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LED, MILDA LJUS!
'

I

AV

J oh n H e n r y New m a n.
Så var ej alltid förr min bön, att du
Led, milda ljus, när natten faller på.
mig ledde fram.
Led du mig fram!
Jag ville se och välja själv, men nu
Min väg är mörk, och jag har långt att gå.
led du mig fram I
Led du mig fram 1
Jag falska bländverk följt. På farligt spår
Styr du min fot 1 Jag vill ej se min stig
mig högmod fört. 0, glöm de gångna år!
i fjärran dis. Ett steg är nog för mig.
Allt hittills du mig lett, ack, vart jag går,
min färd du styr.
Hän över myr och fjäll och fors och snår.
tills natten flyr
och ljuvt i morgonljuset änglar le,
dem jag i drömmen länge längtat se.
Övers. av Il. D. A.
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ETT ANNAT MEDEL, VARIGENOM
MAN LÄR SIG OMSORGSFULL
PLIKTUPPFYLLELSE.
Alphons Rodriguez S. J.:
de sina falska gudar, att under hela
Den kristliga fullkomlig I den tid som ett offer varade en hä
rold oupphörligen stod och ropade:
hetens övande, Bd. I, 2
"Gör det, som du nu gör", d. v. s.
kap. 4.
"Hav endast akt på det som du hål
ler på med, låt ej din uppmärksam
Det tredje medlet för ett omsorgs
het avledas därifrån utan rikta den
fullt förrättande av våra plikter är
i stället uteslutande på denna
detta: vi utföra varje enskild hand
handling!" Detta är just det medel,
ling så som om vi överhuvud icke
som vi här ville framhålla. Du
liade något annat att göra. Sålunda
skall gripa dig an med varje verk
förrätta vi våra böner, läsa mässan,
så som om du inte hade något an
bedja rosenkransen och tidebönerna
nat att göra i hela ditt liv. Giv en
o. s. v. på ett sådant sätt, som om
dast akt på det! Slösa all din om
vi aldrig någonsin skulle få något
sorg på det! Slå beslutsamt bort
annat att göra än just detta. Vi ha
alla andra tankar! Då kan du vara
ingen brådska. Därför få vi heller
säker på, att du kommer att uträt
icke bliva förvirrade vid våra för
ta det väl. "Låtom oss göra just
rättningar, så att det ena arbetet
det som. vi nu hava att göra", sä
kommer att verka hinderligt på det
ger Aristippus. Ja, må vi glömma
andra. I stället borde vi odelat äg
både det förflutna och det komman
na oss åt det, som vi just nu ha för
de och i stället koncentrera hela
handen. Under bönen borde vi så
vår kraft på det närvarande ögon
lunda icke tänka på våra studier el
blicket, ty det är det enda, som vi
ler på olika ämbetsgöromål och
hava någon makt över. Det förflut
plikter, ty det skulle bara störa vår
na är icke mera till, kan sålunda
andakt och hindra oss att över hu
också icke bestämmas av oss. Fram
vud uträtta något ordentligt. Hela
tiden är oviss, följaktligen kunna vi
dagen står oss ju sedan fri för studi
ej ikläda oss ansvar för den tid som
er och ämbetsgöromål. "Allt har
skall komma. Vilken lycka, om vi
sin tid" (Pred. 3: 1 ). Därför må vi
kunde kämpa oss fram till detta, att
också låta varje verk få sin tid
vi till elen grad behärskade både yår
"Varje dag har nog av sin egen
inbillningskraft och våra tankar, att
plåga" (Matt. 6: 34).
vi städse blott tänkte på det när
Detta medel är både så ändamåls
va,rande: ,ögonblickets krav! Men
enligt och så förnuftsenligt, att till
tyvärr
är å ena sidan vårt hjärtas
och med hedningarna anbefallde det,
obeständighet, å andra sidan djä
fastän de icke voro upplysta av
vulens arglist alltför stor. Han be
trons ljus, ja, de använde sig även
gagnar
sig sålunda av vår naturliga
av det för att vördnadsfullare kun
flyktighet, och då vi som bäst äro
na nalkas bilderna av sina falska
sysselsatta med ett arbete, kommer
gudar. Därav kommer också det
han oss plötsligt att tänka på det
gamla latinska ordspråket: "Den
som vi därnäst skola företaga för att
som vill tillbedja må sätta sig ner",
på så sätt göra oss förströdda och
d. v. s. de som i bönen vilja tillbedja
avleda
våra tankar från ögonblic
sin (Gud och umgås med honom
kets bjudande plikt.
måste göra detta "i sittande ställ
ning", med lugn uppmärksamhet
Detta är ett av elen onde fiendens
och icke flyktigt och förstrött. Plu
vanligaste och tillika ett av hans
tarkus berättar på tal om den vörd
farligaste och fördärvligaste knep.
nad som prästerna på hans tid visaTy genom det lyckas han förhindra

att vi över huvud kunna förrätta ett
arbete med verklig omsorg. Under
bönen riktar han våra tankar på
studier och göromål för att vi sko
la bedja illa. Om det endast lyckas
honom att få oss tankspridda, så
skall han under det vi hålla oå med
bönen förespegla oss tusentals hjälp
medel, varigenom vi senare skola
kunna väl förrätta våra andra goda
verk. Men när vi så börja med
dem, skapar han strax nya gyckel
bilder för att vi lika illa skola full
borda det arbete, som vi för tillfäl
let sysselsätta oss med. Då emel
lertid hans konster icke äro oss obe
kanta ("ty hans anslag äro oss icke
obekanta" 2 Kor. 2: 11 ), så må vi
lägga undan alla tankar på fram
tiden och jaga bort dem ifall de
skulle inställa sig. När deras rätta
tid kommer, är det gott att syssel
sätta sig med dem,men nu dåvi må
ste tänka på annat, äro de blott till
skada. Och skulle fruktan för att
du kanske senare skulle glömma det
som du just nu kommit att tänka
på förleda dig till att hålla fast den
na tanke, så kan du redan därav slu
ta dig till, att den icke är en ingi
velse från Gud utan fastmera en loc
kelse från satan. Ty Gud är en vän
av frid och ordning, fördenskull
kommer allt som stör din frid och
vänder upp och ned på. den rätta
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ordningen icke från Gud utan från
djävulen, som blott trives med virr
varr och oordning. Förkasta sålun
da allt som kan störa dig i det arbe
te som du just nu har för handen.
Om du nu troget uppfyller din plikt,
kan du vara försäkrad om att Gud
i sinom tid skall beskära dig allt
som är tjänligt för din frälsning och
det i riklig måtto. Händer det dig
sålunda till exempel, att du under
dina andliga övningar kommer att
tänka på studierna och finner en
övertygande grund, ett slående bevis
eller får klarhet i en dunkel fråga
och ett tvivel lyckligen löst, så visa
utan vidare från dig alla dylika fun
deringar och var övertygad att du
genom ett sådant handlingssätt blott
har allt att vinna och ingenting att
förlora. Den heliga Bonaventura
säger: "Det vetande, som man för
dygdens skull försmår, finner man
senare vida bättre med dygdens
hjälp." Och den ärevördige pater
Avila uttalar sig sålunda: "Om en
tanke vill tränga in i din själ på
olämplig tidpunkt, så skall du blott
säga: 'Gud befaller mig icke detta
just nu, därför vill jag icke mera
tänka på det. Men då den tid kom
mer när Herren befaller mig att gö
ra det, skall jag noggrant söka upp
fylla hans önskan till punkt och
pricka'."
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CREDOS NYÅRSBREV.
Hur förändrat är icke läget för
Sveriges katoliker nu sedan förra
årsskiftet! Då hade vi lugnt väder,
nu ha vi storm. Då behövde Credo
endast fortsätta på den väg som vi
slagit
in på alltsedan tidningens
start år 1920. Nu ha vi kommit till
en milstolpe på vandringen framåt,
vi gå genom helt andra trakter än
förr. Milstolpen är vår vördade
Biskops bekanta "Inlaga till skol
överstyrelsen av den 18 okt 192 1."
Den har mer än något förr väckt
den allmänna uppmärksamheten på
vårt arbete. Med uppmärksamheten
har intresset valmat. Särskilt de
katolska läror och bruk, som om
talades i inlagan, ha livligt diskute
rats, vår Kyrka har sålunda trätt i
närmare kontakt med den svenska
samtiden och direkt ingripit i hän
delseutvecklingen. Att allt detta
väckt storm är ej att förvåna.
"Det har regnet - men Regnen gav
Grnde.
Det har stormet - men Stormen
gjorde strerk,
Som de troede, at Skoven alt var
0de,
saa de Vaarkraftens spirende
Vrerlc "

V i ha ingenting att frukta av den
na storm. För den som har san
ningen på sin sida, kan den fria och
öppna striden om en ren sannings
fråga i längden endast vara till gagn
och välsignelse. Men det gäller att

inrätta sig efter de förändrade för
hållandena. Också Credo har nu
fått nya uppgifter. Den stillsamme
såningsmannen måste taga på sig en
lämplig rustning och försvara det,
som är honom heligast av allt.
Biskopens inlaga blir sålunda för
oss icke blott en milstolpe utan ock
så en vägvisare för det nya årets
verksamhet.
Det . är särskilt två cmklagdser,
som under elen allmänna pressdis
kussionen har riktats mot oss. Den
första är den, att vår Kyrkas lära
och praxis på flera punkter är
okristlig och klandervärd. Den an
dra uppställer en oförenlig motsats
mellan Rom och Sverige, mellan ka
tolsk anda och nordisk kultur. Det
är klart, att man omöjligen kan
lämna ett ens tillnärmelsevis ut 
tömmande svar på dessa båda an
klagelser i några korta tidnings
artiklar. Credo vill i stället under
detta år så grundligt som möjligt
söka utreda dem i flera olika num
mer med tillhjälp av auktoritativa
vittnen. Närmast gäller det att be
lysa vår Kyrkas ställning till Bi
beln, katolsk avlatslära och avlats
praxis, jesuiterordens morallära,
helgonens vördande och åkallande
och slutligen några särskilt omde
batterade apologetiska problem ur
svenska historien. Denna plan för
årets arbete ansluter sig nära till
önskemål, som torde vara allmän
na bland intresserade svenska kato
liker. Men dessemellan vilja vi

