidaten knä
böjer sedan inför tronstolen och av
lägger sin trohetsed mot Petri stol
och den heliga katolska apostoliska
Kyrkan, va·rpå den påvlige nuntien
med en röst som tydligt höres ge
nom kyrkan säger till ordinanden:
)) De heliga fädernas gamla bestäm
melser lära och befalla, att den som
utväljes till biskop först samvets
grant i all kärlek skall p,rövas i sin
tro, ty säger aposteln: 'Lägg icke
överHat händerna på någon.' I den�
na auktoritet och efter denna be
stämmelse spörja vi dig, älskade
broder, om du så mycket du förmår,
vill låta dig ledas av den heliga
Skrifts ord ? ) Därpå följer så de
olika frågorna om Kyrkans olika
heliga läror. Fast och manligt lju
der så ordinandens: » Credo)) , eller
1
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)) Volo. )) Han lovar lydnad, kärlek
och sanning i sin · förkunnelse, ·Öd
mjukhet,· tålamod och barmhärtig
het mot fattiga och nödställda.Kon
sekratorn går sedan upp till högal
taret och den som skall · ordineras
till ett i koret till · höger iordning-·
ställt mindre altare, · där de var för'
sig börja läsa sin heliga mässa, som
sedan avbrytes av att alla de närva
rande prästerna och klerikerna:
sjunga Allhelgonalitanian. Sedan
denna förklingat går den - till biskop
utvalde frain till den :vigande nun
tien för aJtt genom dennes handpå
läggning och bön mottaga den apo
stoliska makt ;,om genom Kyrkans
rättmätigt vigda biskopar i oavbl'IU
ten rnd fortplantats, från de heliga
a_Qostlarna.- Det är ett gripande
allvarligt ögonblick. ·I andanom
skådar man Kyrkans stora · heliga
biskopar under de svunna århun
dradena och hör Frälsarens ord : )) Du
är Petrus, klippan, och på denna
klippa vill jag bygga min Kyrka.
Och helvetets portar skola, icke
överväldiga henne, ) Man ser Kristi
Kyrka genom århundraden obeseg
rad, d å världsliga riken försvunnit,
och man nästan själv ännu förnim
mer ekot av riken, som sjunkit i
spillror.
Nu lägges den uppslagna evange
lieboken på ordinandens skuldfa,
som en sinnebild av att han också
må bära förkunnelsens alla. bördor.
Därefter ,utsträcka alla tre vigande
biskoparna sina händer övei· hans
huvud och säga : ))Accipe spiritum
Sanctum.)) )) Mottag den helige An
de.)) Efter smörjelsen med den he
liga oljan, krismai, följer hymnen
till den h. Ande : ))Veni Creator Spi
ritus.)) Herdestaven viges och över
lämnas till den nyvigde biskopen,
p å hans hand sättes biskopsringen,
varefter nuntien giver honom en
evangeliebok med orden : )>Mottag
evangeliet och gå ut och förkunna
det för ditt dig anförtrodda folk: >)
Efter denna den egentliga vignin
gen fortsättes den h. mässan. Vid
offringen frambär enligt urgammal
sed den nyvigde biskopen gåvor till

