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Jtsu Du lcis mtmoria.
•O Jesunamn, din hågkomst lär
,elen högsta fröjd som hjärtat bär.
J11en ljiware än honung är
.att .vm·a Herran Jesllm när.

0 Jesus, du de Iwaldes fröjd
och luzld mot den som beder böjd!
,Ht söka dig gör själen nöjd,
Cttt finna dig, vCLd sällhets höjd!

.Så
,Cttt
Ej
,än

Sig fåfängt mödar tungCL här.
För jordisk mlln ej möjligt är
Cttt säga det blott Anden lär:
l'Ctd det är att ha Jesum kär.

ljllvt ej Jiimlen sjungCL kCLn,
bättre ton till jorden hann.
större skatt en tCLnke fCLnn
Jeslls Krist, sann Gzzd och man.

Gör bördCLn lätt, gör Iwmpen skön
och bliv i himlen själv min lön
0 Jesus, du vår salighet
i evigheters evighet.
lJr hymnen:

Jubilus de nomine Jesu, troligen författad på 1200-talet.
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HERDABREV AV BISKOP BRASK.
Johannes av Guds nåide Biskop
av Linköping till alla abboteir, dom
prostar, äTkediakoner, dekaner och
övriga prelater och domherrar samt
till ana de präster av regular- eller
sekularklerus, som innehava pre
ben:de eller a!ltartjänst, såväl kyrko
herdair som dessas ställföreträdare,
kaplaner, vikarier, klerker och
djäknar, vilka hava tjänst inom vårt
Linköpings stift. Vår faderliga kär
lek och häls1 ning i Herran.
Förvisso är det vår fasta tillför
sikt, att den lutherska sönd1:ing, i
vilken några i 1de kringliggande
landskapen utan betänkande hu
:vudstupa ha kastat sig, skall falla
på sin egen dumdristighet. Vilket
vi icke tvivla kommer att ske i
sinom tid" då Gud i sin mildhet skall
värdigas avvända från oss sin vre
des gissel. Förty han vredgas icke
till evig tid" han, vars barmhärtig
het är över alla .hans händers verk.
Ej heller skall han tillåta, att dle av
frrlärans stormar piskade vågorna
krossa den Kyrka, som han velat
uppbygga på den fasta klippan och
helga med så många tusen marty
rers blod. Ty hur skulle man kun
na tänka, att denna farsot kan bliva
av lång varaktighet, som återupp
väckt så många irrlfrror, vilka re
dan för länge sedan hava blivit för
kastade och begravna av katolska
Kyrkan och de heliga kyrkomötena
och som velat snärja Kyrkan, Kristi
. obesmittade brud, i en mängd styg
gelser.
Ty de som ärn anhängare av den
na sekt förvilla dle enfaldiges from
må hjärtan ni,ed allt sitt bullrande
tal. Dristigt vanhelga de det hdiga
mässoffret och i avsikt att avskaffa
detsamma sölrn de besudla det med
så skamliga ordl, att vi blygas att ens
nämna dem.
Kyrkans sakrament
ringakta de efter sitt godtycke. Den
kroppsliga fruktsamheten lovprisa
de till och med mera än det gamla
testamentets judar till den grad, att
de helt och hållet synas fördöma
jungfrulighetens renhet. Färden-

skull söka de öppna både munk
och nunneklostren, så att deras in
nebyggare skola få frihet att i strid
n11ed sitt kyskhetslöfte begiva sig ut
i världen och ingå äktenskap. Ock
så prästerna djärva,s ,dJe giva tillåtel
se att gifta sig. Med gudlösa ord
förkunna de, att vår korsfäste herre
Jesu K,risti och helgonens bilder ej.
längre hörn tålas. I synnerhet vilja
de förbjuda hans ärorika Moder·
jungfru Marias lovprisande, vilket
de stämpla som ett helgerån.
:Med 1största iver söka de göra allt
vad prästerskap heter förhatligt för
lekmännen. För att lättare kunna
göra sig av med dle andliga tillfoga
de dem sålunda skymf på skymf
och förfölja dem med det skamli�
gaste förtal. Dessutom bistå de
gärna konungm·, furstar och andra
höga herrar, vilka de mer än till
börligt är säga att man skall lyda,
också om de äro ovärdiga, för att
dessa må förkasta de· apostoliska
och av allmänna kyrkomöten stif
ta,dle förordningarna, som tillkom
mit under den Helige Andes ledning
för att man lättare skall kunna upp
fylla evangelii lag, och i stället efter
sitt godtycke förändra och förvirra
allt. Och under masken av en fri
het, vilken de kalla den kristna men ·
som snarare förtjänade namnet: den
lutherska eller ännu bättre den luci
foranska, föregiva de, att allt är dem
tillåtet, varför de i ,sin fåvitskhet
förakta såväl kyrklig som värMslig
lagstiftning liksom ock de kyrkliga
straffen. Boten, skärselden, synda
bekännelsen, bikten, liksom fasta,
tideböner, helgonens förböner, bön
för de avlid�ia och avlat förlöjliga
de som människopåfund, tomt gyc
kel och sluga knep för att hopsamla
pengar. Brinnande av iver att in
föra nyheter vilja de anting,en helt
borttaga all gammal kyrklig sed el
ler också förändra densamma efter
sitt gottfinnande.
Sålunda åstad!...
komma de allmän oordning, upp
muntra olydnad, söndra och splitt
ra, uppväcka buller och stridighe-
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ter och röra hop aHt mellan himmel
och jord ...
Sålunda kunna vi frukta, att den
na vådliga farsot ytterligare skaU
sprida sin s1nitta, så att till och med
de utvaldla skola synas vackla, isyn
nerhet som några, vars skyldighet
det vore att förhindra denna farliga
tygellöshet att rasa, låtsa som cle in
genting förstode. Därför kunna vi
drivna av nit för den sanna tron och
ay, vår herdeplikt icke längre ej låt
sas se och med tystnad förbigå den
na sak, då vi frukta, att annars få
rens blod skulle utkrävas av her
dens hand! och vi genom vår tyst
nad skulle synas delaktiga i allt det
ta ofog. Dessutom hava vi av den He
liga Stolen fått mottaga en särskild
uppmaning att stilla elen utbrutna
stormen och rätta oss efter elen
rättrogna Kyrkans bestämmelser.
Fördenskull besvärja vi eder alla
och envar vid vår Herres Jesu
Kristi hjärta och vid hans rättvisa
och fruktansvärda d:om och ,råda
och förmana ed1er faderligen i kraft
av vår myndighet som överherde,
i det vi bestämt och uttryckligen
bjuda eder i kraft av elen heliga
lydnaden:
För det fö1·sta, att I med fromma
ord och il'ägen bön andäktigt an
ropa d:en barmhärtige Guden om
hjälp, att han ville borttaga roten
till allt detta om:lla nämligen våra
synders myckenhet, och sålunda
huldrikt från oss avvända detta sin
vredes gissel. Desslikes att han
ville förläna de kristna furstarna
fred, styrka dem 1ned sin gudomliga
kraft och bevara dem i elen katol
ska trons endräkt, att d!e måtte kun
na ägna sina omsorger åt Kyrkan,
som blivit skakad genom alla dessa
stormar.
För det andrn, att I med särskilt
eftertryck och hälsosamma lärclo1
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mar uppmanen de troen:de, som. äro
anförtrodda åt eder vård, nämligen
alla och envm· såväl präster och
klerker som lekmän av båda kö
nen, att de visligen må taga sig till
vara för dienna lutherska smitta och
ick� på något sätt varken offentligt
. eller enskilt försvara eller lärai ovan
nämnda lutherska fära ej heller
mycket orda eller disputera om
densamma. I skolen varken själva
göra detta ej heller tillåta någon att
i edra kyrlwr, bostäder, församlin
gar eliler annorstädes att görai det
samma. Men så vitt som det är
möjligt förhindren detta, fasthållen
och bjuden andra att hålla fast vid
Kyrkans urgamla gud:stjänstord:
ning, som blivit införd av Kristi
helga apostlar och ·sedan fullkom
nad av kyrkofäderna under elen
Helige Andes ingivelse och därefter
fromt fasthållits redan under flera
århundraden av hela den kristna
världens endräktiga mening. Söken
ej heller att genom någon som helst
mynrcl!ighet bryta en kyrklig förord
ning eller att dristigt införa nyheter
ej heUer skolen I tillåta andra något
dylikt, närhelst det är eder möjligt
att förhindra det. Men om någon
i slöhet eller dorskhet skulle ring
akta denna: min faderliga förma
ning och i stället medverka till att
Kristi Kyrka sargas av en farlig
söndring, så 11ttala vi över honom
1ned förutskickande av denna kano
niska förmaning ett stard!igvarande
bann. Detta vårt brev skall i en
lighet med vår förordning uppspi
kas på ailla kyrko- och klosterportar
i vårt stift, så att ingen skall kunna
förebära, att han varit i ovetskap,
om något, som är så uppenbarligen
förkunnat. Givet i vår kuria i Lin
köping påskafton i Herrens år 1525
under vårt sigill.

Biskop Brasks sigill.
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CREDOS NYÅRSBREV.
Vid nyårstid händer det lätt, att
man stannar en stund på vägen och
ser sig tillbaka. För Credo ligger
det framför allt nä,ra till hands att
låta tankarna gå till årsskiftet 1920,
då det första numret av vår tidskrift
utkom. Vad vi då sade mn Credos
program upprepa vi alltjämt. Men
nä<r man har ett :både solitt och vär
defullt program för sin verksamhet,
utvecklas och fördjupas detta allt
mera under arbetets lyckliga fram
åtskridande. Vi vilja nu blott skär
skåda några av punkterna på pro
grammet av år 1920 i belysning av
det nya årets stigande sol.
Som Sveriges första och hittills
enda katolska tidning har Credo en
hög och svår uppgift, som vi trots
de ivrigaste ansträngningar blott
delvis kunna fylla. Tunga kännas
e.i minst de krav, som ställas på den
ensamme bäraren i nutiden av vårt
lands ursprungliga kristna trad'i
tion, som vill bygga vidare på den
vördnadsbjudande
byggnad
av
kyrklig kultur, som reste sig i Sve
rige 830-1527. Credo vänder sig
ju »framförallt till våra svenska ka
toliker » , och är icke blott alltigenom
katolsk utan också alltigenom
sviensk till sitt väsen. Också denna
årgång visar detta. I vårt lands .
kyrkliga väorld härskar just nu en
kvav vindstilla, som förebådar ett
annalkande oväder. Ingenting har
på sista tiden hänt, som särskilt på
kallar uppmärksamheten. Därför
vända vi oss i stäHet till forntiden