<Också i andra nummer särskilt äg
na vår uppmärksamhet åt den ka
tolska Kyrkans liv på svensk och
nordisk mark under olika tider för
att därigenom med levande exem
pel bevisa, hur välförenlig katolsk
anda är med svensk kultur, särskilt
när denna ses i sitt nordiska sam
manhang med elen isländska och
fornnordiska odlingen som strålan
·cle bakgrund. Som katoliker äro
vi emellertid också andligen världs
medborgare, som måste hålla oss
fria från all inskränkt och hätsk
nationalism.
Därför vill också
Credo i ett särskilt nummer fram
bålla den storslagna världskyrko
tanke, som den romerska Kyrkan
lyckats förverkliga på det mest full
ändade och beundransvärda sätt.
En annan nyhet kunna vi också
vid detta årsskifte omtala. Det
torde
vara Credos vänner välbe
kant, att vi ingalunda förfoga över
de imponerande "propagandafon
der", som våra vedersakare synas
förmoda. I stället äro vi helt och
hållet hänvisade till det ekonomi
ska stödet från Sveriges katoliker.
Detta har ju också varit kraftigt och
allmänt. Med stolthet kunde vi i
förra nyårsbrevet framhålla, att det
säkerligen icke är många länders
1rntoliker, som i proportion till sitt
antal offra så mycket för sin ka iolslrn press som de svenska. Men
för att säkra vår tidnings framtid
ha vi nu ansett nödvändigt att med
förtröstansfull bön om himlens väl
signelse bilda en "Credos Fond",
vilken småningom genom frikostiga
bidrag år efter år kan bliva till ett
kapital, vars årliga ränta tryggar
vår tidnings existens. En gåva på
2,000 kr. från Birgittaföreningen
härstädes ha vi redan fått mottaga
som grundplåt till denna fond, som
genom gåvor och bidrag under år
1921, särskilt behållningen av Cre
dos fest på Grand hotell i april detta
år, för närvarande hunnit växa till
mellan 5 och 6,000 kr. Men skall
denna Credos Fond kunna fylla sin
uppgift, måste vi hava minst tio
gånger så mycket. Med kännedom
·Om det livliga och allmänna intres-
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se, som uppbär vårt arbete, kunna
vi också hoppas, att en tillräcklig
Credos Fond skall kunna insamlas
inom en icke alltför avlägsen fram
tid. Vi tänka i detta sammanhang
gärna p å den präktiga fond, som
under årens lopp Mgr RudolfKies
ler på sin tid insamlade för Sankt
Josefsföreningen i Stockholm. Vad
som han lyckats uppbringa för detta
upphöjda ändamål - att samman
föra de katolska männen i huvud
staden . - skaU väl också kunna
åstadkommas 'för Credos verksam
het, som ju i lika grad måste intres
sera hela det katolska Sverige, man
och kvinna, ung och gammal, pro
vinsen lika väl som Stockholm.
Vi ämna nu i varje nummer un
der rubriken Credos Fond redovisa
för under månaden influtna bidrag
till densamma, varje gång med angi
vande av dess ögonblickliga stor
lek. Här ville vi endast ytter
ligare påpeka, hur uppmuntran
de och sporrande det är för
Credos alla vänner, att bidragsgiva
re tillåta oss att utsätta deras fulla
namn. I utländska katolska tidnin
gar ser man ofta bidragslistor, där
efter givares namn omtalas, att han
skänkt gåvan t. ex. av tacksamhet
för en undfången nåd eller hjälp
o. dyl. Man kan sålunda av en dylik
insamlingslista få både 1mpmuntran
och uppbyggelse. Ty här se vi from
het och offervilja i gärning, ej blott
tal och fagra uttryckssätt.
Vi behöva icke särskilt framhålla,
vad Credo betyder för den katolska
aktionen i Sverige och i Norden.
Vittnesbörd härom - både från
vän- och fiendehåll - kunde vi an
föra i mängd. Men glömma vi blott
ej att med uthållig hänförelse ge
mensamt arbete för vår tidnings
lyckliga utveckling, kunna vi också
förhoppningsfullt blicka mot fram
tiden. Med innerlig bön om Guds
hjälp och välsignelse för hela den
katolska Kyrkan i Skandinavien
önska vi slutligen av hjärtat våra
vänner och läsare
ETT G O T T NYTT ÅR.
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I det hemliga konsistoriet den 2 1
november höll den Helige Fadern
i närvaro av Kurians kardinaler och
patriarken av Venedig ett märkligt
tal, som kastar ett blixtljus över
elen nuvarande situationen i världen
och anger några av de riktlinjer,
som den påvliga politiken ämnar
följa för att mildra det nu rådande
nödläget.
Kristenhetens
fader beklagar
bl. a., att fredssluten ej givit män
niskorna den ro och frid som de så
väl behöva efter det stora krigets
hemsökelser och att nästan alla
folk, i synnerhet Europas, ännu
leva i spänning och strid med var
andra. "Alltmer känner man nöd
vändigheten av ett ingripande från
Guds sida för att bilägga dessa
tvister, från den bannhärtige Gu
den, som i sin hand håller kraften
och styrkan, makten och herraväl
det över allt skapat."
Ingen kan neka, fortsätter den
Helige Fadern, att enheten mellan
det borgerliga och kyrkliga samhäl
let i hög grad bidrager till att bere
da det lugn i det offentliga livet,
som är en nödvändig förutsättning
för folkens blomstring och lycka.
Det stora kriget har låtit nya sta
ter uppstå och utvidgat flera av de
gamla. "Det är tydligt, att dessa
stater ingalunda kunna för sig ta i
anspråk de privilegier, som elen
Heliga Stolen genom konkorclat el
ler särskilda konventioner givit an
dra stater, ty de överenskommelser,
som träffats mellan vissa kontra
henter, kunna tjäna andra varken
till prejudikat eller särskilt gyn
nancle. "
Andra stater ha blivit så f örändrn
cle genom svåra politiska omvälv
ningar, att de icke mer kunna be
traktas som samma moraliska per-

sonligheter som förut, varav dock
naturligtvis ej följer, att de fördrag
och konventioner, som elen Heliga
Stolen tidigare slutit med dessa sta
ter, ej mer ha något värde. "Oni
överhuvudena för dessa och förut
nämnda stater vilja sluta nya för
drag med Kyrkan, vilka stå i bättre
överensstämmelse med de förändra
de politiska förhållandena. så må
de veta, att den Heliga Stolen, så
snart man ej lägger särskilda hin
der i vägen för densamma, är villig
att förhandla med dem, liksom
den redan står i förhandling med
vissa nationer. Vi äro angelägna att
förklara för Eder, älskade bröder,
att Vi aldrig skola giva vårt bifall
till att man i sådana konkorclat sti
pzzlerm· det allrn minsta, som står
i motsats ,'till Kyrkans frihet och
värdighet, ty det är av stort intresse
för det borgerliga samhällets väl
gång, i synnerhet i våra dagar, att
denna värdighet och frihet förbliver
hel och osårad."
Påven uppmanar vidare männi
skorna att taga sin tillflykt till
Guds mildhet och söka göra sig vär
diga densamma genom ett heligt liv
och frikostiga gåvor till de fattiga
och behövande.
Folkens stora nöd i vår tid har
framför allt två orsaker: v illfare l
sen, son1 fört många sinnen på av
vägar, och hatet, som fördärvat
många hjärtan. Den Helige Fadern
påminner om att Gud i sin barm
härtighet under det gångna året lå
tit världen fira tvenne jubileer, som
kunde hjälpa henne att råda bot på
detta dubbla onda: 700-årsminnet
av grundandet av den hel. Francis
cus' tredje orden och av elen hel.
Dominicus' död. Den förra min
nesfesten har drivit den kristna kär
leken till nästan att flamma upp

nied klarare lågor, den senare har
hos människorna väckt större läng
tan efter sanningens himmelska
dygd.

Såsom ett försök att i praktiken
omsätta något av dessa ideer hälsar
påven den konferens av makternas
ombud, som samlats i \,Vashington
för att underhandla om. minskning
av krigsrustningarna. Den Helige
Fadern önskar varmt, att dessa för
handlingar måtte leda till ett lyck
ligt resultat, då det härvid ej blott
är fråga om att befria folken från
en odräglig börda utan även att så
mycket som möjligt avlägsna faran
för nya krig.
Vi ha länge dröjt vid detta påve
tal, emedan det så klart återger den
svåra situationen i världen för när
varande, dess orsaker och boteme
del. Vad vi vid förra årets början
sagt om 1920 som karaktäriserat av
"ett uppbyggande under oro" gäller
också om det sist förflutna året.
Och fortfarande är det framför allt
Kyrkan som är elen liugivcmcle sjä
len i rekonstruktionsarbetet. Och
som det stora, det enda verksmn
ma botemedlet mot tidens onda
framställer hon kärleken ledd cw
sanningen.
1921 har varit ett de stora lrntol
ska }ubileernas år. För att värdigt
fira 700-årsminnet av stiftandet av
elen hel. Franciscus' tredje orden
öppnades den 15 september i kyr
kan Santa Iviaria in Ara Coeli i Rom
en internationell kongress för med
lemmar av denna orden. Xndamå
let 1ned sammankomsten sades vara
"att praktiskt förbereda samhällets
kristna rekonstruktion". I den en
cyklika, som påven utfärdat till
detta jubileum, har han betonat "att
det framför allt är viktigt att hava
en riktig uppfattning av den hel.
Franciscus. Han är ej den av mo
dernisterna uppfunna sagofigur som
visar föga vördnad för den Heliga
Stolen och förfäktar en obestämd
och dimmig asketism. I elen histo
riska verkligheten blev däremot den
hel. Franciscus en pelare för Kyr
kan." Samtidigt höllo medlemmar
av dominikanernas tredje orden en
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kongress i Bologna för att fira min
net av den hel. Dominicus, vilken
Benedictus XV i en rundskrivelse
kallat "en trons atlet" . Med anled
ning av Dante-jubileet i september
har också påven utfärdat en encyk
lika, · i vilken han bl. a. visade, hu
ru starka de band voro, som för
bunclo "den katolske diktarfursten"
med Petri stol, och hur nödvändigt
det är, att det beröm, som gives
Dante, också till stor del faller till
baka på den katolska tron. "Dantes
stora ära beror därpå, att han i en
dikt, som man kan kalla för gudom
lig, har upphöjt de kristna sannin
garna . . . Xlsken denna skald, som
vi ej tveka att kalla den kristna vis
hetens ojämförligt mest vältalige
apologet och härold."
Till de jubelfester, som höra ihåg
kommas, höra också 400-årsminnet
av elen salige Petrus Canisius' födel
se, vilken skänkte Tyskland "dess
andre apostel", samt 100-års jubileet
av stiftandet av elen i hela världen
utbredda
missionsorganisationen
"l'Oeuvre de la propagation de la
foi", "Föreningen för trons utbre
dande".
Kyrkan, som genom det högtid
liga firandet av alla dessa minnes
fester sökt ingiva människorna stör
re kärlek till hennes levande tradi
tion, har under det flydda året lik
som alltid förut sökt skapa frid och
endräkt dels m ellan folken, dels in
om folken.'
Outtröttligt har påven under det
gångna året sökt närma folken till
uaranclrn och gjort allt för att stäv
ja det folkhat, som efter kriget fått
en allt fruktansvärdare utbredning.
Så har han t. ex. manat till förson
lighet i tvisten om Ober-Schlesien.
För att hjälpa de nödlidande i Ryss
land, särskilt barnen, har han ut
färdat upprop till hela världen, och
han har gjort stora personliga offer
för att bispringa de hungrande. Men
det är icke vilken fred som helst
som Kyrkan anbefaller ; hon inser
klart och tydligt, att elen fred som
ej vilar på rättvisans grundval, är
både ovaraktig och förnedrande.
Samma kyrka, som uttalat sin sym-