den. §Om yigt honqrn. Två tända
ljus, två bröd pch två små fat vin.
påiµinna Olll dep. tid qå num Qffrade
sin.a. gåvor in natti-ra.
Mässans huvuddel, dell hel. för
vandlingen sk
, er så vid högalt::i.ret,
där pägge bjsJfoparna, d!=!n viganqe
och den pyvigde samJäHt förrätta
den. lrnliga handlingen och seda.1.1
tillsammans j helig · prqclermå}tid
delade det l}.eljga sakramentet. I
�ann,jpg en ::i.v Kyrl�ans µttrycksful1,!!.ste lleliga cerernonier. Mlt .är ljud
lös tystµml; endast altarklockorna.
förkunna cle ,o lika momenten i mäs
sans, heligaste skede. Den härliga
mä§sl}om.positjonen av Liszt för kör
och or}rnster bryter elen heliga tyst
na<len under vilken all:ci. d!=! tusende
närva-rande heJt vis.st . varit förenade
i en gemensam bön ftir den nye bi
skOP!cl:P, sil. kär för de flesta av clt
närvarnnde. M,ot slutet av mässa!}
iJ.:Jädes den :pyvigd!=l bis�open d.e
övriga biskoplig� insignierna, gåvor
av kiira släktingar och vänner ocll
föres till tronstqlen, där l).al). sättes
å p_µ:ptj�p.s plats, varpå <l.en h.är,.
liga, jqbl�:pde lovsången » Te J)eµm
l!lµdanms>) stiger m_ot valven. liög
•re st, anvarlig, :,ned mildhet <;lo.ek j
sin plick · går så de svensk;:i. katoli
kernas herde i mitra och st��. med
handen höjd tm välsignelse, fram
genom rtiännislrnmass·orna i den
mäktiga kyrkan. Solen lyser just
in genom de runderba-rt vackra fön
stren, orgelns jubeltoner stiga mot
höjden, de troende sjunka på · sina

knän, dep_ djup;lste rörelse gör sig
märkbar, tårar tindra i mer än ett
öga och några få katoliker från
rige tänka p;\ den nye herdens :Val
språk : »I�ärleken upphör aldrig »
och jublande trots ' all trötthet eft�r
den långa, nästan tre timmar varan
de ceremopien, skynda de . till sakri
stian för att få vara de första att
lyckönska sin nye överherde.
Vid festmiddage:p._ som hans emi
nens lrnrdinalär�{ehiskopen trots sin
sjukdom likväi låtit anordna i kar
dinalspalatset för den nyvigde och
hans ·gäster ifrån Sverige tolkades
dessa lyckönsl}ningar sedan ytterli
gare, Jil.:aså vid de andra olika till
fällen, qå vi hii.de lyckan att få me
ra intimt vara tillsammans med
biskop Muller up_der dessa minnes
rika "(lagar i det katolska Mii.nchen.
Kardinalärkebiskopen fingo vi ty
värr :j.1ldrig tillfälle att personligei1
få tacka, däremot var det oss för
unnat att i audiens få företräde hos
hans ewinens :quntiti.s :Pacellt or.;h
få tach honom för lmps irigripanq.e
och räddande av situationen vid
kardip.aie�s plöt�iig� · i�ju¼.11.and�.
Det var med svårighet jag sl�ildes
från Mi.in,chen och alla · kära vän
n.er där ·och de ,minne� son.i stän
digt skol_a st:rt för min - �jäl som eµ
bilcl a.v vår lleJiga l):yrik.as makt och
skönhet. Det som underlättade av
skedet var att färd�n gi�J� ti}J · en
a.nnan minnenas stad, » det !}vig�
Rom » , och KyrkAns högste h!}rc}e,
den helige Fadern Pius ·x1.
S.
. N o r d m a r k.

·sve�

ORP AV SANI<T FRANS AV SA.LES.

Solen skiner icke mindre · på en
ros, fin den slciner på p.undra, �om
om den endast haq.e en att bestrål.a .
Och. Gud utgjuter icl�� sin kärlek
mindre över en själ om han än har
en oändlighet av sjijJair att _äJskl)..
Han älska,r · Alla som o.rn varje s,jäl

vore de:p._ enda hgn had e µ,tt bevisl).
sin kärlel�.
Nåden rubb.ar icke naturen utan
fµU:4.omrnp.- del}, utan a.tt förlora nå
gqt .av sin kr af t.
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S :ta Katarinas vintunna..