och minnas 1520-talets skakande
kyrkokamp, som genom detta åJrets
begynnande minnesfoster får n y ak
tualitet. Sålunda höra vi redan i
januarinumrets början liksom ett
eko från stridstiden för 400 å r 'se
dan i den imponerande östgötabis
p en Hans Brasks gripande manings
ord till sin hotade hjord. Sedan
komma vi i varje nummer av Credo
1923 att ägna några sidor åt den
kyrkliga åskådning, som under fyra
århundraden varit normgivande för
svensk protestantism. Det blir in
gen mindre än Olaus Petri, som un
der innevarande år står i medel
punkten för vår uppmärksamhet.
Också på flera andra sätt vilja vi
under årets lopp upprätthålla en 1e
. vande föi:bindelse med både forntida och nutida svenskt kulturliv.
Redan vid starten år 1920 kunde
vi säga: )) Vår tidskrift vill dessutom
icke endast vara en svensk utan ock
så en skandinavisk tidning. )) I en
lighet cfä.rmedi ha vi upprepade gån
ger framhållit det oupplösliga sam
bandet mellan katolsk tradition och
fornnordisk, särskilt isländsk odling.
Och vi ha ,ej försummat något till
fälle att verka för ett · intimt och
systematiskt samarbete med · ))våra
skandinaviska grannfolk)) . Den ka
tolska skand'inavism som vi häTmed
velat. tjäna har under, . de sista åren
kraftigt utv:ecklat sig. Från alla
håll fäckas oss ivriga händer. Den
energiska »Kaitholsk Klub » i Kö
penhamn arbetar oförkutet för
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skandinavisk sam.verkan, dess unge
isländske sekr, eterare betraktar · den
na programpunkt som både en hu
vudsak och ,en hjärtesak. Norges
nye biskop vill arbeta i samma rikt
]]ling, foder Kjelstrups Stockholms
besök under sistlidne höst verkade
som ett kraftigt skandinaviskt hand
slag. Om icke alla tecken bedraga,
kunna vi redan under den närma
ste f.ram:tide1i hoppas på den lyck
liga utvecklingen av ett ordnat ka
tolskt skandinaviskt samarbete i .
olika former. Det är intressant att
iakttaga hur mycket mera elen me
deltida unionstidens Kyrka också i
nutiden intressena· sig för en ge
nomförd skandinavism på det kyrk
liga området än de till sin trista iso
lering ständigt återvändande prote
stantiska samfundlern i Sverige, vil
ka endast sällan och sporadiskt ut
rättat något för det skandinaviska
samarbetets sak. Uppmuntrad så
väl av våra högsta kyrkliga aukto
riteters giUandle som av den sköna
genklangen från det katolska Dan
mark och Norge vill Credo också
fram,edes verka som en den kyrk
liga skandinavismens outtröttlige
häroM.
Också en tredje programpunkt
kunde i detta sammanhang · fram
hållas, fastän den är så självklar,
att vi förut ej ansett nödigt att sär
skilt påpeka den. Vi måste sträva
efter en välgöi·ande och frukthäran
de allsidighet i våra förbindelser
med utlandet. Hur beklämmande
verkar ej det andliga och kulturella
beroendle, i vilket såväl våra stats
kyrkliga som frikyrkliga la]]ldsmän
just på grund av sin ensidiga orien
tering kommit att stå, de förra till
Nord-Tyskland, de senare till den
lägre ky,rkokulturen i England
Amerika ! Hur befriande är det icke
att få tillhöra en Kyrka, som verkar
i hela världen och öppnar dö-rren
ti�: :md'lig förbindelse med! ·
tnest
skilda länder på jorden utan att
samtidigt tvinga oss in i något plåg
samt kulturellt beroendeförhållan
de! Vi tillhöra ju sa:mma katolska
Kyrka, som under medeltiden både
verkade för ett närmande mellan
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Nordens folk och möjliggjorde en
verkligt allsidig förbindelse mellan
dem och de stora europeiska kultur
länderna.
Det var ,en stor glädje för Credo
att i förra årets julnummer kumia
offentliggöra de hälsningar, som
sänts oss både från Englands pri
mas och från framskjutna n1.ed
lemmar av det franska och polska
episkopatet. De vittnade ju välta
ligt 01i1., att man också därute i stora
världei1. ännu har minne av de gam
la föreningsbanden och sinne för
vad denna fornhela tradition bety
der för nutid och framtid. Med iver
vill också Credo fortfarande sträva
eHer att utveckla dessa förbindel
ser - djupt betydelsefulla för hela
vårt arbete. Genom vår nye aposto
liske vikarie få vi värdefull kontakt
med det katolska Bayern. Men ock
så i västra Tyskland räkna-r Credo
hängivna vänner, varibland en t. o.
m. har prenumererat på vår tidning
för över 10 000 mark, ett manande
exempel för försumliga svenska ka
toliker, som ännu ej kunnat fö1,må
sig att offra ens tio kronor för den
goda saken.
Det är emellertid icke blott från
de stora kulturländerna, som vi
kunna få nya impulser, uppmunt
rande hjälp och stöd. Ej mindre
värdefull för oss skandinaver är en
vänskapsfull kontakt med' andra
mindre europeiska, stater, vilka leva
under liknande förhållanden som
vi själva. Här är det särskilt Hol
land, Belgien och Schweiz, som
tränga sig fram i minnet. 1 Hol
land är redan hänförelsen stor för
vårt katolska arbete i de skandina
viska länderna. Belgiens katoliker
börja även alltmer att intressera sig
för dets·amma, och man har all an
ledning att hoppas att också det på
sista tiden så starkt missionsintres
serade katolska Schweiz skall •rikta
sin uppmärksamhet även på det
starkt hjälpbehövande Norden. Sitt
centrum har a,rbetet på Skandinavi
ens omvändelse till fädernas tro
som bekant i en av Europas allra
minsta stater, storhertigdömet Lux
embourg, där det bekanta henedik-
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tinerklosh'et Clervaux är beläget. Vi
hoppas under loppet av detta år
från initierat håll få mottaga en ar
tikel om denna här alltför litet kän
da medelpunkt i den stora böneför
eningen för Nordens omvändelse.
I förra årets nyårsbrev nämnde
vi för första, gången ett företag,
som borde vara föremål för alla vå
ra vänners livliga intresse. Det är
Cl'edos Fond, det ekonomiska
gnmdviHkoret för vår tidnings lyck
liga framtid. För,e årsskiftet hade
den stigit till 7 000 kronor. Om den
verksamt understöddes så mycket
som den förtjänar, skulle det ej
dröja länge, tills vi kunde hinna upp
till en summa på 10 000. Också i
utlandet har man börjat intressera
sig för C1,edos Fond. Vår outtrött
lige vän pater Andreas Metz har i
den
holländska tidskriften Het
Schild i de vältaligaste ordalag an
befallt vår tidning till sina lands
mäns h1ti,esse, vilket också visat sig
på vår bidraigsförteckning i förra
årets decembernummer.
Även i
Frankrike g,er sig intresset för vår
verksamhet uttryck i verksamt un
derstöd. I själva Versailles har
Credo nu en liten bankbok, som vår
t rofaste Pere Hery gör sitt bästa att
fylla
med imponerande siffror.
Grundplåten, 370
francs,
har

skänkts efter ett föredrag av Perie
Hery av lärjunga•rna vid två katol
ska skolor i Evr,eux. Det är sålun
da normandisk ungdom, som först
av alla i det katolska Frankrike
skyndat att bispringa de betryckta
trosf.ränderna i fjärran N nrden - i
N ormah'die har man ännu, fastän
över 1,000 år ha förflutit sedan
Gånge-Rolfs dagar, en livlig känsla
av sambandet med de skandinavi
ska länderna. Dessa glädjande 1iy
,heter borde nu också sporra oss att
ivrigt fortsätta på den inslagna vä
gen och med förenade krafter byg
ga vidare på den för tre år sedan
grundlagda byggnaden: CJ'eclo, l(a
iolsk Ticlskl'ift.
,, Se, en såningsman gick ut att så
sin säd. ,, Med tacksamhet mot
Honom, som allena giv,er växten, se
vi tillbaka på den välsignelse vi re
dan fått mottaga. Och med hopp
fullhet blicka vi in i f:ramtiden. Till
och med under den kalla snön gror
den goda säden, och när vinterns
vita band smält undan, stå fälten
redan gröna av spirand'e brodd.
Uppresningens dag skall komma
förr eller senare. Alla dem som in
tressera sig för tidningens framtid
önskar Credo av hjärtat
ETT GOTT NYTT ÅR.
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1lilllU'iKJI
ÖUtC · btt• gåttg1tt1•Httt,

Det sist förflutna året har såsom.
de näst föregåe:µde gått i osäkerhe
tens tecken. VäiriJ:dskriget har varit
·s åsom _en fruktansvärd sjukdom för
mänskligheten, och det har såsom
,e� sådan fordrat en lång 11ekonva
lescenstid, vilken ånnu långt ifrån
är avslutad. Osäfora ekonomiska
förhållanden verka föi•lamande.
Också den politiska situationen är
mycket invecklaid. Bakom konflik
terna mellan folken ligga inre svå
TigheteT hos de olika nationerna.
Och den djupast liggande grunden
till folkens soTgliga öde för närva
.JJ.'ande är lögnens och kärlekslöshe
tens ande. Följderna av dessa kraf
ters verkan har blivit gränslös nöd
i många länder, framför allt i Ryss
land,
Tyskland', Österrike och
Polen.
I denna tid, da allt synes flyta,
.är dlen katolska Ky,l'lrnn den e11da
fasta punkten. Hennes roll i kam
pen mot tidens onda är given, eme
·dan hon ensCLm förmår upplysa
människornas förs1ånd med den
1·enC1 sCLnningens klarn ljus och upp
värma deras kalla hjärtan med den
gudomligCL kärlekens eld.
Åt \Sådana tankar gav Benedic
tus XV uttryck i det tal, varmed han
julaHonen 1921 besvarade kardina'l
kollegiets välgångsönslmingaT för
-d!et kommande året. Särskilt fram
höll han betydelsen av de stora ju
bileer, som Ky,rkan ägde att fira
under år 1922, vilka vore ägnrude
:att förlänga och fördjupa intrycket
:av dem, som hon högtidlighållet, un
·der det förflutna år- et. Bland de
1ninnesfester som På ven framföl'
ant pekade på, märktes 300-årsmin
net av d�n hel. Filips av Neri, den
hel. Ignatius' av Loyola och den hel.
Theresas kanonisation och av den
hel. Frans' av S ales död. Benedic-