pati för Nationernas förbund och
konferensen i vVashington, har på
sina altaren upphöjt sådana foster
landskärlekens martyrer som den
salige Oliver Plunkett och den he
liga Jeanne d'Arc.
Det är för Kyrkan ej nog att fred
råder mellan folken. Hon strävar
också att inom de olika nationerna
åstadkomma ett på rättvisans prin
ciper uppbyggt samförstånd mel
lan de olika samhällsklasserna. Det
är här det katolska sociala mbetet
griper in, vilket ytterst syftar till
att låta det mänskliga förvärvsarbe
tet genomträngas och uppbäras av
det kristna evangeliets grundsatser.
Mot socialisternas och bolsjeviker
nas röda international sättes på så
vis ett alla folk omfattande katolskt
arbetarförbund. Tysklands katolska
arbetarföreningar ha nyss utgivit
sin redogörelse för 1920. Därav
framgår, att det äger 25 yrkesför
eningar med tillsammans 1 ,105,894
medlemmar, mer än 100,000 fler än
föregående år. "Sociala veckor" ha
i somras hållits bl. a. i Toulouse och
Dijon. I Canada ha de katolska ar
betarna i slutet av september hållit
en kongress i Quebec. "Canadas
katolska arbetarförbund" har kon
stituerat sig under det flydda året.
Däri ingå redan 123 korporationer
med 50,000 medlemmar. Man för
bereder redan org·aniseringen av de
katolska kvinnorna. Dessa förenin
gar betyda på sätt och vis ett åter
upplivande av de medeltida skråna,
vilka under helgonens beskydd till
varatogo arbetarklassens intressen.
Och i dessa katolska föreningar
uppfostras i studiecirklar och under
reträtter (= stilla dagar , ägnade åt
bön och betraktelse och avslutade
av bikt och kommunion) en elit,
som så småningom drager de an
dra med sig. En damm sättes på
så sätt mot materialismens utbred
ning. Regeringen i Canada har vi
sat förtroende för de katolska arbe
tarföreningarna bl. a. genom att ut
se deras ordförande Mr G. Herbert
att representera Canadas arbetare i
Nationernas förbund.
I Italien har under det flydda året
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förhandlingar förts mellan Vatika
nen och den italienska regeringen
för att förbereda ett närmande. Det
officiella påvliga organet Osserva
tore romano har kommenterat des
sa politiska strävanden bl. a. på
följande sätt: "Utan att diskutera
om utsträckningen av det territori
um, som skulle återlämnas till på
vestolen . . . låtom oss konstatera,
att övertygelsen, att den juridiska
suveräniteten fordrar ett territori
um, varpå den vilar, alltid varit den
Heliga Stolens och katolikernas tan
ke t. o. m. då våra motståndare däri
blott ville se en gammal fördom i
stället för ett rättens elementära
axiom. De gamla anklagelserna mot
Kyrkan att sträva efter makten, att
begära ett territorium endast för att
förödmjuka och tillintetgöra den
världsliga myndigheten . . . falla in
för Kyrkans värdighet, som står
över varje misstanke . . ." - Den
italienska staten har nu intet att in
vända mot, att det påvliga stats
sekretariatet för Vatikanens digni
tärer och tjänstemän utfärda egna
pass, som sedan endast viseras av
Italiens statliga myndigheter.
Fumlcrilce har tagit ett betydelse
fullt steg till försoning med Kyrkan
genom att åter upprätta sin beskick
ning vid det påvliga hovet, vartill
slutligen även senaten givit sitt bi
fall. Detta steg betyder en uppen
bar brytning med den kyrkofient
liga politik, som segrade 1905. Bri
and har med rätta betonat att "en
sådan makt som katolicismen ej får
hållas utanför staten." Den protes
tantiska Gazette de Lausanne har i
detta sammanhang bl. a. yttrat:
"Man må.ste berömma den Franska
republiken, emedan den äntligen
insett orimligheten i sin hittillsva
rande politik att ignorera den He
liga Stolen . . . Den romerska Kyr
kan är ej blott en andlig utan även
en politisk makt, varmed man må
ste räkna. Ordnandet av den ori
entaliska frågan och av de religiösa
problemen i Elsass fordrar direkta
förhandlingar mellan den franska
regeringen och Vatikanen.
Den 4 och 5 maj firades 100-års-

minnet av kejsar Napoleon I:s död
genom högtidliga requiemmässor i
Notre Dame och Invaliddömen. Det
var ju denne härskare som genom
konkordatet återupprättade Kyr
kans officiella ställning i Frankrike
efter revolutionens stormar och
därmed gav nådestöten åt gallika
nismen.
För Tysklands katoliker har det
. varit en stor glädje att år 1921 för
första gången efter världskrigets ut
hrott få samlas till "Katholikentag",
denna gång i den gamla romantiska
kejsarstaden Frankfurt am Main
mot slutet av augusti. Detta impo
santa möte, till vilka skarorna
strömmat från när och fjärran, gav
flera vältaliga vittnesbörd om Kyr
kans
starka ställning och rika
blomstring i den unga Tyska Re
publiken, där religionsfriheten icke
blott är ett vackert talesätt utan
en levande verklighet.
I Belgien har det katolska partiet
Yunnit en vacker seger vid valen
den 20 november och erövrat 8 nya
platser i deputeradekammaren.
Englands beslut att giva frlancl
samma frihet att självständigt ord
na sina angelägenheter som de vita
kolonierna, t. ex. Canada och Syd
Afrika, redan äga, har skänkt Euro
pa en ny katolsk stat. Lord Edmund
Talbot, som utnämnts till vice
konung över Irland, är också kato
lik. I Oxford har grundats ett La
bour college för att efter katolska
principer utbilda arbetareledare. I
detta den nationella bildningens
centrum äga redan de fyra största
ordnarna: jesuiterna, benediktiner
na, dominikanerna och franciska
nerna, egna stiftelser.
I Förenta Staterna har det katol 
ska "presskorståg", som redan förut
i Credo omtalats, krönts med gläi1sande framgång. De tidningar i den
stora republiken som mottaga un
derrättelser från den katolska ame
rikanska pressbyrån tryckas nu i
1 ½ miljoner exemplar. Med anled
ning av kardinal Gibbons död har
hela den katolska världens upp
märksamhet riktats på den ameri
k :mska katolicismen. När kardinal
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Gibbons prästvigdes 1861, fmmos i
Förenta Staterna 3 miljoner katoli
ker, nu finnas där 25 miljoner. I
det telegram, vari kardinal-statssek
reteraren tolkade påvens känslor
vid underrättelsen om den avhållne
kardinalens död, sade han bl. a .
"Kardinal Gibbons var ett levande
vittnesbörd om de ofantliga fram
steg, som katolicismen gjort i För
enta Staterna. Utom att han var
nitisk och erfaren själasörjare, var
han en mönstergill medborgare". ·
I östra Europa äger Kyrkan nu
i Polen och Ungern en barriär mot
främmande invasion. I "\Varschau
hölls i oktober en stor katolsk kon
gress, som bl. a. med skärpa beto
nade nödvändigheten av Kyrkans
fullständiga oberoende
av den
världsliga makten.
I Ryssland finnas, trots bolsjevis
mens härjningar, vissa förutsätt
ningar för en religiös renässans.
Sibirien har besökts av en aposto
lisk visitator Mgr de Guebriant, som
lovordat de sibiriska katolikernas
fasta tro och starka sammanhåll
ning, trots de svårigheter som präs
terskapets fåtalighet och de ofant
liga avstånden resa.
Den främre Orienten har särskilt
varit föremål för Kurians intresse
under 192 1 . Det engelska väldet i
Palestina har hotat att utlämna de
heliga platserna i protestanternas
och judarnas händer, något, varöver
påven upprepade gånger uttalat sin
oro. I Levanten .finnas stora katol
ska missionsintressen att tillvara
taga. I Rom har också upprättats
ett särskilt orientaliskt institut för
att utbilda missionärer för dessa
trakter.
Vår översikt har med nödvändig
het blivit kortfattad och fragmen
tarisk och vi ha måst nöja oss med
att påpeka några av de viktigaste
linjerna i 1921 års kyrkliga utveck
ling.
I sanning är Kyrkan den fy1'båk
som lyser över den samtida histo
riens mörka och stormiga hav.
Lyckliga de människor och natio
ner som finna hennes ljus och låta
sig ledas därav.
B e r t i 1 B o cl s t r ö m.
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SVENSK KYRKOKRÖNIKA 1921.

För första gången framträder
Credo med en svensk kyrkokrönika,
ett orienteringsförsök i nutida
svenskt kyrkoliv. Att söka bringa
klarhet i de högst skiftande, vid
första anblicken förvirrande före
teelserna i nutidens religiösa Sveri
ge är en allt annat än lätt uppgift.
Händelserna ligga oss allt för nära,
fö1c att det skall kunna bliva tal
om en mera systematisk, kritisk be
handling av det föreliggande stof
fet � en årskrönikas uppgift är
väl också huvudsakligen att helt
enkelt registrera de olika händelser-

ge chef, universitetens alla teolo�
giska professorer, cl� prästgeneratio
ner, som av dem fostrats och fost
ras, de allt talrikare skarorna ay
kyrkligt aktiva lekmän hylla all
mänt och hänfört modernismens
principer. Från predikstolar, vid
de många betydelsefulla kyrkliga
mötena, ur den under året utkom
na, verkligt rikhaltiga teologiska
litteraturen ljuder dess förkunnelse
i mer eller mindre förtäckt form.
De gamla förkämparna för den po
sitiva, uppbyggande teologien gå
bort, den ene efter den andre; de
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Sankt Eriks biskopskyrka i Stockholm.

na och för övrigt låta dessa tala för
sig själva.
En blick på det allmänna läget
inom svenska statskyrkan ger vid
handen, att den teologiska moder
nismen är stadd på definitivt seger
tåg genom landet. År efter år har
den gjort sig allt mera gällande,
tills den nu kan sägas vara domi
nerande i svenskt teologiskt tanke
liv. Dess representanters bestämda,
målmedvetna framträdande och den
passivitet, varmed dess starka fram
ryckande i stort sett mötes från
detta.
motståndarehåll,
bevisa
Svenska statskyrkans högste andli-

stora förgrundsfigurerna professor

vV. Rutlin, representant för en mera

gammaldags, asketisk-mystisk from
het, och professor 0. Holmströin,
den kämpaglade gammallutheranen,
hava under 1921 kallats bort, och
ingen av de ledande statskvrkomän
nen synes vara skickad att upptaga
deras mantel.
Är sålunda friheten på det teolo
giska området obegränsad, lämnan
de det största spelrum åt subjekti
Yismens alla förvirrande och sär
skiljande hugskott, företer svenska
kyrkans ställning till staten en bild
av förtvivlad ofrihet, som hotar att

fä. de mest ödesdigra konsekvenser.
Vänsterpartiernas politiska makt
synes vara säkerställd för många
år framåt, vilket givetvis innebär ett
fortsättande av den svensk-luther
ska kyrkans tjänarinneställning un
der staten - andra konsekvenser
att förtiga. Frånsett den attack som
Tiktats mot kyrkomötets frihet och
hittillsvarande befogenhet genom
riksdagens anhållan om utredning
.angående avskaffande av kyrkomö
tets rätt att med konung och riksdag
lagstifta i kyrkolagsfrågor, har sta
ten under det gångna året på ett
för kyrkan beklämmande sätt visat
:sin överhöghet över henne genom
att i en så rent inre kyrklig ange
lägenhet som psalmboksfrågan cle
savuera kyrkomötet. Den kompro
miss i kristenclomsunclervisningsfrå
gan, som Kungl. Maj:ts kungörelse
av den 2 juni 1921 innebar, motsva
Tade så litet kyrkomötets och det
kyrkliga folkets önskningar, att sva
Tet blev till en svidande missräkning.
Men inga protester - åtminstone
inga effektiva - höjas. Man har
tydligen en stark känsla av att, om
till det inre osäkerhetstillståndct
-skulle komma en kamp utåt, vars
slutliga utgång kan betecknas som
högst oviss, man i alltför hög grad
skulle riskera det helas säkerhet.
Som ljuspunkter i tavlan äro att
anteckna de många påtagliga bevis
på stegrat intresse för den kyrkliga
konsten, som under det gångna året
framkommit. På kyrkorummets vär
diga utsmyckande och pietetsfulla
vårdande har såväl i tal och skrift
som i praktisk gärning stort arb.ete
blivit nedlagt. Har det gjorda för
söket till samarbete med landets fri
l{yrldiga element i stort sett visat
sig vara fruktlöst, synes den sven
ska statskyrkan under 1921 hava
l yckats knyta många band med ut
landets protestantiska kvrkosam
fund. Det skall icke förnekas, att
ansatser till en välgörande reaktion
mot modernismen äro tillfinnandes
inom trängre kretsar, exempelvis
den apostoliska bekännelsens hröd
Taskap, en sammanslutning av hög
kyrkliga präster, som under året
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haft möte och reträtt i Åhus. Re
trätt har också på hösten hållits i
Strängnäs av svenska statskyrko
män enligt S:t Ignatii Exercitia spi
ritualia. Det är att hoppas, att den
na rörelse med tiden växer sig allt
mera stark.
Sådant är i stora huvuddrag lä
get för närvarande inom svenska
statskyrkan. Det är klokt och nyt
tigt att grundligt lära känna dem,
med vilka man har att dagligen mn
gås. Det är en huvudbetingelse för
vår Kyrkas framtid i detta land att
med vaken blick följa de skiftande
företeelserna i nationens liv, icke
minst vad beträffar de rent religi
ösa livsyttringarna. Kvrkan har att
leva sitt liv icke vid sidan om sam
tidens strömningar, utan mitt ibland
dem. Ett liv i förnäm isolation hai·
visserligen sitt givna behag, men
overksainheten och lugnet äro icke
hennes av Gud givna livsformer. Ett
av Kyrkans ofrånkomliga känne
märken är att vara en stridande
Kyrka.
Det gångna året har givit elen ka
tolska Kyrkan i vårt land enaståen
de tillfällen som aldrig tillförne att
lära känna elen svenska folksjälen,
det svenska folkets nutida religiösa
tankebyggnacler och mångfalden av
de andliga skiljemurar, som resa
sig mellan svensk protestantism och
romersk katolicism. Vi hava grund
ligt fått lära känna våra motstånda
re på svensk mark ; det är en av
årets stora vinster. Trogen sin in
nersta uppgift att vara en ecclesia
militans har elen katolska Kyrkan i
vårt land som en verkande kraft
trätt i kontakt med det övriga Sve
rige och därmed själv tagit initiati
vet till en närmare bekantskap med
den oss omgivande miljön, som un
der årets sista månader stiftats. S01n
en naturlig, ja, nödvändig följd av
de nya riktlinjer, som i Kungl.
Maj:ts kungörelse angående under
visningsplan för rikets folkskolor av
den 31 oktober 1919 givits för
kristendoms- och historieundervis
ningen, kom Biskop Bitters "Inlaga
till Kungl. Skolöverstyrelsen angå
ende oriktiga påståenden om ka-