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

Det var en tunna med def allra
bästa vinet, och Giacomo Benirica
sa hade forbjudit var och en 1 hu
set att taga därav utan han:s ut
tryckliga tillåtelse. En dag skicka
de han efter ett krus åt sig från käl
laren.Budet kom tillbaka med för
färad uppsyn. Tunnan var tom,
förklai-ade han! Det blev ,en upp
stånde1se i hefa familjen.Vein ki.1tr�
de ha tagit vinet? Vem hade vå
gat trotsa husfaderns befallning ?
Katarina · va·r i ·sitt lilla mm och
hörde oväsendet. Hon kml'de he:..
svara frågorna. Hon hade tagit vi
net. Ty hon hade hört att det var
av bästa sort, oeh sin vaira: trogen
hade hon givit det bästa åt Gl'l'ds
fattiga. Hon avbröt då sin bön och
gick raka . vägen till'. sin far. Käi
» re .
fal'• varför är dl'l så bekyri1:räd1? ))
sade, hön. » Var icke· orolig. Jag
skall gå" 0cli täppa vitiet. » Hon gick:,
knäböjde bredvid den tomma tun
na och bad ·till vår Herre: »0 Herre,
Du vet att detta vin blivit använt
tiU :Pi,n, ära och Ditt förhärligande
fö11 Dina fattigas bästa, tillåt därför
icke att :Förlusten därav må lända
1fri'n fäder öcli hans hus fill' slhi'm'. »
1

Sedan gjorde hon kQlrste'clmet över
timnati; och viriet flödade rikligen.

Från den dag. då virref strömiiui-
de ut ur den foninia fonriåri biev
det ett ordsfa.v i Siena riär :någoritirig
föreföll att vara outföniligt, ätt det
var likasom S :ta Katarinas vintun
na. Denna Katarina var den :un
derba:ra S :ta Katarina av Siena, som
gav råd åt påvar och ·kungar och
drottningar.
1

En annan fonna vär lika märk
värdig. Den gode Benincasa hade
givit lov åt sin ä:lsklingsdotter att
skänka vad hon behagade åt de fat
tiga. Hon tappade dadör så myc
ket hon ville a'v det vi'n som dag
vg,en a1'livände·s av faföiljerii. Det
l'>'örde tätteligen hä räclh å'.t dem
hög.st tJngu dagar,, men vid slutet
av månaden var tunha:Ii lika full
sont i början dä'tav. Mål:n.!äd efter
tn'å:nad fötgfok, ·ö'Cb.' tiinn'ån visåd1e
intet tecken tm'. att sina. Först riär
sommaten: var förbi och' vinskörden
va.t inne ranh filnna't'i ut jä'lrlnt och
n�tt för UJtf b�fed'a pi�ts �(d'et i't'ya
vmet. Detta underverk skedd'e eme
dan helg:onet älslt,ade de fattiga och
föi'trösfade' på Gud. Man må�te
göfä vardefa',. s:1 går 1fög' allt väl.
Men detta var eh lät'f ,ba'l.·1nhä'l'�
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1 ighetsgärning, . tänker du kanske.
Hör då på följande :
I hospitalet fanns en fattig gum
ma, vars sjukdom befanns vara
spetälska. Ved du vad det vill sä
ga? Den dödligaste och förfärli
gaste av alla sjukdomar och den
mest smittosamma. Katarina fick
höra att den arma varelsen skulle
isolems, men: då hon erbjöd sig att
, varje dag komma och sköta hennes'.
· sår och vårda henne lät man den .
· sjuka stanna kvar. Aldrig förgick
eh di:tg utan a,tt Katarina · satt vid
gum,mans säng, glad och vänlig,
tvättaJUde, . . _skötande och , tröstande .
den olyckliga. · Du förmodar natm- ·
ligtvis att Cecca var mycket tack
sam och ödmjuk . Långt d ärifrån!
Hon tog emot allting såsom sin
självskrivna rätt, hon harmades
över det minsta dröjsmål, gjorde
narr , av sinr välgörarinna, grälade,
skymfade henne. Men ej ett enda
ord av klagan gick någonsin över
h�igonets iäppar, så att Cecca själv
till sist och slutligen förundrade sig.
Men det var hart när att Lapa, Ka-