tus XV yttrade bl. a . : » Det är lätt
att förstå, att 300-årsminnet av ka
nonisationen av jungfrun från Avila
och av hjälten från Pampekma skall
giva kyrkan medel att förnya och
förstiirka den maning, som. hon det
ta år riktat föl sina söner, att följa
'det änglalika ljuset' från den san
na läran, ,silken utbreddes av patri
arkeri- från Gusman. » Minnet av
dessa helgon och av den hel. Fram,'
av Sa1es, vilka •ej hadle kunnat vin
na de heligas krona, om de icke
hade varit upptända av den mest
brinnande kärlek till Gud och nä
stan, vore också äguat att förstär
ka den maning till ve11ksam kärlek,
som givits av 700-årsjubileet av in
stiftandet av den hel. Frans' av As
sisi tredje orden.
Kyrkans roll att i en politisk och
andlig osäkerhetstid sådan som vår
verka lugnand!e och stabiliserande
har under det flyd'da året hl. a. ta
git sig uttryck i talrika maningar
från Påven och många biskopar att
bekämpa folk.hatet och arbeta för
en idealis1isk och realistisk freds
värnlighet. Genom rika gåvor till de
nödli,dande inom de mest skilda folk
och ofta upprepade inskridandlen
till förmån för lidande nationer har
Påven även under det gångna året
så vitt det stått i hans makt sökt
lindra krigets oiycksaliga följder.
Sedan förra årsskiftet hal' Kyr
li.an gjort en svål' förlust, i det att
vår Helige Fader Benedictus XV i
slutet av sistlidne janua•ri helt plöts
ligt kallats hädan. I hela den lrn tolska världen och långt utanför
dess gränser var sorgen djup och
uppriktig.
Under världskrigets
skräckfyllda år frmnstod ,den bort
gångne Påven som en fridsfurste.
Han ställde påv,edömets maktresur
ser och en fullåndad diplomatisk
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skicklighet i folkförsoningens tjänst.
Med rätta har han blivit kallad en
de fattigas, de lidandes och de för
trycktas fader. De vid underrättel
sen om hans död från alla håll in
strömmande budskapen om_ sorg
gåvo ej blott uttryck åt folkens
vördnadsfulla respekt för den döde_
Påvens personlighet utan voro ock
så ett tecken till att man gillade
hans politik och att man önskade,
att den måtte for,tsätta,s.
Den nye Påven Pius XI har låtit
världen förstå, att han ämnar gå i
sin företrädares fotspår. I sitt svar
på den vid Vatikanen acforedite'rade
diplomatiska kårens lyckönsknin
gar till hans tronbestigning yttra
de han bl. a . : » Det är med: ett sär
skilt förtroende, som Vi mottaga
edra hyllningar och edra välgångs
önskninga1J: föl' fullföljand!et av det
stora verk för vädclsfredens åter
ställande, som varit det stora och
härliga målet för Vår så djupt sak
na.de föteträdares politik. Vi veta
genom en lycklig personlig erfaren
het, att en diplomatisk kår sådan
som den Vi hava nöjet att se om
kring Oss kan bidraga till ,,ärlds
fredens återställande, som är alla
folks längtan» . I denna upphöjda
statskonsts tjänst stället Pius XI
en av djup och ,,idsträckt humanis
tisk och framför a,llt historisk lär
dom stödd och i många svåra värv
bepröva:cl dipJ.onmtisk skicklighet.
Med anledning av ,den internatio
nella konferensen i Genua sände
den Helige Fadern ,ett brev till äeke
biskopen i denna stad, i vilket han
bl. a. yUrade: » Om efter det Röda
Korsets vackra valspråk : 'Inlrer
arma caritas' den lrnishm kärleken
bör härska t. o. m. under vapnens
dån, hur mycket sannm'e bör ick·e
de1ina regel vara efter vapnens ned
läggande och fredens underteckqan'"
de, så mycket mer som hatet mellan
folken, detta sorgliga arv efter kri
get, också verkar till de segran: de
folkens skada och för hela världen
förbereder en olycksbådande fram
tid. Man bör icke glömma, att fre
dens bästa skydd ej är en skog av
bajonetter utan förtroende och öm-

sesidig vänskap. Om man från kon
ferensen: vill utestänga ej blott var.i�
diskussion om de redan slutna för
dragen men också om de ålagda
skadestånden,, synes detta icke böra
hin:dra senar, e utbyten av synpunk-.
ter för att för de besegrade under
lätta ett ,snabbt uppfyllande av de
ras förbindelser, vilket slutligen
slmlile leda också till fördel för
segrarna. ))
I Italien har ett hjärtligai,e förhål
lande inträtt meJilan - Vatikanen och
statens representanter. Det har vi
sat sig på många sätt, bl. a. vid! Be
nedictus XV:s död, då äv,en r, ege
ringsbyggnaderna flaggade på halv
stång, vid det belgiska kungapaT.ets.
besök vid V atikanen, d å det hämta
des i påvliga vagnar, vilka mellan_
led av skyldrande itailienska solda
ter foro upp till det påvliga palat
set, och vid den sto1ra procession,.
som för att fira minnet av den hel.
Filip_ av Neri med fanor och stan
dar och all annan kyrklig prakt
mellan oräkneliga folkskaror tåga- de genom Roms gator.
I ,ett tal i senaten har den italien
ska undervisningsministern S. Anile
framhävt betydelsen av det nya ka
tolska universitetet i Milano och ut
talat som sin �nening, att naturve
tenskaperna, ej kiunIJ'a ge något svar
på den brännande frågan om målet
för vårt liv och hur vi ),kol1a nå det.
Han kunde icke finna· någon abso
lut motsättning mellan tanken och
tron. Men vetenskapen och religio
nen hadle en gemensam - fiende�
okunnigheten. Så fördomsfritt har
förra året ·en liberal minister i Ita
lien uttalat sig. Bland and:i;a tec
ken på större försonlighet mot Kyr
kan kan nämnas, att den italienska
regeringen begäirrt anslag för att un-
derstödja den katolska 1nissionen i
de italienska kolonierna och intres
s-esfärerna.
I Belgien har folket genom utgån
gen av valen till parlamentet vid
slutet av år 1921 visat, att det inte
vill ha någon revolution. Valens.
resultat ha111 Märkt auktoriteten och
bildat grundval för en ny regering.
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i vilken insatts 6 katoliker och 5 li
]Jeraler.
I Frankrike har under det gångna
å1<et den återupprättade förbindlel
sen mellan republiken och VatJilrn-,
nen burit sina första frukter. På
,det religiösa området ha lugnare
förhåH'arndlen irnträtt. De radikala
ha i allmänhet visat sig mindre hät
· s ka mot Kyiiikan. Vissa ordnar ha
kunnat återvända och gamla kyrkor
ha åter taigits i anspråk för den ka
tolska kulten, t. ex. den gamla hel
.:gedomen på Mont Saint Michel. I
en kungörel1s,e av den 2 mars 1922
har Pius XI givit Frankrike som
särskilda fötrebedjare i himlen den
heliga Jungfoun och den hel. Jeannie
, d'Arc. Denna ljusare tavla har
dock även sina skruggsidor. I flera
·.stift råder ,en svår prästbrist, den
-sjunkande nativiteten ä, r en natio-nell fara av allvarligaste slag, och
de katolska skolorna behöva större
säkerhet och frihet. Sådana frågor
'behandlades vid de franska ärkebi
·skoparnas och lm1,dinalernas års
konforens i Paris. Med klarhet
framhöllo de församlade kyrkofur
starna, att endast ett mer samvets
grant eftedevande av religionens
hud kullde säkerställa fosterlandets
framt�d.
I Spanien har det kyrkliga 1ivet
u nder det förflutna året fått enhög
tidligare prägel genom de minnes
festm, som firats med anl,edning av
d e stora ,spanska helgonens, den hel.
Ignatius' av Loyola, den hel. Frans
Xaviers och den hel. Theresas ka110nisation. Över hela landet har
förts en livlig propaganda för den
katolska pressen, och biskoparna
lm satt i gång ett » socialt korståg »
i syfte a,tt hjälpa de katolska ail·be
tareföreningarna och de katolska
:skolorna att få pengar för att sprida
upplysning om katolikernas sociala
l)likter.
Det katolska Syd-Amel'ilrn har fi
Tat hundimårsminnet av den beröm
d e statsmannen' Garcia Morenos fö
delse. Han var p1,esident för repu
])liken Equaidor och har av Leo XIII
kallats » en strids man för den ka
tolska tron » .
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I de latinska länderna i Europa
och Amerika ha protestantiska sek
ter i synnerhet från Nord-Amerika
u nder krisåren efter värMskmig,et
drivit en ofta underjordisk protes
tantisk propaganda.
Understödda
av rika penningemedel ha de under
ett falskt sk,en av välgörenhet sökt
vinna proselyter.
I Tyslclcmd har Kyrkan visat en
förvånande makt att hålla sin ställ
ning och finna ,sig tillrätta med de
nya förhållandena.
Efter många
protestant,ers mening ä,i, det den ka
tolska Kyrkans starka organisation
och moraliska kraft som under de
svåra nödåren räddat Tyskland att
faNa i kommunisternas och !bolsje
vikernas händer. På katolikda:gen
i Miinchen uppträdde km1dinal
Fauföaber kraftigt både mot dessa
civiilisationens fiender och mot dem
som med' brottsliga 1nedel tjänade
reaktionens rnk, t. ex. Erzbergers
mördar, e.
Liksom i Rrankrike har även i
Tyskland den konfessionella skolan
och den katolska pressen varit före
mål för biskoparnas omtanke.
Den tyska centern har beslutit att
mera betona sim karaktär av ett po
litiskt nationellt sammngsparti för
de samhällsbevarande elementen
och att skjuta sin konfessionella
karaktär mera i bakgrunden. Beslu
tet har motiverats därmed, . att de
allvarldga faror, i vilka Tysfoland nu
befinner sig, tvinga till en förenk
ling av pmtiväsendet och en fast
sammanslutning av de medborga1'e
av alla samhällsklasser och konfes
sioner som vilja arbeta för det ge
mensamma fädernesiandets pånytt
födelse och lyckliga framtid.
I Schweiz har Mgr. Besson, bi
skop av Lm1sanne och Geneve, till
sina stiftshor riktat en vairning att
· rösta för det förslag om hög förmö
genhetsskatt, s om av regeringen
underställts allmän fofäomröstning.
Biskopen säger däri, att Ky,rkan ,ej
blandar sig i rent politiska angelä
genheter, men att det är hennes
plikt att upplysa , die troende, då fos
tertlandets väl och moralens heliga
ste principer äro hotade. Det iir ej
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av staten: utan av Gud, son1 männi
skan fått räUen att besitta egendom.
Om detta skatteförslag skulle an
tagas, skulle · förtroendet för rättvi-.
san märkbart minskas, industrien
skulle födamas, sparsamheten för
svinna och landet snart bli utarmat.
En skatt som den föreslagna sk uUe
vara en ren konfiskation, och de'n
måste som en sådan tillbakavisas av
det lrnistna sanwetet. Mgr. Bessons
lwev slutade med orden» »Det är
eder plikt att rösta. Det är eder
plikt att rösta nej. Må Gnd bevara
vårt land! »
Den 8 jarnuari 1922 ratificerades
ffö,drraget mellan England och Ir
land. Med anled�1ing därav sände
Benedictus XV ett teleg:ram tiJil ko
nung Georg V, i vilket han varmt
lyckönskade den engelske suverä
nen att ha arbetat för detta stora
fredsverk.
I Skottland har det förflutna året
varit myckiet gynnsamt för den ka
tolska Kyrkan. I Glasgow, där det
vid mitten av 1 700�talet inte fanns
en enda katolik, fi111ns nu över en
halv million. Och i hela landet går
utvecklingen i samma riktning.
I England har den sista Catholic
Directory visat, att under det att
andra konfessioner fö,rlora terräng,
den katolska Kyrkan alltjämt gör
regelbundna framsteg. Den aUmän
na opinionen blir allt gynnsammare
för henne. Efter Pius XI :s tronbe
stigning ha, tidningarna mycket ta
lat om honom. » Churc Times » har
b erömmanide yttrat sig om hans om
fattande lärdom, harns stora språk.
kunskaper och hans modiga håll
ning
vid bolsjevikinvasionen i
Polen.
Genom världskrigets utgång har
den katolska expansionen i de sla
viska länderna blivit mer aktuell.
Den ryska kyrkan är i full upplös
ning och förföljes på det grymmas
te av bolsjevikerna. Hennes skat
ter rövas, och de präster och bisko
par som sätta sig till motvärn dödas
eHer lanclsför,1isas.