tolsk lära och praxis i vid svenska
statsskolor använda historiska läro
böcker". Svaret på den ofta upp
repade frågan, varför den kommit
till stånd just nu, är därmed också
givet. Ej som ståtliga fraser alle
nast, utan som upphöjda principer,
avsedda att i handling tillämpas på
föreliggande fall, uppfattades under
visningsplanens nya signaler. Det
kan icke ofta nog upprepas, att Bi
skop Bitters inlaga avsåg en ren
sakfråga, nämligen att ur svenska
läroböcker få borttaget påvisbara
osanningar om katolska Kyrkan,
icke som det allmänt uppfattats att
få protestantisk historieskrivning
om katolska ämnen principiellt för
ändrad. En svensk medborgare har
- därtill fullt berättigad - i laga
ordning framställt vissa önskemål
inför en svensk myndighet, grun
dande dem på klara uttalanden i
en svensk kunglig kungörelse. Detta
iir vad som har skett. Så hava
emellertid utomstående i allmänhet
i c k e v e 1 a t uppfatta sakens
verkliga innebörd. Den utsvävande
pressdiskussion, som följde på inla
gans inlärnnande, gav upprepade ,
vittnesbörd om - vad vi redan för
ut visste, - hur oerhört starkt opi
traditionella
den
nionsbildande
svenska historieskrivningen varit i
sin utpräglade antikatolicism.
Det romantiska skimmer, som i
välvilliga landsmäns ögon hittills
vilat över den för dem halft exoti
ska katolska främlingskyrkan i
vårt land, är väl vid det här laget
helt skingrat. Kyrkan har framträtt
som en verkande, reell faktor i det
svenska samfundslivet, framträtt
med det bestämda önskemålet att
bliva tagen för vad hon är. Detta
har förändrat mångens syn på hen
ne, och själva hava vi för visso kom
mit att se med andra ögon än förut
på vår egen omgivning. Våra mot
ståndare hava med lovvärd iver va
rit oss behjälpliga att ingående klar
lägga och analysera allt det i svenskt
kulturliv, som reser sig upp mot
Roms ande och åskådning, och där
med påvisat för oss de närmaste de
cenniernas väldiga arbetsuppgifter.
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V i höra till dem, smn med öppna_
ögon och öron lära och sedan icke
glömma. Nu ligger det svenska lan
det för oss i klar vintermorgonbelys
ning. Vi se allt tydligt och klart,.
allt har fått sina rätta proportioner.
Inga förvillande hägringar leda våra
blickar bort, vägen har blivit oss
klart angiven, och vi skola gå den i
fast förvissning om att efter vinterns
kyla och frost måste en gång våren
komma.
Bland årets händelser inom lan
dets katolska församlingar är främst
att anteckna elen betydelsefulla re
organisation, Mariakongregationen i,
Stockholm undergått. Med käck
målmedvetenhet har dess preses oför
trutet arbetat på dess fasta konso
lidering, gjort den till en förebild
ifråga om utmärkt organisation, och
frukterna härav hava visat sig i den
starka tillströmningen av nya med
lemmar och i ett nyvaknat, pulse
rande liv inom densmnma. Med sitt
starka idealistiska inslag hör den
till de mest löftesrika företeelserna
inom våra församlingar. Genom den
Yallfärd till elen minnesrika Björk
ön - den första i Sverige efter re
formationen -, som Mariakongre
gationen i september månad före
tog, har kongregationen icke blott
manifesterat sin nationella prägel
utan även genom elen äkta katolska
anda, vari elen kom till utförande,
på ett berömvärt sätt berett vägen
för kommande vallfärder av större
omfattning.
Den i huvudstaden bedrivna ka
tolska föreläsningsverksamheten har
under året fått en särskild styrelse
och ett bestämt program. Soni rikt
linjer för verksamheten har angivits
att "i Svedge genom anordnandet av
därtill lämpade föredrag främja
upplysning om katolsk åskådning
och om möjligt samarbeta med lik
nande institutioner i övriga skandi
naviska länder." Det är givetvis av
den största betydelse inåt och utåt,
att aktuella och andra allmänt-in
tressanta katolska problem kunna
bliva upptagna till behandling på
icke-kyrklig plats. Icke minst i ett
missionslancl måste en väl organi-

serad upplysningsverksamhet angå
ende katolsk� ting anses vara av
stort och grundläggande värde. Det
är att hoppas, att företaget snart
växer sig så pass starkt, att det kan
utsträcka sin verksamhet även till
landsorten för att där sprida en väl./ behövlig kunskap om vår Kyrkas lä
ra och liv. Det planerade skandina
viska samarbetet, som redan i år
kommer att taga sig uttryck i ut
växlande av föreläsare, hälsas med
stor glädje.
Det gångna året företer en bild av
nyvaknad arbetslust och stegrad of-
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fervillighet för Kyrkan och hennes
sak. Det katolska föreningslivet
kännetecknas av allmän uppryck
ning, och nya verksamhetsgrenar
hava kommit till. Så togs i höstas
initiativet till en ·offentlig undervis
ningsverksamhet i katolsk troslära,
som vi hoppas skall bliva bestående.
I utlandet förbereda sig trenne
svenskfödda män till det heliga
prästämbetet, vilket måste betrak
tas som ett stort glädjeämne. I sin
helhet är situationen sådan, att vi
med hoppfullhet och glad förtröstan
kunna se framtiden an.
E d v i n S a n d q v i s t.

MORGEN I DANMARK.
Det var en Aften, da M0rket var
Der er sket et og andet i vort ka
faldet paa, at jeg vandrede over den I tholske Danmark i det sidste Aar,
jydske Hede, og med eet randt disse
om ikke just store Begiyenheder ;
Ord af Isaias mig
men der har fun
- ·· - · s--- ·l
det vigtige Fori Hu: ,,Custos quid /
de nocte ? "
skydninger Sted i
,,VIBgteren svarer:
dette og de fore
,,Der
gaaende Aar, For
konuner
skydninger, som
Morgen, men og
nu blive mere og
saa Nat".
mere io.inefalden
Det er sent paa •
de. Jeg tIBnker ber
den
;
1921
Aaret
sIBrligt paa de pro
m0rke Tid er in
testantiske Pnes
de ; ,,VIBgter, hvad
ters Stilling over
ser Du i Natten? "
for vor hellige ka
- Hvad ligger der
tholske Kirke.
skjult i Mulmet,
At den kathol
der dIBkker den
ske Kirke er paa
kommende Tid?
Fremmarch i Dan
- Og V IBgteren
mark det er noget,
sIBtter N atkikker
alle er klare over ;
ten for sit 0 je, og
men hvordan ta
,gennem den spej
ger nu Folkekir
der han · ud over
jeg
og
kens
PrIBster det?
Hav,
Tidens
I
'
Det kan dog ikke
h0rer ham s1ge:
vwre de111 ganske
,,Der kommer Mor
gen, 1nei1 ogsaa Sankt Ansgaz·s biskopskyrka i Kö'penhamn. ligegyldigt ; hvad
gor
de?
Paa
Nat" -.
Grundlag af baade, hvad jeg
Fremtiden ligger skjult i Forti
personlig har erfaret, og af hvad
dens Sk0d, og seer man n0.1e paa
jeg horer rundt omkring fra,
den Tid, det Aar, der svandt, saa
og af hvad der skrives og ta
dukker den nye Tid frem, og denne
les offentlig, kan jeg i det sto
Gang synes den lys og fager som
Morgenen.
re og hele ikke sige andet, end at de

lutherske Pnesters Stilling overfor
os maa betegnes som gentlemanlike
og el'skvc,erdig. Hvor kommer nu det sig? Hvad
ligger der bagved denne vore, som
man skulde mene, Modstanderes
uventet rolige Holdning? Er det
Frygt? Nej, det troer jeg ikke ; det
vilde sikkert vrere en Misforstaaelse
at mene det. De enkelte Prrester
behover , selv om den katholske Kir
ke en Gang i Tiden slrnlde sejre
fuldstrendig, ikke at frygte noget for
deres Person; dertil kender de den
katholske Kirkes Mildhed altfor
godt. Og Folkekirken er .io ikke et
aandeligt fast sammentomret Hele ;
den holdes kun sammen ved 0kono
miske Baand - Staststotte ; de en
kelte Prrester har hver deres Reli
gion for sig, saa de har mindre
Grund til at bryde sig om deres Ef
terfolgere. Det er saaledes ikke
Frygt. Nej det er snarere vaagnen
de Forstaaelse, klarere Blik og en
begyndende Krerlighed, der ligger
bagved de mevnte Prresters for
holclsvis venlige Ansigter overfor
os. Ganske vist, denne voksende Til
bojelighed har en ejendommelig bit
ter S0dme ; den har noget af den
ulykkelige Krerligheds Duft, og den
soger som denne ofte at skiule sig
bag paataget Vresen. Men den er
der, og den giver sig hyppigt uvil
kaarlige Udslag og gribende Udtryk,
og disse lader en ofte se ind i et kun
altfor betagende S0rgespil. Ak ja,
det er nresten altid S0rgespil ; Helte
ne, der hugger sig igennem alle
Vanskeligheder, er lmn yderst faa ;
der mangler sandsynligvis Bonnen
og den enkle, faste Tillid til Guds
Sanddruhed, Naade og Forsyn.
Det, der drager saa mange af
dem, der kunde ventes at vrere vore
Fjender, over imod os, er Lrengse
len efter noget fast, efter Autoritet,
efter virkelig Tro, barnlig Tro. Det
er saa trrettende at skulle lave sig
sin Tro selv ; det er saa fortvivlende
med den evige indbyrdes Uenighed.
Det . er saa beskremmeiide for en
hrederlig og agtvrerdig Protestant at
tnenge nmrmere ind i den saakaldte
Reformations Historie. Det er saa
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generende for brave Mrend at indse,
at de i Virkcligheden i hvert Fald
ofte eller for en stor Del lever af
rovet Gods, og prrediker, som de me
ner, Guds Ord i voldelig tilvendte
Kirker. Som Kristne, der selv har
det meste af deres aandelige Indhold
gennem Ovelevering, skrerer det
mange af Folkekrikens Prmster i
Hjertet at trenke paa det Brud med
Fortiden, der skete under Frederik I
og Christian III. Og de ser i den
katholske IGrke de gamle rerv::erdi
ge kristne Skikke, der saa raat blev
kastet paa Doren i det 16. Aarhun
drede, og det piner dem i Hjertet ; og
de higer efter at faa det odelagte
bragt i Stand igen. Ja, den lithurgi
ske, ritualistiske Bevregelse bryder
frem overalt som Erantis om
Foraaret. Og Tilbedelsens Liv, som
de ser i vor hellige Kirke, aa ! hvor
mange af dem lrenges ikke efter det!
Og hvor vilde de inderlig gerne
kunne vrere i aandeligt Samfund
med de hedengangne store hellige
Mrend og Kvinder, Stjernerne af for
ste Rang paa l(irkens Himmelhvmlv.
Og mange gode og fromme prote
stantiske Prrester begynder at trenke
paa deres krere Afdode ; aa! om de
blot turde bede for dem, aa! om de
blot turde gore det aabenlyst! Hvil
ken Lise for mangt et bittert Savn!
Og, om de havde disse aabne Kir
ker, hvor man kan gaa ind til stille
personligt Samvrer med sin Gud, og
hvor der findes dette henuneligheds
fuldt dragende, som man aldrig
mrerker i e n protestantisk Kirke,
hvormeget elen saa end aahnes.
Og de trenker paa de katholske
Pnester, der kan hore Skrifte og si
ge til en Sjrel: "Dine Synder ere Dig
forladte", og gore det, ikke af eget
Paafund, men af Gud. Hvor er det
misundelsesvrerdigt at kunde det!
Og at de katholske Prrester har Kir
kens Mrend til 0vrighed i Kirkens
Sager og ikke staar under nogle
atheistiske, socialistiske eller radika
le Folkethingsmrend, der har Mulig
heden for at gore Kvinder til Prre
ster, bare for at drille. Og hvor
vidunderligt det maa vrere for de
katholske Prrester, at de altid er eni-

