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0 min allra käraste Fru, Jungfru Maria. Jag beder dig för din älskelige 
Sons kärlek, att du värdigas giva mig ovärdiga tjänstekvinna hjälp till att älska 
din ljuvaste Son min Gud av allt mitt hjärta. Jag usla och syndiga känner det 
vara mig mycket vanskligt att kunna älska honom med så brinnande kärlek 
som jag skulle. Ty beder jag dig, min ljuvaste Jungfru och misskundeliga Mo
der Maria, med all hjärtats ödmjukhet, att du värdes binda din Sons kärlek över 
mitt hjärta och stadfästa det i densamma. Och drag det till din Son med all 
makt � och avskilj det från all världslig och brottslig kärlek. Och drag det 
så mycket kraftigare, ju tyngre det är att draga. Misskunda dig över mig, o 

ljuva Maria, för din stora misskunds skull. Amen. 
Bön av den heliga Birgitta till Guds Moder. 
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UR SAINT FRANC::OIS DE SALES' 
SKATTKAMMARE. 

OM DEN HOGHELIGA MÄSSAN OCH HURU MAN BOR 

BEVISTA DEN. 

1. Ännu har jag icke sagt dig 
något om solen för alla andliga 
övningar, om altarets högtheliga, 
mest upphöjda och tillbedjansvärda 
offer. Detta gudomliga offer är ju 
den kristna religione11s medelpunkt, 
hjärtat för alla andaktsövningar, 
själen för all fromhet, en outsäg
lig hemlighet och en oändlig av
grund av gudomlig kärlek, varvid 
Gud genom att förena sig med oss, 
på ett lika älskvärt som upphöjt 
sätt, meddelar oss sina gåvors och 
sin nåds rikedom. 

2. Bönen, som förrättas i före
ning med detta gudomliga offer, 
har en förundransvärd kraft. Ty, 
Filotea, själen, som här liksom stöd
jer sig på sin innerligt älskade brud
gum själv, emottager här av honom 
ett övermått av himmelska nåde
gåvor och uppfylles med så många 
andliga ynnestbevisningar, med så 
mycken tröst och ljuvlighet, att hon 
för att tala med den höga visan, 
uppstiger likt en rök.pelare, härligt 
doftande a,v virak, n\.yrrha och kos
teliga specerier, och, höjer sig mot 
hirr.imelen. 

3. Gör således allt vad du kan, 
för att varje dag bevista den heliga 
mässan och tillika' med prästen 
frambära det offer som din Frälsa
re oupphörligt för dig och hela 
kyrkan frambär åt· Gud, sin ,him
melske fader. När detta heliga of
fer firas, är, såsom den h. Johan
nes Krysostomus säger, alltid en 
talrik skara av heliga englar när
varande för att hedra denna obe
gripliga hemlighet. När 'vi därvid 
infinna oss i förening med dem och 
i samma fromma avsikt måste ju 
ett så heligt sällskap nödvändigt ut-· 
öva ett välgörande och välsignelse
rikt inflytande på oss. Under den
na högtheliga handling förena sig 
alla heliga körer av den triumfe-

rande och den stridande kyrkan 
och sluta sig förenade till vår Fräl
sare för att med honom, i honom 
och genom honom vinna Guds, hans 
evige Faders, hjärta och således i 
hela dess fullhet neddraga hans 
barmhärtighet över oss. Vilken lyc
ka för en själ, att genom fromma 
böner och heliga känslor kunna 
medverka 'till uppnåendet av ett så 
dyrbart och efterlängtansvärt ända
mål! 

4. När ett oundvikligt hinder 
avhåller dig fr:rtn att personligt va
ra närvarande vid detta heligaste 
offers firande, sänd åtminstone ditt 
hjärta dit, för att sålunda i anden 
bevista detsamlma. Begiv dig un
der någon av morgontimm9-rne i 
tankarne till kyrkan, förena ditt 
hjärta . med alla , fromma kristnas 
och· förrätta på det ställe där du 
befinner dig samma fromma övnin
gar, som du skulle förrätta, om du 
verkligen i kyrkan varit ,närvaran
de vid den h. mässan. 

5. För att nu antingen i verk
ligheten eller ock blott i anden på 
ett ,tillbörligt sätt bevista den h. 
mässan, iakttag följande: 

a. Ifrån mässans början och in
till det prästen träder upp till alta
ret, gör tillika med honom förbere
delsen, som består i att rätt levan
de försätta dig i Guds närvaro, att 
ödmjukt bekänna din ovärdighet 
samt bönfalla om dina synders för
låtelse. 

b. Sedan prästen stigit upp till 
altaret, och intill evangeliet anställ 
en enkel och allmän betraktelse 
över vår Frälsares ankomst .och 
hans fördolda liv här i världen. 

c. Vid evangeliet och Credo be- · 
trakta Jesu Krishi offentliga läro
ämbete och lova honom högtidligt, 
att du vill leva och dö i tro på och 
i lydnad för hans heliga ord samt 



i den heliga katolska kyrkans skö
te. 

d. Ifrån Credo intill Pater noster 
vänd din ande och ditt hjärta till de 
särskilda hemligheterna i vår Fräl
sares lidande och död, som verkli
gen och väsentligen framställas i 
detta h. offer; frambär i förening 
med prästen och alla övriga troen
de detta h. offer åt Gud, hans him
melske fader, till hans ära och för
härligande och, till din egen fräls
ning och salighet. 

e. Ifrån Pater noster intill kom
munionen uppväck i ditt hjärta en 
brinnande åtrå och innerlig längtan 
efter att genom en evig kärlek vara 
och bliva förenad med Frälsaren. 

f. Ifrån kommunionen intill slu
tet tacka Guds enfödde Son för 
hans människoblivande, för hans 
liv, lidande och död samt . för den 
kärlek han bevisat oss, särskilt i 
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detta heliga offer; hed honom av 
innersta hjärta, att han i kraft av 
detsamma ville för alltid vara nå
dig och barmhärtig mot dig, dina 
släktingar och vänner samt mot he-. 
la kyrkan. Mottag därpå med upp
riktig ödmjukhet den gudomliga 
välsignelsen, som . Frälsaren medde
lar dig genom prästens, sin tjäna
res, hand. 

Skulle du emellertid under den 
heliga messan vilja hålla din ,sed
vanliga betrnktelse, är det icke nöd
vändigt att därvid leda dina tankar 
över på alla dessa särskilda övnin
gar; det är tillräckligt, om du vid 
mässans början fattar deTi avsikten 
att genom själva din betraktande 
bön vilja tillbedja och frambära det 
h. offret och så deltaga i detsamma. 
I varje betraktelse innehållas ju 
också liknande heliga övningar an
tingen uttryckligen eller underför
stådda. 

KVINNLIGA PRÄSTER? 

Frågan om »kvinnliga präster» 
kan icke i katolska kretsar på all
var dryftas. Men i vårt upp- och 
nedvända tidevarv gör sig mer än 
någonsin en rörelse märkbar för 
kvinnans likställighet med mannen 
på alla ·Områden, och på vissa håll 
gör denna fordran icke ens halt in
för den prästerliga helgedomen. Vi 
anse det därför kke opåkallat att 
framhålla· några synpunkter, som 
visa, att hela den kristna traditio
nen om kvinnornas uteslutande från 
utövandet av officiella kyrkliga äm
beten ytterst grundar sig på en 
gudomlig anordning. Men lika 
kraftigt vilja vi med stöd av den 
heliga skrift och den kristna tradi
tionen framhäva, huru ej minst i 
vår tid, kvinnornas medarbete på 
det religiösa området är nyttigt, ja 
nödvändigt samt värdefullt för det 
kristliga livets främjande, och äro
fullt och förtjänstfullt för kvinnor
na själva. 

Både läroämbetet och prästämbe
tet förutsätta en objektiv, av Kristus 
förlänad fullmakt; läroämbetet: ty 
aposteln säger: »huru kunna de pre
dika, om de icke sändas?» Rom. 
10, 15: - Kristus sände själv apost
larna: » gån ut i hela världen och 
predika evangeliet.» Mark. 16, 15:
ptästämbetet: ty aposteln förmanar 
Timoteus: » jag förmanar dig, att 
återuppliva den Guds nådegåva, 
som är i dig genom mina händers 
påläggning.» II Tim. 1: 6. Härtill 
anmärker den h, Augustinus: »Vem, 
bröder, giver den ·biskopliga nåde
gåvan? Gud eller en människa? 
tvivelsutan Gud, men likväl Gud ge
nom en människa)). Handpålägg
ningen är således det yttre tecken, 
var,igenbm den bislfopliga eller 
prästerliga makten tillika med äm
betsnåden av Gud meddelas. För
nekar man; att det biskopliga eller 
prästerliga ämbetet är en av Gud 
förlänad nådegåva; att denna nåde-
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gåva innebär en av Gud förlänad 
f allmakt, att i Guds stad och s�älle 
medelst de heliga sakramenten 
meddela syndernas förlåtelse och 
nådens helgelse, att nåden. över ho
nom är en övernaturlig objektiv 
gåva, påstår man, att nåden endast 
är ett subjektivt tillstånd av mänsk
liga känslor, from betraktelse och 
goda beslut, som genom sakramen
ten väckas i människan på liknan
de sätt, som genom anblicken av ·en 
bild som t. ex. framställer den li
dande Frälsaren: ja, i så fall är 
svårt att fatta, varför kvinnor skul
le vara mindre ägnade, än män, 
till att bliva präster, biskopar och 
påvar! - Är däremot prästämbetet 
en nådegåva, som Gud förlänar, 
fastän genom människan, då har 
även Gud att bestämma i vilken 
ordning och åt vilka personer präst
ämbetets nådegåva och fullmakter 
skola förlänas; och utan iakttagan
det av denna gudomliga ordning är 
det fåfängt, att tillskriva sig eller 
genom en företagen ceremoni vilja 
meddela någon annan prästämbe
tets värdighet, nådegåva och full
makt. Nu är det ett oförnekligt fak
tum, att vår Gud och Frälsare Jesus 
Kristus till utövandet av det officiel
la läro-, präst- och herdeämbetet val
de endast män, nämligen apQ${lar
na, endast åt dem, har han anför
trott den sändning, som han själv 
mottagit av sin himmelske Fader: 
»såsom Fadern har sänt mig, så sän
der jag eder!» - Genom detta Kri
sti handlingssätt äro kvinnor av 
Gud uteslutna från prästämbetet i 
det nya förbµndet, liksom de voro 
det i det gamla. 