Även i den frun11'e 01·ienten sön
derfaller den grekisk-ortodoxa kyr
kan. Dess bekännare i Turkiet ha
nyligen biMat en eg,ern turkisk
landskyrka och ha uppsagt patriar
ken i Konst,antinopel tro och lyd
nad. Palestina hrur även under det
sista året varit föremål för mycken
oro från katolskt håll. Den Heliga
Stolen har där resolut uppträtt mot
judarnas allt för långt gående an
sp,råk på övervälde.
I hela Österlandet, ej blott bland!
de olika kristna ,bekännarna utan
även bland judar och muhammeda
ner har påvedömets prestige stigit.
Därom vittnar inskriften på den
staty, som på icke-katolikers initia
tiv och genom deras subskription i
Konstantinopel rests över Benedic
tus XV: »Åt väddstragediens store
påve, B enedictus XV, folkens väl
görare utan avs1eende på nationalitet
och religion, - Österlan:det. »
Under det gångna år:et har Kyr
kan också ägnat ·stor uppm.ärksam
het åt missionen. I sitt jultal år
1921 uttryckte Benedictus XV sin
förhoppning·, att missionen under
det kommande året skulle bli popu
lär bland diet katolska folk:et, och att
det skuUe uppfyllas av en s ann mis
sionsanda. I Rmn har en internatio
nell konforens hållits av prästerslrn
pets
mis.sionsförening, vmiunder
kardinal Laurenti i ett utmärkt tal
visade, hur betydels1efullt det är, att
prästerskapet ivrar för missionen.
På flera andra stäHen, t. ex. i Bur
gos i Spanien och i London ha ka
tolska missionskong1\esser ägt rum.
Nya katolska m1ss10nssieminarier
ha även grundlagts, t. ex. i Neapel
och Quehec.
Vår tid har jämförts med folk
vandringens århundraden efter det
romerska rikets sammanstörtande.
Skall även på den moderna världs
katastrofons brända tomter Kyrkan
bli moder för en pånyttfödd mänsk
lighet?

B.
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SVENSK KYRKOKRÖN IKA 1 922.
Liksom i individens så växla ock
i samfundets liv på yttre händelser
rika och fattiga år. Vm· 1921 för
katolska Kyrka;n i Sverige ett stri
dens år, då den under några måna
der blev föremål för hela nationens
livliga uppmärksamhel, kan 1922
1;älmas till de i yttre avseende tysta
ruren då väl mycket kan ske och
förändras - i det fördolda.
1922 blev för katolska Kyrkan i
Sverige biskopsskiftets år. Är Sve
riges historia dess konungars histo
ria, kan med lika fog sägas, att den
svenska katolska missionens .·histo
ria är dess ledaTes. ÄNrnbiskop
Bitters herdatid har varit ett käl'le
kens, zzppoffl'cmclets apostolat. Gö
rande väl intill det otroliga; i besitt
ning av en faderlig godhet, som icke
tyckts veta av några gTänser, står
han fö_r oss som kärlekens apostel i
den svenska missionen. Hans, djup
gående förståelse för vår nationella
egenart har varit en av hai1s yp
persta prydnader, och den livliga
kontakt med svenskt kulturliv, · vari
han under sin långa ibiskopstid
städse stått, har för missionen va
rit av oskattbart värde. Att i vårt
ärkeprotestantiska :1and urnder 3.7 år
leda · en katolsk mission måst, e be
tecknas som en heroisk gärning. En
börda, som andTa nekade att påta
ga sig·, lmr Ärkebiskop Bitter burit,
och riktigheten i det vittnesbörd,
som om honom fällts, att, när han
nu lägger bördan ifrån sig, man för
visso kan säga, att han burit den un
der den svåraste sträckan och burit
c�ei1 till en avgörande punkt, skall
säkerligen av framtidens händelser
kraftigt bekräftas.. Omfattande,. om
djup kärlek och tillgivenhet vittnan
de voro därför också d:e hyllningar,
som under årets· senare del på fler
faldigt sätt bragtes · den avgående
överherden. Under det år, som nu
ingått skall en ny, högtförtjänt man
intaga Sveriges katolska biskops
stol. Budskapet om Biskop Miillers
framgångsrika livsgärning och upp
höjda personlighet har gått före ho1
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hit, �ch vi bringa honom. våra
vördsamma, av hjärtat gående vä·l 
gångsönskningar i orubbligt med
vetande om att den heliga stolen
skänkt oss den · ledare, som befun
nits sä1;skilt skickad för vårt land
och vår missions nutida uppgifter.
Ett första · initiativ till praktiskt
katolskt-skandinaviskt
samarbete
har · under året tagits, i det att en
norsk prästman, pastor Karl Kjel
strup, på anmodan av S :t Ansgars
sals föreläsningsnänmd kallats till
Stockhohn att här föreläsa om ka
t9Jska Kyrkan i Norge. Den entuoch förståelse, varmed hans
.
. sia.sin
föredrag mottogs, och de känslor,
som. under den personliga sam.varon
med honom under hans vistelse i
'Sverige kmmno till uttryck, visade
hur djupt rotfästad skandinavismen
i själva verket är. Förvisso öppna
sig härutinnan vida framtidsper
spektiv, och inom det närmaste de
oenniet skola vi säkerligen få se ett
intimt skandinaviskt samarbete för
verkligat. Nordens katoliker behö
va varandra, och våra gen1ensam.
ma stolta minnen förpliktiga.
Under årets sista månader lycka
des man å motstånclarehåll få till
ståncli ei1 p'resspolemik angående
förment katolsk propaganda. De
skyldiga: angåvos denna gång vara
vår[)._ Elisabethsystirar, som under
många år här i landet utfört sitt
tysta, plikttrogna arbete i den krist
liga kärleksverksamhet,ens tjäns,t
och vmmit allmänhetens odelade
förtroende, vilket i detta samman
hang åter offentligt bekräfrf:ades.
Den närmaste anledningen till an
greppet var, att tre icke-katoliker i
Malmö stadsfullmäktige väckt mo
tio!1 0111 ett komm'unl:llt anslag åt
Ehsabethsystrarna i samma stad
som ersäth�ing för betald främlings
skatt. Akt10nen, som sattes i gång
med stor apparat, rann fullständigt
u_t i sanden . - . och det hela föll på
sm egen orimlighet. Försöket var
ett led i den skrämseltaktik, varav
man å vissa håll i Sverige t ydligen
110111
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väntar sig mycket i kampen mot
gan varit ett med intresse debatte
katolsk åskådning. Allteftersom ti
rat ämne. Ett genombrott har för
visso skett, vars verkningar säker
den går, skola förvisso förväntnin
ligen skola bliva av grundläggande
garna härutinnan allt mindre och
mindre infrias; Metoden kan en
och bestående värde.
dast vara av temporär · betyqelse ;
Värd att uppmärksamma är den
förbindelse, som under året knutits
den svenska nationen är alltför kul
mellan den lutherska kyrkan i Sve
turellt högtstående för att i längden
låta sig - skrämmas. Från ledan
rige och den anglikanska högkyr
kan. Skall denna förbindels·e bliva
de protestantiskt-teologi,skt håll ut
av praktisk betydelse och ej blott
dömdes också tillvägagångssättet
och karakteriserades som just det
visa sig vara en tom ges,t , måste
detta innebära, att de båda kyrkor
sätt, varpå eventuell katolsk propa
ganda icke bör bemötas.
na skola bringas, i intimare kontakt
med varand!J:l'l
Hur djupt in.
än hittills, vil
�ripande i nu
svenskt
tida
ket för svenska
tankeliv Äl'lrn
kyrkans
vid
biskop BiUers
kommaride kan
Inlaga till Skolmedföra en ut
översltyrelsen
veckling i mera
varit, framgår ·
decidfaat hög
av det stora an
kyrklig
rikt�
tal.skrifter, som
ning. Ingåen
de, förståelse
från protestan
fullt studium
tiskt håll under
året utgivits i
av anglikanskt
syfte att belysa
kyrkoliv
har
den principiella
visat sig hava
den
följden.
skillnaden mel
lan katolsk och
Av det ärevör. diga anglikan
luthersk livsska kyrkosam
uppfattning.
fundet har den
" Evangeliskt
luthersl�a rikt
och r01nerskfo
ningen förvisso
av professor:. G.
mycket att lära.
Aulen,
,,Rom
*
Witteneller
*
Biskop Jolwnnes Muller.
·berg ", av skån�
*
Apostolisk Vikarie för Sverige.
ska . universitetslärare och prästmän, " TrosEtt stilla år har gått till ända innehållets betydelse, en vidräkett år fyllt av undrande förväntaI1J.
Vi hava känt oss stå vid! gränsen till
ning med Rom » , av professor
C. G. Santesson, översättningsett nytt skede i vår missions histoverket ,, Medeltidens kristendom i
J'ia. En ny biskop betyder ett nytt
nutiden", ,,Bland nutida hugeskede, diet har ,erfarenheten visat. Med fast tillförsikt till Guds
notter och jduiten av d :r Lynåd blicka vi framåt - med varma
dia Wahlström förtjäna att nämnas
som någr:r ,exempel härpå; och inhjärtan och glad hoppfullhet gå vi
om ett f1ertal kulturella och politiska
att möta vår nye överherde.
förenfogar har den romerska fråEdvin Sandqvist