ge i Troen, at de altid er enige om
at megte at vie fraskilte. Og den
Yel studerede, fintfolende, danske
protestantiske Pnest lreser om den
tyske Frofessor, der har fundet paa
den Religion, der i en svagt rendret
.Skikkelse blev bestern:t for Danmark
af den ligeledes tyske Christian III
med hans tyske Hofteologer. Og saa
bider Pasforen Hovedet af alle lnd
vendinger og uden at bryde sig om
Logik og indre Samrnenhreng, hol
der han en Prrediken om Kirken og
dvmler med srerlig Krerlighed ved
Sankt Ansgar og Hellig Knud. Om
den nrevnte opfindsomme tyske Pro
fessor , kan det derimod hrende, at
han udtaler sig mindre respektfuldt,
som naar fornylig en overfor en tal
rig Forsamling af unge Mrend skal
bave sagt, at Dr. theol. Luther som
])ekendt havde Sankt Grobianus til
Skytspatron.
J eg vil ikke overdrive, og der
for vil jeg fremhreve, at cler
naturligtvis endnu er rnange, alt
for mange, protestantiske Prrester,
cler slet ikke eller kun i ringe
Mon er paavirkede af vor hel
lige Kirke ; men selv hos clisse
lrnn man, enclda meget ofte, finde en
virkelig N oblesse, og en naturlig
Venlighed og et ikke ringe Frisincl,
der staar i den skarpeste Moclsret
-ning til det hvidgl0dende Had, der
f. Ex, udmrerker Evangelischer
Buncl i Tyskland.
Paa den anden Side er vi dog ikke
fri for til Stadighed at h0re de gam
le kenclte Travere, f. Ex. om Tilbe
delsen af Jomfru Maria og Salget af
Syndsforladelse. Man er nrervecl at
nikke smilende og genkendende til
-dem, naar de kommer. Man nrna
jo buske paa, at en luthersk Prrest
ikke helt kan sige Sandheden om
·den katholske Kirke uden samtidig
at tage Grunden bort under sine eg
ne F0dder.
Den :ydre Foranledning til den
Forskydning, jeg har omtalt, er den
tyske Protestantismes Sammenstyrt
ning. Den har paavirket Sindene
strerkt ; den og saa den oph0jede og
alle Steder synlige Stilling, som vor
Hellige Fader i Rom ved Guds
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Hjrelp saa sejerrigt har hrevdet, paa
samme Tid som Afgrunden har
aabnet sig og opslugt saa mange
Kejser-, Konge- og Fyrstetroner.
Staden paa Bjerget giver for 0je
blikket strerkt Genskin i Folks 0jne
her i Landet. Der ei: ogsaa en halv
Snes Tusincle, cler har vreret i Ita
lien 1921 og cler har haft Lejlighed
til at betragte elen paa nrermere
Hold eller indeni. For nylig gav det
nrevnte Genskin et ejendommeligt
klart Blink i en Udtalelse af en ung
dansk Forfatter, Tom Christensen ;
han bemrerkede overfor en Inter
viewer omtrent folgende: , , Jeg er
Atheist, men jeg troer paa den ka
tholske Kirkes Sejersgang".
Og sandelig, lige saa megen For
virring, Uro, Taage og Kaos, der
hersker udenfor vor hellige Kirke
ber i Danmark, lige saa meget Liv
og Lyst, Arbejde, Mod og Glrede
hersker cler inclenfor elen og det
paa det herlige Grundlag af Enhed,
Klarhed og Fasthed i Troen. Vor gamle Biskop har trods sin
h0je Alder mindst af alt tabt Hn
m0ret.. 246 Konversioner er Aarets
Sjreleh0st ; medens de 3 foregaaende
Aar i Gennemsnit gav hver 220. I
Nakskov er der indviet en ny,
smuk, Kirke bygget i rigtig dansk
Stil. I Vejle skyder der ogsaa · en
ny Kirke op af Jorden ; Prresten har
selv vreret med til at grave Grunden
ud ; og i Esbjerg kribler hans Bro
der- og Medbroders Hrenclcr efter
at begynde ,,med Hakke, med Skovl
og med Spade". Byggeplanen hvi
ler allerede befrugtende over Jor
den. Nyborg har Forventning om
et nyt Kapel. I talrille Provinsbyer
har Pastor Sialrns T\fissioner trendt
Hjerterne i Gl0d. I Allerslev nrer
det slrnnne Ledreborg har det
dansk-svenske Grevepar fulgt Micl
delalderens fromme Sred i Stor
mandskredse og grundlagt et Klos
ter for Cistercienserinder, S0stre fra
et b0hmisk Kloster, der er bygget
af Dronning Dagmars Moder. Ring
sted og Haralclsted har genlydt af
Pilgrimsfarernes
jublende Sang.
Den katholske H0jskole i K0ben havn har vreret i l0fterig Vrekst, og

i 4 Aftener i Trrek har omkring 200
Mennesker samlet sig om det Lys
og den Varme, der udstraaler fra
Knud Lavards Helte- og Helgen
skikkelse. Prinsesse Margretes Bryl
lup, der blev fejret under enestaa
ende Deltagelse fra Folkets Side,
blev i l10j Grad til lEre for den ka
tholske Kirke her i Landet. Efter
Brudemessen blev Kirken bes0gt af
over 1 0 ,000 Mennesker. I Odense
i St. Albans festlige Kirke bruser
det nye store Orgels Toner og l0f
ter den tretpakkede Menigheds Sind
mod det h0je. Paa Ordrupsh0j
fyldes Andreas-Kollegiets gamle Sa
le af flere og flere unge Piger, som
undervises af Assumptionistinderne.
Nylrnbing paa Falster har faaet en
ny Pigeskole ; Hedvigss0strene har
indrettet et B0rnehjem i Haderslev,
og paa Pastor Klemps Initiativ et
Hospital i Kolding. Vore 3 kathol
ske Blade har klaret alle Vanske
ligheder, hvad . saa mange andre
Tidsskrifter ikke har ; og den ka
tholske Literatur skyder stadig nye
Skucl. St. Joseph S0strenes utro
lige Foretagsamhed og Mod har
samlet sig om en ny stor Skolebyg
ning paa Frederiksberg ; Grunden
er allerede lrnbt, og en slrnnne Dag
skal Skolen nok vrere paa Pladsen.
To mer end legemstore Krucifik
ser m0der nu deres 0jne, der kom
mer ad J agtvejen Kobenhavn og ad
Landevejen forbi LiHe Svenstrup.
Elisabeths0strene paa Amager vil
baade udvide deres Hospital og
bygge et Hjem for 60 gamle Menne
sker - i Sandhed en velsignet Tan
ke. I Paris studerer nu tre unge
Danske katholsk Teologi, og een i
Rom ; de vil blive Verdensprrester .
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To andre unge Danske er paa
Vej til at blive Jesuitpatre og
to til at blive Prrester i Marias
Selskab, og flere arbejder paa
lrengere Afstand med lignende Maal
for 0 je. Tilbedelseklostret i Ifo
benhavn synes trods alt at skulle
ride Stormen af; og Skolebrndrenes
uhyi·e nyttige Kongregation gaar en_
ny og rigere Blomstring i M0de.
Paa Island er der grundlagt en ny
Mission i Havnefjord, en lille By
ikke langt fra Reykjavik. Og saa
er der enda en hel Del, jeg i 0je
blikket h ar glemt.

Vregteren siger: "Der kommer
Morgen, men ogsaa Nat." Der har
vreret meget Ondt oppe i Fortiden,
og det vil sikkert ikke forsvinde i
Fremtiden. Kirkens Gang udover
Landene som overhovedet Opstig
ningen til Himlen er ikke og skal
ikke vrere en Parademarch. Men
kommer der Nat med Storm og·
Uvejr, kommer <ler Lidelse og
Hrergning og alskens Prnvelse over
den katholske Kirke i Danmark,
saa vil vi ikke tabe Modet for det,
hverken
Modet eller det lyse og_
milde Sind. Nej, saa glreder vi os
til at vise Gud og Hans hellige Kir
ke vor Trofasthed ; og saa vii vi
vrere stolte over at kunne tage fat
i vor Ende af Korsets Tne og folge
den lidende Frelser i Hrelene. Lad
der altsaa kun komme Nat en Tid
igen ! Med Christus foran frygter
vi hverken Nattens Ulve eller dens
Storme. Han er vor Hyrde og:
Kaptajn l
December 1921.
F a cl e r O 1 r i k .

