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till Dans €min�ns Kardinal Vilb�lm van
Rossum.
Du kommer,. en furste, en frände, en far
från kristmannastaden i söder.
Du kommer på sommaroåg glittrande klar,
där strålande morgonsol glöder..
Du kommer med framtidsl)opp, styrka ocl) mod
för stridande flock all din tro ocl) ditt blod.
Du kommer med signade tider.

Dock kommer du ej till en främmande strand.
I Rom 1.låra fäder l)ört l)emma.
Ocl) under din färd genom nordmannaland
du ofta l)ör llälbckant stämma.
Den 1.lälkomst dig bjuder ur tillsluten port
i Odense By ocb ur minneslligd ort,
från \ladstena, nidaros, 66lar.

Du kommer till bygder, där nordmännen bo,
där llikingars ättlingar dl)äljas,
till Dannellangs dälder, där kornblomstren gro,
till Island, där fornsägner täljas,
till Cröndelags trakter, till \lestlandets strand,
tlll ffiälarens kuster, till 1.lästgötars land,
tlll folket I finländska skären.

Du kommer _till barnen, som llilse })a gått
från l)emmct i framfarna dagar.
Du toml)et ser gapa, där altarbord stått
ocl) krossats l)a fädernas lagar.
Dock döm oss ej omilt! med Sllek ocl) med 1.låld
blell fädernelotten för främlingskram såld
och seklernas skön})etsskatt röllad.

Du kommer, en furste, en frände, en far.
€i långresans mödor dig skräcka.
Cy ungdomens sol i ditt sinne dröjt kllar,
fast l)itnande lockar dig täcka.
Din purpurskrud l)öljer ett l)järta au guld.
Så 1.lar då 1.lälkommen, så lla1· oss då huld I
Så led oss tillbaka till l)emmetl

Efter träsnitt ur Olaus Magni kulturhistoriska arbete:
»Historia de Gentibus septentrionalibus. »
Olaus Magnus Sverges siste katolske ärkebiskop, dog i Rom lr 1558.
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KARDINAL VILHELM VAN ROSSUM.
Det är ett historiskt ögonblick då
Kardinal Vilhelm van Rossum sät
ter sin fot på Sveriges jord på väg
till Finland, där han, assisterad av de
tre nordiska biskoparna, skall viga
Msgr. M. Buckx till biskop. Högtid
ligheten i Helsingfors blir en ena
stående händelse i den nordiska
missionens historia, i det det är den
första biskopsvigning i Norden se
dan kyrkosöndringens dagar.
Mitt första minne av Kardinal
Vilhelm van Rossum har jag se
dan min studietid, då jag såg · den
höge kyrkofursten i Wien. Han var
där såsom påvlig legat vid den ,eu
charistiska kongressen i Österrikes
huvudstad och ännu minnes jag in
trycken livligt från det högtidliga
mottagandet av påvens sändebud.
Till Stockholm kommer kardinalen
visserlig,e'Il! ej å den Helige Faderns
vägnar som för mång hundrade år
sedan kaTdinal Nikolaus av Alba på
Linköpings kyrkomöte under kung
Sverker d. ä:s tid eller kardinal,
Wilhelm av Sabina på Skenninge
möte (1248). Han komnier endast
på sin privata resa genom de nor
diska länderna, men för oss får
dock hans ankomst hit sin histori
ska prägel.
I januari månad detta år hade jag
den stora äran att få personligen
lära känna kardinal van Rossum,
och oförgätlig för mig blir den
stunden jag fick tillbringa hos den
nordiska missionens högsta chef. I
propagandakollegiets stora byggnad
uppsökte jag kort efter min privat�
audiens hos påven, »den vita på
ven», även den s. k. röde påven, det
är propagandans högste chef. Med
vilken kärleksfullhet och vänlighet
tog icke den strängt sysselsatte
mannen emot den ringa missions
prästen, en av de tustmden som ly
da under hans område. För allt i
den svenska missionen, även små
detaljer, hade kardinalen intresse.
Jag tackade honom för hans kär-

leksfullhet och godhet att giva oss
en sådan vördig efterföljare av vår
gamle vördade ärkebiskop och kun
de som den förste berätta honom
om den nye biskopens vigning i
Miiinchen.
Jag glömmer •ej hans
ord vid mitt avsked från det eviga,
härliga Rom, då jag sade: »Eminens,
halva mitt hjärta lämnar jag kvar i
denna de kristna mi<nnenas oför
glömliga stad.» »Nej, unge vän»,
var kardinalens svar, »ert hjärta
måste helt och odelat tillhöra det
arbetsfält ni vigt Eder till, men väl
kommen åter till Roma ,':Bterna, till
modern för
kristenhetens alla
barn». Ei anade jag då, att jag så
snart skulle få i Credo hälsa kar
dinalen välkommen till- Sverige och
dess få katoliker. Så bjuder då Cre
do i alla katolikers och i alla vår
Kyrkas vänners namn den höge gäs
ten välkommen till Sverige och be
der honom om hans biskopliga väl
signelse för vårt folk och land.
Kyrkoherde S. N o r d m a r k.

*

Kardinal Vilhelm van Rossum är född i
Zwolle i Holland den 3 september 1854.
Den 16 juni 1874 avlade han i Redempto
risternas kongregation ordenslöftena för
att fem år därefter vigas till präst. Som
professor i dogmatik vid orL�ens · högskola
i Witten i Holland tjänstgjorde han tills
han blev dess rektor.
Då redemptoristerna på nittitalet öpp
nade sin centralstudieanstalt i Rom, kal
lades den utmärkte dogmatikern till Rom
1894.
Här betroddes han med viktiga
uppgifter av påvarna Leo XIII och Pius X.
Särskilt kom hans stora lärdom till gagn
vid utarbetandet av den nya kanoniska
lagboken (1918).
Vid Redemptoristernas generalkapitel i
Rom 1909 blev V. van Rossum generalfö
reståndarens assistent eller »konsultor»
för· Holland och Belgien.
Kardinalsut
nämningen fick han mottaga den 21 no
vember 1909 av påve Pius X. Efter kar
din.ai Serafinis död blev kardinal van Ros
sum den 12 mars 1918 utsedd till hans ef
terträdare som prefekt för Congregatio de
propaganda fide, den katolska Kyrkans
storartade missionsinstitut. Under kardi
nal van Rossum lyda för närvarande 94
biskopsdömen, 185 apostoliska vikariat
och 73 apostoliska prefekturer.
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EN SOMMARBETRAKTELSE.
AV DEN SALIGE KARDINAL ROBERT BELLARMIN.
Om de skapade tingens skönhet och
Guds härlighet.
Låtom oss nu också betrakta
de skapade tingens skönhet, varom
profeten säger: »Du vederkvicker
mig, o Herre, i dina skapade verk»
(Psalm. 91: 5). Om man nämligen
närmare betraktar Guds händers
. verk, visar det sig, att de icke alle
nast äro goda, utan också smyclm
de med skönhet. Vända vi oss allt
så till dem, vilka efter allas omdö
me och mening förtjäna att kallas
sköna: här en blommande äng, där
en välhållen trädgård, där en le
ende skog eller havet i sitt upphöjda
lugn, den stilla glättiga luften, käl
lans sorl, den lugnt flytande floden,
de präktiga städerna, tusenden och
åter tusenden stjärnor, vilka som
lika många ädelstenar tindra på
natthimmeln. Vilken syn, då trä
den stå i full blom eller då deras
grenar prunka med gyllene frukter!
Vilken underbar omväxling finner
man ej i djurens byggnad, i fåglar
nas flykt, i fiskarnas lekande! Vil
ken härlighet i stjärnorna, i månen
för att .icke tala om själva solens
strålekrans, då den majestätiskt sti
ger upp för att väcka den slumran
de jorden! Dock människan själv,
som vår betraktelse framför allt
gäller, finner ingenting mera hän
förande än sin egen fägring och ge
stalt ...
Om nu Gud har utgjutit en sådan
skönhet över sina skapade verk,
huru stor - så spörjer jag dig nu,
min kärn själ - huru stor och un
derbar måste då icke Skaparens
egen skönhet vara, då ju ingen kan
skänka andra vad han själv icke
äg,er? Det har funnits människor,
vilka så hänfördes över solens och
stjärnornas skönhet, att de höllo
dessa ljuskroppar »för gudar; hur
mycket skönare måste då icke Her
ren vara, han som har skapat den
na deras skönhet och frambragt
allt» (Vish. 13: 3). Huru skön Gud

själv måste vara, kunna vi sluta oss
till därav att i honom, Skaparen,
nödvändigtvis alla de skapade tin
gens skönhet måste vara tillfinnan
des, samlad och i mycket högre
grad. Men dessutom också därav
att, änskönt han förblir osynlig för
oss, så länge vi ännu vandra här
som gäster och främlingar och vi
endast förmå lära känna honom ge
nom uppenbarelsen och i de ska
pade tingens spegel, likväl så många
helgon . voro upptända av en sådan
kärlek till honom, att flera av dem
flydde ut i ensamheten för att leva
uteslutande för betraktandet av
hans skönhet. Så gjorde den he
liga Maria Magdalena, den först, e
eremiten Paulus, den store Anto
nius och otaliga andra, som vi kun
nå ·se i kyrkohistorien. Andra åter
övergåvo hustru och barn och alla
jordiska ägodelar, för att innanför
tigande klostermurar i fullkomlig
· lydnad mot sina överordnade kun
na odelat ägna sig åt Guds vänskap.
Andra gingo slutligen med längtan
den kvalfullaste död till mötes för
att bliva hugnade med åskådningen
av Guds oändliga skönhet. Bland
dessa sista skola vi blott lyssna till
det heliga blodsvittnet Ignatius, vil
ken i sitt sändebrev till romarna ut
trycker sig sålunda: »Må man brän
na eller korsfästa mig, kasta mig
för de vilda djuren, krossa mina
lemmar eller slita ,dem från var
andra, söndertrampa hela min leka
men, må allac djävulens marter kom
ma över mig, om jag blott kommer
till åtnjutandet av min Frälsare»
(lgn. ep. ad Rom No. 5). Om nu
Guds skönhet kan uppväcka en så
brinnande längtan r,edan då den
ännu icke har blivit skådad utan
endast är föremål för tro och hopp,
vad skall då ske, när slöjan ryckes
bort och vi få skåda honom sådan
som han är? Då skall det ske, att
vi, »druckna av hans sällhets
ström» (Psalm 35: 9), icke så myc-
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ket som en sekund kunna eller vil
ja vända våra ögon bort från ho
nom. Är det så underligt, att äng
larna och de saliga alltid skåda sin
himmelske faders anlete och likväl
aldrig känna någon övermättnad, då
Gud själv från all evighet städse är
fullkomligt försjunken i åskådandet
av sin egen skönhet, salig i densam
ma icke begär något annat, oavbru
tet stiger ned i densamma som till
sitt praktgemak eller sin lustgård
och aldrig trätt ut ur densamma ej
heller i all evighet skall träda
därur?
Efter denna skönhet skall din
åtrå stå, o min själ, efter den skall
du natt och dag försmäkta och med
psalmisten säga: »Min själ törstar
efter Gud, efter den starke, levan
de Gud, När skall jag komma dit
och framträda inför Guds ansikte?»
(Ps. 41: 3). Med aposteln skall du
utropa: »Men vi äro vid gott mod
och hava stort begär att hellre flytta
från kroppen och vara hemma hos
Herrem (2 Kor. 5: 8). Om du med
all din själs glöd älskar denna skön
het, har du ingen befläckelse att
frukta, ty .kärleken till den gudoms
liga skönheten fullkomnar hjärtat
utan att förorena detsamma, den
helgar utan att vanhelga. I över
ensstämmelse med denna stämning
kunde en gång den heliga jungfrun
och martyren Agnes utbrista: »Jag
älskar Kristus, vars,. moder var en
jungfru och vars fader icke hade
känt någon kvinna. I hans kärlek
förblir jag kysk, i hans famntag
ren, förmäld med honom jungfru
lig» (Ambrosius de virgin. 1 c. 2).
Om du i sanning vill varda del
aktig av din Herres oskapade ge
stalt, så måste du uppfylla det som
aposteln på ovan anförda ställe till
lägger: »Och därför vinnlägga vi oss
om att, vare sig vi äro hemma eller
borta, vara honom behagliga» (2
Kor. 5: 9).
Om du har ditt välbehag i Gud,
så måste du också beflita dig om
att också han kan hava sitt välbe
hag i dig. I d e levandes land, då

vi befinna oss i hans närhet och
hans glans lyser emot oss, skall
detta visserligen uppfyllas enligt
profetens ord: »Jag skall behaga
Herren i de levandes land» (Psalm
114: 9).
Men så länge vi vandra
härnere, bliva vi lätt förorenade och
besudlade av synden, i det vi som
aposteln Jakob uttrycker sig »alla
fela i många stycken» (Jak. 3: 2 ),
så att Skriften, just emedan det så
sällan lyckas någon att bevara sig
ren på sin pilgrimsfärd härnere,
prisar dem saliga som blivit delak
tiga av denna lycka. »Lycksaliga
äro de, som vandra i oskuld» (Psalm
11.8: 1), heter det ju. Om .du så
lunda under din vandrings dagar
vill besitta din Guds välbehag, så
är det på långt när icke tillräckligt,
att du blott hyser denna önskan
utan du måste efter apostelns an
visning sträva därefter, med all iver
undvika varje själens befläckelse
och vanställande och om en sådan
har nått ditt hjärta, lika noggrant
söka få bort den. I timvis kunna
kvinnorna anstränga sig att krusa
sitt hår, behandla sitt ansikte, ren
göra sina kläder, för att bliva väl
behagliga i en dödlig mans ögon,
som ,efter en flyktig tid måste åter
vända till stoft och aska. Och du
skulle finna det för besvärligt att
pryda dig för att synas älskansvärd
i din odödliga brudgums ögon, som
alltid har sina ögon riktade på dig
och icke åstundar något annat så
högt som att du skall inför honom
varda befunnen utan fläckar och
rynkörl Ja, ansträng dig tappert,
· »på det att du må vandra inför ho
nom i helighet och rättfärdighet»
(Luk. 1: 75). Och vadhelst som är
hinderligt för den sanna heligheten
och rättfärdigheten, måste du hän
synslöst avskära och avlägsna, var
ken aktande på kött och blod eller
lyssnande på människornas tal och
omdömen. Ty du kan icke samti
digt behaga både Gud och världen,
som också aposteln betygar om sig
själv: »Ty om jag ännu vore män
niskor till behag, så vore jag icke
Kristi tjänare,, (Gal. 1: 10).
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S:TA BIRGITTA.
1303-1373-1923.
Rom! Rom ligger långt från Sver
ge, och för sex hundra år sedan
låg det ännu längre bort. Nu hjäl
per ångan oss att flyga över jor
den, och själva luften bär oss på
sina vingar.
I dag kan en resa till Rom vara en lustresa. - Annat var det på

ka: den heliga romerska Kyrkan,
och icke som nu hade skiljt sig i
Alla voro för
oräkneliga sekter.
enade blott i en tro, och sam
ma tro och lydiga Rom. När man
från Sverge reste till Rom, hade
man icke att genomfara länder, där
kalvinismen, lutheranismen eller

Efter en målning i Birgittas dödsrum i ))Birgittas hus» i Rom.