13

NYTAARSHILSEN FRA NORGE.
om det katolske bispeskifte. Og
Da ,ieg fik elen venlige anmocl
alle, ialfakU var mrdtagelserne faa,
ning om at sencle Credo en kort be
omtalte saken med udelt sympati.
retning om de vigtigeste begivenhe
D ette var selvfolg,elig srerlig tilfrel
ter i Norges katolske verclen i aaret
det med de politiske blade, som· her
1 922, satte jeg mig straks til skrive
i N arge ialmindelighet er rosv,rerd�g
bordet ; ti jeg vil saa umaatelig gjer
110itra!e i religiose sp0rsmaal. Men
ne nyde tjenester til Credo, som · er
heller ikke de rent religiose blade
blit mig en kjrer ven, siden tidskrif
tm,de forbigaa begivenheten i taus
tet for et par am· siden begyndte at
flette ,�li e traade, som skal gjore
het. Det eneste kristelig, e ( d�tte
ord her tat i engere betycl1ning } dag
baandet mellen katolikerne paa
blad i hele landet, )) Dagen " , holdt
begge sider av Kjolen altid sterkere.
Men fristen, De satte mig, yar lov
si:n e J::eseire vel ajour med alt, hvad
lig kort, og derfor maa De selv ta
der stod i forbindelse med den gam
brorparten av skylclen, dersom den
le biskops avsked! og ,eten ny, e s an
folgende oversigt blir i hoi grad
komst og tiltr.redelse av embedet. De
kortfattet og ogsaa ellers meget
storre· blacle, speciellt i hovedstaden ,
ufuldstrendig.
bragte ,de to, biskopers billeder, en
D en vigtigste begivenhet for ka
k, elte enclog flere gange, med tildels
toHkerne i Norge i det Herrens aar
lange beskrivelser av de gu<lstjene
1 922 har naturligvis bispeskiftet vre
steir, som blev holdt i St. Olavs kirke
ret. Efter 35 aars virksomhet maat
anledning av bispestavens over:.
le hs. l10irerw.erdighet biskop Fallize
gang fra gamle til nye luernclier.
paa grund av stadig sykelighet nedf-
" Aftenposten» her i Kristiania, lan
lregg'e hyrdestaven, og efter en tem
dets mest uthredte blad, og av kol
melig lang og - som man nok kan
lega-er tit latterliggjort for smartnes
forstaa - overordentlig. sp::enden
i 1reklameveien, fandt det opportunt
at meddele sine J::esere, at det var
de ventetid fick hrun som efterfolger
mgr. Johannes Smit, dr. i teologi og
det forste blad i Norge, som bragte
bibelvidenskap, holl.rencler av natio
biHedet av -den nye katolske biskop.
nalitet, og ved utnre,,nelsen til apo
Vort katolske blad " St. Olav " , som
stolisk vikarius for N orge og Spits , kun kommer ut eh gung om uken,
bergen professor vecli elen geistlige
kan selvfolgelig ikke med hensyn til
hoiskole i Rysenberg i erkebispe
nyheter konkurrere med et bfadt,
dommet Utrecht. Jeg forbigaar alle
som utkon111101· to gange om dagen.
dataer og festligheter i anled1 ning av
" Aftenposten» m,eddelte rigtignok
bispeskiftet, da disse ting kun har
ikke, at det hadde sognepresten til
underorclnet interesse for Cr,edos
St. Oluvskirken at takke for den
lresere. Hvacl der interesserer kato
hern.revnte fordel fremfor de andre
likerne ikke alene i Norge, men og
avisEw; men jeg hadde jo heller ikke
saru utenfor landet, og ikke minclst
stillet nog, et saadant som betingel
vore bmdre i Sverige, ulike mer, det
se for utlaanet av biskopens billedc.
er den holcl11ing, protestnnterne her
Men det er et interessant faktum,
i landet i11'dtok under denne for os
at ct stort bla,d1, der dog er proteskatoliker saa betyclningsfulde begi i tantisk, selv om det iakttar en viss
venhet. Herom kunde der skrives
noitralitet i religiose sporsmaal, fin
et langt kapitel. Jeg urna imidler
det det formaalstjenlig at fremhreve\
tid fatte mig i korthet.
med hvilken hurtighet d'et hringer
Interessen for og cleltagelsen i he ' efterretning om og fotografiet av en
givenheten var almindelig over det
nyvalgt katolsk overhyrde.
hele land'. Jeg tror neppe der var
Biskop Smit, som endnu ikke har
en eneste avis fra Lindes11,re s til
fyldt ,10 aar, tok straks ,eftei· over
Nordkap, som ikke ha<l'de en notis
tagelsen av sit cmhede med ung-
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clommelig inocl, kraft og begeistring
selYsagt tH at maaUe fremh::eves fat paa t'rfovelsen av embedets plig
som blev · vist ham ved ankomsten
ter. Han overtok hyrdestaven den 8.
til N arge" fulgte ham ·overall, hvor
oktober, og allerede f.jorten dage se
han stanset og holdt gudstjeneste.
nere hrugte han elen for forste gang
Bladene bragte biskopens billede,
ved med'delelsen av Penningens
ledsaget av v, elvillige notiser, tildels
hellige sakrament i Bergen, paa den
ogsaa av intervjuer med den katol
and�n side av Langfjeldene, 500
ske kirkes rep,r::esentant i Norge, alt
holclt i en rerb0dig tone og med
kilometer fra Kristiania. Fra Ber
gen gik reisen sydover langs kysten
aapenbare anstr,<.engelser for at vrere
tilbake til hovedstaden paa en tid,
saa korrekt som mulig.
da oktoberstormene raser som v::erst
Hvilk,e slutning,er skal vi dra av
og forsknekken 1selv sj0vante r,ei
de her fremholclte kjendsgjernin
senide. Skj0nt
ger ? Er denne
vor nye hyrde ·
almindelige in
paa denne rei
teresse for et
se, son1 om
utelukkende
uteluk
trent
katolsk anlig
ke:rrde maatte
gernde kun et
for,egaa tilsj0s,
utslag av den
stiftet hekjend
sensationstrang,
skap med de
press· en
som
haarde folelseT
uten tvil lider
hos den norske
av i vo1'e dh,ge ?
natur, lot han
EILer aapenbasig .dog ikke
rer interes&en
avsk:rrekke av
noget 111ere, en
de gjorde erfakanske ubevist
ringer, men ,eftrang hos vore i
ter faa dages
troen fraskilte
hvile satte han
brndre til at
kursen
mot
b eskjreftige sig
nord med det
med og s0ke
.forstaaelse a�'
maal at dra
helt til Ramdet
katolske
merfest, · ver.baade i tro og
0i liv? Jeg tror,
elens nordligste
Bislwp Johannes Smit.
by. Det var en Apostolisk Vikarius for Norge ag Spitsbergen. at dette siste
tur i storm, taake og 1110rke, hvis
svar er det rigtig, e.
Som utelukkende sensationsstof vilde et
strahatser biskopen selv forhaapentlig vil beskrive ved! leilighet; Jeg
katolsk bispeskifte ikke gi et helt
n0ier mig med at konstatere, at hs.
lands presse nogen betydelig 11::eh0irervmrdighet fuldforte turen efter
ring. Interessen maa ha en dypere
den lagte reiseplan og venclte tilbake
aarsak. Set i sanunenh.<.eng med �ntil Kristiania i fuld vig0r, uten
clre foreteels,er paa det religi0se omraacle er det ikke vanskelig at for!ninclsbe tap av begeistring, men
med en rik samling av erforinger,
staa, at katolicisn1en med sin klaTe
som har stor w.e rdi for en missi9nsoch faste livsopfatning, medl sin harchef.
moniske og opl0ftende gudsdyrHvorledes blev saa elen katolske
kelse og med sine tilhrengers
opofrende sociale virksomhet maa
biskop mottat paa de forsk.Jellige
steder, som han bes0kte paa sin
v:cekke interesse og eftertanke
reise? Svaret er: Den sympati fra
hos et oplyst folk, . smn lever
under indtrykket . av taakete livs�
protestantisk hold - at katolikerne
111ottok sin nye opofrende hyrdie
idealer, en forv,irret gudsdyrkelmed almindelig begeistring er for
se. som undertiden gir sig utslag i
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Teligi0se utskeielser, og et socialt
levesret, hvori egoismen dominerer
-0g det filantropiske ,·irke mermest
blir uttryk . for en viss naturlig med
folelse uten h0ier, e idealitet.
Hvilke forhaapninger for missio
nens fremtid berettig, er saa d1enne
ailvorlige interesse for katolicismen
os at gj0re med hensyn til missio
nens fremtid. Svaret er ikke saa let,
som marnge maaske synes. Det vil
-0gsaa tildels vre1'e avh:cengig av
ens egen sindsforfatning. Optimis
ten vil danne sig <;le herligste for
haapninger med masseomvendelser
-0g synet av Norges gjenforening
med den katolske kirke i en for. holdsvis nrer fremtid. Pessimisten
<lerimot vil neppe finde i d·e oven
for skildirede forhold noget tegit,
der tyder paa en sterkere bevregelse
henimot vor hellige kirke. Jeg ,;for
min del tror, at jeg efter mer fnd:
tredive aars virksomhet {inissiö'nen
har naadd til den ,rette ; middelvei
mellen lyseblaa optimisme og 1110r. ,,. �.

k.egraa pessimisme. Og fra dette
standpunkt t0r jeg uttale, at vi b0r
nrere gode forhaapninger for vor hl.
ki,rkes frem:tid i Norge; men frem
skricltene vil bli lcmgsomme.
Jeg
kunde st0tte denne opfatning ved en
god del beviser ; men det vilde fore
forlangt at gaa nrermere ind paa sa
ken ved' denne leilighet. Som nyt
aarshilsen maa ovenstaaende vrere
nok, og mit nytaars0nske for Sve
riges katoliker faar jeg kanske lov
til at forme som folger : Maa vore
trosf:celler hlandt vort svenske hror
folk, naar deres nye overhyrde i
1923 ankommer til landet og over
tar sit embede, faa opleve likesaa
glredelige og forhaapningsfulde da
ge,, som cl'em vi n(:}rske katoliker har
oplevet i 1922 ved ankomsten av
den nye hyrde, som Rom med kjer
lighetsfukU omsorg senclte os.
Medl venlig bil.sen fra Norge.