Om skälen, varför Gud h.ar träf
fat denna anordning, säger 9-et he
lig,a evangeliet ingenting. Men sä
kert är, att det icke skedde på grund 
av någon ringaktning av det kvinn
liga könet. Detta framgår av. det 
aktningsfulla, hedrande sätt, på vil
ket Kristus umgås med kvinnorna. 
Han inlåter sig i samtal med den 
samaritislm kvinnan vid . Jakobs 
brunn och upplyser henne om det 
rätta sättet att dyrka Gud; ja, hon 
hör till de få personer, för vilka 

Jesus öppet säger sig vara Messias. 
Vi känna hans vänskap för Marta 
och Maria, Lasarus' syster; han till
låter flera galileiska kvinnor att på 
hans vandringar sörja för hans och 
apostlarnas timliga förnödenheter, 
dessa fromma kvinnor uthärdade 
hos honom även i hans lidande och 
död och tjänade honom ännu i gra
ven. Framförallt få vi hänvisa till 
kvinnornas ideal, Maria, Jesu Kris-ti 
Moder, vilken han prydde med nå
dens fullhet mer än någon annan 
människa före eller efter henne; vil
ken han i 30 år med största vördnad 
var lydig och underdånig, på vars 
bön han utför sitt första under, vil
ken han på korset anbefallde åt 
sin älsklingslärjunge; ja han lade i 
denna stund liksom hela människo
släktet i hennes moderssköte: men 
någon kyrklig fullmakt, himmelri
kets nycklar, makten att förlåta 
synder, att göra, vad han gjorde 
vid den sista nattvarden, att vårda 
hans lamm och hans får; ingenting 
av allt detta har han givit sin heliga 
Moder! 

Av apostlagärningarna och den 
h. Paulus' brev franigår visserligen, 
att även kvinnor av den h. Ande ut
märktes genom utomordentliga gå
vor, såsom talande med tungor, pro
fetians gåva, o. a.; men den h. Pau
lus riktar sig bestämt emot att kvin
nor skulle anse sig berättigade, att 
uppträda i församlingen och göra 
sig till andras, även männens, läro
mästare; så säger han: »Kvinnorna 
tige i församlingen», 1. Kor. 14, 
34: - och: » att lära, tillstäder jag 
icke kvinnan». 1. Tim. 2,11: - Att 
han därmed endast menar utövan
det av ett officiellt ämbete i för
samlingen, framgår av de skäl, var
för han vill att kvinnan iskall tiga. 
Han åberopar två, nämligen: att 
kvinnan skapades efter mannen, 
och hon syndade före mannen; 
det tillkommer henne således icke, 
att härska över mannen, utan hon 
skall vara i stillhet; ty Adam skapa
des först, sedan Eva. Och Adam 
vart icke bedragen, utan kvinnan 
vart bedragen och föll i överträdel
se. 1 Tjm. 2: 11 f. - Att uppträda 
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i församlingen som lärare på grund 
av högre fullmakt, med en auktori
tet vilken även män skola underord
na sig: det nekar Paulus kvinnan. 

Denna ordning grundar sig otvi
velaktigt även på bägge könens oli
ka naturliga anlag; men dessa na
turliga anlag komplettera varandra 
till en harmonisk enhet: »de två 
skola vara ett». Hos mannen är ett 
förståndigt, lugnt överläggande för
härskande; hos kvinnan känslan 
och intuitionen; kvinnan är finare 
organiserad, känsligare, emedan 
hon av naturen är bestämd, att vår
da och fostra de späda barnen och 
det uppväxande släktet; därför är 
hon lättare tillgänglig för ögonblick
liga intryck; varje glädje, varje 

. smärta berör livligt hennes själ och 
framkallar starka affekter, som 
stundom kunna göra henne osäker 
och vankelmodig i sina beslut; men 
därför skall hon icke ringaktas; så
dan bör hon vara för att kunna va
ra mästarinna på det område, där 
mannens egenskaper icke kunna er
sätta henne; vi mena kärlekens, för
tröstans, hängivenhetens, offersin
nets, tålamodets, innerlighetens skö
na domäner. Däremot behöva just 
dessa egenskaper också · mannens 
klara blick och företagsamma ener
gi för att åstadkomma fastare håll
barhet och hålla alltför starka af
felder i styr. Av allt detta följer hos 
kvinnan ovillkorligen en viss frivil
lig underdånighet under mannen, 
som av naturen är skapad till att 
leda och skydda kvinnan. Det är 
självklart, att det finns undantag 
i dessa naturliga anlag både på 
mannens och kvinnans sida; men 
vid en för alla tider gällande anord
ning och lagstiftning, såsoin vår 
kyrkliga ämbetsordning är, kunna 
icke undantagen, utan endast regeln 
vara vägvisande och avgörande. 

Denna kvinnans fysiologiska och 
psykiska egenart har Gud själv an
ordnat till mänsklighetens välfärd, 
den innebär således ingalunda någon 
ringaktning för eller något nedsät
tande av kvinnan. Att detta icke 
heller är den h. Paulus' mening, 
framgår tydligt av talrika uttalan-

den i hans brev. I brevet till Gala
terna förklarar han ju, att det, i re
ligiöst hänseende och i fördelningen 
av frälsningens nådegåvor icke 
finns någon skillnad mellan judar 
och greker, mellan slavar och fria, 
icke heller mellan man och kvinna. 
Med starka uttryck framhäver han 
de utmärkta tjänster, so111J Priscilla 
liksom hennes make Aquila såsom 
medhjälpare i Kristo Jesu hava 
gjort honom, Rom. 16,3. - 2. Tim. 
4,19, så att de till och med satte sitt 
liv på spel, varför icke blott han 
själv, utan alla församlingar äro 
dem tack skyldiga. Också beröm
mer han andra kristna kvinnor: 
Maria, Tryphaena, Tryphosa, .Per
sis, som l,emöda sig för Kristi sak 
(Rom. 16). Av apostlagärningar- · 
na (18, 26) erfara vi, att det just 
var Priscilla och Aquila, som inför0 

de den utmärkte judekristne Apollo 
i en djupare uoofattning av Jesu 
lära. Paulus skapade t. o. m. en sär
skild hjälporganisation av kristna 
änkor, vilka hade att taga vård oml 
fattiga, sjuka, föräldralösa barn, re
sande kristna (1. Tim. 5,9). Ibland 
dessa befunna sig i synnerhet avlid
na diakoners hustrur, vadan de be
nämndes »diakonissor». Den h. Hie
ronymus intygar, alt i hans tid des
sa kvinnor i Österlandet togos i an
språk vid dopets förrättning och vid 
privat' 'religiös undervisning. Kvin
nans uteslutande från den präster
liga kallelsen beror således på Kristi 
faktiska anordning, icke på ett un
derkännande av kvinnans värde; 
men att Kristus icke ansåg det 
lämpligt, att låta kvinnor beklädas 
med det biskopliga eller prästerliga 
ämbetet, har sin orsak i kvinnans 
naturliga anlag, som äro förträffli
ga och., nyttiga på andra områden, 
men icke lämpade för biskoparnes 

. och prästernas ledande ställning, 
ty det åligger biskopen och prästen 
icke· ·endast att förrätta liturgiska 
funktioner, utan även att föra her
destaven, d. v. s. att vägleda, styra 
församlingarna. 

Med detta i den den heliga skrift 
grundade faktum överensstämma de 
äldsta synodernas beslut, enligt vil-
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ka kvinnor, även om de utmärka 
sig g�nom lärdom och helighet icke 
tillåtas, att i offentliga kyrkliga för
samlingar uppträda som officiella 
lärarinrnor. (Decret. Grat. .I p. dist. 
23. c. 29. - och III p. dist. 4. c. 20.) 
Därmed erkännes deras berättigan
de till privatimdervisning även av 
män, såsom Priscilla undervisade 
elen fint bildade A1)0llo och så som 
änll'u i dag ln;innor med stor nytta 
undervisa konvertiter. . Av elen 
kyrkliga lagstiftningen beröres na
turligtvis icke i ringaste mån kvin
nornas rättighet, att på profcmveten
skapligt område vara v,erksamma, 
samt att förvärva sig de största möj
liga kunskaper och deltaga i det. 
politiska livet eller i kommunala 
och sociala institutioner och företag. 

I det kyrkliga livet hava kvinnor
na liksom männen stora uppgifter. 
I helgonkalell'dern finnas lika mån
ga glänsande namn på heliga kvin
nor, som på heliga män, och som al
la helgons drottning vörda vi en 
kvinna, den allrasaligaste Jungfru 
Maria, Vår Herres Moder, i den h. 
Mässan, som dagligen på __:oräkneli
ga altaren över hela jorden fram
bäres, nämnes efter förvandlingen 
vid sidan av åtta heliga män sju 
heliga kvinnor. I Kyrkans liv till-

kommer kvinnan det hennes natur
liga anlag motsvarande området, 
den moderliga omsorgen för alla 
hjälpbehövancle och därjämte även 
den privata undervisningen, som of
ta nog genom från hjärtat komman
de deltagande ord verkar mer än 
en mans lärda föredrag. Även här 
gäller det, att man och kvinna so
lidariskt samarbeta, en var efter sin 
egenart som genom naturen och 
Kristi anordning bestämmes. Och 
på så sätt lämna även kvinnorna 
icke oväsentliga bidrag till uppbyg
gandet av Guds rike, till dess den 
av evig]:ietens Konung bestämda 
fullbordans tid är inne för mänsk
lighetens historia. Må våra katol
ska kvinnor städse söka träda i 
hennes fotspår som är alla heligas 
drottning, och likväl icke ville vara · 
något annat . än » Herrens tjänarin -
na! » Då skola de med Maria 
och hennes följeslagarinnor vid Her
rens lidande utöva den mest äro
fulla kvinnliga verksamhet, vilken 
vår Helige Fader i det tal, varmed 
han nyligen öppnade elen eukaris
tiska kongressen i Rom, förträffligt 
karakteriserade med orden: »Kvin
norna äro alltid de första både un
der korset och vid.graven! ,, 

F. B o r  k a. 
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VII. DET OMKULLVRAKTA OFFERALTARET. 

Statens Historiska Museum i 
Stockholm kunde utan överdrift 
kallas en guldgruva för den svenska 
huvudstadens katoliker, där de 
i Medeltidsavdelningen finna en 
ypperligt ordnad samling av de 
skönaste klenoder - huvudsakli
gen av kyrklig karaktär - från 
Sveriges av fromhet och andakt ge
nomsyrade katolska tid. Anblic
ken av desisa spillror av en förgån
gen härlighet fyller vårt hjärta 
med vemod, men framför en av 
dessa påminnelser om vår kyrkliga 
storhetstid hade vi anledning att 
stanna med särskilt smärtsamma 
tankar. Det är det praktfulla al
tarskåpet från Eds kyrka i norra 
Kalmar län, som står i Stora kyrk
s�lens s. k. tvärskepp. Rikt deko
rerad och bemålad lyser denna ståt
liga altarprydnad, förfärdigad för en 
kyrka i en av de trofastaste katol
ska trakterna i vårt land, den gri
per sinnet genom sina egendomliga 
bilder ur Kristi lidandeshistoria 
och bär årtalet 1526. Så underligt 
att tänka sigl 1526! Endast ett år 
därefter skulle Vesterås riksdag 
tvingas att legalisera den då nyss 
påbörjade altare- och kyrkoplund
ringen i Sverige, och att tolerera 
de nya läror, som släckte offerlå
gan på ,de svenska katolska alta-

rena. Och två år därefter skulle 
Petri i sin lilla »boock om Sacra
menten» göra sitt bästa för att full
borda sin skyddsherres kyrkorov 
genom sitt förnekande av mässof
ferläran, som också för framtiden 
berövade Sveriges kyrkor det högt
heliga offret, det signade brödet, 
altarets oändligt kostbara härlighet. 