S :ta Birgittas tid, då en resa till
Rom var ett allvarligt företag. Då
hade man att gå eller i bästa fall
att rida den långa vägen, utsatt för
rövares överfall, för farliga sjukdomar och alla slags umbäranden.
Då begav man sig till Rom, blott
av två skäl, arutingen för att göra
en vallfärd eller i diplomatiska
ärenden.
Och dock - underligt nog var
Rom oss på den tiden mycket närmare än nu.
Saken var den, att
alla länder tillhörde en kristen kyr-

andra kyrkosamfund hade herradömet. Envar -rättrogen katolik kärrde Rom vara sin hemort, sitt andliga fädernesland, dit hans hem··
längtan alltid gick.
Kyrkans okränkbara enhet i Rom
blev för S:ta Birgitta hennes storn
levnadsmål.
En fransysk författare har på ett
ställe skildrat en gammal italiensk
tavla, som framställer en rad helgon, vilka stå sida vid sida med sina olika symboler. Fastän alla dessa heliga män ocl.,1. kvinnor repre-
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sentera olika länder, olika tidsål
drar och sysselsättningar, göra de
dock på oss ett märkligt harmo
niskt enhetsintryck.
Det andliga
uttrycket är detsamma hos dem al
la. Detta bevisar bäst, huru mycket
starkare själens band förenar män
niskorna än de mest uppfinnings
rika materiella saker förmå. Detta
förklarar också, varför S:ta Birgit
ta i sin andliga personlighet är så
lik söderns stora helgon, t. ex. S:ta
Teresia av Avila och S :a Katarina
av Sierra.
S :ta Birgitta var född på Finsta
i Uppland och blev vid elva års ål
der moderlös. Men r,edan som barn
hade hon blivit kallad av Gud. En
natt hade hon sina första uppenba
relser: en hälsning från den heliga
jungfrun, som räckte henne en kro
na och en gripande syn av den
korsfäste Frälsaren; Från den stun
den förstod hon hela vidden av kär
leken och smärtans djup, och hen
nes hjärta tillhörde för alltid Guds
son och hans barmhärtiga moder
Maria.
Hela hennes själ var vänd mot det
överjordiska.
Hon var på intet sätt ett över
spänt barn, som så många ha ve
lat göra henne till.
Hon var en
andlig, genial personlighet, som al. drig släppte tag på uppgiften, som
hon hade fått från Gud.
Hon började först med att refor
mera sig själv genom att hos sig.
med stränghet och kraft undertryc
ka och utrota allt, som kunde miss
ha'ga Gud. För sin omgivning fö
refaller hon icke att vara en dröm
mare utan tvärtom en ovanligt
praktisk och duktig natur, skapad
för att befalla, organisera och här
ska.
Sin största svaghet dela
de hon nog med sin samtid. Det
var svårighetelll hon kände att be
trakta sig själv - en förnäm och
ättestor kvinna - lika med en tig
gartös på landsvägen. Det var de!ll
na sin svaghet hon ständigt bekäm
pade, och mot vilken hon senare i
sitt liv så kraftigt talade, då hon

jämt påminde om alla människors
likställighet inför Gud.
Då Birgitta blott var tretton år
bortgifte hennes far henne mled
den unge Ulf Gudmarsson på Ulf
åsa i Östergötland, och började med
honom sitt äktenskapliga liv. Re
dan innan hon var fjorton år, var
hon en fullt utbildad slottsfru, som
säkert - man skulle vilja säga
manligt - styrde sitt stora gods.
Hennes man,· som fått en sträng re
ligiös uppfostran, tog henne till råd
och hjälp i alla företag. Tillsam�
mans byggde de kyrkor, upprättade
skolor, understödde kloster· med
rikliga gåvor och öppnade sin dörr
för resa_nde präster och munkar.
Dessutom mottogo de oupphörligt
besök av förnäma gäster från an�
dra herresäten. Birgitta föreföll för
alla som en vacker och livlig hus
moder och err förträfflig värdinna.
Men ingen, utom hennes man, ana�
de varifrån hon tog sitt mod . och
sina krafter. Beständigt stod hori i
nära förening med Kristus och doo
heliga jungfrun, rådfrågade dem
om allt och lyder dem ögonblickli�
gen. På - sig själv hade hon de
strängaste fordringar. Persoriligen
betjänade hon varje dag tolv fatti
ga vid deras måltid, innan hon själv
satte sig till bords och hon förstod
väl att dölja, att hon själv blott åt
av det enklaste, som var· att tillgå;
under det hon serverade utsökta rät
ter åt sina: gäster, och att det ·var:
vatten i hennes gyllene vinbägare.
Nattens sömn förstod hon att för
korta mycket. Hon behövde lång
tid till sina samtal med Gud; och
hon steg upp tidigt för att se om
sitt vidlyftiga hushåll, som hon höll
i den fullkomligaste ordning.
På
Ulfåsa fick Birgitta sina åtta barn,
vilkas uppfostran och ledning fram
förallt låg henne om hjärtat.
I nitton år räckte hennes familje
liv på Ulfåsa, och hon var redan
vida känd som en märklig kvinna,
då den unge konung Magnus kalla
de henne som hovmästarinna till
Stockholm, dit han väntade sin
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brud, Blanche de Namur, som
blott var femton år gammal. Det
var ett stort offer för Birgitta, då
hon, -efter att länge ha rådfrågat
Gud, beslöt sig för att efter
komma kungens önskan och upp
lösa sitt hem för att - som hon
hoppades kunna bliva det
-qnga kungaparet till stöd och
hjälp. Hon förde sina barn till
olika kloster och begav sig till Stock
holm, men uppgiften, som där vän
tade henne, översteg allt hon hade
tänkt sig. Konungen och drottnin
gen hade endast lust att roa sig så
mycket som möjligt. Inga pengar
räckte till för deras slösaktiga ut
gifter, och det var snarast som en
kuriös och plågsam botgörerska, de
betraktade Birgitta
Ja, bot var
vad hon ansåg hovet och staden och
landet och hela världen mest av allt
behöva.
Från sin tidigaste barndom hade
hon haft den djupaste vördnad för
det andliga ståndet. En präst var
för henne ett upphöjt väsen, mun
ken eller nunnans kall heligt, och
påven var hennes okränkbara öveir
huvud, som hon skulle lyda, som
om han vore Gud själv. - Och nu
fick hon så småningom se, huru illa
människorna . uppfyllde sitt kall.
Bredvid de fromma andliga män,
hon under sin ungdom känt, fick
hon erfara, huru mångauslapriister,
slöao. likgiltiga ordenspersonPr, som
funnos överallt. Och påven själv !
Han var ju ick,e längre i Rom utan i
Avignon. Hela hennes själ rustade
sig till strid. Hon ville ge sitt liv
för att påminna Kyrkans män om
sina plikter.
Hennes stora ande visade sig däri,
att hon aldrig hopblandade sak och
person.
För henne var den ka
tolska kristendomen den enda san
na, heliga och oföränderliga, men
just därför att hon klarare än någon
såg den stora o fullkomlighet, var
med Kyrkans tjänare fullgjorde si
na värv, slungade hon sina uppska
kande domar över dem, påminde
dem i alla tonarter om clerns fel och
synder, ·och hotade dem med för
kastelsens dom, om de ej omvände

och bättrade sig. Hon vågade till
och med skriva ett brev till Påven
Klemens VI i A vignon, där hon i
Guds namn befallde honom att vän
da åter till Rom och där stifta ord
ning i kyrkan, som var störd oc11
förvirrad av dåliga och gudlösa
människor, vilka voro uppfyllda av
allt annat än religionens helgd.
Då Birgitta började sin kamp mot
prästerskapet i Sverge, uppväckte
hon naturligtvis motstånd och ovil
ja. Så kunde de t. ex. icke finna sig
i, att hon påminde dem om c.l..eii
batets nödvändighet för en präst, .
som skall predika kyskhetens evan
gelium för sina åhörarn. Hela Bir
gittas tid vid hovet i Stockholm var
en prövotid, och år 1341 lämnade
hon det för att med sin man företa
ga en vallfart till Compostella i Spa
nien. På denna resru underkastade
sig bå:da alla de strängaste försakel
s•er och botövningar. Innan Birgitta
framträdde inför mänskligheten,
ville hon själv· så mycket som möj
ligt r-ena sig från allt, som fängsla
de henne vid världen, och på elen
tiden togo fromma människor det
ganska kraftigt med att leva efter
sin övertygelse. Det va,r icke nog
för dem att hava en bok med vack
ra predikningar på sin bokhylla.
Vid återkomsten till Sverge efter
denna vallfart, inträdde Ulf i AlYas
tra kloster hos cisterciensermunkar
ne, där han dog 1344. Efter hans
död kände sig S : ta Birgitta mer än
någonsin löst från alla jordiska
band. Av hennes barn voro somli
ga döda, andra gifta, och hon stod
ensam i världen. Hon fick då till
att börja med tillåtelse att bo i Al
vastra kloster, där hon, fastän icke
som invigd nunna, levde ett strängt
klosterliv med tiden upptagen av
böner och botövningar endast av
brutna av hennes underrbara uppen
barelser.
Dock - det tycktes
henne, att Gud icke var till
fredsställd
med
hennes kon
templativa liv utan önskade hen
ne i stark verksamhet, varför hon
återvände till hovet i Stockholm, ic
ke som hovmästarinna eller vänin
na till de kungliga, utan snarare som
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rädgiverska, ja nästan som pro
fetissa.
Tillståndet i Sverge var den gån
gen mycket allvarsamt. Inbörde'>
krig och ofred oroadei landet, pesten
rasade oupphörligt i olika delar a,v
riket, och Magnus var och förblev
en svag kung, som icke förmådde
hålla styr på oredan.
Vid hovet
härskade det största lättsinne, och
Birgitta dundrade fåfängt mot de
ras dräkter, som kallades » de få
niges» och vilka i nakenhet och
skamlöshet i mycket påmimu om
våra moderna toaletter. Beständigt
antogo hennes visioner en starkare
och allvarligare karaktär, och metd
allt flera präster · och ordensperso
ner korresponderade hon för att för
söka inskärpa religionens allvar.
Birgitta var en sträng kvinna, och
liksom alla, vilka stå inför en svår
uppgift, tog hon i med hårdhand
skarna.
Hon hade gjort till sin
uppgift att ,göra en verklighet av
skenet, att fördjupa människosjälar
och att vända deras tankar från ett
ytligt, gagnlöst liv till arbete i Guds
tjänst, och teg icke med uppskakan°
de i.traffdomar, som Gud meddela
de för henne, för att slunga över dem
Men alltmer insåg hon, att hennes
strävanden tycktes vara förgäves,
och då det följande jubelåret
förkunnades
av
påven
13'4 9
kunde hon icke längre mot
stå sitt livs längtan att besöka
Rom. Dock var det icke utan myc
ken stor smärta hon lämnade sitt
fädernesland och sina barn, för vars
olika öden hon kände sig orolig och
bekymrad.
Men hon förstod att
hennes närvaro blott skulle vara
av liten betydelse, och med några:
utvalda följeslagare lämnade hon
Sverge för att aldrig mera återse det.
Hon dog tjugotre år senare i Rom.
Med hänförelse nådde äntligen
Birgitta Rom. Men ögonblickligen
kände hon den stora tomheten, att
den helige Fadern icke var där utan
långt avlägsen i Avignon. Då greps
hon starkare än någonsin av tanken
att återföra påven till sin biskops
stad. Hon kände på en gång att just