q. 0 f f e r d a h 1
sogneprest

KIRKEN I DANlVlARK 1922.
Hvis man gennemblader danske
Det blev den sJdste Gang, BisJwp
Aviser for 1922, saa vil man, hvis
Johannes von Ettch aifholdt en hoj
man ikke ved Besked, komme til
tidelig GudstjeneSte. Han sang end
den Anskuelse, at der ,er overmaade
nu medl kraftig R0st, og da han i
mange Katholikker i Danmark, og
fuldt Ornat fulgte Kong-en ned gen
a:t de spiller ·en stor Rolle. Vel . aldrig
nem Kirken, matte man beundre
for har den katholske Kirke og de
denne 88-aarig, e Mancl. Men hurtigt
-danske Katholikker i den Gnudl ii-1c
kom Afslutningen paa det lange
tresseriet Offentligheden, og d'et er
virksomme Liv. Her skal ikke gen
:absolut det, der folder mest i 0jnene,
tages Mindeord om den afd0de Bi
naar man s er tilhage paa Aaret.
skop, men snarere g0res opmrerk
Det begyndte ved Pave Benedikt
som paa enkelte Ting, der kan vise
XV's D0d. Med stor Sympati og
Kirkens Stilling her i Landet. Sa:a
Mrb0dighed · minded1es den afd0de
sna.rt det rygtedies, at Biskoppen var
-0veralt i Landet, og i St. Ansgars
farligt syg, vaagnede Deltagels•en og
KiTke ha vde man den enestaaende ' Interessen over alt; med store Typer
Oplevelse at se Landets Kong, e og
forkyndte Avisernes Plakater : »Bi
Ministre i Spidsen for de ledende i
skop v. Euch paa D0dslejeh . Det
Landet overv:ce re Sjrelem:essen for
var ,en af de forende i Landet,. <ler
Paven. D et var en Glrede for alle
gik bort, skulde man mene, naaT
Katholikker at se en saad1an Tilken
man lreste alt det, der blev skrevet
degivelse af .lErb0clighed baade
ved Biskoppens D0d, og B egravelse.
overfor den avd0des Person og over
Forhaabentlig har ogsaa » C redos»
for hans Embede.
Lresere set noget af det, thi det giver
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stolen og gjorde opmrnrksom paa de
vreglige Bidrag til Forstaaelsen af
Vanskeligheder, cler kunde frem
vor Stilling. Sympatien var saa al
komme ved at have to Biskoppei
minclelig, at et af de kirkelige Blade,
af Roskilde. Men Rom svarede, at
cler staar os haardest imocl, skrev
nu var ,diet for sent, man kunde ikke·
oni elen afdodc, at han var mere
mere forandre Titlen.
v.re rd end elen Sag, han tjente ! ! Be
gravelsen blev en mmgtig P,r ocessiorn
Altsaa har Katholicismen ogsaa
mangc Moclstanclere i Danmairk ?
gennem Kobenhavns Gaeler, for
Selvfolgelig, men ogsaa denne Pole
f'orste Gang noget katholskt ude i
mik viste, at vi bar V.enner, og at vi
Offentligheden, og det var noget, vi
i , hvert Fald ikke kan klage paa._
kunde vmre bekenclt.
mangl,ende Intercsse. Ja, vist har
Med Spending baacle hlanclt Ka
vi Moclstandere, en af dem, pastor
tholikker og Protestanter vented1e
Krarup,
ucl
man den nye
sendte en Bog·
UdBiskops
med Titlen » Bi
Unrevnelse.
belord og Pa-·
slandselig svir
vetal», og det
recle Rygtene ;
er en Bog, der·
indtil langt om
sikke1't vil g0re·
lenge Overras
megen Skade
kelsen kom i
og endnu en
Udnmvnelsen af
gang puster Liv
Pater
Josef
i gamle For
Btems af Prre
doinme. Gan
. monstratenser
ske vist - skrev
ordeneh; · i c :a.
et af de kirke
20 Aar Sogne
lige B lacle, at
prrest i Vejle.
det ny tter saa
:Med gl:cBde er
m.rernl ikke no
han overalt ble
get, der,es Tal,.
vet hilst :Vel
der ender i den.
kommen. Men
katholske Kiriklie blot 'Personen:,
ogsaa
· ke, Iiiaa t<.elles.
.. _,..,. . ,._,,.
hans · Titel· » Bi>> ikke blot i Tuskop af Rosk.ilsind
er 1hen i
·
'--""'""'
==��
de » · Val" e11 =..."-'=-== ====='""'"
Huridredtusindcr » . Gruhdenc
Overra's kelse.
Biskop Josef Brems.
Apostolisl.: Vikm· for Danmärl, og Island.
er KirkehsFastOg nu fulgte
den st0rste Avispolemik vi Kaheclt og elens magtfulde Stilling i Vertholikker nogensinde har haft
clen og saa-Protestantismens Uenigherhjemme. Man kunde
lat1g
hed, elens Rationalisme, dcns Forfald.
Tid ikke lage en Avis i Haan» Det gaar nedad og neda:d, indtil vi
den uden at stode: paa Incll.reg
naar Bunden - Rom ! » lkke mindst
i denne Debat. Folkekirken havde
de for 0,iehlikkct stedifindendc B isjo lige opr.ettet ct nyt protestantiskt
pevalg i Folkddrken g0r, at mange
Stift med Roskilde som Bisposrede,
fora1rgede vender sig bort og med
Beunclring ser hen til Katholikkerog derfor virkede elen katholske Biskops Titel saa irritercnde. E:i1 l\fand,
ne, der fik deres Biskop ucln.revnt
af Paven i Rom. Morsomt var det
der maaskc repres,enterecle mere,
n0jedes ikke med Diskussion, han
at l:cese, at blandt en af Bispekandiclaternes gode Egenskaber anfortes,.
gik over til Sk.relclsord og. Trusler,
at han vilde v�re en udm.re·rket F0og paa den anden Side fik han Rerer i dien store Kamp mod Katholigeringen til at tage Aff::ere. Stik
cismen, der forestaar.
imod sine hicltige Principper foretog
Hegerihgen en He11Yenclelse til PaveHvis vi ikke passer godt paa,
0
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sagde Professor Lehmann fra Lund
fornylig paa et l\fode ber i Byen,
»,er Rom over os, for vi ved af det ».
Lad mig nu endelig tilfoje, at vi Ka
tholikker selv ser ·ikke mer saa op
timistisk paa Situationen, som disse
l\fodstandere. Det h0rer naturligtvis
til cleres Taktik at male Fanden
paa Vreggen, set med d1eres 0jne.
Men n::egtes kan det ikke, att vor
Stilling for 0jeblikket er god. Den
for et Par Uger siden offentliggjo:rte
Statistik fra Folket.<:ellingen 1 92 1 vi
ser, at der er over 22 000 Katholik
ker i Danmark, ' omtrent ligesaa
mange som samtlige andre udenfor
Folkekirken staaeiide Trossamfund
tilsmnmcn.

Det er kun ydre Ting, jeg her
har 0111talt, men det er som sagt det
mest i0jnefaldende i Aaret 1922,
s,<:erlig for en R eclakt0r. - Nu ser
vi frem, om faa Uger, dien 25. Ja
nuar finder den nye Biskops Kon
s ekration Sted i Averbocle i Belgien.
Det bliver en meget stor H0jtide
lighed. Kardinal Mercier skal v.<:ere
Konsekrator, og en stor Skare dan
ske Katholikker vil overvrer, e Bispe
vielsen. Og saa - gaar vi med
frisk Mod frem og haaber paa at
vkkeligg01·e noget af det, som saa
· mange Modstand'ere frygter.
B e r n h. J e n s e n.

INLEDNING.
Det tredje decenniet i varje år
hundrade är de svenska Luther-ju
bileernas årtionde alltsedan den
vrotestantiska lärans seger i vårt
land på 1 520-talet. På 830-talet bör
jad:e den gamla, på Petrus byggda
kristna Kyrkan sin kan1p mot he
dendomen i Norden, den fördes nä
stan uteslutande med andliga vapen
och varade i århundraden. Omkring
sjuhundra år dfrrefter började en
annan kamp - mellan den gamla
Kyrkan och en ny lära ; denna för
des nästai1 uteslutande med ,, erlds-