tarinas Inoder, förbjudit sin dotter
att fortsätta s itt verk, ty . lthn · fruk
tade med goda skäl . �ff· Kalå:rina
själv skulle ådraga sig ' sjuk'domen.
Katarina var emellertid . icke det
ringaste orolig. Det b�kymrade
henne föga om hon var spetälsk el
ler icke, bara hon ,fick bispringa
Guds fattiga. Och liksom för att
pröva hennes tro till , det yttersta,
befunnos Katarinas händer en dag
behäftade med · spetälskan. Alla
grepos av fasa. De, söm mest hade
pirisat . hennes barmh!irtighet, klan
drade henne n:u för · hennes oförsik
tighet och undyeko hennes sällskap.
.· Katarina varr oberörd, Hon fortsatte sina kärlekstjänste!r, ehuru
sjukdomen varade mycket länge.
Och när Cecca slutligen dog var Ka
tarina sin skyddsling trogen: till det
sista. Men när hon kastat den sista
skoveln mull på ·den spetälskas dö
dai kropp, återställdes Katarinas
händer till hälsan och vordo vitaTe
än någon annan del av hennes
kropp. Ser du, vår Herre låter sig
�ldrig överträffa i ädelmod.
( Övers. av K a r i n A n t e 1 1. )

FRÅN .VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖ RENINGA R.
Stockholm.
.·

.

Biskop Johannes Erik Muller anländer
fredagen den 13 april på aftonen till
Stockholm. Med ,an1edning härav hålles
samma af1ton kl. 7,15 i S :ta Eugenia kyrka
vid Norra Smedjegatan en högtidlig mot
tagningsgudstjänst med Te Deum. På
grund av begränsat utrymme · äga endast
katoliker tillträd1e,
Övertagandet av ämbetet . :solp! aip osto
lisk vikar�e .för . Sverige kommer ,au ske
söndagen ,den 15 april i' S:t Eriks biskops.
kyrka (S,ödra Bantorget) vid den högtid
liga pontifikalhögmässan kl. 1 1 f. · rn. Bi
skopen begiver sig , i högtidlig prociession
från biskopslhuset till kyrkan, . Efter eilt
hälsningstal, på vilket hans . högvör
dighet svarar, uppläseS' · den nye över
herdens första herdabrev till Sveri�es
· katoliker, varpå ,den högtidliga · pon
tifikalmässan med åtföljande Te Deum
tager sin början. - På kvällen kl. 6 hålles
högtidlig tacksägelsegudstjänst. På grund

av det begränsade utrymmet kan tillträde
lämnas endast åt katoliker som äro för
sedda med inträdeskort. Korten tillhan
dahållas hos kyrkoherde E. Wessel .och
pastor S. Nordmark. - Innehavare a,,
bänkplatser kunna icke vid dessa ' guds
tjänster påräkna att evhålla sina bestämda
platser, icke heller tillträde utan inträdes
kort.

Välkomstfest
för Biskop Muller anovdnas av föreningen
Concordia . Catholica tisdagen den 24 april
kl., 8 e. m, Festen kommer att äga rlllm
· å Grand Hö tel · Royal och skola närmare
meddelanden · � enare lämnas å kallelsekort.