detta var hennes mission i Kyrkan,
och att Gud hade kallat henne där
till och därför skilt henne från barn:
och fädernesland. Och då Birgitta
i Peterskyrkan anropade S :t Petrus
om hjälp, hörde hon honom svara:
)) Du skall i denna stad bära ropet:
'Leve S :t Petri efh'rföljrire' och du
_skall se honom me-1 dina ögon».
Rom befann sig just då i ett sorg
ligt tillstånd. Berövad sitt andliga
överhuvud, blödde det i ständiga
strider mellan de förnäma och fol
ket. Prästerskapet var till största
delen fördärvat och prelaterna in
tresserade sig mycket mera för po
litiska partier och stridigheter än
för Kyrkans . angelägenheter. Och
vad det yttre hygieniska livet beträf
far, stod nog Rom på den allra läg
sta ståndpunkt. Staden var på
många ställen en vildmark, där
smuts och vanvård gjorde, att feb
rar och pestartade sjukdomar där
voro hemmastadda. Och dock im
ponerade detta Rom överväldigande
på Birgitta. Det innehöll ju så o
ändligt många stora minnen från
kristendomens tidigaste dagar. Col
losseum var genomdränkt med mar
tyrernas blod, katakomberna göm
de deras gravar, och många hundra
kyfäor vittnade om huru genom
århundranden de troende hade för
stått att utsmycka dem med allt det
bästa och skönaste, de hade att bju0
da.
Men påven var icke i Rom.
Spännet, som skulle sammanhål
la kedjan, hade brustit. Auktori
teten, utan vilken allting småning
om blir tygellöshet, hade försvun
nit från människornas blickar. Nu
gällde det för alla sanna katoliker
att kraftigt visa världen, vad kris
tendomen betyder och vad Kyrkan
är.
Den svenska kolonien i Rom med
S:ta Birgitta: som överhuvud blev
centrum i detta stora arbete, och ut
sträckte beständigt sitt inflytande
till vidare kretsar.
Det var icke
blott alla svenska pilgrimmer, som
här funno kroppslig och andlig
hjälp.
Birgittas namn var snart
känt i hela Rom. Hennes börd sat-
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te henne i nära förbindelse med de
mäktiga adelsfamiljerna och hennes
kärlek och ödmjukhet inför påven
bragte henne i nära vänskap med li
katänkande, och av dem fanns det
ju också många.
Hennes visioner
och förutsägelser uppfattades med
vördnad, och överallt talades om
hennes förmåga att göra underverk
helbregdagöra obotligt sjuka, hjälpa
människor, som varit utsatta för o
lyckshändelser, ja till och med
uppväcka döda. Om hennes veder
sakare och bespottare än voro mån
ga - och när har icke den männi
ska, som vill rätta, fått många ve
dersakare - så voro hennes anhän
gare och efterföljare också många,
och det är icke gott att säga, huru
långt hennes uppfostrande, livgivan
de inflytande gick.
Då hennes
blida, sköna dotter Katarina kom
till Rom och stannade hos henne
som hennes bästa hjälp och mest
förstående anhängare, reste de två
genom så gott som hela Italien. Al
la vallfartsorter ville Birgitta b esö
ka, alla kloster ville hon lära kän
na, och överallt uttalade hon sin
dom oförbehållsamt. Vad som sär
skilt utmärkte henne var kraft och
ett aldrig svikande mod att säga
människor sanningen, om den än
var aldrig så ovälkommen. Hon
gjorde det kanske på ett hårdare
sätt och var icke så hjärtevinnande
som hennes stora samtida, Katarina
av Siena, vars kärlek till männi
skorna var så stor, att hon blott ge
nom att se på en förhärdad syndare,
kunde smälta hans hjärta. Men
Birgitta hade egenskapen att kunna
upprycka den slöe, och hennes ro
och säkerhet imponerade på de stol
ta och ,envisa. De bägge helgonen
hade samma tanke gemensamt,
nämligen den att först och främst
förmå påven återvända till Rom.
D et är icke meningen att här, om
än så flyktigt, skildra Birgittas
tjugutre år i Italien. De äro så ful
la av stora och underbara händel
ser, att blott en dryg bok skulle räc
ka till att ge begrepp därom.
Men överallt framträdde hon som
något stort och underbart. Äntli-

gen hade hon den outsägliga gläd
jen att se påven - den gången Ur
ban V - återvände från Avignon
till Rom år 1367 . Då hon erhöll
audiens hos påven, framställde hon
en bön till honom. Hon hade i
många år närt en önskan att få
grunda ett kloster i Vadstena och
anhöll nu om påvens sanktion och
välsignelse därtill. hcdan före sin
avresa från Sverge · hade hon för
mått konung Magnus och drottning
Blanche att intressera sig för sa
ken och att med stora gåvor bidra
ga till dess utförande. Nu vill hon
utverka påvens välsignelse för att
få sin tanke förverkligad.
Klostren hade alltid varit ett av
Birgittas huvudintressen. Hon viss
te, vad de varit och vad de kunde
bli, om de återvände till sin ur
sprungliga renhet. Hon tänkte sig
möjligheten att uppnå idealet stör
re, om man började på nytt med en
ny orden, som var befriad från de
många dåliga element, vilka till
följd av tidernas förfall på många
ställen hade förvandlat klostren till
en rövarkula. Hon ville kalla sin
orden »Frälsarens orden» , där i
synnerhet den heliga Jungfruns lov
skulle genljuda, i det varje dag i
veckan hade sin särskilda betraktel
se över hennes upphöjda egenska
per. Med stor uppmilrksamhet ge
nomläste påven de klosterregler,
hon nedskrivit, och gav sin stadsfäs
telse till klostrets upprättande.
År 1371 den 25 maj hörde Bir
gitta Kristus befalla henne att dra
ga till Jerusalem. Denna vallfart,
som i hennes ungdoms och krafts
dagar hade förefallit henne som
den största lycka, &vskräckte hen
ne nu. Hon var snart sjuttio år
och hennes hälsa avtog beständigt.
Dessutom var en resa till Jerusa lem en ganska farlig sak mellan
vilda folkslag och sjörövare. Me1i.
Birgitta begav sig åstad, följd av
sina två söner, Birger och Karl, fle
ra andliga mälll och några pilgrim
mer från Italien och Spanien. På
denna resa sammanträffade hon
med den sköna och ryktbara drott-
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ning Johanna av Neapel, vars in
tryck på Birgittas son Karl kostade
denne livet ( en episod, som flera
författare romantiserat över). Vid
hovet på Cypern uppträder Birgitta
som en ljungande botpredikant.
Men äntligen nådde hon dock det
heliga landet, där hon tillbringade
dagarne med kontemplation på alla
de ställen, där Kristus hade vandrat,
En dag hade hon i Joachims och
Annas hus den sällsamma uppen
barelsen, att den heliga Jungfrun
sade till henne: »Jag är den obe·
fläckade avlelsen» (samma ord, som
Bernadette flera århundraden sena
re hörde vid Lourdes ). År 1373 var
Birgitta tillbaka i Rom. Hon var nu
utarbetad och trött och levde med
alla sina tankar i annan värld, och
som en fattig botgörerska dog hon
samma år.
Egentligen fick hon aldrig se nå
got direkt resultat av sitt livs strän
ga arbete. Visserligen hade hon fått
sin mest brinnande önskan uppfylld
att få hälsa påven välkommen i
Rom, men hon hade också haft
den stora sorgen åter se honom för.
svinna till Avignon. Förgäves ha
de hon predikat bot och bättring
vid svenska hovet, och det syntes
henne också, att hon uträttat föga
med de profetior och straffdomar,
som hon utslungat över Kyrkans
män i Rom och det övriga Italien.
Ett av sina stora mål hade hon upp
nått : påvens sanktion till upprät
tandet av Vadstena kloster. Men
ännu var ju detta blott en dröm ;
om det skulle bli verklighet viss
te hon icke, då hon slöt sina ögon.
Kort sagt - Birgitta hade alla sto
ra andars vanliga öde, att icke bliva
uppfattad och hörd av sin samtid.
Men knappast var hon död, förrän
bennes lov ljöd fråu alla munmu.
Nu förstod man hennes stränga
fromhet, prisade hennes underverk,
fördjupade sig i hennes profetior
och uppenbarelser. Framför alla
var det hennes dotter Katarina, vil
ken nog kände henne bäst, som lev
de för att utverka hennes kanoni·
sation.
År 1391 den 7 oktober knappt

tjugo år efter sin död, blev Birgitta
kanoniserad i Rom, och den helige
Fadern tillät den kristna världen
att anropa henne som skyddspatro
nessa och förespråkerska hos Gud.
Katarina blev den första ahedis
san i Vadstena kloster, dit hon ha
de fört S :ta Birgittas kropp, och
klostrets konvent .bestod från bör
jan av 22 munkar och 35 nunnor i
olika klosterbyggnalfo.r. Det tycktrs
som om det skulle komma att rea
lisera Birgittas begrepp om klos·
terlivft. Utom de stränga reglerna
för ett rent och försakande liv,
fanns det plats för konst och ve
tenskap av alla slag. I andligt av
seende rönte klostret inflytande
från dominikarna, och hade många
utmärkta predikanter att uppvisa.
Men också astronomer, metafysiker,
musiker och bildande konstnärer
funnos bland klosterbröderna, och
nunnorna utmärkte sig genom stor
duglighet i konstslöjd, miniatyrmål
ning, medicinska studier, ja, till och
med som skriftställare. Tomas a
Kempis' och Henrik Susos andakts
böcker jämte helgonlegender ut·
gjorde deras lektyr, och redan . an
ropade man S:ta Elisabet av Thii
ringen och S:t Katarina av Siena
såsom förespråkerskor hos Gud.
Men det var icke länge, som
Vadstena kloster fick bevara · sin
frid. År 1523 blev Gustav Vasa ef
ter att hava utdrivit danskarne, Sver.
ges konung, me:1 denne konung
hade fått sympati för den lutherska
läran, och ville med stränghet,
för att icke säga grymhet införa
lutheranismen i Sverge. Det sven
ska folket befann sig i en svår di
lemma. Medan de jublade lyck
ligt ,emot befrielsen, fingo de ock
så böja sig för hans andliga me
ningar. Det hade blivit en farlig
sak att vara katolik. Kungen -såg
icke med blida ögon på Vadstena
kloster. Att börja med inskränkte
han sig till förmaningar att läm
na övertron och låta undervisa sig
i »sanningen», men småningom blev
han strängar,e. År 1540 berövades
klostret alla dyrbarheter, som man
icke hunnit gömma, kungen bort-
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förde en staty av Birgitta och från
tog klostret dess arkiv och ena
Kort därefter
stående bibliotek.
skickade kungen den luthe1;ska bi
skopen i Linköping till Vadstena
för att hålla gudstjänst. Alla heliga
kiirl borttogos och den katolska
gudstjänsten förbjöds. Är 1544 då
Gustav Vasa var i Vadstena för att
bygga sitt slott, förjagade han de
sista fyra munkarna, som voro kvar
i klostret. Nunnorna fingo stanna
men ledo allehanda hårda marter,
fastän kungens andra gemål, Mar
gareta Lejonhuvud, sökte beskydda
dem. Är 1544 upplöstes klostret.
Blott ett hundrasextioett år hade
S :ta Birgittas skapelse, Vadstena
kloster, stått som en fridens hem
ort för fromhet och kultur.
Nu

tycks det, som om förgängelsen ha
de satt sitt märke därpå. Men det
är ju så med allt verkligt liv, att det
bär i sig en grodd, som förr eller
senare åter sträcker sig upp över
jorden, och liksom fåglarna ibland
kunna bära plantans frön långt
bort, så att de plötslig,en blomstra
på främmande kuster, så har S :ta
Birgittas s:1dd, slagit rot i många
andra länder än Sverge. I våra da
gar finnes blomstrande birgittiner
kloster i England. Tyskland, Hol
land, Spanien och Italien.
Sverge minns ännu beständigt
Birgitta som en sällsynt själsstor
och begåvad kvinna. För oss kato
liker är hennes minne alltid fast
förenat med Rom.
H e 1 e n a N v b 1 o m.

VI. DEN SLOCKNANDE SJUSTJÄRNAN.
På den katolska troslära:ns höga
firmament glänsa de uppenbarade
sanningarna som oförstörbara ljus
kroppar, av vilka den ena överträf
far den andra: i klarhet. Ända ned
till de skumögda människorna sän
da de sina strålar ; några lysa med
den naturnödvändiga sanningens
solglans, andra med det oåtkomliga
mysteriets beslöjade skimmer. Men
dessa underbara verkligheter, vilka
trons öga betraktar, gripa också in

i vårt liv med välsignelsebringande
kraft, liksom solen med · sitt sken
når ned i de djupaste dalar och tä
taste snår. Sålunda lyste också den
gamla sköna sakramentsläran likt
en glänsande och på samma gång
värmande sjustjärna engång, ned
över våra under Kyrkans himmel
fostrande fäder.
Petrus lär som bekant, att de
kristnes sakrament äro yttre tecken
- merändels av förklarande ord
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ledsagade symboliska handlingar,
vilka genom Kristi instiftelse erhål
lit den utomordentliga kraften att
utförande vad de beteckna omedel
bart meddela människorna Guds
nåd. Sålunda är dopet en symbo
lisk tvagning, som i skönaste över
ensstämmelse med denna sin yttre
karaktär renar själen från syndens
fläckar i kraft av den nåd det med
delar barnet.
Hur förfor då den stränge Petri
med dessa oskattbara ljus- och vär
mekällor i P,etrus' lyckovärld. Vi
hava redan sett, hur han sökte ned
riva den gamla Kyrkan, avsätta de
gamla kyrk.oledarna och uppbränna
den gamla lagboken för att i stället
framsätta en nu av hans egna lär
jungar sönderläst Bibel och en nu
av hans egna efterföljare bortglömd
nåclelära. Men Kyrkans gamla scck
ramerit lät han väl åtminstone vara
i fred ? Vi börja hoppas, att han
förfarit mildare mot dem än mot
så många andra av vår katolska
tros kostbaraste värdeföremål, då vi
i hans Samlade Skrifter upptäcka
en hel » liten boock om sacramen
ten » . Petri sörjer emellertid själv
för att vi grundligt bliva svikna i
dylika förväntningar. Redan på den
år 1528 utgivna sakramentsbokens
första blad skyndar han sig att upp
lysa oss om att sakramenten visst
icke » giffua nådhe och rätfärdig
heet som en part lärdt haffua» . D e
äro nämligen endast » wiss tekn til
gudz gunst och nådhe» . I överens
stämmelse härmed hade Petri redan
förut i » E1en Christelighen Forma
ning Til Clerekrijt» låtit förstå, att
prästens
sakramentsförvaltning
blott är » en ringa :sack emoot pre
dicanen » , ty sakran1enten äro » ey
annat än en stadhfestilse och för
säkran genom hwilken wij warde
wisse ther vppå at oss skal thet
godha wederfaras som oss tilsagdt
warder j predikanen » . Varje kato
lik (och helt säkert mången gam
maldags svensk protestant) studsar
ovillkorligen inför denna katastro
fala valutaminskning av det gamla
sakramentsbegreppet.
I Luthers
och Petris system meddela sakra-