l 'i

DEN KIRKELIGE SITUATION I NORGE
VED AARSSKIFTET.
Skal den katolske kirkes frem- lndremissionens prester og ledere
tidsutsigter i Norge bed0mmes, maa
har reren av at ha optat kampen
det ske paa bakgrund av foreteel
til forsvar for kristendommens
.serne inden den officielle kristen grundsandheter mot modernisterne.
domsform, den norsk-lutherske
De utmerker sig i det hele tat ved
statskirke. Og denne staar for ti
en sterk arbeids- og virketrang,
den under splidens tegn mer end
prreker , arbeider og organiserer.
nogensinde. Hertil bidrager isrer to
Bibelskoler reises til utdannelse av
omstrendigheder: paa den ene side
lregprredikanter, bibelkurser avhol
modernismens fremtrengen inden de
des landet rundt, og en hrerskare
dannede klasser og
avernissrerer hjem
paa den anden si ,------------------ -------. .� �-..--, soker bygd og by.
de den indremis
I Men det er, trods
I offervilie og iver.
sionske eller lav
kirkelige kristen
noget svrert litet
voksende
doms
tiltalende ved den
emancipationsten
ne trangsynte, lav
denser.
kirkelige kristen
_!
For 0ieblikket
domstype.
Den
foregaar der ingen
staar ingenlunde i
aapenlys
kamp
pagt med den ste
.Jmellem moderni
degne nordiske kri
. sterne og de orto
stendomsskikkelse
,dokse med diskusmed det dype al
sioner i dagspresvor, det indad
sen, offentlige fo
vendte sind og det
redrag o. d.
stilfarende livmed
'kraft bak ordene.
som f. eks. h0sten
Isteden fremelsker
1919 og vaaren
den utprregt ame
1920 - men der
rikansk-sekterisk
kan . uten tvivel
kristendomsskik:rirerso�helst bryte
ut en ny "kirke Sankt Olavs biskopskyrka i Kristiania. kelse , som op
trrer larmende og
strid", bare der
reklamemressig, men har liten
melder sig en ydre foranledning. Be
indre dybde og kraft. Med alle
tegnede for modernismens sociale
sine sniaa organisationer og sit
position er det bl. a., at flere av de
klikkevresen fremmer den i betren
st0rre hovedstadsblader laater sine
opbyggelige s0ndagsartikler skrive
kelig grad subjektivismen og svrek
av de liberale teologer som f. eks.
ker den kirkelige samfundsfole�se.
professor Lyder Brun, stiftsprost
Hertil kommer ogsaa, at den i sak
Gleditsch, pastor Bretteville-Jensen
ramentopfatningen helder betydelig
o. s. v. De fleste av dem forer for
til reformert side, hvorfor den og
saa fraterniserer med metodister,
ovrig en glimrende pen og forstaar
tilfulde maskeringens kunst, ved
baptister
og andre sekter av kal
fagre ord og stemningsfuld lyrik at
vinsk avstamning. I det kristelige
drekke over marglosheten i den
dagblad
"Dagen", som indremis
"kristendom", de forkynder.
De
sionsfolket utgir i Bergen, kommer
spiller altid de h0it lrnltiverte, tole
dette tydelig frem.
rante og forstaaelsefulde og er lut
Mellen modernister og indremis
ter overbrerenhet og mildhet overfor
sionsfolk staar der imidlertirl ikke
tidens brost.
faa lutherske kristlige og lregfolk
11
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av en anden og IBdlere st0pning.
H0ikirkelige kan de neppe kaldes,
men <ler er ikke tvil om, at de i
meget
staar moderkirken nffir og
/ oruroliges over foreteelserne inden
statskirken.
En mand av denne
type er f. eks. pastor Mikael Hertz
berg, som isommer valde en livlig
diskussion ved at foreslaa, at de
norsk-lutherske prester skulde skaf
fe sig en st0rre autoritet ved at gje
nerhverne den apostoliske sukcessi
on. Netop inclen denne klasse pre
ster og lrngfolk maa vor hellige kirke
ved maalbevisst virksomhet kunne
vinde mange sjrnle. Hvad der trren
ges er, at vi ved et intensivt oplys
ningsarbeide (i form av hroschurer,
avisartikler
og forcdrag ) spreder
kundskap om den katolske kirkes
sande vmsen og lrere ; ti fordomme
ne er for mange en v::eldig mur, som
skjuler moderkirkens herlighet for
dem, skjont de efter hele sin kulti
verte, alvorlige kristendomtype at
d01nme staar vore f::eclres tro langt
nrermere, end de selv aner.

Det hor saaledes sies, at det -
tiltrods for meget moderne heden
skap - ingenlunde er indifferentis
men, som pr::eger tiden. Derfor er
der for ojeblikket lovende fremtids
utsigter for vor hellige kirke. Og
aaret 192 1 har da ogsaa v:ceret et
i flere henseender hetydningsfuldt
aar for vor mission. To mandlige
ordenssamfund har aapnet virksom
het i Norge, dominilwne1·ne i Kristi
ania, hvor de har aapnet et kapel
paa vestkanten, og Picpuspatrene
( "fredrene av .Jesu og Maria bl.
hjerter" ) i Fredrikshald. Domini
kanerne er franske, Picpus-patrene
er tyske. Det er dygtige m1encl.
som med tiden vil kunne gj0re en
god indsats i missionsarbeidet.

Her i Norge virker, som hekjendt,
3 kvindelige ordenssamfund, St.
Josefss0strene fra Chamhery, St.
Elisabets graa sostre fra Breslau og
Franciskus-Xaveriuss0strene,
St,
hvis moderhus og noviciat er i B er
gen. Et talende vidnesbyrd om den
anseelse og popularitet, vore harm
hjertige s0stre har indlagt sig, er den
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hasar til indtrngt for d e graa s0stres,
virksomhet, som en rrekke protes
tantiske velyndere av kongregatio
nen netop har lat avholde i decem
ber her i Kristiania. Tilslutningen
var overordentlig stor, selv kungen,
som av selvsyn hadde lrert at skatte
s0strene under den store jernbane
ulukke i Trondhjem ihöst, var til
stede, og clagbladene anbefalte til
stelningerne paa det varmeste.

Nyt av aaret er det ogsaa, at
justisclepartementet har tat det for�
ste skridt til ophrevelse av grund
lovens § 2 : "Jesuiter taales ikke",
ved at indhente uttalelser fra stats
kirkens biskoper og ledende stats
kirkelige institutioner. De fleste av
disse anbefalder paragrafens oph::e
velse. En saadan grundlovsforand
ring kan dog neppe finde sted fo1i 1925.
For tiden er sporsmaalet om kvin
ders aclgang til geistlige stillinger
paa tapetet. Meningerne er her selv,
folgelig meget delte. Et slikt sp0rs
maal er naturligvis - for at hruke
Henrik Ibsens uttryk - bare en ny
"torpedo under arken", <ler frem
skynder statskirkens sprIBngning og
dermed den norske lutherdoms fulcl
st::endige opl0sning.

Maatte nu den gamle kirke, som_
lrods alt utenlandsk importert sekt
vresen endnu har saa dype rotter i
det norske folk, formaa at nytte den
gunstige tid og drage de sandhets
s0kencles sjrele, der er tr1ette av pro
testantismens kiv og splicl, til sig f
1\foget avhmnger av, at den norske
mission faar elen rette mand til
overhyrde efter hs. l10i::ervrerdighet
biskop dr. Fallize,, som nu trrekker
sig tilbake efter 35 aars energisk le
delse av missionen. At saa maa
ske, er de norske katolikers inder
lige h0n i clisse uker.
En anden ting, som er av stor be
tydning for vor norske mission er,
at vi faar flere norskfodte nrester.
2 unge norclm::end med norsk uni 
versitetsutdannelse studerer for ti
den i utlandet for at bli prester i
vor mission. Men der trrenges flere .

Under en privataudiens, som jeg
hadde ivaares hos vor hl. fader pave
Benedikt XV, uttalte han bl. a. fol
jende,
som viser hans forstaaelse
av vor missions behov : "I tramger
fremfor alt 2 ting i Norge : flere
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I Svensk Kyrkotidning (n:r 49,
1921 ) skriver pastor Mauritz Möller
svärd om Credo, att "den är så ge
nuint katolsk som . något i den vä
gen". Vi tacka hjärtligt för denna
blott alltför vänliga komplimang,
den vackraste vi över huvud kunde
önska oss. Det får väl anses som
ett gott omen, att den kommit att stå
som den första av det nya årets iakt
tagelser från Credos Torn.
Som ett glädjande tidens tecken
måste man också betrakta den allt
mera framträdande plats som reli
gionen börjat få i vår skönlitterntur
på allra sista tiden. Särskilt märk
ligt är, att tvenne yngre författare,
Ivan Oljelund och Ragnar Jändel,
som förut tillhört de ytterligtgående
socialisternas krets, nu till iulen ha
utgivit böcker med utpräglat reli
giöst innehåll. Sven Lidmans sam
tidigt utkomna översättning, av den
helige Augustini bekännelser med
ett egendomligt gripande företal av
översättaren torde redan vara vår
läsekrets bekant. Törsten efter le
vande Gud lever ännu kvar i vår
materialistiska tid, ja, kanske elen
icke på länge varit så stark som nu.
Det förljucles, att elen s. k. reli
gionsfrihetskommitten snart skall
vara färdig med sitt slutliga betän
kande. Enligt detta skulle mycken
ny religionsfrihet beskäras de fri-

norsk-fedte pl'ester og flere ordeµs
presta ."
Maatte
Gud skjrenke st. Olavs
land begge dele!
Kristiania, december 1921.
F a d e r K. K .i e 1 s t r u p.
kyrkliga samfunden, däremot skulle
katolikerna icke få elen minsta lätt
nad i sin kringskurna unclantags
ställning. Ävenledes förmäler ryk
tet, att förslaget om kvinnli�a prä
ster inom svenska statskvrkan har
stora utsikter att gå igenom, dock
med den inskränkningen, att kvinn
lig präst endast kunde få anställ
ning i iförsamling, där det redan
förut finnes två manliga.
Docenten Henrik Cornell har i
lviagdeburgs domkyrka funnit en
scmdstensl'elief, som efter allt att dö
ma föreställer elen heliga Birgitta
mottagande sin berömda vision av
Kristi födelse, som återfinnes efter
hennes egen beskrivning (Revelatio
nes ) i vårt julnummer 1921. Samma
motiv finnes behandlat dels i en
målning i Tuclse kyrka i Danmark
från 1500-talets början dels i ett al
tarskåp i Liibeck från 1400-talet.
Vår katolska konstnärinna fru
Gisela Tmpp har under de första
dagarna i december 1921 i Lunds
universitets konstmuseum Öppnat en
utställning av sina märkligaste du
kar, huvudsakligen desamma, son1
hon i våras utställde i Hälsingborg.
(Se Credo 1 921 n:r 4.) Också i
sankt Laurentii gamla stad har in
tresset för hennes konst varit stort
och allmänt, hennes utställning har
väckt mycken diskussion icke minst
för dess katolska prägels skull och
de ledande tidningarnas kritik är
alltigenom välvillig, beundrande och
förståelsefull. Vi tillåta oss här att
som en tacksam parentes inskjuta,
att omslagsbilden på Credos jul
nummer 1 921 är ett verk av fru Gi
sela Trapp.
Hans Högvördighet, Biskopens
allvarliga In/aga till skolöversty
relsen angående våra historiska