' Sankt Ansgars Sal
Onsdagen den 21 februari skildrade pas
tor Sveri Nordmark sina intryck från en·
nyligen företagen resa, varvid han sär
skilt uppehöll sig vid minnena från dok-
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tor Johannes Erik Miillers biskopsinvig
ning i Miinchen och intrycken .från den
eviga staden; särskilt intresserade det den
fulltaliga åhörareskaran att få närbilder
av den Helige Fadern och kardinal Van
Rossum och få del av deras lietydelse
fulla uttalanden om Sverige och vårt ka
tolska arbete här.
. Den 28 februari var det en kär gäst
från Köpenhamn, fader Jakob Olrik, som
talade från Sankt Ansgars Sals kateder.
Hans varma och optimistiska skildring av
»Den katholske Kirke i Danmark» ver
kade i hög grad . uppmuntrande och
stimulerande liksom hela fader Olriks
stockhoLmsbesök. Med hoppfull glädje
lyssnade hans sv,enska auditorium till
beskrivningen· av den goda framgång
vår Kyrka särskilt de sista åren haft i
Danmark.
Den 7 mars påvisade pastor A. Meyer,
att professor Aulens nu så aktuella bok:
»Kristendomens själ» i själva verket är
en apologi för katolicismen. Den 14 ·mars
gav pastor S. Nordmark några intressanta
bilder Ur den svenska katolska missionens
historia på 1600-talet I. Häri omtalades
även flera fakta och händelser, som torde
vara nästan fullständigt okända för den
stora allmänheten och därför åhördes
med den spänd'aste uppmärksamhet.
Den 21 mars avslutades denna givande
vårtermins föreläsningar med ett föredrag
av kandidat E. Sandqvist som behandlade
den store engelske kyrkofursten Kardinal
llfannings märkliga levnadsöden och per
sonlighet. Det var med stor behållning
man lyssnade till dess lika livfulla som
strängt objektiva framställning av de skif
tande händelserna i den store konvertiten
\Vestminsterärkebiskopens liv.

S:t Josefsföreningen

hade söndagen den 10 mars sitt årssam
. manträde, varvid bl. a. val av styrelse fö
retogs. Densamma består för närvarande
av följande medlemmar: ordförande pa-

stor S. Noi:dmark, vice ordförande hr F.
Kutsch, kassör hr A. Chevet, sekreterare
hr T. Kellner, klubbmästare · hr Edv.
Wåhlander, suppl. hr I. Ohmberg. ' Råd
givande medlemmar hrr C. Getzmann och
G. Furuström. Revisorer hrr V. Funck
och P. Lindblom.
Palmsöndagen voro föreningens med- ·
lemmar talrikt samlade till generalkom
munion i S:t Eriks kyrka. Den sedvanliga
högtidsfesten äger rum tredje söndagen
efter påsk.
X.

Malmö.
Sankt Laurentii Gille höll sitt årssam
manträde söndagen den 11 mars 1923 i.
Cafe Bristol.
Mötet öppnades av kyrkoherde Meije
rinck. Protokollet från föregående sam
. manträde uppläses och . godkändes var
efter styrelse och revisionsberättelserna
föredrogos och beviljades syrelsen an
svarsfrihet för föregående års förvaltning.
Vid styrelsevalet, omvaldes kyrkoherde
W. Meijerinck till ordf. och ingenjör H.
Millers till vice ordf., till styrelseledamö
ter vågmäst. J. Cederqvist och kassör C.
Jörgensen samt nyvaldes ingenjör E.
Flick.
Sedan mötets förhandlingar avslutat�
utförde herr E. Hopman några violinsolo
ackompagnerad av fru L. Askeland,
vilket mottogs med stort bifall. Vid kaf
fet efter supen utfördes åter sång och mu
sik av fruarna Askeland och Jönsson.
J. C.

Credos fond.