menten icke någon nåd; d e kunna
blott liksom ett förtätat Guds ord
uppväcka den tro = » förtröstan på
ett tillräknande av Kristi förtjän
ster » , vilken ju i deras teologi gör
syndaren rättfärdig och giver oss
nåden. Genom denna undervärde
randets förvanskning av sakra
mentsbegreppet har Petri för sina
lärjungar i själva verket teoretiskt
släckt deilJ förut så ljusmättade sju
stjärnan på troslärans himmel.
Hans nya sakrament framkalla ju
icke större nådeverkan än exempel
vis en någorlunda god predikan.
Var Petri finner bevis för denna
siilJ torftiga sakramentsuppfattning,
vet han väl bäst själv. D en Heliga
Skrift motsäger densamma med en
klarhet, som knappast lämnar nå
got övrigt att önska. På de mest
olika sätt uttrycker den det omedel
bara orsakssammanhanget mellan
sakramentsmottagande och nåde
verkan: »Sedan lade de händerna
på dem, och de fingo den Helige
Ande » (Apg. 8 : 1 7 ) , »Var och en
av eder låte döpa sig i Jesu Kristi
namn till edra synders förlåtelse,
och I skolen få den Helige Andes
gåva » (Apg. 2 : 38 ). Ännu kraftiga
re betonar Bibeln det intima sam
bandet mellan sakramentshandling
och nådeverkan genom att uttrycka
detsamma med orsaksablativ och
kausala prepositioner: » Utan att en
återfödes av vatten och den Helige
Ande, kan han icke ingå i Guds ri
ke» (Joh. 3 : 5 ) , » Guds nådegåva,
som är i dig genom mina händers
påläggning » 2 Tim. 1 : 6 ) , » Kristus
har älskat Kyrkan och utgivit sig
själv för henne för att helga henne,
renande henne i vattnets bad ge
nom livets ord» . Slutligen finner
man bibelspråk, som nästan sätta
likhetstecken mellan den sakramen
tala handlingen och dess övernatur
liga verkan: » Stå upp , låt döpa dig
och avtvå dina synder!» (Apg. 2 2 :
1 6 ) , »Pånyttfödelsens bad och för
nyandet av den Helige Ande » (Tit.
3 : 5 ) . Traditionen bekänner i skö
naste samklang med denna bibliska
sakramentsuppfattning i själva ni
censka trosbekännelsen: »Jag tror
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på ett dop till syndernas förldtelse.»
Kyrkofädernas skrifter vimla av
liknande uttalanden. På den katol
ska troslärans himmel lyser alltså
sakramentens heliga sjustjärna med
oberörd glans trots allt · Petris och
hans meningsfränders förvirrade
skall.
Men för den nedrivande Petri var
det ej tillräckligt att beröva själva
det urkristna sakramentsbegreppet
dess guldhalt. Han sökte också för
miska sakramentens antal till det
minst möjliga. På första bladet i
sin sakramentsförstörande sakra
mentsbok dekreterar han kort och
gott: » Tu äre sacramenten . . . dö
pelsen och herrans natwardh. » De
övriga fem sakramenten » avskaf
fas » därefter på fem rader. Bikten
( »Penitentia eller syndabättring » )
hör under döpelsen, »Prestawigelse
och ächteskap » blevo icke anord
nade som »noghon, besynnerJighen
nådetelm», )) Olning och Färmelse))
borde hellre kallas )> en sedher eller
jtt gammalt sätt, än the skola kal
las sacramentztekn». Här finna vi
alltså på ett enda blad en förträfflig
sammanfattning av Petris förstö
rande verksamhet i sakramentslä
rans helgade rum. Först fråntager
han själva sakramentsbegreppet
dess glans och kraft. Sedan min
skar han plötsligt sakramentens an
tal från sju till två. Det är sålunda
ingen överdrift, när vi i detta sam
manhang talat om släckta och
slocknande stjärnor på den sven
ska kyrkohimlen.
Det kunde kanske ha sitt intresse
att litet närmare se, med vilka ur
säktande skäl han företager detta
omfattande släckningsarbete i sin
lilla negativa sakramentsbok. Mot
» döpelsen» visar han mest barm
härtighet. Här är det mest egent
ligen endast » smörielsen» i den ka
tolska dopritualen, som väcker hans
polemiska vrede. Mera sträng är
hans kritik av bekräftelsen ( » Fer
milsen» ), vilken han förklarar vara
instiftad av » the papister» , likväl
»vtan alla scrifft ». I ett annat sam
manhang ha vi likväl redan sett,
hur de nyomvända samariterna ge-

nom apostlarnas handpåläggning
»fingo den Helige Ande » (Apg.
8 : 17 ). På ett annat ställe i Apostla
gärningarna läses : »Då Paulus hade
lagt sina händer på dem, kom den
Helige Ande över dem» (Apg. 19: 6 ).
Här omtalas en symbolisk hand
ling: handpåläggning, omedelbart
framkallande en nådeverkan: elen
Helige Ande. Att en sådan överna
turligt verkande helig handling må
ste varit instiftad av Kristus, är ju
självklart, ty lika litet som någon
blott människa kan meddela över
naturlig nåd, lika litet kan hon in
stifta en nådeframkallande symbo
lisk handling. Så står det i »scriff
tene», varmed Traditionen harmo
niskt öv,erensstämmer. Petri näm
ner blott i förbigående detta Apost
lagärningarnas vägande vittnesbörd.
Som så många disputatorer, som
icke kunna reda sig inför ett oemot
sägligt motbevis, söker han strax
slingra sig från själva huvudsaken
om den apostoliska handpåläggnin
gens nådeframkallande kraft och
börjar i stället att orda vitt och
brett om mera underordnade detal
jer, om papistisk » smörielse », som
endast kan givas av »biscopar för
päningar kul » ( !) o. s. v. Hans för
sök att giva en kyrkohistorisk för
klaring till denna misshagliga pn pistceremonis uppkomst, har dock
ett visst kuriositetsintresse.
Lika omilt behandlar Petri »then
yttersta. olningen som the krancke
pläga tagha». Också sista smörjelsen har nämligen instiftats av de
uppfinningsrika papisterna, vilka
till bevis för » sådan theres misbruk
ning » framdraga »yttersta capitelet
j S. Jacobs Epistel». Här står näm
ligen som bekant: » Är någon bland
eder sjuk, han kalle till sig kyrkans
präster, och de skola bedja över ho
nom och smörja honom med olja i
Herrens namn ; ,och trons bön skall
lända den sjuke till räddning, och
Herren skall upprätta honom, och
om han är i synder, skola de förlåtas honom» (Jak. 5: 14, 15). Här
finna vi åter en symbolisk yttre · handling: smörjelse med olja i Her
rens namn med beleclsagcmcle bön.
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En inre nådeverkan framställes re
dan med orden: »lända den sjuke
till
räddning » och )) upprätta»
och betecknas med all önskvärd
klarhet i följande sats : »om hem är
i synder, skola de förlåtas honom. ))
Ty syndaförlåtelse kan blott ske ge
nom Guds nåd. P.etri följer också
· vid avskaffandet av detta sak.ras
ment samma taktik som förut :
framdragandet av bisaker med un
dansmusslande av själv:]_ huvudfrå
gan.
Han förklarar att aposteln
troligen givit dessa föreskrifter hu
vudsakligen för att avhålla de ny
kristna från det hedniska bruket att
i farlig sjukdom kalla till sig )) men
eller qvinnor som signelse eller an
nor wijskepelse kunna» .
Men här
talar ju själva Skriften tydligen om
en » smörielse» trots all Petris mot
vilja mot detta otrevliga ord. Vår
Strängnäsdiakon förklara1·, att den
na blott avsåg de sjukas » lekamliga
störkilse» ; apostlarna ha troligen
därtill använt »någhot kosteligit
watn såsom rosenwatn eller annor
sådan smörielse » ( ! ) . Den i bibel
texten omtalade syndaförlåtelsen
( själva textens tyngdpunkt) tillskri
ver P etri helt och hållet »troonas
bööm . Här tyckes haru sålunda an
taga, att människan genom andras
bön kan erhålla ofelbar och ome
delbar syndaförlåtelse ! ! Men i stäl
let för att närmare förklara denna
högst besynnerliga teologiska fun
dering, kastar han sig med sedvan
lig friskhet in på åtskilliga detalj
frågor av underordnad betydelse.
Man kan svårligen undgå att tycka,
att han här har misshandlat ifråga
varande bibeltext lika skoningslöst,
som det däri omtalade sakramentet.
Med Petris lära om det allmänna
prästadömet i hågkomst kunna vi
lätt förstå, att prästvigningen icke
för honom fick vara ett sakrament.
Återigen är det papisterna, som ha
insmugglat också den )) jbland Sac
ramenten» , och de » missbruk » de
gjort sig skyldiga till härutinnan
äro sådana, »thet gudh må förbar
me sich ther vtoffuer» . Petri på
står med salig förvissning, att in
gen » grund j scrifftene» finnes för

prästvigningens sakramentala ka
·raktär, och svingar sig efter detta
kategoriska påstående med invand
raskhet in på andra underordnade
eller samordnade frågor. Den he
lige Paulus skriver emellertid vår
säkre Petri till tI1ots till sin lärjun
ge Timoteus : » Jag förmanar dig att
återuppliva den Guds nådegåva,
som är i dig genom mina händers
påläggniIJ1g » ( 2 Tim. 1 : 6 ) . Här om talas åter en helig symbolisk hand
ling: mina händers påläggning, och
som dennas verkan: Guds nådegåva.
Ingen papist, om han också hette
Paulus eller Petrus, kunde anord
na en så mäktigt verkande kyrk
lig lmlthandling.
Endast Kristus,
gudamänniskan själv, hade makt
därtill. Att till ,och med de mera
lärda och lugna bland Luthers lär
jungar kände tyngden av detta bi
belställe och dess parallelltexter,
framgår bland annat därav, att Me
lanchton själv längre fram försva
rade prästvigningens sakramentala
karaktär.
De av J;>etri mera utförligt be
skrivna sakramenten : ))penitencia»
och » Sacramentet j wijn och brödh »
vilja vi längre fram behandla vart
för sig. Återstår således endast
»ächteskapeb. Om detta nöjer sig
vår raske lutherske polemiker att
upprepa de111 gamla läxan, att ock
så det av »the papister » blivit in
satt som sakrament » vtan alle
scriffb , varefter han utvecklar den
sedvanliga lutherska uppfattningen
av äktenskapet. Särskilt inpräntar
han naturdriftens oemotståndlighet
och skilsmässans berättigande un
der vissa omständigheter » och til
ächteskapens bånd, at thet plat los
sat är» . Också i den numera så
oroande aktuella frågan om äkten
skapsskilsmässa var Petri tydligen
den förste i det kristna Sverige, som
förkunnade upplösningens och om
störtningens evangelium. Då frå
gan om skriftbeviset för äktenska
pets sakramentala karaktär icke så
lätt i korta ord kan framställas, nö
ja vi oss med att peka på den he
lige P aulus' framställning i Efesier
brevets femte kapitel, där förenin-
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gen mellan en kristen man och
kvinna säges vara eru bild av Kristi
förening med Kyrkan och därför
liksom denna senare måste tänkas
inledd genom ,en nådemeddeilel
se.
Redan de
äldsta Kyrko
fäderna försvarade också det krist
na äktenskapets sakramentala ka
raktär.
Vi ha nu sett med vilka skäl Petri
sökte släcka den katolska sakra
mentslärans hänförande sköna och
himmelsljus.
Med
värmande
sannolikhet
största
har
han
också lyckats alltförväl.
Inom hans nya i-.yrkoskapelse
återstå verkligen endast två sak
rament, men icke de båda, som haru
själv ville ha: kvar. Dopet, det för
sta: och nödvändigaste av alla, har
han till all lycka icke lyckats
Altarets sakrament är
avskaffa.
däremot
borta
från
Sverges
kyrkor alltsedan Petris tid, då
generationen av verkliga offer
präster
började
att dö bort
i landet. Ett annat sakrament kvar
står i stället mot hans och hans lär
ju]]lgars vilja. Det är äktenskapet,
vari kontrahenterna själva äro sak
ramentsförrättare. Men för · övrigt
släcktes den heliga sjustjärnan för
det vilseförda svenska kyrkofolket,

som förut i så många sekler hade
fröjdat sig i dess sken. Och sedan
dess har det alltjämt varit berövat
dess lysande, värmande glans. Men
sitt urvattnade sakrameJ11tsbegrepp
har Petri icke lika bra lyckats få
in i folkmedvetandet. Ännu i våra
dagar finner man i gammaldags
statskyrkliga kretsar här i landet ·
ganska betydande rester av den
fornkyrkliga sakramentsuppfattnin
gen. Även kunde påpekas, att Pe
tri i sin mot sakramenten så sko
ningslösa sakramentshok icke full,
komligt utdömer de av honom för
nekade sakramenten som kyrkliga
seder och oeremonier. Fastän detta
troligen skett av hänsyn till då rå
dande folkmening, kunde dock de
grupper i det nutida Sverge, som sö
ka föra den statskyrkliga utvecklin
gen vidare på Johan 111:s högkyrkli
ga linjer, i själva Olaus Petris skrif
teJ.'ffinndstöd för sitt arbete att vänja
folket vid gammalkyrklig form och
sålunda förbereda sinnena för den
gamla Kyrkans återerövring av det
en gång förlorade landet. Då skul
le den slocknande sjustjärnan åter
tändas över allt Sverges land, och
vårt folk skulle med jubel hälsa
dess åsyn efter århundradens skym
ning.* )

FRÅN VÄRMLANDS ÄLVDAL.
Nedanstående torde vara av stort in
tresse dels ·som ett vittnesbörd om hur
översållat hela vårt land är med katolska
traditioner - också de trakter, där man
icke så mycket väntar sig skola finna dem
- dels som en vacker illustration till gam
la kyrkliga förbindelser med Sankt Olavs
land.