läroböckers osanningar om katolsk
lära och praxis har framkal
lat en lika allmän som livlig dis
kussion i pressen. En mängd tid
ningar ha yttrat sig i frågan, och
talrika insändare ha debatterat den
samma med växlande saklighet och
sakkunskap. Till och med publika
tioner som Saisonen och Strix h a
velat säga sin mening. Om d e up
penbart hätska och otidiga inläggen
i striden vilja vi icke alls yttra oss
här. Credo sätter en ära i att aldrig
befatta sig med den sortens polemik.
Av allt vårt hjärta instämma vi i de
ord, vari en ädel och varmhjärtad
icke-katolik, grevinnan Edith B iel
ke, i en av olika tidningar ( Sydsven
ska Dagbladet 29 nov. Östgöten 26
nov. ) offentliggjord insändare sam
manfattar sitt omdöme om dylika
ovärdiga utgjutelser: "Den kritiken
må man lämna åt dess värde - den
må tilltala dem som ha håg för så
dant. Jag hoppas de ej äro många. "
S å mycket högre skattar man då
den allvarliga vilja till saklighet,
som framträtt i flera tidningsutta
landen också från utpräglat antika
tolskt håll. Detta gäller särskilt om
professor Hjalmar Holmqvists kri
tik i Sydsvenska Dagbladet ( 2 7
nov. ) , som har till principuttalande :
"Om sakliga fel finnas i våra läro
böcker, så böra de rättas - och
komma att rättas, när de påpekas. "
Den kände kyrkohistorikern ger så
inlagan rätt på flera väsentliga punk
ter, vilket med glädje konstateras av
Credos vän, kyrkoherde Albert Ly
sander vid Malmö Sankt Petri, i en
ytterst förståelsefull och briljant
skriven artikel i samma tidning ( 6
dec . ) , som ännu bestämdare hävdar
det berättigade och behjärtansvärda
i vår B iskops krav på sanning i lä
roböckerna. I professor Holmqvists
replik på denna ( 1 1 dec . ) läser man
emellertid med en viss förvåning,
att denne icke anser den ofullkomli
ga ångern (attritio ) som "verklig
syndaånger". Enligt katolsk upp
fattning är den som bekant en för
biktande fullkomligt tiUräcklig
form av ånger, inneslutande smärta
över synden och fast föresats att
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icke mera synda, om ock endast av
fruktan för Gud. Skulle detta ej
kunna kallas verklig syndaånger ?
Mönstergillt i sin vänliga måttfull
het och nobless är biskop Ernst Lö
negrens uttalartde i den allmänna
diskussionen (Härnösandsposten, 2
dec. ) , vilket i princip ger inlagan
fullkomligt rätt. Slutligen har gre 
vinnan Bielke ( Östgötacorrespon
denten, 9 dec. ) på det verlmingsful
laste sätt besvarat de många gensa
gor, som hennes uppträdande till
katolicismens försvar har , framkal
lat, med en hänvisning till den för
alla religiöst troende gemensamma
fienden, avkristningens makter. Det
betydelsefullaste bland alla diskus
sionsinläggen, docent S igfrid von
Engeströms av skolöverstyrelsen be
gärda sakkunningutlåtande i frå
gan, avgavs den 24 nov. Av hittills
tillgängliga utdrag får man det in
trycket, att detta är skrivet med en
viss samvetsgrannhet och oväld.
Dock synes det på många punkter
ha missuppfattat vår B iskops me
ning. Flera tidningar skyndade att
sätta en resume av detta sakkunnig
utlåtandes innehåll under rubriken:
"Biskop Bitter underkännes av do
cent von Engeström", eller liknan
de. Häremot riktar sig Nerikes
Allehanda (3 dec . ) i en utmärkt le
dare med orden: "En närmare
granskning av detta svaromål visar
dock, att det tvärtom i sak i väsent
liga punkter innebär ett erkännan
de av Biskop Bitters påståenden."
Den citerade tidningen fram
håller vidare, att "man bör
vara fullt korrekt även mot
motståndare och giva dem full
rättvisa."
En liknande stånd
punkt intaga Katrinehohnskuriren
( 2 dec. ), Södertälje Tidning ( 3 dec . ) ,
Öresundsposten ( 2 dec.), på det hela
taget den liberala pressen med den
tongivande Göteborgs Handelstid
ning i spetsen. Stockholmstidningen
( 7 dec. ) bidrager till frågans belys
ning med en intressant utredning
över hur uttrycket: "Ändamålet
helgar medlen" historiskt har upp
kommit genom missuppfattning
och förvrängning av jesuitiska mo-

ralteologers yttranden. Till och
med socialdemokratiska tidningar
ha yttrat sig i diskussionen, så t. ex.
Ai'betet och Ny Tid. Arbetarbladet
i Gävle förklarai·: "Vi måste be
känna att vi ha litet svårt att sen
tera. den allmänna indignation det
ta krav (om sanning i läroböcker
na ) väckt till liv."
Men också våra svenska katoli
ker ha varit synnerligen livaktiga
under denna stridens tid. I Sven
ska Dagbladet (23 nov. ) har mar
kis Lagergren med sedvanlig för
ståndsskärpa och kvickhet försva
rat Biskopens modiga och kraftiga
steg. Som en Kyrkans vaktpost i
norrskenets land har kyrkoherde
B orka upprepade gånger tagit till
orda i samma syfte ( Gävle D agblad
24 nov. och 15 dec., Norrlandspos
ten 26 nov . ) . I Dagens Nyheter har
pastor Assarsson debatterat med två
av de i inlagan kritiserade läroboks
författarna, professor \,Vestman och
doktor Carl Grimberg. I Dagens
Tidning har artisten Lennart Ny
bfom framhållit sakligheten som
det egentliga målet för vår strid.
Mycket tilltalande var det svar, som
flera av huvudstadens katolska
unga flickor fått infört i Svenska
Dai..tbladet (9 dcc. ) i anslutning till
ett vittnesbörd i samma tidning av
ett "katolskt" krigsbarn, som ta�
lade möjligast nedsättande om sin
kyrka. I Tidning för lärarinnor
har signaturen Bokmal hävdat det
berättigade i vår Biskops önskemål.
Som ett vackert vittnesbörd om hur
denna betydelsefulla strid har ver
kat samlande och uppryckande på
våra svenska katoliker kan berättas,
att en medlem av vår Kyrka, lant
brukaren T. Hagberg, bosatt på en
ö i den bohuslänska skärisården,
elit posten kommer blott två gånger
i veckan, med största iver har för
svarat det stora gemensamma in
tresset dels i Svenska Dagbladet (2
dec. ) dels i Norra Bohuslän ( 13
dec. ) . Bland det intressantaste och
bästa som framkommit under de
batten måste man räkna fader 01riks artikel: "Sveriges Biskop ned
legger en alvorlig Protest" i Nor-
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disk Ugeblad for ki1tholske Kristne
n : r 48. Häri uttalas den - varmaste
beundran för det mod och den
oförskräckthet, som vår vördade
Biskop visat, då han i denna all
varsamma sak personligen utsatt
sig för alla obehag och svårigheter,
som ett bestämt offentligt uppträ
dande alltid medför, och �ått till
kampen "med sit fulde Navn og
Vaabenskjold" . Och "Sankt Olav"
( n : r 50 ) säger med värme i ett re
daktionellt uttalande : "Ogsaa Nor
ges katoliker mindes ham i sine
bönner og haaper, at hans modige
daad vil VIBre til velsignelse for Kri
sti kirkes hellige sag i hele Skandi
navien". Också i ett flertal ut
ländska katolska tidningar har
denna vår Biskops energiska åtgärd
omtalats med mycken sympati och
stort deltagande.
Att frågan om läroböckernas
uppgifter om katolsk lära och pra
xis väckt det största intresse och
att den livligt diskuteras av den
stora allmänheten förstår man
lätt redan av de citerade tidnings
artiklarnas mängd. "l\fod någon
spänning avbidas frågans vidare
utveckling av en nyfiken allmän
het_", skriver professor H,iärne
i Svenska Dagbladet. Också i det
av ärkebiskop Söderblom författade
bönedagsplakatet för 1922, som
uppläses i landets alla lutherska
kyrkor �ycker man sig förnimma
ett eko av den pågåe11de diskussio
nen, då det bland annat säger:
"Icke häller har själen sitt sanna
hem hos ett andligt förmynderskap
som förkväver en kristen 1nänni
skas frihet. Det är en villa att tro
någon kyrkomakt om det söm en
dast Guds makt förmår.
- - - Svenska kristenhet, håll
fast det du har, det rena evangelium,
som Gud anförtrott dig, så att ingen
tar din krona. Läs bibeln. Sky ej
tankens ädla möda . Vandra den
smala vägen framåt i Trons klar
het."
Det tyska episkopatet har förlo
rat en av sina största märkesmän i
Mgr. Mikael Felix Kornm, biskop av

Trier, som nyligen avlidit i följd av
hjärtslag. Den bortgångne var född
i Wickerschweyer (Elsass) elen 2
nov. 1840, han prästvigdes den 23
<lec. 1865, verkade som professor i
Strasslnrrg först vid det mindre se
minariet 1 1865-1869), sedan vid
prästsern inariet (1869- -1880) där
städes. År 1880 blev han domherre
vid katedralen men redan nästa år,
elen 12 aug. 1881, utnämndes han
av Leo XIII till biskop av Trier, som
då på grund av elen bismarckska
kulturkampen under ej mindre än
tio år varit utan överherde. Den
preussiska regeringen, som under
stött valet, hade tydligen hoppats,
att i den unge strassburgerprofes
sorn, som var vida berömd för sin
lärdom och vältalighet, få en möj
ligast foglig och opraktisk biskop i
dessa kritiska kampens tider. Häri
bedrog elen sig emellertid grundligt.
Mgr. Iforum blev i stället en av de
klokaste och kraftigaste motstån
dare, som elen någonsin haft att
göra med, "den stridbare biskopen",
som aldrig vek en tum, när det gäll
de att hävda Kyrkans rätt och in
tressen. Bismarch lär på sitt dra
stiska sätt ha yttrat om detta bi
skopsval, att det hade skaffat ho
u om "en lus i pälsen".
Men också var biskop Korum
outtröttligen verksam som organisa
tor, själaherde och återuppbyggare.
Sålunda blev genom hans storslagna
verksamhet det genom kulturkam
pens härjningar svårt ödelagda stif
tet Trier förvandlat till ett mönster
land för katolskt arbete, ett av de
mest blomstrande stiften i hela det
katolska Tyskland (1,294,894 katoli
ker, 468,657 protestanter). Särskilt
åren närmast före världskriget var
han ivrigt verksam mot egendomli
ga rörelser bland de tyska katoliker
na, vilka han betraktade som ett
farligt tummande på strikt katol
ska principer (den s. k. "Kölner
Richtung" ). Som en son av det
fagra Elsass bevarade han ständigt
en varm förståelse för fransk kyrk
lighet och latinsk kultur och ver
kade också härigenom försonande
och lugnande i sitt vidsträckta stift,
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beläget vid gränsen mellan Frank
rike och Tyskland. Med kraftig
hand förde så denne imposante kyr
kofurste sin kyrkas skepp lyckli
gen fram genom världskrigets och
revolutionens stormar. Den 1 mars
1916 fick han av påvens hand mot
taga palliet, en utmärkelse, som el
jest brukar meddelas uteslutande åt
ärkebiskopar. Ända in på sista åren
försvarade elen 80-årige biskop Ko
rum Kyrkans rättigheter med ung
domlig kraft och entusiasm. Sär
skilt låg honom religionsundervis
ningen i skolorna synnerligen varmt
om hjärtat. Också till sitt yttre var
elen stridbare biskopen av Trier ty
pen för den sanne prelaten i or.dets
vackraste bemärkelse, lång, ståtlig
och imponerande. Var och en som
kom i beröring med honom kände
�ig både styrkt och värmd av hans
mäktiga personlighet. Det är ingen
tom fras, om man säger, att ett helt
biskopsstift står sörjande vid båren
och att vänner och beundrare till
Biskop Korum, spridda över hela
elen katolska världen, lika upprik
tigt deltaga i sorgen.

Ett uppmuntrande tidens tecken
är det växande missionsintresset
bland Italiens, särskilt norra Itali
ens, katoliker. Sålunda kan stati
stiken omtala, att ensamt biskops
dömet Bergamo (500,000 katoliker)
år 1920 insamlat mer än en halv
miljon lire för trons uthredande. Det
lilla stiftet Vincenza har under sam
ma tid lyckats uppbringa 106,644
lire för samma ändamål. En enda
församling i detta stift (Schio ) bi
drager till denna summa med icke
mindre än 11,000 lire.

I Syclafrikcmska Unionen gör mis
sionen dagligen glädjande framsteg.
Det beräknas, att för närvarande
omkring 1 million av detta lands 6
millioner svarta står under katolsk
påverkan. I det avlägsna, roman
tiskt sköna Basutolandet, "Sydafri
kas Schweiz", räknas 40,000 katoli
ker och 10,000 katekmnener, med
den hekante, till vår Kyrkas tro om
viinde h övdingen Griffith i spetsen.

Det märkligaste är, att också Syd
afrikas protestanter börjat katolice
ra. . Den anglikanske domprosten i
Pretoria utställer sålunda sakra
mentet, sjunger Tantum ergo och
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ger därefter välsignelsen. T. o. m.
de sydafrikanska baptisterna ha ny
ligen vid en större kongress i Mau
ritzburg med mycken sympati talat
om den katolska Kyrkan.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH
FÖRENI NGAR.
Syster Uundana Harltrampf f .