Vi vilja här icke närmare för
djupa oss i dystra betraktelser över 
de svenska katolska altarnas sköv
lings- och nedbrytningstid. Ej hel
ler kunna vi behandla den nu så 
föga aktuella stridsfrågan om kom
munionen under en eller två gestal
ter. Kristi verkliga närvaro i alta
rets sakrament har ej ens Petri vå
gat förneka. Men han förbjöd den 
gamla offertjänsten i Sveriges kyr
kor och därigenom berövade han 
våra altaren deras övernaturliga 
härlighet,' Vår Herres ·Lekamen, för 
vars skull Kyrkan prytt och sirat 
altare och gudshus med konstens 
skönaste klenoder. 

Varför släckte då den skonings
löse Örebroreformatorn den heliga 
offer lågan i våra tempel? Luther 
berättar som beka.r;it i en av sina 
stridsskrifter, att det var djävulen 
själv, som vid en n�ttlig disputatiqn 
överbevisade honom om att mäs
san icke är något offer. Och Pe-



tri har av Luther övertygats om 
detsamma. Men » Een liten boock 
om sacramenten» stöder sig ej på 
dessa båda auktoriteter, då den 
drager i harnesk mot mässoffret. 
Det är i stället » Epistel en til the He
breer» särskilt dennas » siwnde 
kapitel och then CIX. Psa. » ,  som 
han framdrag,er som stöd för sin 
argumentering. Av dessa bibelstäl
len framgår nämligen 1) att Kris
tus är »en ,ewigh, prest» , 2) att han 
» icke utan ena reso» har offrat sig, 
3) att han genom sitt offer på kor
set har vunnit »en -ewigh förlos
ning» , 4) att han »medh jtt offer» 
fullkomnat alla » them som hälga
ohe warda». P,etrus går med på al
la dessa fyra slutsatser, men förne
kar lika lugnt, att de bevisa något 
mot det kristna mässoffret. Man 
kan väl inte ignorera, att Hebreer
brevet skrevs till i Palestina bo
satta judekristna i det första århun
dradet och icke till sachsiska op
positionsteologer i det sextonde. 
Dess författare vill ju framförallt 
övertyga: ängsliga och vacklande 
hebreer om hur högt det nya tes
tamentet i alla avseenden står över 
det gamla, varför han också fram
håller Kristi korsoffers storhet i 
jämförelse med Moselagens ofull
komliga off.er, vilka endast voro 
som en skugga av det tillkomman
de, svaga: förebilder av den store 
Översteprästens offer på korsets 
träd, i?Om med ett slag vann en 
evig förlossning för all världens 
synder. Men de mässor som Kyr
kan firar äro inga nya, från kors
offret fullkomligt skilda offerhand
lingar, de äro väsentligen en mys
tisk framställning av det stora för
soningsoffret på Golgata, vars nåd 
det låter strömma över de troende 
kristna. I mässan offrar samme 
Offerpräst, offras samma offergå
va som på Golgata kors. När 
vi lidelsefritt och lugnt över
tänka detta, ha vi svårt att för
stå hur Petri kunde kalla det » en 
stoor gud.z hädhelse att bolla mes
sona för jtt offer» . I allmänhet 
finner man just i Petris mot mäss� 
offret polemiserande kapitel de be-

208 

synnerligaste påståenden och god
lyckligaste slutledningar. Han tror 
sig sålunda veta, att »offras och 
döö är en ting thå man om Christo 
talar» , liksom Kristus blott kunde 
dö en gång, kan han sålunda en
dast offras en gång ( I )  Vidare har 
han upptäckt, att om mässan är »of
fer såå moste och döpilsen wara of
fer» , ty dopet är ju ett sakrament 
likaväl som nåttvarden ( 1 1 ) Att 
Altarets heliga offergärd kan be
traktas dels som offer dels som sa
krament, och att inte varje sakra
ment måste bli ett offer därför att 
ett av sakramenten är både sak
rament och offer, tyckes icke 
ha uppfattats av den föga 
logiskt skolade lutherske tänkaren. 
Man frågar sig ovillkorligen, om in
te utgivarna av hans Samlade Skrif
ter av pietet mot sin reformators 
minne hade bort utesluta dylika 
komprometterande ställen ur en 
upplaga av det kritiska året 1914? 

Petri håller för givet, att » när 
wij see rätt påå scrifftena» (vilket 
tydligen alltid tycks vara hans av
undsvärda privilegium), så måste 
vi helt tvingas att förkasta mässoff
ret. Hittills har han knappast lyc
kats övertyga oss om detta. Vi 
vilja nu något närmare skärs¾.åda 
hans bibeltolkning i » S ,var til · the 
papisters argument wthur �Iala
chia» . Den siste i raden av Gam
la Testamentets profeter har i sitt 
första kapitel, vers 10 och 11 föl
jande märkliga förutsägelse: ,, Jag 
haver intet behag till eder, säger 
härskarornas Herre, och jag vill in
te mottaga någon offergåva av ed
ra händer. Ty ifrån solens uppgång 
intill dess nedgång skall mitt namn 
vara stort ibland folken, och på 
alla orter skall offras åt mitt namn 
och en ren offergåva frambäras, ty 
stort skall mitt namn vara bland 
folken, säger härskarornas Herre». 
Man frågar sig nu ovillkorligen, 
vilket offer det är, som med dessa 
sköna löftesord åsyftas. Petri är 
ingalunda svarslös. För det första 
förklarar han att dessa ord »kom
ma oss Christna platt intet widh» , 
ty eljest skulle vi ju alla >>wara 
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papisterske pr,ester» ( ! ) För det 
.andra säger profeten )) \Varder off
rab, tänkande på sin egen tid, ej 
på framtiden. För det tredje skall 
den rena offergåvan, som här om
talas, offras » allestedes », vilket jUJ 
icke kan tillämpas på papisterna,s 
mässoffer )>,epter man kan icke alle
stedes holla messo, vtan allenast 
ther som försambling skee kan» . 
(Åter en obetalbar groda). Sl1,1tli
gen förklarar Petri resolut, att pro
foten här talar om » thet andeliga 
offrih, ,som utgöres av » jtt fors
krecht hierta». Troligen finnas ic
ke många fördomsfria och allvarli
ga kristna, s om kunna godtaga en 
dylik bibelförklaring. Profeten ta
lar här uppenbarligen om den ljus
nande framtid, då Messias hade 
kommit, ty det är först i denna tid, 
som enligt profeternas språkbruk 
Guds namn skall bliva stort bland 
folken ifrån solens uppgång. ända 
till dess nedgång. Ej heller ger tex
ten det minsta stöd för Petris sista 
räddningsplanka att här skulle 
åsyftas rent andliga offer. Ty dels 
ställas de nya offergåvorna i mot
sättning till judarnas synliga, yttre 
offer. Dels har det hebreiska ord 
(m.inchah), som betecknar den ut
lovade »rena offergåvan» i Gamla 
Testamentet omkring 1 50 gånger 
betydelsen »oblodigt offer » och be
tecknar i Moselagens liturgiska 
språk alltid ett verkligt, yttre of
fer. Men var finner man då i Mes
sias' härlighetsrike, i Kristi heliga 
Kyrka, ett sådant rent offer, som 
överallt på jordkretsen frambäres 
till Gu:ds förhärligande, om ej i den 
av P.etri ·så avskydda papistiska 
mässan. Alltså måste antingen den 
inspirernde profeten Malachias och 
den Heliga Skrift hava orätt eller 
också vår frejdlige Petri. 

Vi kasta en tystnadens slöja över 
Petris kritiska resonemang om Mel
chisedeks förebildliga offer och 
granska uppmärksamt ·de ord som 
Frälsaren själv använde, då han 
instiftade altarets heliga Sakrament. 
Vårt lutherska bibelorakel förkla
rar kort -och gott om Jesus vid den 

sista aftonmåltide:p.: » offrade han? 
Ney» ,  Kanhända kunde dock nå
got grundligare undersökningar va
ra av vikt vid avgörandet av en så · 
betydelsefull fråga. Enligt den g�e
kiska urtexten lyda de heliga ord, 
varmed Kristus förvandlade vinet 
till sitt heliga blod sålunda hos 
evangelisten Matteus: » Detta är 
mitt blod, det nya förbundets, vil
ket utgjutes för många till syn
dernas förlåtelse» .  Och i Lukas
evangeliet läses : »Denna kalk är 
.det ,nya förbundet i mitt blod, som 
för eder utgjutes» .  Men just det
ta :  att ställföreträdande utgjuta sitt 
blod för att sona andras syndaskuld 
är ett uttryck, som enligt bibliskt 
språkbruk =: att . offra. Skulle 
Kristus här i första hand åsyfta sitt 
offer på korset, vore det svårförklar
ligt, att han hela tiden talar i pre
sensform och fullkomligt oförklar
ligt, att· han nämner kalken, (= 
blodet i kalken) som utgjutes. Ett 
liknande intryck får man av de he
liga förvandlingsorden över brödet. 
Enligt Lukas lyda de: »Detta är 
min lekamen, som utgives för eder. 
Gören detta till min åminnelse » .. 
Det torde emellertid vara klart, att 
allt s,om utgives, måste utgivas åt 

någon, och i detta fall är det tydli� 
gen ingen annan än Gud, som kan 
vara den heliga gåvans mottaga-