I en skrivelse*- till Antiquitets
kollegium år 1 683 innehållande
»anteckningar över gamla monu
menter och antiquiteter» heter det
från Älvdals härad i Värmlarrd
bland annat: »Söder om kyrkan (i
Dalby på stora Dalbo äng äro stora
Sägs av gamle
gropar i backen.
*) Originalet i Kungl. Biblioteket.

män att monkar och pilgrimer hava
där tvänne gånger hållit möte om
året, nämligen vid Botmässa, då pil
grimerna reste till Trondhjems
kloster, och sammaledes om Mika
eli tid, då de skola åt V adstena och
till Påven i Rom efter avlatsbrev.
Voro där vardera gången 14 dagars
tid samlade på Dalbo äng, där all
mogen kom till dem, havandes mat
och dricka med sig varmed monker
na och pilgrimerna gjorde sig lusti
ga och dansade, att det blev gropar
i ängen»
*) Också i ovanstående artikel ha samt
liga kursiveringar företagits av författaren
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Denna officiella uppgift har lett
till att uppmärksamma några namn
som härleda sig från äldre kyrklig
verksamhet, och stanna vid Stöllet
n. v. kyrkbyn i Norra Ny socken.
Namnet på denna by skrevs 1565
Stolette, 1566 Stylette, 1570 Stylta.
Därefter på 1500- och 1 600-talen
Stölitt och Stölett m. fl. stavsätt och
har till senaste tider av allmogen
kallats Stöllt. Detta namn kan ha
sin härledning från Stylet som be
tyder pelarhelgon, och möjligen i
folkmunnen blivit ett namn på an
sedda kristna - pelare i försam
lingen - och varav gården sedan
fått sitt namn.
En mil norr om
Stönet ligger Krusmon, varest ett
krucifix stått rest, och en km. notr
om Krusmon ligger hemmanet Mun
kebol, som under medeltiden ägdes
av munkar ; men som så långt jorde
böckerna gå tillbaka ( 1540) varit
skattehemman. Här, är sägen, att
norr om Elegården, har munkarnas
prästgård legat ; och mellan Munke
bol och Krusmon där Klarälven
svänger längst åt öster har Ny soc
kens kyrka stått (Ny socken är
nämligen yngre än Ekshärad och
Dalby socknar). Här i trakten på
träffas flera gamla namn så
som: Dövtjärnssötern, Kyrk.myren,
Munk.heden i Munkebol och Munk
heden och Munktorp 3 km. där
norr om.
Från Krusmon är en knapp 1 ½
mil till Korsbäcken på Örsängs
mon i Dalby socken. En liten bäck,
som kommer från myrmarker up
pe i Transtrandsberget och rinner
ut i Klaran. Norr om denna bäck
på östra sidan landsvägen har det
stått ett kors ; och det fick en torpa
re Tomas Tomsson erfara, då han
på 1820-talet började bygga där.
Han hade satt sitt hus nära inpå det
stället där korset stått, och de un
derjordiska som försvarade den he
liga platsen, revo ned om natten
vad han hade byggt.
Tomas för
stod anledningen och flyttade sina
tomtstenar ett stycke därifrån, och
var sedan aldrig oroad. (Vad som
kunde vara anledningen till, att han
måste flytta, är lätt att förstå ; men

av detta framgår att icke blott nam
net i förening med bäcken har be
varats utan även stället, där korset
har stått har levat kvar i folkets
minne.) Härifrån till Korsmon i Ug
genäs där även ett kors har stått
är ½ mil.
Dessa kors ha stått resta på öde
och skogsbevuxna moar, .enligt sä
gen ·» till minne au nagot märkligt,
som hänt och varest de som gingo
förbi skulle bedja och göra kors
tecknet,, »Och pilgrimerna stanna
de och hade viloplatser vid kor
sen».*)
Från Korsmon i Uggenäs till
Munkheden på östra sidan Vingäng. sjön, är en knapp mil och därifrån
till Dalboängen en kilometer. Hela
sträckan från Stöllet till sistnämnda
ställe är omkring fyra mil.
Om köpmännens och pilgrimer
nas väg har en topografisk förfat
tare skrivit.**) » Utefter Klarälven
gick nämligen under medeltiden
fram ,en handelsväg, som söder om
Fämund böjde sig mot vä:ste1r 'Och
över · Sölenskaret förde ned till Ren
dalen. På denna väg färdades. så
med varor till norska marknaden
väl västgötar som andra svenskar
Kopangr, som jämväl långväga pil
grimer, som skulle vandra ännu
längre mot norr ända till helge
Olovs grav i Nidaros.)) Och om
marknaden i Koppang skriva nor
ska författare,* * *) ))att det redan i
medeltiden varit marknadsplats
där» och att » i Storälvdalens breda
bygd uti Kopanger (det nuvarande
Koppang) hade Österdalen sitt sto
ra handelstreve (möte). Från da
lens nordliga bygder kom det mark
nadsfarande i gnistrande vinterky
la med 20 och 30 hästar i följe med
hö, smör, ost och fisk ; från syd
kommo hedemarkingarna förfrusna
och styvfingrade med korn, sötäpel,
vadmal och lin ; den långa väg över
fjällen (skogarna?) från öst kom
mu västgötar med järnvaror och
*) Min farmor, som bodd•e nära Kors
häcken ( 1832-50) m. fl. ha berättat detta.
**) Sven Lönherg, Ymer 1902, s. 75.
***) Norges Land och Folk, Hedemar
k,ens amt I. 1902.
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fint kläde och från Guldbrandsdalen
i väst vågade sig en och annan med
» spr,re-cke» hästar och l> Srecke» och
kasser fulla med söljor och annat
pynt»
Lik.visst, om man studerar kar
tan, så finner man, att det ej kan
vara tänkbart att västgötarna i vin
tertid farit o vannämnda väg och ut
satt sig för fjällfärdernas fasor, utan
togo de helt säkert den bekvämare
vägen över tolvmilaskogen vid Med
skogen, som inte stiger högre än
339 m. ö . h., och lämnar Klarälven
vid 162 m. ö. h. och når Glommen
vid 160 m. ö. h., och vi(jare Storälv
dalen uppefter till Koppang. Nå
gon annan väg kunna gärna ej pil
grimerna. ta än denna.
I samband med vad som är an fört vilja vi erinra om vad Vadstena
klosters utgifts- och inkomstbok
1 539-1570 * ) har att förmäla om
gåvor, som kommit från Värmland,
klostret tillgodo :
1539. Uppbörd. Testament. En man
af Värmland 6½ mark. En
hustru av Värmland 3 ½ . Till
kommet 1 sked om 2½ lod af
en kvinna i Värmland.
1 540. Detta är sedan kommit, sked
om 3 lod, en god man från
Värmland.
1542. Detta hafva lefvandes gifvit
Anders J ogansson 8 mark af
Värmland. Af Värmland fle
ra gåfvor 12 mark. Detta är
sedan kommit ; en sked om
3 lod af Värmland, som An
ders Jogansson fick in.
1543. Uppbörd. Testament. Från
Värmland, som flera gåfva 5
mark. Detta hafver lefvandes
gifvit, en sked 3 lod från
Värmland.
*) C. Silfverstolpe, Ar:tiqvarisk Tidskrift
XVI: I, S tockholm 1895.

1 544. Detta är sedan kommit, 2 ske
dar om 8 lod af Värmland.
1545. Uppbörd. Testament. 1 sked
om 3½ lod av Värmland som
Anders Jonsson fick in.
1546. Detta är sedan kommit, 1 sked
om 4 1od från Värmland. D et
ta hafver lefvandes gifvit.
Kom här i Olsmässa af Älfue
clalarna som givit 7 mark.
D etta är sedan kommit 2 ske
dar om 8 lod från Älfveda
larna.
1547. Detta hafva lefvandes gifvit.
Kom här i Olsmässa från
Värmland, som flera gåfva 16
mark.
1548. D etta hafva lefvandes gifvit.
Kom här till Olsmässa från
Värmland i fjord och i år,
som flera gåfvo 39 mark. D et
ta är sedan kommit. En sked
om 3½ lod. Ett godt folk af
Värmland.
1559. Detta är s edan inkommit af
en man i Värmland 1 sked.
1561. Till detta är kommit, 1 sked
om 4 lod af Värmland.
1566. Uppbörd.
Testa.ment.,
af
Värmland, 5 mark.
1 567. Uppbörd.
Testament. ,
en
dräng af Värmland, 7 mark.
1 569. Detta är sedan kommit, 2 mör
af Värmland 6 mark . D etta
är sedan kommit. En mån af
Värmland, en sked om 2 ½
lod. Sune Halfvardsson.
Här kan observeras att ingen an
nan ort än Älvdalen är nämnd. Det
är så litet man vet, endast några
namn; och namnen äro, som histo
riska dokument, tomma käril. Men
för dem som känna vad de en gång
innehållit, tjäna de till upplysning.
L a r s B ä c k. v a l l .
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CREDOS POST.
Av en syrisk vän och prenumerant har
Credo fått mo ttaga följande intressanta
brev om det katolska livet i Egyptens
huvudstad.

Kairo, denna vita och soliga stad,
belägen vid Nilens stränder, mellan
två oändliga öknar, är hela: Afrikas
största stad och en av de egendom
ligaste mötesplatserna för Österlan
dets och Västerlandets civilisatio
ner.
Det gamla och på samma
gång m oderna Kairo är känt av alla
i Europa och i Amerika som ett
stort museum, rikt på konst och
som en ytterst angenäm och hälso-,
sam vinterkurort.
Men tyvärr vet
nästan ingen att i den egyptiska hu
vudstaden råder ett mycket inten
sivt katolskt liv.
Ändamålet med
dessa rader är att giva en klar bild
av de viktigaste dragen av den ka
tolska verksamheten i staden. Av
de 800,000 invånarna i Kairo är en-.
dast 36,000 katoliker, d. v. s. 1 på
22, men ändå är katolicismen i
Kairo mycket livaktig.
1. Det andliga livet.
Kairo och dess omgivning ägde
vid början av 1921 tjugosju ka
tolska kyrkor och ännu flera kapell.
De viktigaste manliga ordnarna äro
.franciskanrena, som anlände till
Egypten första gång, en 1219 med
sin stiftare, det serafiska helgonet ;
dessutom finnas jesuiterna, bröder
na av de kristna skolorna, Sudan
fäderna och slutligen fäderna för
den afrikanska missionen i Lyon,

en förening av missionärer, således
ingen orden.
De kvinnliga ordnarna äro: ·Sacre
Coeur-nunnorna, systrarna av Guds
moder och av den gode Herden, av
N otre Dame de la D elivrance, av
Marie Reparatrice,
franciskaner
nunnor,
barmhärtighetssystrar,
nunnor av l' Assomption, systrarna
av Besancon och slutligen systrar
av den afrikanska missionen i Lyon.
Härmed några uppgifter om des
sa mestadels franska nunnors verk
samhet.
Systrarna av S : t Vincent
de Paul hava ett hem för föräldra
lösa barn, en fattigbespisning och ett
hittebarnshem och en skola, besökt
av tusen barn. Systrarna för den
afrikanska missionen hava ett sjuk
hus, där de under 1920 hava vårdat
omkring 1 2 9,000 sjuka och döpt
1 ,590 barn som voro i dödsfara.
Kairo har även två blomstrande
samfund av tredje orden, en av den
helige Dominikus och en av den
helige Francislrns. Den senare räk
nar 851 medlemmar, män och kvin
nor. Omnämnas bör även ett 30tal Mariaföreningar för vuxna av
bägge könen, utan att räkna de som
äro avsedda för skolungdomen.
Jesuiterna leda fyra kongregationer
med 800 medlemmar. Sedan flera
år verka två föreningar för tillbed
jan av Altarets sakrament ; de räk
na ungefär 260 medlemmar bland
de frommaste unge männen. Slut
ligen är eliten av kongreganisterna
i skolorna sammanslutna till ett det
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heliga Hjärtats Hedersgarde, vars
medlemmar högtidligt invigt sig åt
det Gudomliga hjärtat och bära
dess bild som medlemsmärk,e.
2. De katolska skolorna.
De katolska skolorna äro om
kring 30 till antalet och ledas av
ordensfolk, de flesta av dem äro
elementarskolor. De huvudsakliga
ledarna: av ungdomen i Kairo äro
)) bröder av de kristna skolorna» . Vid
slutet av 1919 hade de i Kairo och
dess omgivningar tio skolor, sex be
talande med 2,579 elever och fyra
fria med 1,227 elever, inalles 3,806 ·
elever. Jesuiterna hava i sina kol
legier 500 elever, varav ett stort an
tal tillhöra de högsta: samhällsklas1serna. De egyptiska ministrarna,,
Fakhryx pascha, Ziver pascha och
andra högt uppsatta personer räk
nas bland deras forna elever.
3. Andra katolska företag.
Omvändelser från mohamedanis
men eller den grekiska skismen äro,
till
följd av de därmed för
bundna
svårigheterna tämligen
sällsynta.
Under de sista: 28
. åren räknar man: omkring 5 75
konversioner i Kairo och dess om
givningar. Flera av dessa konver
titer tillhöra de högre klasserna.
En av dem var turkisk prins. Se
dan oktober 1920 hålla jesuiterna
apologetiska och filosofiska före
drag för allmänheten : många icke
katoliker och icke-kristna åhöra.
Kairo har 5 katolska ungdoms
föreningar med ett medlemsantal
av 370. Flera av dessa äga ut
märkta samlingslokaler och äro
mycket väl organiserade. Där hål
las föredrag av medlemmar, studie
kurser, där finnes tillfälle till sport,
bibliotek, läsesalar och lek.rum och
som kronan på det hela hålles re
gelbundet andliga sammankomster.
Flera av dessa _,unga mäl1! under
visa med tillhjälp av andra frivilli
ga fattiga barn i katekes. Medlem
mar av en av dessa fem föreningar
undervisa under skolferierna 2,002
barn från gatan.