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 7,527: 06
G. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10: Fru A. W. Nilsson, Malmö . . ,,
20: Prenumerant vid Vättern . . ,,
20: Fru G. Carlsund, Stockholm ,,
10: 
-: 42
Tillägg från J{. Postverket . . ,,
M. A. Ammerlaan, Demak,
2: Java
. . . . . . . . . . . . . , . . ,,
Summa kronor 7 ;589: 48
'

. APR I L
Påskdage�.
. . Måll(!a g. Annandag påsk.
Tisdag .
On�dag. } Dagar inom påskoktave11.
Torsdag
Fredag. Inom påskoktaven (Jesu
hjärtas fre(!ag.)
Lördag Inom påskoktaven.
$�n,dag. ;F'ö�sta efter påsk. (Vita
· söndagen.)
Mårn:lag. Maria bebådelse.
Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. S:t Leo I. påve. Kyrko
lärare.
Torsdag. Ferialdag.
Fredag. S : t Hernienegild. Martyr,
Lördag. S : t Justinu�. Martyr.
Söndag. . Andra efter påsk,
Måndag. Ferialdag.

13ekännare.
29. SömJag, fjärde efter Påsk.
30. Mfm(!ag. S : t Katharina. Jungfru.

Liturgi�ka käril. I Daniels bok 5 kap.
läsa vi huru konung Belsazar gjorde ett
stort gästabud · och huru han därvid van
helgade de helga tempelkäril av guld och
silver, som hans fäder hade borttagit ur
templet.
Vi känna vidare den heliga
skrifts berättelse, huru mitt under gästa
budet en hand syntes, som på den vit
menade väggen skrevo underliga ord, som
sedan Daniel tydde för den högeligen för
sträckte konungen och förebrådde honom
lH. a. huru han vanhelgat dessa heliga
)iJril - "och i (!en nattell vart Chalde
ernas konung' :Belsazar ihjälslagen". · - Så
straffade 'Gud denne konungs synder, ej
minst detta helgerån. - Voro det gamla
testamentets teremonier och heliga bruk
såsom av Gud själv anordnade och före
skrivna heliga och vördnadsbjudande och
de käril och föremål som användes vid
kulten heliga på grund av sin bestämmel
se till Guds heliga t jänst så äro det nya
testamentets lmlthandlingar och framför
allt de liturgiska kärlens ännu heligare
och mera vördnadsbjudande på grund av
sitt ännu närmare samband · med Gud
själv. !synnerhet gäller detta om Kalk,
Ciborium och Monstrans, som äro ound
gängligt nödvändiga vid det nya förbun
dets offer och som komma i omedelbara
ste beröring med vår gudoml. Frälsares
heliga lekamen och den gudomlige öve,·
steprästens dyrbara blod.

Kalken. Sedan Frälsaren vid instiftan
<!et av Altarets h. Sakrament, såsom den
h. Li.le. {22 : 20) berättar betjäri11t sig av
en kalk använder också kyrkan sedan äld
sta tider :såsom ju också det h. bJodets
gestalt fordrar' vid det <Jblodiga offrets
frambärande en bägare eller som d1,n all
tid benämnes )falk. (Den h, Pau}us talar
även oni Kalken uti I Br. till Cor. 11
kap.). ' Ordet Kalk kommer av det latin
ska calix, den därtill hö'raride patenan väl
av det grekiska patena = skål. En ari
nan förklaring är: av det latinska verbet
patere
vara öppen, vas patens = en
vid, öppen skål, en flat, tallriksliknan<le
skål.
Om den h. eucharistiska Kalken, som
Frälsaren själv begagnat aftonen före sitt
lidande vid nattvardens instiftande, om
dess senare öden veta vi ingenting med
säkerhet och det som vi hört därom hör
till den fromma sagans område. (Sagan
om den hel. Graal). Om också, d å kyr
kan i sina ··första dagar delade fattigdomen
med d.et fattiga stallet i Betlehem, Kalken
var mycket ringa och anspråkslös till sin
form så blev den dock med tiden en pryd
nad för det kristna altaret, bestämt som
den var att upptaga priset för vår åkr
lösning, Kristi blod. Materialet varie1 ,u·
riaJurlig tvis allt efter olika tider, omstän
digheter och de enskilda kyrkornas eller
privatpersonernas förmögenhet. S. N-k.
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