liga, politiska vapen och var ganska
snart fullbordad. Är 1 5 23 började
den på allvar, då Gustaf Vasa val
des till konung, ,rec:Iian år 1527 var
den i huvudsak avslutad genom
lutherdomens avgörande seger. Från
Strängnäs till Västerås blott fym år,
från 830 till 1 1 60, från sankt Ans
gars Birka till sankt E'l'iks Uppsala
trehundratl·ettio år av uppoffrande,
mödosam kamp ! Men på detta se�
nare heroiska minne tänker ingen
i Sverige tmder nådens å:r 1 923. I
stället äro allas blickar riktade på
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1520-talets
tilldragelser.
Också
Credo vill under årets lopp följa
exemplet och då särskilt upptaga
den polemik mellan Petrus och
Petri som under detta årtionde var
så häftig i vårt land, men som se
dan under en lång tid varit avbru
ten.
Petrus , eller Petri. Nutiden älskar
ju framför allt bekvämlighet, �ch
i en polemik är alltid koncentrat10n
särskilt på sin plats. Av några få
gnmdsanningar kan !na.n ,in utled�
ett helt tankesystem, Ja, 1 nagra sma
slag01,di kunna hela världsåskådnin
gar sammanträngas. Hur . ofta ha
vi icke redan hört de v erkmngsfulla
antiteserna » Katolicism eller Protes
tantism » , » Rom eller Witteniberg»
o. s. v. Vi vilja i denna till den gam
la tiden anknytande polemik ytter
ligare förkorta den stora motsätt
ningen inom kristenheten till » Pe
trus eller P,etri» . Petnzs är icke i
första rummet den gamla katolska
polemikern Peder (P, etrus) Galle, diet
är icke ens aposteln med detta be
tecknande namn. Det är ett symbo
liskt också i bibeln använt uttryck
för 1en orubbliga fasthet och trygg
het,, som de.n , katolska Kyrkan bju
diert· tack ,,are både de yttre san
ningsgarantier och det inre tanke
sammanhang som den kan bjuda
- den av oss oberoende 1religiösa
verkligheten, som tvingar oss till
underkastelse. Petri är icke blott
Olaus Petri i ,strid mot elen på
Petrus byggda Kyrkan under 1520talets polemiska år. Petri är. också
genitiven · till :Pe!Pus, som söker be
hålla de flesta bokstäverna av stam
ordet men icke står i den trygga och
obe1r�enrle fasthetens lrnsus, sand
kullen vilken på avstånd kan se
ut som en klippa men som omöjli
"en kan bilda någon fast grundval
b
•
för en kyrkobyggnad, protestantismen som varken kan bjuda några
yttre hållbara garantier för sin för
kunrnelses sanning eller ens något
inre tankesammanhang mellan sina
varandra motsägande grundläror.
Man kundie tycka, att Olaus
Petri · är en föga aktuell författare.
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Alla svenska protestanter prisa h o ·
nom, men endast ett litet fåtal har
läst ett ord av hans skrifter, och det
. ii'r ej heller alltför många av vår�
landsmiin på 1920-talet, som tro pa
hans läror. Dock måste man min
nas, att hans polemik med Petrus
ligger till grund för hela: diet protes
tantiska Sveriges uppfattning av ka
tolsk lära. Den går också i tämli
gen oförändrad form igen i sista ti
dens svenska allmänmening om ro
merskt väsende. Därför kan den
tjäna som god utgångspunkt för ett
katolskt försvarsarbete ännu i nå
dens år 1923.
En annan i1wändning. Vad he�
tydde egentligen 1520-talets pol,e
mik mellan Petrus och Petri? Ut
gången av den under detta årtioud1e
i vårt land pågående striden bestäm
des ju uteslutande av en helt annan
polemik - striden mellan den pro
testantiskt orienterade Gustaf Vasa
och det katolska svenska folket.
Här hämtade man icke bevis ur bi
beln eller kyrkofäderna utan ur
kungens skuldebrev och fastighets
breven på Kyrkans jm,dieg,endomar.
Här argumenterade kungen på de
mest olil\a sätt, genom falska löf
ten och försäkringar, brutna eder
och osanna beskyllningar mot �ot
parten. Här hördes ej i främsta
rummet ur den reiigiösa ,0etklighe
ten hämtade sakskäl, och slutligen
. blev kungen segra�·e på grund av
rent politiska omstånd'igheter. Var
för skall då motsättningen Petrus
Petri så kraftigt framhållas under
minnesår,e t av Gustaf Vasas ko11ungaval i Sh'ängnäs? Också aHt
detta är sant -ord för ord. Men det
är li1rnl'edes sant, att Petripolemiken
på 1 520-talet fick tjäna som teore
tisk grundval för det samfund, som
blev resultatet av den prnktiska po
lemiken 1523-1527 mellan Gu
staf I och hans bedragna folk. Där
för måste den också bliva grundläg
garnie för Credos reflektioner med
anledning av de närmast följande
årens lutherska kyrkojubileer här i
landet.
På 1620-talet var en fri polemik
mellan Petrus och Petri otänkbar i
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Sverige - det var ju de katolska
svenska martyrernas årtionde. Icke
mycket gynnsammare var situatio
nen här i landet för en polemiseran
-die Petrus på 1720-talet - konven
tikelplakatets decennium. År 1823
kommo drottning Josefina och se
dermera biskop Sh1dach till Sve
Tiges huvudstad som en mildäre, vå
ren bebådande fläkt från Södlern.
dess · har motsättningen
S edan
Petrus-P etri alltmera gjort sig
gällande i vår offentliga d1skussion,
och nu - år 1 923 - kan Credo
efter fyra sekler återupptaga ·dlen
ldassiska Petripolemiken till för
nyad omprövning. Särskilt vilja vi
närmare nununer efter nu1nmer
undersöka de gnmdläggande tan
karna i Mäster Olofs fra1nställning :
läran om den osynliga kyrkan, om
det allmänna prästadömet, om Gud�
bud och människOTs stadgar. Därpå
följa frågan on1 skriften och tradi
tionen, om tron och de goda gä'l·
ningarna, om sakramenten säJrskilt
nattvard1en och boten. Slutligen
vilja vi imdersöka, vad han har att
säga om klosterleverne och om hel
gonens vördande och åkallande.
Genom denna serie vill Credo
också infria ett i vår Anmälan år
1920 gh�et löfte att befästa fronten
också mot den konservativa protes1

tantismen och försvara vår tro mot
de angrepp, som speciellt från 'det
hål1et riktas mot densamma. ;,För
Credo blir det ,därför en helig och
kär uppgift att efter förmåga rätta
dreras felaktiga fö11eställningar » , sa'- .
de vi r edan då m1ed! angivande av roten till vårt folks fördomar mot den ·
katolska tron, »skoltidens partiska
histOTieundervisning» . Denna har
sedan blivit oifontligen brännmärkt
genom vår vördade Ärkebiskop Bit
ters · · Inlaga tiH Skolöverstyrelsen,
som säkerligen icke kommer att bli
va utan betyd1elsefulla frukter. N n
följer en systematisk serie av
försvarsartiklar, en kritik av Petri
,. kritik av Petrus, med aktuell histo-,
risk bakgrund. Sålunda söka vir,
outtröttligien förverkliga vårt » jätte-:
program » (Kristendomen och Vår'
Tids träffande uttryck). Också vå
ra motståndare hava, som det
framhölls av doktor Lydia Wahl
ström i februarinumret 1920, myc, ket att vinna av ett målmedvetet
polemiskt arbete från vår sida, » en
fri diskussion» ,, som »för,es i ädel
anda» . Ett gott nytt år. ÖJ1ska vi
också våra vedlersakare med hopp
om att de småningom måtte lämna
den fallfäirdige Petri och i stället
taga sin tillflykt till den orubblige
Petrus.
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Suel'iges kyl'kliga geogrnfi just nu
framställes koncentrerat i artikel
form av Da�ens Nyheter (9 decem
ber 1922 ). Som bekant är det tre
religiös,a makter, som ha något stör
re inflytande på vårt folk, statskyr
kan, de kyrkliga sekterna och de
frikyrkliga. Den stora massan av
Sveriges· . befolkning . tillhör ju no
rninellt statskyrkcm, men egentigen
är det endast på västkusten (Hal
land och Bohus>län) , som den ännu
lyckats bibehåll,a något av sin gamla
maktställning. I övriga landsdelar
är det mer eller mindre l!Jent be
ställt för densamma. De k yl'lcliga
selctel'na (Evangeliska Fosterla'Ilds
stiHelsen, Bibeltrogna Vänner o. s.
v. ) utgöra ett egendomligt mellan
ting mellan statskyrkan och de ire
na sekterna. Deras anhängare ha
bildat fullt självständiga organisa
tioner, de ha egna predikanter, mis
sionshus och missionsskolor och en
religiös uppfattning som mera på
minner om de frikyrkligas än om
statskyrkans. Men å andra sidan
tillhöra de också svenska statsky.r
kan, meclt vilken ide t. o. m. kunna
samarbeta på de orter, där försam
lingsherden är »troende » cl. v. s. de-

lar deras egen religiösa uppfattning.
Denna egendomliga hybridform av
protestantisk stats- och frikyrka har
sä•rskilt slagit djupa rötter i nordli
gaste Norrlal]d, framförallt Väster
botten, där också den lutherska
högkyrkligheten i ,dess blygsamma
ste forml er ej tål det andliga klima- ·
tet. Men också i övriga dela1r av
Sverige frodas .den alltjämt. De
l'ena frik yrkliga leva fullkomligt
skilda från allt umgäng, e med stats
kyrkan, mot vilken de hysa mer el
ler mindre fientliga känslor. Bland!
den mängd �ekter, som utbrett sig i
Sverige som frukter av 1800-talets
religiösa rörelse hava Svenska Mis
sionsförbundet, baptisterna och me
todisterna lyckats samla flesta: an
hängare (resp. 109, 374, 6 1, 1 20 och
1 7,079 enligt statistiken , för 1921 ).
Aven det s.ärskilt i Närfoe utbredda
Helgelseförbundet förtjänar här att
omnämnas. Starkt ·representerade
ärn de frikytkliga sekterna framför
allt i Gästrikland-Hälsingland meclt
1 1 :'t 12 % , Värmland med 15 % och
.Jönköpings län med 1 6 a 1 7 % av
hela den vuxna befolkning, en. Sva
gast synas de vara i Malm[Öhus län
och i Stockholm, diir de knappast
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ens kunna räkna 1 % av befollrnin
gen bland sina trogna. Skåne är
sedan gammalt ett den statskyc1.'k
liga högerns fäste, och även i våra
dagar förnimmes dragningen åt det
katolska hållet starkast i Lunds
stift. Vad de l'ena lwtolilcel'na , an
gå1J.·, är dents antal här i landet så
försvinnande. att ,de knappast ens
omnämnas i Sveriges kyrkliga geo
grafi. Men också 0111 dem kan den
svenska religionsstatistiken avslöja
intres�anta detaljer. Enligt statis
tiska undersökningar, vilka dock
synas ganska otillfredisställande,
bodde sålunda år 1910 icke mind'.re
ån omkring 45 % av alla Sveriges
lrntoliker i Stockholms stad, 20 %
i Göteborgs och 15 % i Lunds stift.
På hela det övriga riket kommer
således endast de återstående 20 % .
Också på oss själva verka dessa
upplysningar
onekligen g,anska
överraskande.
Samtidigt med Mgr. Bitter har
också Norges apostoliske v:ikare
il fgl'. Fallize · blivit utnämnd: till
ärkebiskop, d ock icke av Chalcedon,
soin förut på grund av misstag 1ned
delats i några tidningar utan av
Chalcis, en liten syrisk stad i när
heten av Pal1estina.
Arkebiskop
Fa!llize ämnar för återstoden av sitt
liv bosätta sig i , Bergen.
Norges
katoliker h,a, redan med sedvanlig
energi börjat insamla medel till den
kyrka,, som biskop Smit inom den
närmaste framtiden vill låta bygga
i Molcle.
I Berlingske Tidende för den 1 1
december 1922 finnes en artikel av
osedvanligt intresse för alla Nordens
katoliker. Den avhandlar närmare
de planer 0111 att bygga en stor lw
tolslc katecll'Cll i Danmarks lrnvucl
stacl, som särskilt blivit upptagna
och utformade av dåvarande apo
stoliske provikarien Jakob Olrik.
Det är också huvudsakligen på
�rundval av dennes uttalanden, som
hela artifoeln är skriven. Köpen
hamns katoliker · tycka sig behöva
större utrymme både för att värdigt
kunna fira kyrkoårets stora fester