Kairo äger åtminstone fyra vack
ra socirnla inrättningar för unga
flickor. Den första är en gren av
den internationella katolska för
eningen till unga flickors skydd.
Damer tillhörande denna förening
gå regelbundet till den stora järn
vägsstationen i Kairo för att emot
taga unga flickor, som komma var
je dag från olika delar av Europa,
mest från Italien, Syrien, och Grek
land. Vilken religion och nation de
än tillhöra, erbjuder man dem möj
ligheten att leva: hederligt.
Från
1914 till 1920 hava 239 av dessa
resenärer på så sätt fått en lämplig
sysselsättning.
Den andra sociala institutionen
för unga flickor består av tvenne
hem, där ett! hundratal fattiga kom
ma och vila sig på söndagen ; man
giver dem även lämplig, lektyr och
annan underhållning.
Den tredje är ett hem för unga
flickor som äro i fara att moraliskt
fördärvas eller för sådana, som om
vänt sig.
Den fjärde skänker hemgift åt
unga kvinnor, vilka till följd av fat
tigdom icke äro i stånd att gifta sig.
Tills dato hava vi endast talat om
den andliga välgörenheten men den
materiella är ej heller åsidosatt av
Kairos katoliker och här fÖlja be
visen därför. Den egyptiska hu
vudstaden räknar åtta stora välgö
renhetsföreningar, fyra av dessa ha
va tillsammans en inkomst av
1 2,000 pund sterling. Hela denna
· summa utdelas till behövande fa
miljer.
Dessutom finnas femton
föreningar av den' helige Vincens av
Paul, vars 261 aktiva och 775 pa1s
siva medlemmar under 1920 hava
givit mer än 900 pund sterling till
268 fattiga familjer, vilka regelbun
det besökas, vanligen varje vecka.
Slutligen kunna nämnas tre ar
betsstugor, fem gratisbespisningar,
ett ålderdomshem för män och
brödutdelning till ära för den heli
ge Antonius av Padua. Var det ej
med rätta jag i början av denna: upp
sats sade att Kairo äger ett verkligt
intensivt katolskt liv. Dock har jag
endast helt hastigt uppräknat dess
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viktigaste drag. Intensiteten i det
ta liv äro desto märkligare, efter
som ju Kairo endast räknar sina
36,000 katoliker, som drunkna i en
folkmängd av 800,000 invånare, till
övervägande delen muhamedaner.
Vad är hemligheten i katolicismens
rika utveckling i Kairo? Egypten
har vid olika tidpunkter i sin långa
skiftesrika historia blivit fuktat av
martyrernas blod. För att endast ta
la om franciskanerna, hava åt
minstone tolv lidit martyrdöden
emellan 1 288 och 1 835; en av dessa

blev korsfäst i Kairo 1370. Man
torde erinra sig de djupsinniga or
den, som uttalats av Tertullianus,
den afrikanska kyrkans store lära
re: »Martyrernas blod är en sådd
för de kristna.» Men den förnäms
ta orsaken till katolicismens fram
gång i Kairo är utan tvivd den nåd,
som skänkts den egyptiska huvud
staden genom Jesus, Gudabarnet, då
han, ,bortjagad från sitt eget land av
en grym tyrann,, i vårt land fick
glädja sig åt en hjärtlig gästfrihet.
R a f a e 1 N a k h 1 a S. J.

rån Credos lorn
BIRGITTAJUBILEET.
För Sverig,es katolik.er är år 1923
framförallt Birgittajubileets år. Den
23 juli 1373 - för 550 år sedan dog ju i Rom den heliga Bir gitta,
central�estalten inom nordisk ka
tolicism under den senare medel
tiden och den enda av våra religiö. sa märkesp:ersonligheter, som vun
nit världsrykte. Enligt Hans Hög
vördighet Biskopens önskan skall
redan den stora minnesdagen i ju
li på lämpligaste sätt ihågkommas

av de svenska församlingarna. Det

egentliga jubileet kommer ,emeller

tid av flera viktiga skäl att förläg
gas till oktober. Programmets hu
vudpunkter äro redan bestämda.
Det omfatar i första rummet
ett högtidligt triduum i S :t Eu
genia Kyrka i Stockholm med
predikningar över den heliga
Birgitta den 4, 5 och 6 oktober. Till
festpredikant har Hans Högvördig
het Biskopen utsett Kyrkoherde S.
Nordmark. Den därpå följande
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söndagen hålles i samma kyrka
pontifikalmässa på förmiddagen
och på aftonen en särskilt högtid
lig och rik gudstjänst till vårt stora
skyddshelgons förhärligande. Utan
för kyrkan kommer å en av huvud
stadens förnämligare festsalar en
stor minnes/est att äga rum mån
dagen den 1 oktober. Dessutom
skall söndag,en den 7 oktober själva Birgittadagen - i alla Sve
riges katolska kyrkor särskilt fram
hävas genom festpräglacle högmäs
sor med predikningar i anslutning
till Birgittajubileet. Det är Hans
Högvördighets stora hjärteönskan
att var och en av Sveriges katnli
ker skall göra sitt bästa för att det
stora minnet må firas på det vack
raste och värdigaste sätt, särskilt
genom ett mot den yttre högtidlig
heten svarande bönens liv och arbete
med anropande av den
heliga
Birgittas särskilda förböner för ett lyckligt genomföran
de av de stora uppgifter, som just
nu skulle förell!a oss både i bön och
gärning.
Ett andligt vårtecken av det mest
glädjande slag mitt under inneva
rande sena och vinterlika vår var
det .katolska nordiska b iskopsmöte,
som under de sista dagarna av maj
hölls i Göteborg. För framtida
skandinaviskt samarbete på katolsk
grund kommer utan tvivel detta för
sommarkonsilium att få stor bety
delse. Såväl Nordisk Ugeblad som
S :t Olav omtalar det med stor till
fredsställelse. Också i protestantiska
kretsar har det väckt berättigad
uppmärksamhet.
Till den antikatolska falangen i
Sverige har nu också slutit sig den
kände kommunistiske politikern
Fabian Månsson, som i en av Norr
köpings kyrkor söndagen den 10
juni höll en reformationspredikan,
som efter referat att döma var en
underlig blandning av den ovanlige
omfattande
men
predikantens
osmälta kulturhistoriska vetande
och - särskilt vid behandlingen av

det aktuella läget - rövareroman
artade föreställningar om katoli
cismen.
Efter Nordisk Ugeblad meddela
vi följande:
»Det har väckt stort uppseende
att ,etatsrådet Gli.ickstadt blivit be
graven som katolik och tidningar
na har av denna grund skrivit mån
ga underliga saker. Ugebladet s·er
sig i stånd att meddela att Gliick
stadt för gott en månad sedan för
första gång anhöll om att få tala
med •en katolsk präst. Han var
redan då väl bekant med den k a
tolska Ryrkans lära, hade läst myc
ket och var fullständigt överbevi
sad om dess sanning och önskade
att bliva döpt . Ryrkoherde von der
Kettenburg besökte honom nu re
gelbundet och på Jesu hjärtas fest
den 8 juni blev Gliickstadt döpt i
>> Vestre Fa�ngsel».
Som han själv
meddelat, hade han redan för fle
ra år sedan tänkt på att låta döpa
sig, men hans' yttre förhållanden
hade hållit honom därifrån. Ge
nom Guds underbara skickelse
blev nu olyckan vägen för honom
till den sanna lyckan. Efter sitt
dop bidade Gliickstadt nöjd och
h1gn, vad komma skulle. Han ytt
nl'de flera gånger, att han var glad
och lycklig och intet ,bittert ord kom
över hans läppar. · Även kroppsli
gen ,befann han sig betydligt bättre,
och, om också mycket försvagad till
krafterna:, sysselsatte han sig häl'>t
med religiös läsning. Världslig läs
ning hade han intet intress,e för.
Några av de sista böcker, han med
glädje och utbyte fördjupade sig
i var >> Vår Frälsares lidandes hi
storia .efter Anna Katharina Em
merichs vision och »Lycksaligheten
i himlen» av Boudreaux. Han var
medveten om sitt allvarliga sjuk
domstillstånd och att hans slut kun
de komma mycket fort. Med stor
andakt och iver förrättade han si
na dagliga andaktsövningar och
var sålunda väl förberedd. Efter
blott fjorton dagars förlopp kom
döden så hastigt, att han endast
hann mottaga sista smörjelsens he-
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liga sakrament, då han redan var
medvetslös, då prästen anlände.
Här är icke stället att uttala nå
gon dom om denna man, utan ha vi
endast velat giva några fakta. Men
varje kristen människa må röras av
denna underliga tilldragelse och
böja sig för det underbara i Guds
heliga försyn. Också här vilja Ni
säga: Må han vil,a i frid».
(Nord. Ug. n:r 26. 1923 )
Ny katolsk församlingskyrka i
Kristiania.
Utom de två bestående kyrkorna
S:t Olav och S :t Halvard får Nor
ges huvudstad snart ännu en kyrka
i det fru konsul Helga Dahll i Mol
de skänkt det norska vikariat en
väl belägen byggnadstomt för upp
förandet av kyrka och prästbos
stad. Den tillärnade kyrkan kom
mer att uppkallas efter den h. Bir
gitta, som ju även besökt Norge fle
ra gånger och bland annat varit
drottning Blancas gäst på Akershus.
Vi gratulera Norges katoliker till en
sådan härlig gåva till Birgittajubi
leet.
I Molde kommer Norges katoli
ker i dagarna att få ett katolskt ka
pell samt ordenssystrar till sjuk
vård. Till att börja med ämnar
man ej bygga kyrka på den för än
damålet av konsul P. F. Dahll
skänkta området i Molde utan har
vikariatet köpt ett stort f. d. post
hus och bankegendom, som kom
mer att inredas till ett stort kapell
bärande den heliga Sunnivas namn
och förmodligen redan i juli invi
gas av kard�nal van Rossum. Den
ambulerande sjukvården kommer
att övertagas av en till Norge ny
kommen kanregation S:t Karl Bor
romeus' -systrarna, som räknar cir
ka ett tusien medlemmar och stif
tades 183 7. Systrarna i Molde kom
ma från Holland och äro erkända
som de duktigaste sjuksköterskor
på Hollands största sjukhus. Norge
har nu alltså fyra kvinnliga or
denssamfund som ägna sig åt sjuk
vård och barmhärtighetsgärningar,
S:t J osefssystrarna, Elisabetssyst
rarna samt de för norska missio-

nen särskilt stiftade Francislrnssyst
rarna och de nykomna Borromeus
systrarna, alla bemötta med största
aktning och uppskattas av katoli
ker såväl som icke katoliker.
Under sista påvliga konsistorium
har den apostoliske administratorn
för Finland Mgr M. J. Buckx blivit
utnämnd till biskop av Doliche.
Hans konsekration kommer antag
ligen att äga rum i Helsingfors fram
i augusti denna sommar, och kom
mer den troligtvis att förrättas av
Hans Eminens Kardinal van Ros
sum. Sveriges katoliker sända helt
säkert sin hjärtliga lyckönskan till
den nye biskopen, som under en
lång följd av år varit verksam i
vårt land.
Till provikarie för det danska vi
kariatet har biskop Brems utnämnt
Mgr A nton Neuvel, präst vid Sankt
Josefs Hospital i Köpenhamn. Den
nye provikarien, som är över åttio
år gammal, har också varit verksam
en tid i Norge vid den i högsta nor
den belägna kyrkan i Tromsö.
Inom Norges katolska församlin
gar tyckes nu ett nytt friskt liv spi
ra fram i den unge, handlingskraf
tige biskop Smits fotspår. Nyligen
har » St. Olavs-forbundet» avslutat
sitt stora landsmöte i Kristiania,
varvid flera för framtiden ytterst
viktiga beslut fattades. I Tromsö
är ett nytt katolskt sjukhus med
plats för 75 patienter under upp
förande. I Molde har sognepresten
i Trondhjem fader Josef Reckten
wald inför ett andlöst lyssnande
auditorium hållit ett offentligt före
drga om »Kristi sande kirkes kjen
demerker og specielt dens ,enhet».
St. Olavs kirke i Kristiania skall
underkastas välbehövliga och ge
nomgripande reparationer.
Även hava ytterligare några för
flyttningar bland det norska klerus
företagits. Fader H. Van der Vel
den har sålunda utnämnts till sog
neprest vid Vårfrukirken i Tromsö.
Fader H. M. Giinther har utsetts till
vicarius delegatus. Fader M.Swiet
lik har blivit utsedd till det aposto-
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liska vikariatets sekreterare. Fa
der H. Snoeys har blivit sogneprest .
vid St. Paulskirken i Bergen och
fader Fr. Broel sogneprest vid St.
Sunnivas kapell i Harstad. Till
rektor vid St. Halvards villa i Syl
ling, dit St. Franciskus-Xaverius
systrarnas noviciat numera har
överflyttats, har utnämnts en pater
av »De Heliga Hjärtanas Kongrega
tion » .
Vid ett hemligt konsistorium av
den 23 maj kreerades tvenne Tl!ya
kardinaler: Mgr Nasalli-Rocca, är
kebiskop av Bologna och Mgr Sin
cero, bisittare vid Konsistorialkon
gregationen. Den förre är född år
1872, blev 1902 biskop av Gubbio,
1916 apostolisk visitator vid de ita
lienska seminarierna och slutligen
ärkebiskop av Bologna. Mgr Sin
cero är född år 1870, en längre tid
var han v,erksam som professor vid
det Lombardiska Seminariet. Den
apostoliske ·nuntien i Briissel Mgr
Nicotra har utnämnts till nuntie i
Lissabon och efterträdes av Mgr Mi
cara, tills dato nuntie i Prag. Den
ne senare har uträttat ett verkligt
storverk för den katolska trons be
varande i det oroliga Tjecko-Slova
kiet. Nuntien i Bukarest Mgr Mar
maggi efterträder honom i Prag för
att i sin ordning efterträdas av Mgr
Dolci, apostolisk delegat i Konstan
tinopel.
Ett nytt apostoliskt vikariat har
upprättats: Majzmga på Madagas
kar. Den helig,e Leonard av Porto
Maurizio har av Påven förklarats
för folkmissionernas skyddspatron. .
Fader W. Mac Neely har utnämnts
till biskop av Ra:phoe ( Irland).
Bland vårens beatifikationer må
ste kardinal Robert Bellarmins
(t 1621) särskilt framhållas. Bland
den eftertridentinska tidens stora
teologer intager han utan tvivel en
av märkesplatserna. Hans apologe
tiska och teologiska skrifter kunna
ännu läsas med· största utbyte. Han
intresserade sig för allt som rörde
sig i hans tid och räckte till för allt.