.. re. Men en synlig gåvas utgivande 
till Gud är ju just ett offer. Den 
heliga nattvardens instiftelseord ära 
sålunda kraftiga vittnesbörd om eu
karistins offerkaraktär. Detta hind
ra:r naturligtvis icke, att den ock
så samtidigt är ett sakrament. Ett 
offer blir den dä1Jgenom att . den 
fram'bäres åt Herren, ett sakra -
ment därigenom att de högthe
liga offergåvorna sedan mot
tagas av de troende till själens nä
ring. Petri pekar blott på ordet: 
» Tager och äten» och förklarar : 
» Ordhet tager kan icke lidha ath 
gudhi warder noghot offrah. Här 
kunna vi än en gång märka, att 
den svenska lutherdomens fader ic
ke lärt sig den katolska teologins 
särskiljande av nattvarden som of
fer och nattvarden som sakra-· 
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ment. Och då han vill giva stöd 
för sitt franka påstående, att Kris
tus icke offrade vid den sista afton
måltiden, sammanfattar han Lukas
evångeliets skildring sålunda: »Men 
han toogh brödhet, och tackadhe 
och bröt thet, gaff sina läriungar 
och sagde, Thetta gören til mitt 
åminnelse». Här är son1i vi strax 
finna hela den viktiga, det hela klar
görande meningen : » Detta är min 
lekamen, som utgives för eder ,, , 
utan vidare fullkomligt bortsku
ren. Med en sådan behandling av 
bibeltexten kan man lätt bevisa un
gefär vadsdmhelst. På Petrus gö
ra emellertid Petris förlrnTtande bi
belbehandling föga intryck. Han 
vidhåller · sitt gamla påstående om 
nattvarden som ett offer. Och då 
Kristus sade: »Gören detta till min 
åminnelse» insatte han också offer
präster, vilka skulle upprepa sam
ma heliga handling, som han själv 
fullbordade vid den sista aftonmål
tiden. Detta trots Petri, som för
säkrar, att »Scrifften weet icke hel
ler aff noghra besynnerligha vth
uertes offerprester, them man för 
theras offring skul noghon preben
dor · stichta skal». Dylika mäss
stiftelser, » wigilies och sielamesson 
och »prebendon, varpå den · from
ma senmedeltiden var så rik, tyc
kas ha varit Petri en särskild nagel 
i ögat ; mot dem riktas särskilda· 
småHskna kapitel i »Een liten boock 
om sacramenten». 

Vi ha nu i korthet framställt Bi-

belns lära om mässan. Att forn
kyrkans äldsta liturgier och tidigas
te fäder och lärare enstämmigt vitt
na om sin tro på mässoffret i en 
enda mäktig chorus, erkännes ju 
också av allvarliga protestantiska 
forskare. Petrus behöver sålunda 
icke känna sig oroad, då Petri som 
slutresultat av sin mot mässoffret 
riktade kritik högtidligen dekrete
rar: »Här medh beslute wij nw ath 
mes,san är jntit offer». Ej heller 
bliva vi imponerade av den bland 
de första lutherska propagandister
na så populära, också till danska 
översatta smädedikten om »den sy
ge Messe», som låter den papistiska 
mässan dö under sina papistiska lä
kares händer. Det heliga mässoff
ret frambäres ännu »från solens 
uppgång ända till dess nedgång» 
av tuseh och hundratusen vigda of
ferpräster ännu 400 år efter att 
clödsdomen över densamma avkun
nades av Petris övermodiga parti. 
Och vem vet i vad mån historien 
kommei att »korrigera sig själv, 
också på denna punkt? Med 1520-
talet begynte ju den stora ned
brytandets tid i Sverige med kyrko
rov och kyrkoskövlingar över hela 
landet, nedbrutna altaren och släck
ta offerlågor. Vem vet, om icke med 
1920-talet en småningom framskri
dande uppbyggandets tid skall cla -

. gas, då altarets härlighet åter skall 
stråla och det heliga offret åter 
skall frambäras på alltflera platser 
ino1n Sveriges land? 

Sa!nkt Olofs bilden i S:t Olofs
. 
kyrka i Slcåne. 
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CREDOS BÖCKER. 

P. D. Steidl: L e  g· e n  d e-
r o s  e r  f r a  V o r  F r u e s  
U r  t e g  a a r  d, A n  d r. F r. 
H 0 s t & S 0 n s F o r 1 a g, 
K ö  b e n  h a v n, 

är en liten samling medeltidssäg
ner om heliga Guds moder, såda
na dessa bevarats till , vår tid. När 
man läser dessa små, enkla, troskyl
diga berättelser om biskopar och 
riddare, om munkar och nurnnor, 
vilka i nöd och svårigheter, litande 
till bönens undergörande kraft, vänt 
sig till Guds moder för att genom 
hennes förböner , erhålla den hjälp, 
som aldrig uteblev, då erfar man en 
käinsla liknande den, man ofta för
nimmer inför våra härliga, från go
tikens tid bevarade, altarskåp. Man 
njuter och fröjdas över det sköna, 
över de vackra tankar, som här 
klätts i bild, över det enkla, na
turliga sätt, varpå människan då 
ansåg s(� kunna träda i förbindelse 
med högre, övernaturliga väsen. 
Men samtidigt tänker man med 
smärta på, huru mycket av allt det
ta sköna, som förstörts av reforma
tionens hårda legoknektar, vilka 
skoningslöst trampade på rosor och 
liljor såväl i legendens som i kon
stens sköna örtagårdar. Båda dessa 
ljuvliga planteringar voro så gott 
som helt och hållet ställda under 
den goda örtagårdsmästarens, den 
heliga kyrkans, ledning och vad var 
då naturligare än att många av de 

fagraste blommorna voro ägnade 
vår Fru, men ofta, liksom i förelig
gande lilla häfte, icke i hennes egen
skap av himlarnas drottning utan 
hellre såsom den tröstande, med
lidsamma modern. Det stora flerta
let av legendrosorna i denna lilla 
samling äro även helgade hennes så
som consolatrix afflictorum. Hen
nes tröstande överseende med de 
felande kommer ständigt här till sy
nes, kanske skönast i legenden om 
nunnan Beatrix, som av längtan ef
ter världen och av jordisk kärlek 
lät sig förledas att fly ur klostret 
Fontenault och därvid kastade den 
henne anförtrodda klosternyckeln 
framför den vackra Mariabilden. 
Efter många år av synd och sorg 
och nöd i världen möter hon en dag 
en präst, i vilken hon igenkänner 
klostrets räntmästare. Viss om att 
han icke känner igen henne, tillta
lar hon honom och frågar, om han 
känt syster Beatrix. Stor blir hen
nes förvåning, när han svarar, att 
han väl känner den goda syster, 
vars fromina vandel i det gamla 
klostret var alla dess innevånare till 
uppbyggelse. Hon vet icke vad hon 
skall tro, men driven av undran 
och nyfikenhet går hon till klost
ret och ber att få tala med syster 
Beatrix. Då denna kommer henne 
till mötes, ser hon till sin förfäran, 
att nunnan bär samma anletsdrag 
som den sköna Mariabild, framför 
vilken hon i trots vid sin flykt 
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kastat klostrets nyckel. Guds mo
der hälsar henne med orden:, » Väl
kommen hem, kära syster Beatrixl 
Prisad vare min älskade Son, som 
ännu hyser så stark kärlek till dig, 
men vars' hjärta du så djupt såra
de, då du av längtan efter världen 
lämnade klostret. Se han har åter 
kallat dig, hans vilsegångna får. 
Vänd nu tillbaka och sök med from 
och botfärdig vandel att försona 
dig med Gud, 'vars kärlek aldrig 
lämnar även den störste syndare. 
Vet nu också, att jag har skött di
na plikter här -i klostret ända sedan 
den dag, då du i trots kastade klost
rets nyckel för min fot. Gör nu icke 
till skam det goda namn, som jag 
här vunnit åt dig». 

Guds moders ljuva, tröstande 
bild revs med mycket ainnat skönt 
av reformationen bort. Man gick i 
detta fall till och med längre än vad 
reformationens stiftare Luther äm
nat. Han säger t. ex. i en av sina 
predikningar: » Man bör åkalla hen
ne (Jungfru Maria) så att Gud på 
hennes förbön må förläna oss det 
vi åstunda» . Och » O, att vår Fräl
s;ue, på sin älskade mJoder Marias 
bön i nåd ville giva oss detta!» 
(Jena-upplagan av , Luthers saml. 
verk, Bd. I. s. 181 b, 165 a, 477 a). 
Men även inom den svenska stats
kyrkan börjar man på sina håll att 
mer och mer ins,e, hur fattig man 
blivit, och likt den förlorade sonen 
med salu;iad tänka på det rika fa
dershuset, som man en gång i trot
sigt mod vände ryggen. 

Ett vackert bevis på denna natur
liga hemlängtan är den sköna och 
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synnerligen läsvärda bok, vilken 
nyligen utgivits av Kyrkoherde Nils 
Beskow med titeln » Inför Guds an
sikte». På så gott som varje sida 
i denna bok berör författaren de 
skatter, som finnas i fadershuset, 
men vilka vi, den förlorade sonen, 
sakna. I kapitlet »Jungfru Maria» 
manas den bedrövade att vända sig 
till sin tröstande moder. Det heter 
bl. a. där: »Bröllopet i Kana är nu 
ett länge sedan förbleknat minne, 
men alltjämt, så lär oss vår kyrkas 
trosbekännelse, står 'den saliga Ma
ria' inför Herren såsom förebedjer
ska och 'beder för kyrlmn'. Och 
tänka vi oss henne såsom vår mo
der, bärande vår nöd på sitt varma, 
milda modershjärta, tänker visst 
hon på oss såsom sina barn och 
tröttnar ej att mana gott för alla, 
särskilt för dem, som lida nöd och 
brist, så stor, att den icke kan av
hjälpas annat än genom ett under 
av Herren. Med samma ord, som 
diktaren manar det lidande barnet 
att gå till sin moder för att få tröst, 
kunna vi därför mana varje sorgsen 
själ att , vända sig till vår Herres 
moder : »Gå till henne, lider du, 
hon ömmar för din smärta. - - -
Har du någon bild av Jungfru Ma
ria, så tänd ljus framför den och 
låt dem brinna till hennes ära!  Och 
fläta omkring den en krans av de 
skönaste blomster, som du kan 
plocka! Men framför allt ! Bär 
Marias bild i ett älskande hjärta 
och smycka ditt liv med evighets
blomstren ur Jungfru Marias örta
gård!» 