'l'iselagen elen 21 december avled efter
ett långvarigt, tåligt buret lielanele Syster
Mundana Harttrampf. Född i Schurgast i
Schlesien elen 10 febr. 1862 beslöt hon i sin
ungdomstiel att ägna sitt liv åt b armh ä r 
tighetens tj änst och inträdde därför i
E l isabethssystrarnas kong, l'egation, clär l10n
trogen sitt kall tillbragte 28 år ocl1 dessa
så gott som i sin helhet inom Sveriges
gränser. Hon kom nämligen år 1894
till Oskar I : s Minne härstäcles, clär hon
uneler 11 år verkade. Den 1 april 1905
blev hennes verksamhet förlagel till Elisa
bethhemmet i n :r 37 C Högbergsgatan,
elär hon cle sista 16 å:ren ägnade sig åt
harnavårel. Här bereddes ju som bekant
elt hem för flickor i skolåldern, som ej
ha sitt föräldrahem här i huvudstaden
elle�' alldeles sakna sådant, för att bereda
dem tillfälle att åtnjuta undervisning i en
katolsk skola. Reundransvärt var Syster
Munclanas nit att bibringa barnen kärlek
till ordn'ing och punktlighet. Det är en
dast e t t fåtal andra elever vid S :t Eriks
sk,ola, som Hkt "37 :ans'' .flli clrnr alel•r ig
kommo för sent, ja som ytterst sällan, ocl1
då endast vicl sj,ukelomsfall, saknades i
skolmässan och vid undervisningstimmal'
na. B arnen förlorade också mecl 'henne en
moderlig vän, Yilkcn cle säkert sent kom
ma att glömma. De gåvo också sin tack
samhetskänsla yttryck genom att fullta
ligt samlas viel den hortgångnas bår, föt'
att uppstämma •requiemsm'ässans vemoeliga
toner för hennes• slälatio. ALia ville clå
vara med, ej blott de som närma.5 t
stoclo under hennes vård, u tan även alla
dei·as skolkamrater, för vilka Syster l\1un
clana icke var obekant. I varma onl
tec,knade Hans Högvördighet B iskopen, som
celebrerade själamässan, hennes l ivsgär
ning o ch tackade henne för clet bidrag hon
lämnat i elen s·vensirn missionens tj änst.
Enkel och flärdfri va r hela sorgeakten
i S :t Eriks kyrJrn, dit hon under häls-ans
dagar så ,ofta följ t sin lilla skara, enkel
o ch flärdfri blev o ckså l1ennes sista färd
till kyrkogården, motsvarande hennes
lrnraktäristislca anspråkslöshet i livstielen.
L.
R. · I. P.
St. Josefsföreningen

fioracle under stor tillslutning från medlem
marnas sida sin julfest torsr}agen elen 29

december i cle mecl julgran, vackra gil'
langer, transparanger och ljus festligt
pr�'.clcla föreningslokalerna. P.räses pastor
Nordmank beräUacle kåserande o cl1 liv
fullt om sina färcler och 11pplevelser på
clct p å katolska minnen så ,rika Go ttlancl
förliclen somma r samt visade därifrån en
hel clel vacik'l'a ,och intressanta skioptikon
b ilcler, clelvis efter egna, fotografier. Så
11 Lcleliacles j ulklappar och bj öds på Jör
frislrninga.r och aftonen förflöt angenämt
unck1' sång, musik och glatt samkväm.
Hans Högvärclighet B i skopen, ävensom
p räster från S :ta Eugenia o ch St. Erik,
hearaclr, mecl sitt besölc den i allo lyckade
festen.
Sankt Ansga1•s Sal.

On,tlagen elen 30 november föreläst ,J
kandiclat Edvin Sanclqvist över K a r cl i
n a 1 N e w m a n, varvid han särskilt
uppehöll sig vid elen store engelske ko:i- ·
vertitens senare öden från och med den
bekanta striclon med Charles Kingsley,
som resulterade i hans klassiskt vordna
självbiografi Apologia pro vita sua. Med
korta,, koncentrerade u ttryck klargjorcle ·
föredragshållaren på clet mest träffande
sätt lrnrclinal New.mans ställning till åt
skilliga frågor, som ilJliv.it särskilt brän 
nande för nutidens katoliker. Audi toriet
hacle en livlig känsla av clenna historiska
framställnings stor a alctualitetsintresse.
nen 7 december skildrade kammarskri 
vare E. \V.immerström D a n t e A l ,i g h i
e r i s liv och diktning och illustrerade
sin framställning genom uppläsning av
valda stycken ur Divina Commedia och
andra elen store skaldens arbeten, mecl
framhållande av Dan tes betydelse clels
som Italiens störste diktare dels som ka
tolicismens skald, som mecl oförlikneligt
skapande kraft förmått ge de torraste ab
straktioner och spekulationer levande liv
o ch gestaltning.
Den 14 december avslutades terminens
arbete mecl en föreläsning av pastor
Berndt David Assa•rsson, som talade över
elen K a to l s k a s k a n d i n a v i s m e n
och sökte p åvisa, hur väl elen skanclina
vislrn historieuppfattningen av Nordens
historia passar lf.ör en värdesättning av ,
dess händelser ur katolsk synpunkt. Dät'
efter upplästes elen heliga Lucias legend
ur det fornsvenska legenclariet.

Credos Fond. På samma gång vi taga oss friheten att hänvisa till vad som under
"Credos brev", i detta nummer nämnts om den planerade Credos Fond, få vi anhålla, att
eventuella bidrag till densamma benäget sändas till Credos exp., Biblioteksgatan 29, Stoc k.
holm, under angivande av att bidragen gälla nämnda fond.
Credos redaktionskommitte.

JAN U AR I
rn. Torsdag. St. Henrik. Bisk. Martyr .
(Finlands skyddshelgon) - (St.
Knnt. Konung av Danmark. Mar_
Evang.
tyr.)
Onsclag. Oktavdag av menlösa bam�
20. Fredag. St. Fabianus ,o ch Sebastianus.
dag.
Martyrer.
'l'orsdag_ Vigildag till Trettondagen.
21. L ördag. S :a. Agnes, Jungfru, martyr.
Fredag Trettondanen. (Epiphania. He
I 22. Söndag. 'freclj e eftei• Treltondauen.
liga tre k, onungars dag.)
· 23. Måndag. St. Raymundus cle P,ernna
Löt'clag: Anclra dagen inom oktaven
forte, Bek.
efter Trettondagen.
Tisdag.
st. Timotheus, Bisk . Martyr.
:
24.
Söndagen inom oktaven.
25. Onsdag. St. Pauli omvänclelse.
Måndag.
Tisdag.
cla,g ar inom oktaven efter 26. Torsdag. St. Polycarpus. B isk. Martyr.
St. Johannes Chrysostomus
27. Fredag.
Onsdag_ I 'J'rettondagen.
B isk. Kyrkolär.
'l'orsctag.
28. Lördag. S :a Maria in Sabbato.
Fredag. Oktavdag till 'l'rettondagen.
29. Siincla!J. Fj ärcle efter Trettondagen.
L ördag. S t. H ilrurius. Bisk. Kyrkolär.
· (Högmässan St. Ansgar, Nor
Sönda!J. Andra efter Trettondarren.
denis Apostel.)
Månclag. St. Marcellus I. Påve. Martyr
30. Måndag. S :a Martina. Jungfru. Ma.rtyr.
'l'isclag. St. Antonius, Abb o t.
Onsdag. Cathedrn, St. Petri ,i Rom.
31. Tisdag. St. Petrus Nolascus. Bek.

2. Måndag. Jesu heliga namns fest.
3. 'l'isdag. Oktawlag av S. Johannes.
.l. Söndag. Nyårsdagen. ,l csu omskä1•else.

11.

5.
G.

7.

9.
10.
11.
12.
13.
H.
1::i.
16.
17.
18.
8.

dan omnäm,ncl av enstaka älclre kyrkofä
cler, kom elen likväl först tämlig·en sent till
allmännare använclning i västerlanclot. Xn
tla till i:·ram emot slutet av mecleltiden var
elen tekniskt ännu mycket ofullänclacl och
anYänrlcs väl enclast till dntonerancle vicl,
carnl ett m�·cket lmapphänrligl l cc lsaganrle
a \' ch orsången, Yarför elen också lrnrle si!l
plats i sj älva koret( som alltjämt ännu :ir
fallet i flera klosterkyrkor.) Vid elen mer
I i lltaganclo folksången flyttades elen till
sin nuvaranelP plats på en särskild läktare
över kyrkans ingång. Den första för kyrk
ligt bruk omnämnrl a org·eln möter oss, i
tlen ang. elsachsi slrn kyrkan. At' 757 skänkte
elen byzantinske kejsc1ren Konstan t.in Ko1pronymus konung Pipin en orgen, 8 om
b lev moclellen till en hel del orglar under
Karolingernas ticl ( en av de första för cl ö
men i Aachen ). Deras struktur var myc
ket enkel och ,k lumpig, utan p ecla l, sex
tum brccla tangenter, som trycktes necl mecl
tillhjälp av hela handen eller armbågen.
En gammal avbilclning från 1200-talet av
en orgel mecl 10 pipor visar, att till dess
h andhavancle två organister och fyra män
voro erforclerliga. En annan orgel (10-lrnn
drr tale t) i \Yincheste r mecl fyrahundra pi
por och 2G b låsbälgar forclracle 70 starka
män. I misslJru1, och överclri1f.t vid använ
clanclct av orgelmusik låg delvis grunden,
varför cle reformerta i Sohweiz, Hollanel
och Skottlanel alldeles b annlyste orgeln
från sina kyrkor, clärvicl ofta på b arbariskt
sät. l. förstörancle förefintliga, ur konstnär
lig synpunkt värelefulla orgelbyggnader.
S. N-lc
Li nlrnln Bl oms B okt.r. A.-B . Stockl1 01m 1922

Med piscina sacra hör ej förväxlas clet s. k .
s a c r a r .j u m , som även anviincles för
samma änelamål och som är en i marken
befintlig fördjupning skyeldad av ett lock
aysedcl att uppsamla beg,agnat vigva tten ,
tvättvattnrl vari kalkclukarna tvättas, askan efter uppbrända kultusföremål, dp
oelugliga h. olj orna o. s. Y. Sakl'ariet är
all tså till föl' att. förh indra ctL vanvördigt
lr nlrnntllancle oc,IJ lrn l'lkastanele JJlancl sopor
och skräp av Pil gång vigcla föremål. DPn
i-UrlE, La KFlrnn kämlc : rkc till våra m1va
ranclc Il i k t s t o l a r. Bikten skeclele clå
på ett mycket mer patriarkaliskt sätt.
:\!ännens bikt ägcle rnm vicl foten av alla
ret, många gånger så att tlen b i ktanc le lacle
s i tt h uvml i biktfatlcrns knä och clenne
f.l,yclllanele höll en flik av sin mantel för.
Kvinnornas li ikt skeelcle troligen Y,iel cance! 
l erna (korskranket) cmeelan för kvinnor
tillträdet lill själrn koret vat' (och allt
j ämt, tlät' så sko kan, ät') förbjuclet. Först
år 1512 omnämnes på synoelen i Sevilla
b iktstolar i vår nuvarancle form. O rg e 1 n är clet enela musikinstrument, som
av Kyrkan bl1ivit u ttryckligen approlJ erat
föt' litugiskt b rnk och rnrs använrlancle vi(l
guclstjänsten genom särskilela föreskrifter
b livit reglerat. Den fattas väl knappast i
någon kyTka, i ·vilken h ögtidlig guclstj änst
hålles (bortsett från några klosterorclnar,
vilkas regel icke tillåter elen, som
t. ex elen msprungliga b i rgittinerre
geln. )
I clel, påvliga kapellet samt i
grekernas oc,h orientens kyrkor har
elen iclrn vunnit inträcle.
Ehuru re-