Trots sin enastående lärdom bibe
höll han städse en rörande ödmjuk
het. Som ärkebiskop av Capua un
dervisade han själv de små barnen
i katekes. Också till de på den ti
den mer än någonsin andligt isole
rade nordiska länderna trängde
kardinal Bellarmins stämma. Då
varande professorn i Köpenhamn
Jesper Brochmand utgav år 1626
en märklig polemisk skrift »Dispu
tationes de prrecipuis christianm re
ligionis capitibus » (Disputationer
om den kristna lärans huvudstyc
k.en), vari han söker försvara den
lutherska uppfattningen mot Bellar
mins, träffande angrepp. Om den
helige kyrkofurstens uppbyggelse
skrifter kunde hans i detta nummer
införda betraktelse giva någon före
ställning.
Alltsedan den tyska revolutionen
1918 har skolfrågan stått i intresses
förgrunden särskilt för kyrkliga
kretsar. Den har också ingående
blivit dryftad av de olika partier
nas medlemmar, men man har haft
svårt att finna en tillfredsställande
lösning. I dagarna har efter lång
förberedelsetid ett förslag utsänts,
som stadgar en för hela Tyska Ri- .
ket enhetlig skollagstiftning. Nor
maltypen för statsskolan skall en
ligt denna bliva interkonfessionell.
Konfessionella skolor kunna likväl
upprättas liksom också rent r,eli
gionslösa. För att uttrycka den an
de, i vilken statsskolornas under
visning skall givas har förslaget föl
jande principuttalande: » Undervis
ningen skall inspireras av den reli
giösa moralen. » Föregående kom
promissförslag hade här de mera
bestämda orden: » Undervisningen
skall givas i kristen anda. » Dock
tillägges här, att läraren bör bekän
na samma tro som flertalet av skol
barnen. Lärare- och lärarinnese
minarierna måste vara interkonfes
sionella och utbilda lärarpersonalen
såväl i de konfessionella som de in
terkonfessionella skolorna.
Reli
gionsundervisningen kvarstår allt
jämt på skolplanen och meddelas
av katolska lärare åt de katolska,
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av protestantiska åt de protestan
tiska barnen. Likväl ha de kyrk
liga myndigheterna endast rätt att
»hålla sig underrättade» om denna
undervisning är tillfredsställande
och fulltonig. De kunna däremot
ej göra några anmärkningar mot
densamma än mindre allvarligt in
skrida, då så skulle erfordras. På
det hela taget hade de tyska katoli
kerna, som genom imponerande
jättepetitioner så tydligt givit sin
mening tillkänna just i denna vikti
ga fråga, haft rätt att vänta sig ett
slutgiltigt förslag till skolväsendets
ordnande, vilket mera tog hänsyn
till deras önskningar. I varje fall
kan man vara förvissad om att de
ej skola vila, utan med iver och
kraft föra skolkampen vidare, väl
vetande att finna sig tillrätta i alla
situationer.
Den bekante bayerske ärkebisko
pen kardinal Faulhaber befinner
sig för närvarande på resa i Ame
rika. Av universitet i Saint Louis
har han utnämnts till hedersdoktor.
I den förnämliga engelska domi
nikaDJertidskriften » Blackfiars » för
juni 1923 läses en artikel av Credos
verksamme vän Edmund Langton
om kyrkliga förhållanden i Sverige.
Artikelförfattaren påpekar i sin
briljanta översikt bland annat, att
den katolska Kyrkan i Sverige för
IJ1ärvarande befinner sig i ett lik
nande läge som i. England för hun
dra år sedan. Och vem hade väl
år 1820 kunnat förutspå den ly
sande utveckling, som Kyrkans ar
betedärundergått ända tills nu. Men
för att Sverige skall kunna gå sam
ma väg kräves mycken hjälp uti
från. Mr. Langton pekar på vad
engelska missionärer under den ti
diga medeltiden uträttade för Sve
riges omvändelse och talar om den
engelskfödde påvlig,e legaten för
Skandinavien Nicholas Brakespere,
som sedaDJ som påve bevarade sin
hängivenhet för de fjärran boende
nordmännen. Dessa minnen borde
bidraga till att inom Englands ka
tolska värld väcka ett nytt intresse

för de nordiska folkens omvändel
se. För detta arbetes lyckliga fort
sättande skulle livligare engelska
förbindelser och medverkan av en
gelskfödda präster utan tvivel vara
till stor nytta. Särskilt anser Mr.
Langton Uppsala vara en lämplig
plats för engelskfödda prästers ka
tolska 1Jppl�sningsarhete.
Kristi Lekamens fest har i år fi
rats med en imponerande proces
sion i Prng. Även flera högre mili
tärer, senatorer och deputerade del
logo i densamma. En oöverskådlig
folkmassa åsåg denna upphöjda de
monstration för den katolska tron
i en delvis så fientlig och oförstå
ende omgivning. - Tjecko-Slovaki
ens katolska folkparti har under
pingstdagarna hållit kongress i den
tjeckiska huvudstaden.
Omkring
1 200 delegerade hade samlats för
att med hoppfullhet och arbetsiver
dryfta den nuvarande situationens
särskilda krav. Partiet har inköpt
en stor och rymlig byggnad i . själva
hjärtat av Prag, där det finnes plats
för mötessalar, tryckeri, sekretariat
o. s. v. Den katolska pressen i Tjec
ko-Slovakien har på sista tiden
starkt utvecklat sig och det katol
ska partiet vinner mer och mer ter
räng bland folket.
Enligt det nyligen utkomna »Ca
tholic Directory» finnas för närva
rande i Förenta Statema 18 260 793
katoliker. Under föregående år har
siffran stigit med 155 989. Präster
nas antal har stigit med 496, det
är nu icke mindre än 22 545. I se
minarierna studera 8 778 teologer.
De katolska skolorna och instituten
besökas av 1 922 420 lärjungar.
Av Canadas 8 788 483 invånare
äro 3 383 700 eller omkring 38 %
enligt sista folkräkningen katoliker.
Ärkebiskopen av Quebec kardinal
Begin har i förening med de övriga
biskoparna av hans provins låtit ut
sända ett herdabrev för att protes
tera mot söndagens vanhelgande ge
nom obehövligt arbete. Den förste
biskopen av det nyligen upprättade
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stiftet Gaspe i östra Canada Mgr F.
Ross konsekrerades den 1 maj i
Rimouski.
Premierministern för
provinsen Quebec var närvarande
vid den högtidliga akten.
Den stora Missionsföteningen för
Trons Utbredande har under de se
naste åren kraftigt utvecklat sig i
England. Ar 1 9 1 2 kunde den där in
samla 2 000 pund sterling, år 1 9 18
har denna redan .respektabla siffra
stigit till 10 000 och ål,' 1922 har den
hunnit 15 571 pund sterling. För
att rätt värdera dessa siffror må
ste man erinra sig den svåra ekono
miska kris som England förnärva
rande måste genomgå. Men de mis
sionsintresserade krafterna i detta
ivriga missionsland arbeta vidare.
För närvarande förbereda de som
bäst en stor missionsutställning, vil
ken under augusti månad skall öpp
nas i Birmingham.
Den 20 april detta år landsteg den
förste apostoliske delegaten för Syd
afrika i Kapstaden, med jubel häl
sad av prästerskapet och hela det
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katolska folket. Ända från Rhode
sia och Sydvästafrika hade missio
nens ledare ilat för att få välkomna
påvens sändebud, redan då han
först satte sin fot på afrikansk jord.
För hundra år sedan utgjorde hela
Sydafrika ett enda missionsområ
de med blott en handfull präster.
Nu är det uppdelat i 15 apostoliska
vikariat, prefekturer och missioner,
och man väntar snart en ytterliga
re uppdelning av detta tacksamma
och blomstrande missionsfält.
Ett konsil av 46 skismatiska rys
ka biskopar har högtidligen förlda
rat patriarken Tikhon avsatt och
uppmanat folket att vara bolsjevik
regeringen underdånigt.
Bolsjevi
kerna å sin sida ha nu också börjat
att reformera den ryska kyrkan. Så
lunda ha de utfördat en lag, som
upphäver celibatet för dess bisko
par. Dessa ha emellertid proteste
rat och anhållit hos sovjetregerin
gen att få bibehålla sitt gamla pri
vilegium att få leva i celibat. En
lika vacker som egendomlig bild ur
de sista dagarnas kyrkohi.�toria.

"Det skall han ha betalt för!"
Av M o d e r M a r y S a 1 o m e.
Har du någonsin tänkt så? Har
du känt det koka inom dig av ön
skan att med ränta återgälda en li
den oförrätt? Det känns så trångt
i hjärtat ; d'et kliar i händerna att
få slå till, eller bränner i tungan av
lust att säga stygga saker. Vad gör
du när du känner dig så till mods?
Jag vet vad frestaren: viskar till en :
» Åh, ge honom duktigt barn, så blir
allt bra igen !» Frestaren är lögnens
fader, så vi kunna naturligtvis inte
vänta att få höra sanningen av ho
nom. » Förlåt och glöm)), säger lju
sets ängel, och han kan icke ljuga,
så det vore nog klokast att följa
hans råd. Men nu till min historia!
En ung ädling vid namn Johan
nes Gualbertus levde i Florens om
kring år 117 3. Han hade en enda
bror, som han innerligt älskade.
Bägge hade blivit mycket omsorgs
fullt uppfostrnde och lärt sig att
älska- Gud. Men ·när Johannes växte
upp glömde han bort mycket av
det han lärt i sin katekes och följ
de sina egna böjelser. Han var allt
för begiven på nöjen, han var stolt
över sin höga börd och var icke
noga- med att uppfylla sina religi
ösa förpliktelser. Detta är ett far-

ligt levnadssätt, ty det kommer sä
kert en tid då en stor frestelse upp
står i hjärtat. Och då fordras ett
offer för att icke en synd skall be
gås. Frestelsen kom till Johannes
i form av en förfärlig sorg. En dag
bragtes honom underrättelse att
hans enda bror hade blivit mördad.
Blek av vrede förkunnade Johan
nes att han aldrig skulle unna sig
någon vila förrän han fått taga
mördarens liv. Det är hemskt att
tänka sig att hans far uppmuntrade
honom att söka hämnd. Och hämnd
blev Johannes' enda tanke. Var han
än gick och stod hoppades han få
möta sin fiende och göra åt honom
vad han hade gjort.
Eri långfredag red Johannes med
sin tjänare hem till Florens.
De
kommo till ett smalt pass, då Jo
hannes såg en annan ryttare när
ma sig. Han igenkände honom
strax, det var hans broders mörda
re. Johannes drog sitt svärd och
rusade på sin fiende. Men denne
steg ned från hästen, kastade sig
på knä och bad om nåd, bad därom
för den Återlösares skull, som för
deras skull dött på den dagen. Jo
hannes' hjärta veknade. Kristus ha
de, utsträckt på korset, bett för si
na mördare. Vem var väl han, att
han skulle vägra att förlåta en som
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bad därom i Hans namn ? Han upp
reste den olycklige mannen och sa
de: » Jag kan ej vägra att göra vad
helst man ber mig om i Jesu Kristi
namn. Jag skänker dig icke blott
ditt liv, utan även min vänskap för
beständigt. Bed Gud förlåta mig
min synd ! »
D e skildes. Johannes gick raka
vägen till den närliggande kyrkan
och knäböjde vid foten av kruci
fixet. Där utgjöt han sitt hjärta i
bön, anropande Gu� om att förlåta
honom hans synder. Då inträffade
ett underverk. Vår Herres bild rör
de sig ; armarna lösgjordes, ut
sträcktes och omfamnade den knä"
böjande, ångerfulle botgöraren.
Från den dagen gjorde Johannes
snabba framsteg i helighet. Han
stiftade en orden, * ) grundade mån
ga kloster och Gud skänkte honom
sin rika välsignelse. Och begyn
nelsen till all denna nåd var den
förlåtelse, som kostat honom så
mycket. Skola vi gå och göra sam
maledes ?
Övers. av K a r i n A n t e 1 1.

I kupen.
Tåget rusade fram genom ändlö
sa prärier. På vänstra sidan höjde
sig Recky Mountains klippor, och
på högra sidan utbredde sig ofant
liga slätter, ett hav :av torrt gräs.
Vitgråa harar flydde, skrämda av
hjulens rasslande, in i det täta gräset
följda av stora, skaror kaniner. Tu
sentals feta präriehundar skockade
sig kring sina högvälvda hålor och
såsom väluppfostrade värdar störde
de icke husfriden med de skalleror
mar och små ugglor, som med dem
bodde i kulorna. Högt uppe i skyn
svävade en örn, majestätiskt vilan
de på sina utsträckta vingar.
Reverend William Anderson,
domprost i den protestantiska för
samlingen i Stafford, England, ha
de gjort det bekvämt för sig i sin
Pulmancars klubbstol av buffellä
der. Han tog intresserad fram ur
sin väska den nyss köpta boken,
vars titel: » Sketches of Protestant
theologie", i hög grad tilltalade ho-

*

Vallombrosa-benediktinerna.

nom. Snart föll hans blick p å ett
ställe, som i högsta måtto väckte
hans intresse. » Vad är det jag lä
ser ? » mumlade han, » ska' vi nu gå
och tro, att det finns tre sakrament
fastän bibeln uppenbarligen blott
omtalar två. Vem skulle någonsin
hava tänkt, att Dr Clingsor skulle
. återvända till bikten? » Och under
det att han med fjärrskådande blick
såg bort över den sandiga, sa:ltakti
ga ödemarken, sysslade hans ande
med något helt annat, han reflekte
rade och grubblade över bikten . . .
Det skule gå hett till bland Staf
fords församlingsbor, om jag med
delade dem, att de för framtiden vo
re förpliktade till bikt. Sedan han
i hal'mfull sinnesstämning lagt bort
boken, satt han och tänkte på det
han läst, på författaren, på religion
i allmänhet och suckade:
» Sorgligt ändå med oss protestan
ter, aldrig finner man två, som kom ma överens. Den ena författaren
påstår raka motsatsen till den andre,
ja, till alla andra. Så också i den
här frågan . . . om sakramenten.
O ch det är ändå ingen småsak ; det
är ju en huvudsak . . . på det här sät
tet hamnar man ju i den renaindivi
dualismen. Jag skulle önska» , så slu
tade han sitt begrundande, »att pro
testantinismen hade en fast och be
stämd trosregel . . . ett gemensamt
Credo för alla troende . . . men var
skall man fina det . . . var . . . var? ! »
*
Nu stannade tåget. Nästan utan
skakning stoppade den stora pull
man-car under en ansenlig stations
glas och järnhall. H ans högvördig
het läste med jättebokstäver : Pitts
burg. För att sträcka litet på sig
gick han tankspridd av och an i
korridoren. Plötsligt fick barn syn
på ett honom välbekant ansikte.
»Misstar jag mig icke, Johrn, du
här ? »
» William, det kan man säga att
h a tur ! »
» Jag skall låta placera min väska
i din kupe, och så kommer jag och
sätter mig hos dig. VilkeTu lyckträff
att möta dig i Pittsburg ! Men vad i
all världen för dig hit ? »
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Först · då negern hade lagt andra
dynor bakom . dem och givit dem
fotpallar, fick han svar av sin väru
· Reverend John Graham :
»Du kommer ihåg, att jag, sedan
jag avslutat mina studier i Oxford
reste till Amerikar».
»Jo, men jag trodde, att du re
dan för länge sedan vänt tillbaka till
England».
»Nej jag stannade där och blev
så småningom professor i teologi
vid universitetet i Chicago, dit jag
nu återvänder».
»Se där min man», tänkte reve
rend Andersson . . . »Professor i
teologi. Av honom kan jag få ett
värdefullt omdöme om den där
struntboken . . .»
Och 1efter ett par frågor angående
familj
hälsa,
v,erksamhetskrets,
m. m. tog den högvördige prosten
fram sitt corpus delicti . . .
»Jag köpte nyss i Newyork en
bok, om vilken jag örn;kar några
upplysningar.»
Medan den lärde professorn från
Chicago satte sin pinzenez på nä
san Letade den engelske kyrkoher
den efter sidan ifråga och pekade
så på det uppseendeväckal)de stäl
let.
»Mannen är från sina sinnen » ut
ropade den höge · Graham efter ien
minuts andäktig läsning. »Han är
galen, eller hur, hade jag ej tänkt
deh , upprepade den andre i triumf.
Absolut galen», upprepade pro
fiessorn, »att antaga tre sakrai,nent,
då det är självklart, att det blott fin
nes ett! »
»Huru ,många sa' du?»
»Ett naturligtvis, ett sakrament,
dopet.»
»Den heliga nattvarden då?»
»Är ej något sakrament, blott en
sinnebild.»
»Alltså du tror ej på Kristi sanna
närvaro?»
»Icke alls, en ren friktion.
»Men jag, jag tror på den,» pro
testerade prosten, »jag tror därpå
som på min själ!»
Professorns ögon lyste som två
stjärnor bakom hans stora zeis-.glas.