H a r a 1 d F 1 e e t w o o d.  
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rån Credos lorn 

Detta . års svenska högsommar 
har särskilt präglats av Birgitta
minnets firande. 550-årsdagen av 
vårt lands stora skyddshelgons död 
den 23 juli blev i synnerhet i Bir
gittastaden framför andra, j Vad
stena, högtidlighållen som en verk
lig folkfest i detta ords bästa be0 

märkelse. I den gamla, i all sin nå
got stela nykterhet så sällsynt min
nes- och stämningsrika klosterkyr
kan hade av icke-katolska entusi
aster för den heliga ordensstifta
rinnan och hennes livsverk anord
nats flera anslående minnesfester 
och andakter. Dessa högtidlighe
ter i Vadstena återkomma numera 
varje år, men detta året 
gav ju anledning till extraordinära 
anordningar. I år var också för 
första gången en liten skara pilgri
mer av den heliga Birgittas egen 
Kyrka närvarande vid minrnesfes
ten. Som dennas mest uppmärk
sammade medlem sågs abedissan 
för Roms birgittinersystrar, moder 
Elisabeth av den heliga Birgitta. 
Säkerligen var det första gången 
sedan Karl IX:s dagar som ,den 
måleriska birgittinerdräkten kun-

nat beundras i Vadstena. Moder 
Elisabeth hade jämte sin högra 
harrd, syster Reginalda, av kultur
intresserade protestanter inbjudits 
till minnesfesten. Vad som näst ef
ter birgittinersystrarnas återkomst 
till sitt hemland mest imponerade 
på de närvarande katolikerna var 
väl den sköna belysningen av den 
stora kyrkan med idel · vaxljus vid 
aftonens Birgittavesper. Hur an
norlunda andakts- och roväckande 
verkar ej denna lugna ljusbelysning 
mot de moderna anordningarna 
med skarpa och kalla elektriska 
lampor också i helgedomarnas in -
nersta. Också en liten rundresa i 
Vadstenatrakten kunde livligt anbe
fallas för historiskt intresserade 
svenska katoliker. Här fin
na vi en gammal kulturbygd av 
egendomlig katolsk karaktär, som 
verkar förvånande oberörd av se
nare tiders ande, här finnes Alvast
ra ruin, den berömda Rökstenen 
och en imponerande rikedom på 
gamla vackra kyrkor och gal11)}a 
vackra traditioner, ett minnenas he
liga rike med Vadstena som medel
punkt och huvudstad. 
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Dock - strax efter högsommaren 
följer rötmånaden. En sann rötmå
nadshistoria från det nutida Sveri
ge har strax efter de gamla minne
nas Birgittadag dragit oss från ide
alens till verklighetens värld. Kar
dinal vem Rossums besök i Sveri
ge har redan långt iförväg ver
kat uppskakande på fantasien i 
överspänt oroliga kretsar. Först 
framställdes med anledning av Kar
dinalens underliga mottagande i 
några danska och norska , kyrkor 
av en för takt och hövlighet intres
serad tidning en undran, om Hans 
Eminens också skulle nekas tillträ
de vid etf eventuellt besök i Upp
sala domkyrka. Strax framställde 
en annan tidning saken så som om 
Kardinalen redan ville förrätta sin 
andakt vid Sankt Eriks relikskrin, 
en annan lät honom redan hålla 
mässa i den gamla katedralen som 
ser ut som den vore ny. Och en 
tredje skribent - den för sitt ny
vaknande lutherska intresse be
kante Fabian Måhsson - började 
redan dundra om pontifikalmässor 
med utvecklande av oerhörd prakt 
o. s. v. De flesta av de stora Stock
holmstidningarna hade redan bör
jat en häftig debatt, då det från 
auktoritativt håll upplystes om att 
Kardinalen troligen ej alls skulle 
få tillfälle att besöka Uppsala under 
de få dagar hans Stockholµisbesök 
varar ! Fin lustig historia, och dock 
fullkomligt sanningsenlig från bör
jan till slut. 

Också i Finland har Birgittamin
net firats med vesper i Nådendals 
gamla klosterkyrka. Enligt . Åbo 
Underrättelser för den 31 juli 
skänkte denna högtidlighet »åhö
rarna en stund av intensiv .  stäm,
ning och gripande skönhet». Den 
berömde sångkonstnärinnan Anna 
Hagelstam tolkade mästerligt flera 
gamla kyrkosånger och moderna 
religiösa kompositioner ackompaR'
nerad av orgelvirtuosen Viljo Mik
kola. Initiativet till denna liksom 
till flera andra liknande festlighe
ter har utgått från den lika förmög
ne och högt uppburne som för Fin-

lands medeltida kulturskatter in
tresserade direktör Amos Andersson 
i Helsingfors. 

Sankt Hedvigs-systrarna ha -för
värvat sig den vackra egendomen 
Slagelsehus i Slagelse, som ligger 
mitt i ett område av idylliska gam- · 
la trädgårdar med täta syrenhäc- . 
kar. Ett lite"t barnhem, med 13 barn 
har redan inrättats i det fridfulla 
huset, vartill komma 15 andra små 
pensionärer, som enda;st vistas där 
om dagen. Också en liten handar
betsskola för stadens damer ha de 
energiska systrarna öppnat i Sla
gelsehus. 

En framträdande medlem av 
Dammarks katolska klerus, pater 
lgnattus Schmid i Aarhus,, har nyli
gen efter en långvarig och smärt
sam sjukdom avgått med rdöden. 
Den a,vlidne som var född i Sulz
berg i Österrike den 3 april 1859 
inträdde i unga år i jesuiterorden 
och sedan år 1895 har han varit 
verksam i Danmark. Särskilt har 
han varit en ivrig propagator för 
andakten till Jesu heliga Hjätta i 
de nordiska länderna. Som ett min
nesmärke för framtiden har han 
grundat tidskriften " Jesu Hjertes 
Budbringer», som redan gjort sig 
allmänt omtyckt bland Skandinavi
ens katoliker och hans lilla »Jesu
Hjerte-Bog» har blivit översatt både 
till tyska och spanska. In i det 
sista var denne sanne själaherde 
försjunken i bön för själarnas fräls
ning. 

Också i Norge har Kyrkan för
lorat en av sina präster, fader Thor
leif Engelsen, som bortryckts vid 
en ålder av endast 45 år. Han var 
född i ett gammaldags lutherskt 
hem i Kristiania, fick särskilt vid 
sin konfirmationsundervisning dju
pa intryck i katolsk riktning av sin 
lutherske lärare, den berömde, se
nare till katolska Kyrkan övergång
ne doktor Krogh-Tonning. 

Redan som nybliven student upp
togs han i Kyrkan och verkade ef
ter studier i Rom på olika platser 
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i sitt hemland. För några år sedan 
fick han ett slaganfall som blev 
början till slutet. Han var länge 
och väl förberedd på döden, när 
den slutligen kom som en befriare. 
Hans jordfästning förrättades av 
biskop Smit under stor anslutning ·  
från folkets sida. 

de varmaste ordalag uttalat sin 
längtan att »denne utomordentligt 
fromme påve» snart måtte få mot
taga de troendes hyllning på altar
na i våra kyrkor. 

Under de första dagarna i juli har 
i Pm·is hållits en eukaristisk kon
gress under stor anslutning icke 
blott från Frankrike utan också 
från flera andra länder, såsom Ita
lien, Spanien, Storbrittanien, Cana
da och Polen. Det Allraheligaste 

Genom påvligt brev har Island 
i dagarna blivit avskiljt från det 
apostoliska vikariatet Danmark och 
bildar nu en självständig aposto
lisk prefektur. De katolska islän- , Sakramentet blev buret ut på en 

En katolsk oas i Reykjauik. 

ningarna fingo höra detta glada ti
dende av Kardinal van Rossums 
egen mun under dennes besök i 
Reykjavik. Till apostolisk prefekt 
har utnämnts den populäre och 
energiske kyrkoherden i Islands hu
vudstad pater Meulenberg. Vi ha
va alltså nu fem katolska överher
dar i Norden, i Sverige, Norge, Dan
mark, Finland och Island. 

E tt monument av påven Pius X 

har den 28 juni högtidligen invigts 
i Peterskyrkan i Rom. Tanken på 
denne store och avhållne påves sa
ligförklaring väcker överallt intres
se och entusiasm. Nu har också 
Ungevns primas kardinal Csernoch 
i ett brev till den Helige Fade1;n i ·  

Skola; prästgård och kyrka. 

plats utanför N otre-Dame a:v: . kardi
nal Duhois, ledsagad av 50 bisko
par. Här meddelade han den sa
kramentala välsignelsen . till en an
däktig skara på omkring 50,000 
människor. Denna religiösa mani
festation i hjärtat .av Paris har ef
terlämnat ett djupt intryck. 

I den praktfulla Sankt Mikaels
.kyrkan i Miinchen har helt nyli
gen en ung präst, som är en varm 
vän av Credo och dess arbete, läst 
sin första mässa. Det var pater 
Albert Maria Ammann, vars moder 
är svenskfödd och medlem av den 
bayerska lantdagen. En mängd av 
den bayerska huvudstadens spetsar 

- övervar också den högtidliga ak-



216 

ten. En först-mässa är ju en stor 
fest i Kyrkans och församlingens 
liv. De fromma bajrarna bruka sä
ga : »För att få en god förstmässe
välsignelse ka,n man gärna slita upp 
ett par skosulor». Credo .önskar den 
unge, entusiastiske pater Ammann 
all lycka och välsignelse i framtida 
arbete. 

I »Församlingsbladet» (Nr 26 
1923) återfinnes en bekymrad arti
kel med rubriken : Förr och nu. Sär
skilt framhålles däri den stora fara 
Rom utgör i »reformationens mo
derland», Tyskland. Antalet ka
tolska präster i den tyska republi
ken »utgjorde vid fjolårets slut inal
les 22,128», under det att protestan
terna vid samma tidpunkt endast 
kunde räkna 16,700 andliga. Och 
dock finnas för närvararnde i Tysk
land 38 million€!' protestanter och 
blott 19 millioner katoliker. Å ven 
väcker det artikelförfattarens leds
nad att det .klassiskt protestantiska 
Berlin nu har fått »en egen katolsk 
biskop» och snart skall få »ern ny
grundad katolsk högskola». Här 
hjälper det alltså inte ,mycket med 
den ändlösa rnd av Lutherminnen 
och . Lutherjubileer, som ' nu med 
outtröttlig iver framletas och firas. 
»Historien korrigerar sig själv,» 
som Kardinal van Rossum 1 nyligen 
yttrade mitt i själva Stockholm. 

I motsats till Englands _ låg- och 
frikyrkliga grupperingar, .,som se
dan gammalt hålla sina stora kon
gresser i maj månad samlas d€ de:ri 
katolska Kyrkan närmast stående 
anglikarn;rna, de s. k_. anglolwtoli
kerna först längre fram på somma
ren. Detta år. ha de sålunda hållit 
sitt landsmöte i själva London. 
Dessa katolskvänliga medlemma-r 
av den engelska statskyrkan sände 
också ett telegram I till Påven, vari 
det hette: »60,000 anglokatoliker, 
samlade till kongress i London, bed
ja få framföra vördnadsfulla häls
ningar till den Helige Fadern bed
jande att frederns ,dag snart måtte 

randas. Kongressen avslutades 
med en ståtlig procession från Tra
falgar Square till Saint Martins 
Church, varest ett högtidligt Te De
um avsjöngs och .luften var mättad 
av rökelse från en mängd rökelse
kar. 