» Men vad gör det, min käre vän,
du kan väl inte fordra, att vi skola
komma överens i allt, detta är blott
min personliga mening.»
»Men jag har också min personli
ga mening, och den uppgiver jag ic
ke för någonting i världen. »
Hans högvärdighet prosten kände
sig bittert besviken. Alltid samma
oenighet. Sketches författare an
tog tre sakrament, han själv två och
professor Graham ett. Han mum
lade för sig själv : >> Av den första
bästa, som ytterligare inblandas i
diskussionen, får jag säkert höra
något annat. Lika många meningar
som huvuden. Detta är då prote
stantismens svagaste sida . . . smu
lor intet bröd . . . lösa stenar, intet
hus . . . vilda blommor, ingen träd
gård . . . »
Medan han vände sig till sin vän,
sade han med bestämd ton:
»John, det fattas något hos oss-I»
»Vad menar du, William?»
»En myndighet, som i trossaker
säger det avgörande ordet ; som av
gör eventuellt uppkommande tviste
frågor.»
»All right, min vän, detta är ock
så min mening. Men vem skall det
vara?
President Wilson . . . eller
Harding?»
»Eller kung Georg » , insköt den
andre.
»Honom skulle de tyska prote
stanterna icke trivas med, fruktar
jag».
»Men den amerikanska pnesiden
ten är hos dem lika litet persona
grata » .
» Vad anser du om en kommis
sion av biskopar? »
Biskopar erkännas inte av mi
na vänner i Chicago.»
»En kommission av framstående
professorer då?»
»De skulle r,edan första dagen rå
ka i luven på varandra.»
»En kommission av statsmän?»
»Men William vad tänker du på,
vill du blanda samman religion och
politik?»
» Då finns det blott en utväg, och
det är att genom folkomröstning
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välja en man, som uppträder som
överhuvud och har ledningen. »
Totalt omöjligt» avbröt honom
professorn, »om inte på ett villkor ».
» Och detta villkor är . . .? »
»Att Gud själv utpekar honom »
>> Jag måste tyvärr ge dig rätt,
.suckade den andre och teg, »då han
ej såg någon utväg».
*
En man med vitt skägg och dju
pa rynkor i ansiktet, som i kupens
andra hörn hade följt samtalet, tyck
tes ha väntat på denna tystnad för
att deltaga i diskussionen.
» Ursäkta mig, mina herrar», sa
de han ytterst höviskt, » ni känner
till det tyska ordspråket:
» Wer die Wahrheif krennet und
sa,gst sie nicht, der isf för Wahr
ein erbarmliches Wicht. »
I enlighet med detta sanna och
visa ord tager · jag mig friheten att
blanda mig i samtalet och påP'eka,
att den mannen redan finnes .. .och
sammalunda villkoret.
» Vem då, och var då, sporde båda
nästan samtidigt. »
I Rom . . . Påven . . .
Hade tåget i samma ögonblick
kolliderat, så hade våra två högvär
diga · herrar icke kunnat sie mera
förvirrade ut.
» Om jag får be, vem är ni, min
herre? »
» Jag är . . . katolsk präst » .
»Jaså», tog nu reverend Anders
son till orda, och bugade sig mot
främlingen, som såg ut och talade
som en gentleman, - alltså hos
er kommer man överens i allt. »
» I allt, tack vare påven. »
» Tillåt mig fråga, huru många
sakrament har ni i er kyrka?»
»Sju! »
» Överallt sju ? »
» Överallt ! »
»Är ni säker på det ? »
Prästen smålog. Han insåg, att
dessa två i sin okunnighet talade i
··
god tro.
Jag kommer raka vägen från
Japan», fortsatte han, men först
bör jag upplysa er, om, att jag är
missionär och på väg att visitera
min ordens stiftelser. Jag kommer

således. från Asien och senast från
Japan, och överallt finner jag hos
mina trosfränder sju sakrament,
varken fler el1er färre. »
» Och öv,erallt samma trosbekän
nelse frågade reverend Graham
ytterst intresserad.
»Samma trosbekännelse hos sto
ra och små, lekmän och präster;
samma trosbekännelse som de bru
ka läsa i sina morgon och aftonbö
ner. »
» Men det är ju storartat » , 1erkän
de Staffords domprost, och flyttade
sig J)ågot närmare honom.
» I morgon fortsatte missionären,
stiger jag av i Chicago. Jag känner
där ingen människa, på måfå går
jag in i staden och söker ·en katolsk
kyrka, vilken som helst, de äro alla
lika bra. Jag uttrycker min önskan
att läsa den h. mässan och genast
räcker man mig samma slags mäss
skrud, som man använder i Kina,
i Japan, Tyskland eller Kanada, · en
romersk mässbok som är, äverallt
densamma. Gossen, som betjänar
mig, gör detta på samma, sätt för
mi.g, som för försam:lingens präster ;
och Chicagos troende anamma den
h . hostian, som jag konsekrerat.
Vad tycker herrarna om en sådan
trosenhet. ? »
»Utomordentligt» , sade Rev. Gra
ham.
»Obegripligt » , anmärkte Rev. An
derson.
» Men det är ändå ganska lätt att
Jresus · Kristus sade ju till
förstå.
Petrus: Jag har bett för dig, att din
tro ej må varda om intet, ... men du
å din sida styrk dina bröders . . .
Påven är huvudet, vi äro lemmarna
men vi bilda blott en kropp. En tro,
en lag, ett enda sätt att bedja ... »
Härmed avslutades samtalet, ty
negern kom in med numren för
sovvagnen och bad herrarna att föl
ja honom, vilket drei också gjorde,
sedan de hjärtligt skakat hand.
Men en halv timme senare, då
allt blott var mörker, rasslande hjul
och drömmande människor, låg
Staffords· domprost ännu försjun
ken i djupt grubblande. Han lova
de sig själv på hedersord: » Så snart
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jag kommer tillbaka till-· England,
ska:11 jag v1 erkligen studera saken.
Hela mitt liv har jag längtat eftar
en central myndighet, och denna ka-

tolska kyrkans enighet, kan det icke
vara ett tecken . . . Att Gud är där ?
Enligt Max av G. Kuypers.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLI NGAR OCH FÖRENINGAR
'

Påvliga utmärkelser.
Den Helige Fadern har nyligen skänkt
sitt höga erkännande åt den katolska verk
samheten i vårt land genom att tilldela
trenne av dess förnämsta bärare p åvliga
utmärkelsetecken.
Sålunda har baron
Gustaf Armfelt på Kulla, Odensviholm,
blivit utnämnd till kommendör av Sankt
Gregoriusorden, konsul August Schmitz i
Malmö har blivit riddare av samma or
den, och har slutligen konsulinnan Gisela
Trapp i Helsing,b org erhållit den sällsyn
ta dekorationen: Pro Ecclesia et Pontifice.
Att Credos lyckönskan till de sålunda av
Kyrkans Överhuvud hedrade får en sär
skilt varm och hjärtlig klang, må ingen
förtänka oss, då .de alla tre höra till vår
tidskrifts verksammaste vänner. Av baron
Armfelts fint vässade penna ha vi ofta
kunnat offentliggöra värdefulla artiklar,
konsul Schmitz har skänkt oss eJ mindre
betydelsefull ekonomisk hjälp och konsu
linnan Trapp slutligen har den ·huvud
sakliga förtjänsten av Credos konstnärliga
utstyrs,el. i\nda från det symboliska lam
met på vår första •·sida ända till .d en de
korativa kalenderramen på den sista, ända
från den resliga bäraren av Credos Brev

.

i för�ta . årgången ända till den nedslagne
»Petn» 1 de senaste numren - allt är ska
pelser av Gisela Trapps djupt katol
ska konst. Det behöver väl knappast till
läggas, att detta våra tre •utmärkta» sven
ska katolikers verksamma intDesse för
Credo blott utgjort ,en liten -del av deras
hänförda, energiska arbete för Kyrkans
framgång här i landet. Vi kunna blott
önska, att Gud måtte giva dem krafter
och välsignelse att ännu länge få fort
s�tta _ detsamma under den på uppgifter
nka hd, som nu synes vara inne.
B. D. A.

Credos Fond.
Transport

. . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8,41 1: 33
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Tacksam Moder . . . . . . . . . . .
Okänd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. F. Daamen, Tilburg, Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Västmanländsk Präst i Svenska Kyrkan . . . . . . . . . . . .
Miss Florence Beechinor . .
Till den Heliga Jungfruns ära
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1. Söndag. Sjätte efter Pingst. Jesu
dyrbara blod. (I högm. S . . Petrus
och Paulus).
2. Måndag. Jungfru Marias besök hos
Elisabeth.
3. Tisdag. Alla heliga romerska påvars
åminnelse.
4. Onsdag. Dag inom S:t Petri o. Pa
uli oktav.
5. Torsdag. S:t Antonius M. Zaccaria
Bek.
6. Fredag. Okfaven av S:t Petri och
Pauli fest. (Jesu hjärtas fredag.)
7. Lördag. S:t Cyrillus och Methodius
Bisk. Bekännare.
8. Söndag. Sjunde efter Pingst.
9. Måndag. Sveriges
skyddshelgons
åminnelse.
10. Tisdag. Sju heliga bröder samt S:t
Rufina och Secunda. Martyrer.
1 1 . Onsdag. S : t Pius I påve. Martyr.
12. Torsdag. S: t
Joannis
Gualberti
Abbot.
13. Fredag. S:t Ar,tacletus, påve. Martyr.
14. Lördag. S: t Bonaventura.
Bisk.
Kyrkolärare.
15. Söndag, Åttonde efter Pingst. ( S:t.
David av Västmanland. Abbot.)

16. Måndag. S:t Maria de Monte Car
melo.
17. Tisdag. S:t Alexms. Bekännare;
. 18. Onsdag. S:t Camillus de Lellis. Be
kännare.
19. Torsdag. S: t Vincentius a Paulo.
B ekännare.
20. Fredag. S:t Hieronymus Aemilianus.
Bekännare.
21. Lördag. Vår Frus tidegärd.
22. Söndag. Nionde efter Pingst.
23. Måndag. S:t Apollinaris. Bisk. Mar
tyr.
24. Tisdag. Vigildag till S:t Jakobus
fest.
25. Onsdag. S:t Jakobus. Apostel.
26. Torsdag. S:t Anna.
Den heliga
Jungfruns Moder.
27. Fredag. S :t Pantaleon. Martyr.
28. Lördag. S:t Botvid av Söderman
land.* Martyr.
29. Söndag. Tionde efter Pingst. S:t
Olof.* Konung av Norge. Martyr.
30. Måndag. S:t Abdon och Sennen.
Martyrer.
31. Tisdag. S:t Helena av Västergöt
land.* Änka. Martyr. (S :t Igna
tius av Loyola).
* (Se Credo årgång 1920) .

Från mässans början till offringen och
sedan efter kommunionen till mässans slut
är kalken övertäckt med ett velum , en
duk av samma material och färg som
mässhaken, - detta för att ej utsätta kal
ken för profana blickar, då den är ett he
ligt föremål - ej blott på grund av sin
bestämmelse och med anledning av sin be.
röring med Frälsarens hel. blod utan även
på grund av den i n v i g n i n g varige
nom den av Kyrkan helgas för sitt ända
mål och undandrages från allt profant
bruk. - Som förebilder för sina invig
ningar av de hel. kultföremålen och sär
skilt "vasa sacrata" som kyrkan sedan ur
minnes tider föreskrivit, h:ir'han det gam
la testamentets s m ö r j a n d e av kult
föremålen (Exod. 2. Mos. 40. 9.-10.) "och
du skall taga smörjelseoljan och smörj a
tabernaklet och allt det därinne är och
· skall viga det med alla dess· redskap att
det skall vara högt heligt - och du skall
smörja brännofferaltaret - och alla dess

redskap och viga altaret att det skall va.
ra högtheligt och du skall ock smörja och
viga tvättekaret med dess fot"-.
De äldsta liturgiska källor säga oss att
kalk och patena genom en särskild s. k.
kansekrotian med smörjelse, chrysam, bli
vit » res sacra och sålunda avsöndrade en
dast till heligt bruk och anförtrodda åt
särskilda, Gudinvigda o. helgade personers,
vård. . De böner och formulär som använ
das ännu i dag vid denna "konsekration"
äro, så när som på en eller annan oration,
de samma som föreskrivas i Kyrkans all
ra äldsta liturgiska böcker (d. s. k. Sakra
mentarierna ) vilka vi komma att tala om
när vi komma till kapitlet liturgiska böc
ker - ( Inom parentes sagt, äro dessa sa
kramentariernas vittnesbörd om kalkens
smörj ande med krisma · tillika ett vittnes
börd den äldsta Kyrkans uttryckliga
tro på Jesn närvaro i Altarets h. sakra
ment, vilken tro tydligen framgår ur de
använda böneformulären) .
S. N-k.
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