Man förstår lätt, att en represen
tant för . denna kyrkliga riktning 
knappast skall vara välkommen i 
Ulster, det nordöstra hörnet av Ir
land, troligen den mest fanatiskt 
protestantiska trakt i hela världen. 
När därför bekantgjordes, att den 
högkyrklige anglikanske biskopen 
av London, doktor Arthur F. Win
nington -lngram ämnade sig dit på 
ecklesiastiskt besök, utbröt en storm 
av förbittring i hela . det hotade Ul
ster. »Det Iriska Kyrkoförbundet» 
har protesterande förklarat, att dok
tor lngram sedan sin upphöjelse på 
Londons . biskopsstol alltför mycket 
ställt sig_ på papisternas sida. För
denskull har ovannämnda förburid 
resolverat, att » man skall använda 
alla lagliga: medel för att från fr
lal)])ds protestantiska kyrka fjärma 
en sådan smälek» som , denne hög
kyrklige biskops besök. Den anti
katolska hetsen i Ulster skall en
ligt trovärdiga personers utsago ha 
gått så långt att man ,lär de små 
skolbarnen att på frågan: »Var är 
helvetet?» med eftertryck svara: 
»Det är där påven bor». 

I England härskar r en helt an
na,n stämning. Den berömide kon
vertiten och skriftställaren G. K. 

Chesterton har nyligen i ett tal ytt
rat, att det är hans fasta överty
gelse att England skall återvända 
till den katolska tron. De närmaste 
10 eller 30 åren kunna medföra en 
kraftig utveckling., Det huvdsakliga 
hindret för landets återkatolisering 
var enligt talaren en viss tanketrög
he( som försvårar en logisk lösning 
av de intellektuella problemen,. I 
Liverpool uppföres just . en ståtlig 
katedral, för vilken Pius XI visat 
det största personliga intresse. 



Två helgonbilder. 

Jag fröjdar mig i mina lidan
den och upvfyller i mitt kött 
det, som fattas i Kristi lidan
den, för Hans kropp, som är 
Kyrkan, varuti jag blivit satt till 
tjänare. 

Offringsantifonen på den sa
lige Jean-Marie Vianneys fest. 

Framför · mig ligga . tvenne bilder. 
Den ena är porträttet av en mycket 
gammal man med ett tärt, asketiskt 
ansikte, inramat av snövita lockar, 
och kloka och tillika barnafromma, 
bruna ögon. Det är den salige J ecm-. 
Marie Vicmney, vars åminnelse vi 
fira den 4 augusti, den dag han in
gick i sin Herres vila, en anspråks
lös lantpräst, som genom sin utom
ordentliga fromhet och sina enastå
ende gåvor förvandlade byn Ars, i 
närheten av Lyon, till ett mönster 
av kristliga dygder och drog till den
samma pilgrimer och turister i tu
sendetal från Frankrike, det övriga 
Europa och till och med Amerika. 

På den andra bilden synes den 
intagande gestalten av ett ungt hel
gon i sida, vita kläder, stående lutad 
mot sin mörka fängelsemur. Pur
purmanteln har glidit från hennes 
skuldra, i sina händer håller hon 
segerpalmen, vid hennes fötter lig
ga pilarna, symboliserande hennes 
martyrium. En solstråle har banat 

sig in och belyser hennes förkla
rade drag, en ljusring omgiver hen
nes huvud, hennes ögon tyckas skå
da in i evigheten. Denna bild före
ställer elen heliga Philomena, och 
hennes historia känna vi endast ge
nom den inskrift och de symboler 
som prydde hennes gravvård. Den
na unga jungfru led martyrdöden 
i Rom under dessa första tider då 
de kristna förföljdes med så stor 
grymhet. Hon var endast ett barn 
när · hon fick vittna om Kristus, ty 
hon kan knappast ha uppnått sitt 
fjortonde år. Hon dog genomborrad 
av pilar. Fromma händer begrovo 
henne på Priscillas gravplats, där 
hennes kvarlevor återfunnos den 25 
maj 1802. Hon hade då slumrat 
där, fullständigt bortglömd, under 
1 7  �ek.ler; men när en värld, som på 
nytt blivit hednisk, behövde lära 
känna priset för tro och kyskhet, 
framdrog Gud henne ur glömskan, 
och en posthum historia tog sin be
gynnelse för henne, helt och hållet 
uppfylld av under och välgärnin
gar. 

Den salige kyrkoherden i Ars, 
Jean-Marie Vianney, var det emel
lertid förbehållet att göra henne 
känd och älskad i hela världen. 
Philomena, Vianney, dessa båda 
namn äro oskiljaktligt förenade, 



Det innerligaste förhållande, det 
förtroligaste umgänge rådde mellan 
den unga martyren och hennes hän
givne, gamle tjänare. Han kallade 
henne sitt kära, lilla helgon, sin fö
respråkerslca hos Gllcl, och han råd
gjorde med henne om allt som låg 
honom om hjärtat. Han hade låtit 
uppföra ett kapell till hennes ära 
och där sågs han som oftast på knä 
framför hennes reliker, fuktande 
dem med sina tårar, andäktigt kys
sande dem, under det han a11ropa
de henne om hennes bistånd vid· nå
gon syndares omvändelse eller nå
gon sjuks återställande till hälsan. 
Och Philomena svarade honom all
tid; hon lönade hans tillit med oräk
neliga 1�nderverk, somliga i _det för
dolda, andra uppenbara för alla. 
Den gamle prästen blev alltid bön
hörd. Kapellet i Ars har varit och 
är alltjämt skådeplatsen för Philo
menas makt, men det utgjorde även 
skådeplatsen för Vianneys v-erksam
het, för utövandet av det kall han 
helt och hållet uppgick uti, själa
sörjarekallet. 

Människor komma ju ofta fjär
ran ifrån till berömda läkare för att 
söka bot för kroppens sjukdomar ; 
så började de nu även komma till 
kyrkoherden i Ars ju mer ryktet om 
hans helighet spred sig. D e  kommo 
till honom med sina arma själar, si
na sjuka samveten och tryckande 
syndabördor, och han, den store lä
karen för sjuka själar, den svage, 
bräcklige mannen, hade tröst och 
råd och hjälp och hot för -dem alla. 
Blott ett stort helgon kan mäkta 
med de övermänskliga ansträngnin
gar den salige Vianney uthärdqde. 
Redan det att, tidtals så gott som 
dygnet igenom och under den heta 
årstiden. sitta i biktstolen medan 
kyrkan åter och åter fylldes av vän
tande skaror, och lyssnl;l till alla 
dessa hjärtslitande bekännelser om 
skuld och skam, och för alla, alla 
hava de rätta, de helande, de upp
rättande orden! - blott den, vars 
hjärta rymmer något av Guds egen, 
allförbarmande kärlek, förmår det. 
Och denne man, som så uteslutande 
levde för andra, vars hela liv var 
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en följd av kärleksverk, hade tilli
ka ett det tyngsta kors att bära, ty 
han plågades av de svåraste an
fäktelser som aldrig lemnade ho
nom den minsta ro de nätter han 
kunnat unna sig någon vila. Öch de 
fortgingo undei' många, långa år, 
tills han omsider vann den 'fullkom
liga friden. 

Den salige Jean-Marie Vianney 
dog 1859, och två årtionden senare 
utandades Bemaclette Sollbirolls sin 
sista suck: Då tillväxte redan i nåd 
om: ytterligare ett par årtionden ett 
människoblomster i Alem,;on, . som 
skulle bli känt över hela världen 
under namnet Teresa av J es11sbar
net. Kanske döljer sig i denna dag 
i någon avlägsen fransk by, i en 
stilla klostercell eller mitt i storsta
dens vimmel ett namn, som en gång 
skall lysa klart på ·Kyrkans him
mel; ty i Ludvig IV:s, i Jeanne 
d'Arcs och Vincent de Pauls land 
är heligheten rotfast, trots tidens 
stormar, trots gudlöshet och förföl
jelser av alla slag. Pilgrimstågen 
till Ars och Lourdes fortgå obehind
rade, och tusende lidande varelser 
finna där hugsvalelse och läkedom, 
och framför allt den tro, som en dag 
skall förflytta berg. 

Helsingfors 1923. 
K a r i n  A n t e l l. 

Tankar av den sal. J.-M. Vianney. 

Man · befattar sig .med sin kropp 
som om man hade endast den att 
taga vård om; man har emellertid 
endast den att förakta. 

Det finns människor som icke äl
ska Gud, som icke bedja till Honom 
och som det oaktat hava framgång 
i sina företag. Detta är ett dåligt 
tecken. De ha · gjort en smula gott 
vid sidan av det myckna onda. Gud 
lönar dem i detta liv. 

Man säger ibland: »Den Gud äl
skar, den agar Han» . Detta är icke 
alltid sant. För dem som älskas 
av Gud äro prövningarna icke straff, 
utan nådegåvor. 

Helvetet har sin grund i Guds 
godhet. De fördömda skola säga: 
» Ack, om Gud åtminstone icke hade 



älskat oss så högt, så skulle vi lida 
mindre, helvetet kunde uthärdas . . .  
Men att ha varit så högt älskade ! 
Vilken smärta !» 

21\:J 

Ur en själ, i vilken Guds ande 
bor, uppstiger en vällukt påminnan
de gm vinrankans när den står i 
blom. 

0 människa, vad du är stor! 
Närd och styrkt av en Guds lekamen 
och blod! .0 vilket ljuvligt liv, det
ta liv i förening med den gode Gu
den! Det är paradiset på jorden; 
det existerar ej mer någon smär
ta, något kors ! 

Ave Maria är en bön som aldrig 
tröttar. 

I elektricitetens tidevarv. 
Nutidsmänniskan använder sig 

både av tankar och mått, som voro 
våra förfäder alldeles obekanta. Nu
mera talar man om »volt» och »am
pere», angivande den elektriska 
strömmens styrka och storlek, med 
samma lugna vanem:ässighet som 
människor för blott ett par årtion
den sedan mätte i meter och vägde 
i hekto- och kilogram. Den moder
na tidens vetenskap och mer och 
mer fullkomnade teknik har skänkt 
oss elektriska spårvagnar och elek
trisk belysning, telefon: och tråd
lös telegraf. Vi barn av teknikens, 
de , stora uppfinningarnas tidevarv 
känna oss lätt böjda för att med 
ett medlidsamt löje tänka på de de
ligenser och hästspårvagnar, foto
genlampor och gaslyktor, som ännu 
våra föräldrar och .farföräldrar 
måste nöja sig med. Och eftersom 
den gamla tiden - åtminstone mer 
än vår - präglades av kristen 
åskådning och kultur, händer det ej 
sällan, att det tjugonde seklets över
modiga barn också anse denna som 
något gammalmodigt och föråldrat, 
som passar bäst på ett kulturhisto
ri,,kt museum för nu övergivna tan
keskapelser, Högspänningsanlägg
ningar på tusentals volt, maskin
krafter på hundratals ampere im
ponera P?- ett helt annat sätt på des
sa praktiska nutidsmänniskor. 

Och likväl äro redan namnen på 

våra elektriska måttenheter stän
digt återvändande påminnelser om 
tvenne varmt katolska 1näin, . vilka 
lika mycket älskade att fördjupa 
sig i den kristna trons hemligheter 
som att forska i naturens harmo
niskt lagbundna ordning. Det ,är 
de båda stora vetenskapsmännen 
Volta och Ampere, vilka framför 
andra verkat som banbrytare i ut
förskandet av elektricitetens förut 
föga kända rike och därför fått si
na namn förevigade på varje blad av 
elektricitetsläran och vid varje be
räkning av en elektrisk ströms stor
lek och styrka. Båda voro de kato
liker av djup och varm övertygelse, 
båda hade de. givit sig tid att väga 
och mäta trons och otrons bevis 
mot varandra och båda hade de 
som slutresultat av ingående forsk
rningar i religionens värld böjt sig 
för trons bjudande sanningsmakt. 

Alexcmder Volta (t 1827 ) deltog 
sålunda ivrigt i det kyrkliga livet i 
sin fädernestad Como, han gick var
je dag i mässan och mlOttog flitigt 
de heliga sakramenten. Uppmanad 
därtill av en prästerlig vän ned
skrev ha'll' en härlig trosbekännel
se, vari bland annat läses : »Sålun
da studerade jag den ( elen katolska 
tron) i dess grunder, i det jag ge
nom läsning av såväl fientliga som 
försvarande skrifter vägde grunder
na för och emot, varur man vinner 
den starkaste beviskraft, vilken ock
så för det naturliga förnuftet gör 
tron ytte1,st sannolik i så hög grad, 
att var och en som icke gjorts . 
skumögd genom synder och lidel
ser, varje naturligen ädel ande ic
ke kan urndgå att omfatta och älska 
densmn1na». 

Andre Marie Ampere (t 1836 ) var 
måhända ett ännu mera vittskådan
de och vittomfattande snille. Han 
prisas ej blott såsom upptäckaren 
av de elektrodynamiska lagarna. 
Också på matematikens, kemins, 
zoologins och botanikens område 
var. han hemmastadd. Genom pe
rioder av likgiltighet och gnagande 
tvivel hade han kämpat sig fram 
till hänförd tro, Om honom skriver 
Ozanam : »Det var religionen som 



ledde hela _hans tankearbete och 
göt sitt ljus över hans betraktelser. 
Detta ärevördiga huvud, som var 
tyngt av vetande och ära, ,böjde sig 
utan förbehåll för trons hemlighe
ter. . . Men, framför allt var det 
upplyftande att iakttaga vad kris
tendomen hade verkat i hans stora 
själs innersta. Denna beundrans
värda enkelhet, ett snilles anspråks
löshet, som hade reda på allt utom 
sin egen snillrikhet, denna rakrygga
de, numera så .sällsynta rättframhet 
i forskningen, som endast sökte san
ning och icke världens lov, denna 
så vänliga och meddelsamma älsk
värdhet för att icke tala om den väl
vilja som han visade alla särskilt 
ungdomen. . . Jag kan försäkra att 
de som blott lärde känna ,denne 
mans intelligens endast ha gjort be
kantskap med hans mindre full
komliga hälft» . 
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Sålunda talade och levde Volta 
och Ampere - •en vältalig predi
kan för barnen av elektricitetens 
tidevarv, hållen av elektricitetslä
rans ärevördiga fäder. Och de veta 
och känna väl det de tala om i mot
sats till många lärda män av otrons 
skola, vilka så ofta genom sina an
grepp blott alltför tydligt vi
sa, att de endast ytligt ha 
studerat den tro som de vilja be
kämpa, då de ej med Darwin öp
pet förklara, att de » icke haft tid » 
att sysselsätta sig med religiösa frå
gor ! 

Helgonens procession. 
Mer än en gång har det hänt, att 

jag vid skymningens inbrott befun
nit mig i den gamla gotiska kate
dralen. Där längst inne var ett li
tet dunkelt, ensligt kapell, i vars 
innersta djup en enslig Kristusbild 
utbredde sin lidande armar emel
lan två dystert glimmande vaxljus. 

Stående framför Honom har jag 
betraktat Honom, åkallat Honom, 
och mer än en gång har jag frå
gat Honom: » Vem har lärt dig des
sa ljuva ord, som gingo över dina 
läppar? Varför har du .låtit döda 
dig? Varför har du icke kämpat, 

varför har du icke slagit och , trium
ferat? Är du Gud eller är du en 
illusion? Varför har du icke varit 
egoistisk, fåfänglig och ,obarmhär
tig, såsom jag har varit ?» 

Och Han har _ lyssnat till mig och 
viskat tröstande ord ; ibland har 
Han fästat sina ögon på mig med 
stränghet, ibland smålett mot mig. 

En afton låg jag på knä , framför 
korset och lutade pannan mot dess 
sockel. Jag vet icke, hur länge jag 
förblev så. Plötsligt kä1nde , jag att 
en hand lades på min axel. Jag 
upplyfte huvudet och såg den vita, 
strålande gestalten av en man, ut
för vilkens panna några blodsdrop
par sipprade. Kristus hade försvun
nit från korset. 

»Följ mig !» sade Han med en 
röst, som trän:gde till det innersta 
av mitt hjärta. 

Samtidigt framkommo bakifrån 
altaret andra gestalter av män och 
kvinnor, och på ett ögonblick var 
kapellet befolkat. Kapellet var li
tet, men skaran var stor. 

» Följen mig alla !» sade Herren. 
Och vi gledo .mot utgången efter 

Honom, vi alla som voro därinne. 
» Vi gå till himlen! Vi gå till 

himlen!» hörde jag mumlas om
kriing mig. 

Vi gingo ut i det fria. Månen 
begöt med sitt milda sken träd, fält 
och ängar. Kristi vita gestalt ,av
tecknade sig renare och klarare än 
månens anlete. Han gick före, 
och hans fötter tycktes icke röra vid 
marken. Närmast Honom gingo nå
gra män och kvinnor, vilkas ansik
ten jag tyckte mig känna igen. 
»Detta är Augustinus, detta är Bern
hardus, detta är Teresia», sade jag 
till mig själv. Men lika nära Ho
nom som dessa gingo andra män 
och kvinnor, fullkomligt okända 
för världen. 

Fältet var av silver, himlen var 
av guld. Träden lutade sina kro
nor över Herrens stig, viskande bö
ner. Vinden sov. Intet ljud hör
des, ej en hunds skällande, ej en 
tupps galande, ej heller havets av
lägsna brus. Processionen vandra
de fram i tystnad. 
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Vi sk redo över kullar, vi skredo 
genom dalar. Landskapet blev allt 
fagrare. En ljuvligt fläkt uppsteg 
från jorden, mättad av vällukter. 
Rosorna öppnade sina doftande 
kalkar, stjärnorna övergöto dem 
med sina dallrande strålar. 

Men några av oss började bli ef
ter. Gång ,efter annan stannade 
Herren, vände sitt ansikte mot oss 
och gjorde tecken, att vi skulle 
skynda oss. De övriga följa hans 
maning, men jag blir allt mera ef
ter. Trötthet bem1äktigar sig min 
kropp, och jag finner behag i att 
esomoftast sta,nna för att betrakta 
en blommas skönhet, för att lyssna 
till en fågels sång .. 

Jag har blivit ensam på min van
dring. Då komma krigsmän emot 
mig, med hädiska läppar och sar
kastiska ögon, och spärra min väg. 
Jag strider med dem, jag lyckas be-

segra dem. Processionen avlägs
nar sig, och jag tänker med för
skräckelse på att jag mycket snart 
skall förlora den ur sikte. , 

Men Herren glömmer mig icke. 
Ofta stannar Han, reser sig upp på 
sina gudomliga fötter för att se mig, 
och över mängdens huvuden vinkar 
Han uppmuntrande åt mig att van
dra vidare. 

)) Herre! » ropade jag till Honom, ,, 
jag följer dig på avstånd, men jag 
följer dig» .  

Då upplystes Hans ansikte av  ett 
huldrikt leende. Herren log åt min 
iver, och Han gav mig med huvudet 
ett tecken av gillande, tillåtande 
mig att följa Honom på det sätt, 
som jag kunde. 

(översättning från spanskan.) 

A r m a lJl' d o  P a l a c i o ·  
V a  1 d e  s. 

TVÅ SÅNGER TILL GUDS MODER. 

I. 

0 Maria, världens Moder; 
o Maria, över stjärnor! 
Salig den som du välsignar, 
där vid gudatronens fötter 
du i bön till jorden skådar. 

Salig den som du välsignar, 
salig den som hult du skådar. 
Ej skall Jesu hjärta neka 
vad så dyra läppar bedja 
för de hårt betrycktas s.kara. 

0, hur allt blir tyst och stilla, 
allas hjärtan uppåt vändas: 
Livets kval och dödens töcken 
vika för Marie händers 
outsägeliga strålar, 

Il. 

Nu afton är. 0, tysta, svala frid! 
Bed för oss, Moder, medan än är tid. 

I denna natt bred ut din mantel blå, 
att alla sorger tysta vila må. 

Svep kring oss, Moder kär, din mantels fred, 
att tröttad själ må glömma vad den led. 

Är du oss när, då varder hjärtat still: 
o, lyft vårt hjärta, när det själv ej vill. 

0 du, Guds Moder kär, ett rum oss red, 
ja, i ditt hjärtas djup ett rum oss red. 

Ty ntan dig, du kära, ljuva Moder, 
kan ingen afton bringa tröst och fred. 

Tol'C IWman. 
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

Ett tack från ärkebiskop Bitter. 
Till Sveriges katoliker ett hjärtligt tack 

för minnesgod hälsning på min 75-årsdagl 
Melle den 15  augusti 1923. 

Albert Bitter. 

Våra sommarbarn på Marielund. 
Det var helt visst en glädjens dag på 

det vackra Marielund {Ekerö) då freda
gen den 22 juni en glad barnskara, lös
släppta från skolan och från s tadens kval
miga gator höllo sitt intåg därute och 
dera� muntra röster genljödo i skog 
och mark. Ej blott för barnen var det 
en glädjens dag utan även för våra präs
ter och systrar att åter efter de svåra kris
åren kunna bereda barnen denna glädj,e 
att få komma ut på landet. Att det verk
ligen var dem en glädje kunde man se 
på den iver och det intresse varmed de 
arbetade på att ställa i ordning rummen 
för barnen och packa upp allt husgeråd 
som legat nerpackat sedan de lyckliga 
dagarna på Nyfors på Tyresö som varit 
barnens riktiga paradis hos den av alla 
barn omtyckta syster Ebba. Biträdd av 
de ivriga pojkarna är kyrkoherde Nord
mark, under vars ledning kolonien står, 
snart ifärd med att ordna allt till barnens 
bästa. Et t  nytt kapell måste ordnas, då 
det ursprungliga visat sig för litet för bar
naskaran och de tjänande systrarna. Un
der hammarslagens dån reser sig snart 
et t  vackert altare i det rum som förut dis
ponerats av Biskopen. Över altaret tronar 
den av konsulinnan Trapp utförda och till 
i\farielund skänkta altartavlan. {Se titel
bilden i detta nummer.) Systrarna pryda 
kapellet med blommor och grönt och 
kyrkoherde Nordmark lägger sista handen 
vid den av honom själv hoptimrade kom
munionbänken. Systrarna ha fått allt i 
ordning i rummen. Halmmadrasserna äro 
stoppade och de högbäddade sän
garna med sina vita lakan äro färdiga. 
Så ljuder ång;båtens tutande. Nere vid 
bryggan välkomna kyrkoherden och sys
trarna barnen som i stormsteg ila uppför 
kullen till villan där den svenska flag
gah vänligt svajar för aftonbrisen. På 
verandan är bordet dukat. Den nya syster 
Honorias kokkonst prisas högeligen av de 
efter sjöresan hungriga barnen och mat,en 
får strykande åtgång. I kapellet samlar 
så kyrkoherde Nordmark de små omkring 
sig, talar till dem om tacksamhetens stora 
plikt mot Gud och människor, malar för 
dem så många efter krigets hemsökelser 
olyck!ig,a barns lott och manar till from
het och lydnad som bästa bevis på hjär
tats tacksamhet. Frisk k!ing;ar sången i 

kapellet till Frälsarens och hans h elga mo
ders ära och efter god natt till kyrkoher
den och systrarna gå barnen till vila, 
flickorna i Iillstugan nere vid sjön, som 
ställts under den helige Josefs ,beskydd. 

Tidigt följande morgon äro barnen på 
benen. I kapellet vid den heliga mässan 
sjunga de sin morgonhymn, under det 
att en munter bisvärm slagit sig ner utan
för de kulörta fönstren och genom sitt 
ivriga surrande giva ett underligt ackom
panjemang åt barnens sång,. 

Efter frukosten giva barnen sig iväg på 
upptäcktsfärd i omgivningarna men snart 
ljuder kyrkoherdens gälla pipa. Än är det 
något ännu ofullbordat arbete de måste 
hjälpa till med, gungorna skola sättas upp, 
det s tora matbordet timras ihop, eller 
flaggstången sättas på sin ursprungliga rät
ta plats, ,än är det tecken till arbetet i 
trädgården eller vad bättre tycks smaka, 
signal till badet i de svalkande böljorna. 

En dag; gjorde barnen med kyrkoherden 
till fots den långa färden ut till ön med 
kapellet där Marielunds ädla stiftaririna 
ligg,er begraven och där de vid kistan bå
do för hennes själaro. 

På eftermiddagama samla systrarna 
barnen på den gröna ängen till allehanda 
lekar ,eller taga dem med ut i skogen att 
plocka bär, om i korgen eller i den lilla 
munnen må .vara osagt. 

Så förflyter dagen under omväxlande 
allvar, arbete, lek och glädje på Marie
lunds sommarkoloni, som eg,entligen blott 
är ett försök. Frågan är om den kan 
fortsättas ett annat år med ett större an
tal barn ej blott i behov av sommarvistel
se på · landet utan även av vistelse i en 
foatolsk omgivning med dagligt katolskt 
hemliv. Det är vår högvördige Biskops 
innerliga önskan att allt detta måtte kun
na beredas ej blott stockholmsbarnen ur 
bägge församlingarna u tan även barn från 
våra över hela landet från katolsk kyrka 
och skola långt avlägsna spridda katolska 
hem. God vilja hos våra präster och sys
trar fattas helt visst icke. Trots det under 
skolåret ansträngande arbetet i skola och 
skolhem ha syster Lioba och syster Editha 
likväl ej skytt det arbete och den möda 
en skolkoloni kräver. Men om ej viljan 
tryter så är det dock si och så med med
len för ett sådant företags tryggande och 
därför vädjar Marielunds koloni till alla 
barnavänner att ej glömma detta för vår 
mission så betydelsefulla arbete för de 
unga. Gåvor i penningar eller in natura 
{mjöl, potatis eller andra födoämnen) 
mottagas tacksamt av koloniens föreslån
re kyrkoherde S. Nordmark, Götgatan 46. 

Spectator. 



'' Kardinalens · besök: 

Sommarens sto1:a händelse för Nor
dens katoliker har · otvivelaktigt Kardinal 
van Rossums besök . varit Då de olika 
detaljerna i Hans Eminens' . .  nordiska resa 
utförligt omtalats i dagspressen, vill Cre
do i sitt nästa nummer behandla Kardi
nalens nordiska sommarfärd 1923 i några 
sammanfattande, syntetiska artiklar som 
kunde giva något av överblick och efter
blick sedan de överväldigande intrycken 
av de stora händelserna hunnit samlas 
och mogna. 
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Credos . fond; 

Transport . . . . . . . . . . . . . . .  . kr. 8,525 : fil 
En kalolicismens tillgivne 

vän bland svenska kyr-
kans prästers:rnp . . . . . . .  . 

F. v. d. Eosch, vVoerden, 
Holland . . . . . . . . . . . . .  . 

G. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Till den Heliga Jungfruns 

ära . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

lfi : -

1 : 4.4 

20: -

10 : -

Summa kronor 8,572: 05 



1. 
2. 

3. 

Onsdag. S:t Petrus ad Vincula. 
Torsdag. S:t  Alphonsus M. de Ligo

rio. Bisk. Kyrkolärare. 
Fredag. S : t  Stephanus, protomarty

rens återfinnande. (Jesu hjärtas 
fredag) . 

4. Lördag. S :t Dominicus. Bek. Ordens
stiftare. 

5, Söndag. Elfte efter pingst, 
6. Måndag. Vår Herres Jesu Kristi för

7. 
8. 

klaring på Tabor. 
Tisdag. S :t Kajetan. 
Onsdag. S:t Cyriacus 

rer. 

Bekännare. 
m. fl., marty-

9. Torsdag. Vigildag till S : t  Laurentii 
fest. 

10. 
11.  
12, 
13. 

Fredag. 
Lördag. 
Söndag, 
Måndag. 

S:t  Laurentius. Martyr. 
Vår Frus tidegärd. 

Tolfte efter pingst, 
S :t  Hippolytus och Cas-

sian. Martyrer. 
14. Tisdag. Vigildag till Marire Him

melsfärd. 
15. Onsdag. Marire Himmelsfärd. 
16. Torsdag. S:t Joachim. Den heliga 

Jungfruns fader. 

Enligt nuvarande Romerska bestämmel
ser är invigningen o. konsekreringen av 
kalken inte uteslutande biskoparnas rättig· 
het. Vissa prelater, (som ha rätt att bä
ra pontificalia eller biskopsinsignierna) ha  
samma rätt men endast för sin orden, dess 
kloster och kyrkor. - Endast med ut
trycklig tillåtelse från den h. Stolen kunna 
biskoparna överlåta detta privilegium på 
en vanlig präst (så skedde t. ex. under det 
pågående Vatikanska kyrkomötet, då ju 
nästan alla biskopar befunno sig i Rom) .  

En kalk förlorar sin vigning och måste 
på nytt konsekreras ifall den förlorar sin 
väsentliga form eller upphör att vara 
lämplig för sitt ändamål, t. ex. om den in
re förgyllningen är borta, spricka eller 
dylikt, som gör den oduglig. En icke kon
sekrerad kalk finge ej användas vid d. h. 
mässan utan i nödfall, i vilket fall de 
kyrkliga föreskrifterna suspenderas. Efter 

L7'. Fredag. S :t Hyacinthus. B ekännar.e. 
18. Lördag. Dag inom oktaven av Ma

rire Himmelsfärd. 
19, Söndag, Trettonde efter pingst. 

20. Måndag. S : t  Bernhard. Abbot. Kyr
kolärare. 

21. Tisdag. S : t  Johanna Fråncisca av 
Chantal.· Änka. 

;22. Onsdag. Oktavdag till Marirn Him
melsfärd. 

23. Torsdag. S : t  Philippus Benitius. Be-
kännare. 

24. Fredag. S:t Bartholomeus. Apostel. 
25. Lördag. S :t Ludvig. Konung. 
26. Söndag. Fjortonde efter Pingst, 
27. Måndag. S : t  Josefs Calasantius. 

Bek. 
28. Tisdag. S : t  Augustinus. Bek. Kyr

kolärare. 
29. Onsdag. S : t  Johannes Döparens 

halshuggning. 
30. Torsdag. S : t  Rosa av Lima. Jung

fru. 
31. Fredag. S :t Raymundus Nonnatus. 

Bek. 

en i Rom bestående plägsed, anses en kalk 
konsekrerad, då den av den hel. Fadern 
första gången användes vid den bl. mäs
san, varför man i detta syfte gärna läm
nar en ny kalk till den påvlige sakrista
nen för att användas vid ett sådant till
fälle o·ch så få sin invigning på detta sätt. 
- (Skulle en präst eller biskop i god tro 
ha använt en ovigd kalk så anses denna 
ej konsekrerad utan erfordrar en vanlig 
konsekration) .  - En kalk, som på sakri
legiskt sätt brukats för profant ändamål 
är ej exsekrerad därigenom men reveren
sen fordrar, att den ej användes i h elig 
tjänst. - En konsekrerad kalk skall icke 
utan nödvändighet givas i profana händer 
eller om ej nöden fordrar det säljas 
- med undantag av om den är obrukbar 
och sålunda därigenom förlorat sin vig
ning - om möjligt skall den då användas 
till förfärdigandet av andra kultföremål. 

S . · N-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., Stockholm 1 923. 