och för att kunna rymma deltagar
ne i de nordiska katolska kyrkomö
ten, som provikarie Olrik hoppas
snart skola bliva en verklighet.
Grundplåten till det stora byggnads
företagiet har skänkts av en protes
stant. l\fan hoppas först och främst
kunna finna en både värdigt och
vackert belägen tomt för den sålun
da planern,d:e domkyrkan. Bäst vore
det enligt provikarie Olriks 1nening
att bygga den långsamt, d'e l efter del
under. år och årtionden. Han an
ser även elen romanska stilen vara
mest Himplig för den nya kyrkan
med anknytning till domkyrkorna i
Lund, Ribe och Viborg. Den skulle
prydas med tre torn, vilka kunde
påminna bå:die om de tre tornen i
Köpenhamns vapen, de tre lejonen
i det danska, riksvapnet och de tre
kronorna , som symbolisera de tre
nordiska länderna och sålunda
skänka en värdefull historisk an
knytning. Ingen ser med större
glädje och sympati på vår tids arbe
te för skandinaviskt närmande än
den katolska Kyrkan, påpekar i diet
ta sammanhang den lika initiativ
r,ike som energiske provikarien.
» Vårt prii.sterskap har alltid önskat
elen mest intima förståelse och ge�
mensamhetskänsla mellan de nor
diska länderna � och detsamma
önskar man också mycket i Rom. »
Vid påvens första konsistorium i
december utniinmdes följande kar
dinalel': den apostoliske legaten i
"T ashinglon .Mgr. Bonzano, den påv
Iige mmtien i Lissabon Mgr. Loca
telli,. sekreteraren vid konciHwngre
gationen Mgr.Mori, ärkebiskopen av
Milano Mgr. Tosi, ärkebiskopen av
Rennes Mgr. Charost, ärkebiskopen
av Toledo Mgr. Reig y Casanova,
biskopen av Orleans Mgr. Touchet
och sist men �j minst den berömde
j,esnitpatern Franz Ehrle, förut bib
liotelrnrie vid Vatikanens bibliotek.
Den lärde Pius XI återknyter till
gammal tradition från Leo XIII: s
dagar, d å han sålunda i pater Ehrle
hedrar och belönar ,rent vete11skap
liga förtjänster 1i1ed Kyrkans hög
sta utmärkelse. A,�en biskop To u -
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chets upphöjelse har väckt stor upp
märksamhet. Man ser allmänt �
densamma ett bevis på de ky,rkliga
myndigheterns högsta välbehag med
det storslagna arbete, som den ,ener
giske Orleansbiskopen nedlagt för
elen heliga J eanne d' Arcs kanonise
ring.
Då kardinal Touchet är av ren
normandisk extraktion, har den vid
m:innesfesterna i Rouen år 1911 bil
dade föreningen » Le Souvenir Nor
mand» av,sänt en lika varm som
välskriven lyckönskan, avfattad av
föreningens prior, mairkisen av La
Hochethulon et Grente, och under
tecknad även av dess delegerade för
Sverige, fröken Edith Blom.
Den 3 november 1922 trädde det
nya konkordatet mellan elen Heliga
Stolen och republiken Lettland i
kraft. Rom kommer att upphöja
Riga till säte för en ärkebiskop av
lettisk nationalitet, som får en ·eller
två vigbiskopar till hjälp. Den let
tiska staten förpliktar sig å sin sida
till att ställa en katedral till kato
likernas förfogande och överlämna
å dem en tomt för det ärkebiskop
liga resiclens,et och ,domkapitlet. Är
kebiskopen får rätt att utnämna si
na clomkapitularer och sitt övriga
prästerskap enligt den ky,rkliga lag
bokens bestämmelser. Domherrar
na, prostarna och kyrkoherdarna
1håste dock varra lettiska medborga
re. Den katolska Kyrkan har ock
så rätt att grunda egna, konf,essio
nella skolor. Regeringen har också
förklarat sig villig att sörja för: det
högre prästerskapets avlöning och
att överlämna de för byggandet av
ett nytt stiftsseminarium nödvändi
ga fonderna. Genom detta fördrag
har en ny stat trätt i vänskaplig för
bindelse med den Heliga Stolen, ka
tolikernas religiösa intressen i Lett
land ha blivit lagligen skyddade och
hierarkin är återupprättad i detta
gamla Östersjöland. D et anses all
mänt vara påven Pius XI : s person
liga förtjän:,t att Kyrkan vunnit
denna nya, vackra framgång.

Mgr. Celso Constantini ha,r blivit
utnämnd till apostolisk delegat i
Kina.
Dominikanerpatern Jord!
Gyhmyk hm· utnämnts till aposto
lisk delegat i Syda/1-ika. Denna se
nare post är nyupprättad.
Over tusen v uxna, alla konver
titer, mottogo nylig, en i Bostons ka
tedral bekräftelsens sakrament av
kardinal O'Connel . Kyrkan var där
vid fylld till sista plats. Den hög
tidliga akten avslutades. med ett väl
taligt anförande av kardinalen. I
Förenta Staterna planera k atoliker
na en ny apostolisk skola för utbil�
dandet av missionärer. Två fram
trädande amerikanska kyrkomän
Mgr. l\fac Clinchey och fader Ma
this, båda bosatta i Washington, ha
nyligen börjat en omfattande rund
resa i Japan, Kina, Ind�en, Birma
och Palestina och. övriga missions
fält för att sedan besöka de vikti
gaste europeiska missionsseminari
ema där de vilja studera de olika
1netoderna för missionärsutbildnin
gen. S edan kmma de väl förbered'. da börja arbetet med grunclläggan
det av dlen apostoliska skolan i det
starkt missionsintresseracl'e Amerika.
Också A ustmliens katoliker haya
tagit ett liknande ·initiativ. I Mitta
gong, Nya Syd-Wales, ämna d e
grunda ett seminarium, cl'är de mis
sionärer av Maria Sällskap, som
äro bestämda för omvändelseverk
samhet på Söderhavsöarna, kunna
få sin utbildning. Det nya semina
riet skaH uppkallas efter den ly�k
salige Pienre Chanel, Oceaniens apo
stel, som år 1841 led martyrdöden
ute på sitt missionsfält och år 1889
blev heatificeracl av påven Leo XIII.
De bayerska biskoparna hava i
sin vältaliga skrivelse till det katol
ska folket med anledning av d e
kristendomsfientliga parti,eirnas iv
riga försök att fuska bo,rt religions
undervis'ningen i landets skolor på
ett träffande sätt framhållit hur
olaglig denna deiras trafik i själva
verket är. Särskilt anmärknings
vätd är följande passus i deras skri-
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velse: »En konfessionell skola må
ste enligt artikeln 146 i Rikets kon
stitution upprätthållas eller upp,rät
tas överallt, där de där boende fa
miljernas önskan så fordrar. Kra
vet att först i varrje kommun in
rätta en ·'neutral skola, innan man
vill medgiva att en konfessionell
läroanstalt där upprättas, står i up
penbar strid såväl mot ordalydels,en
som andemeningen i artikel 146 av
konstitutionen. »

Tzzrlwnias krigiska fmmgångar
synas icke hava burit särskilt goda
f1nikter för missionsarbetet. I Kon
stantinopel härskar stor förvirring
och flera missionärer ha måst läm
na den forna turkiska huvudstaden.
Särskild oro . väcker nyheten, att
turkarna av den amerikanska sko
lan i Smyrna fordtade, att hela un
dervisningen där skulle ske på tur
kiska språket och att en mohamme
dansk andlig dagligen skulle hålla
religiösa övningar med barnen. Men
troligen kommer det asiatiska över
modet snart att �traffas.

De engelska kätolikerna äro myc
ket nöjda med utgången av de nyliInternationella Astronomiska Unigen förrättade parlamentsvalen. På
onens möte i Rom den 2-1 0 maj
det hela taget ha de nu valda med1922 vair besökt av över 100 delelemmarna av underhuset givit mycgerade från anslutna länder. Konket tillmötesgåeiide svar på från kagressen, vars arbeten: voro fördelatolskt håll framställda frågor angåde på ett 30-tal kommitteer, fattadle
ende deras ställning till d1en även i
ett stort antal hes1ut i frågor av inEngland brännande skolfrågan.
ternationell astronomisk betydelse,
Bland de nyva,l da finnas även åtbL a. angående stjärnonias klassiskilliga katoliker, däribland Mr.
ficering i spektra'lt hänseende,
James Hope, vars fader var intim
stjärnkatalogernas anordning, den
vän med kardinal Newman, överste Archer-See och Mr. Girattoninteirnatione1la fotografiska himmelskartan m. 111. Vid unionens
Doyle, konservativa, Mr. Collins,
första sammanträde närvar kardiliberal, och Mr. James Sexton, Mr.
nal: Maffi, under vars departement
O ' Grady och Mr. Gavan Duffy, tilldet vatikanska observatoriet lydeir
hörande aitbeta:repartiet, vilket som
( dess chef är som 1bekant patar J.
bekant i England/ ej är utpräglat
Hagen;
S. J. ). Kongressmedlemmarsocialistiskt. Också den nya regena mottogos i audiens av påven.
ringens sammansättning har hälsats med tillfredsställelse på kaI samband med denna konferens
tolskt håll, där baptisten och f. d.
ägde en annan rum under presiväckelsepredikanten Lloyd-George
dentskap av kardinal l\forcier, med
aldrig hair betraktats med särskild
särskild uppgift att framlägga· försympati. Den nye konseljpresidenslag till en kalenderreform. Kyrkan
ten Mr Bonar Law är anglikan både
är närmast intresseirad av en fix
till namnet och hjärtat och hans -unpåsktermin, men även affärsvärlden
dervisningsminister Mr. vVood tillskulle hava fördel av att påsken infaller på samma eller i det närmahör dret högkyrkliga pairtiets mest
ste samma tid varje å r. Vatikanens
katolskvänliga flygel och är son till
den b ekante Lord Halifax, som ny- , aktion har väckt livlig tillfreds
ligen offentliggjort en vältalig väd- , ställelse bland astronomerna, då
jan till den engelska kyrkan l,l.lt sömotståndet från Kyrkan, vilket nu
ka snar återförening med R�m. En
visar sig ej existera, ansetts erbjuda
verkningsfull kontrast tiU Sveriges
. det största hirrd'ret för en länge ön' skad revision a,v kalendern.
nuvarande ecklesiastikministe1/,
1

!
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BISKOPSVIGNINGEN I MONCHEN .
Bayr. Kurier i Mii.nchen skriver i
sitt nummer för den 8 januari :
Sverig,es nye biskop Dr Johan
nes MiiUer · invigdes i "gå,r i Dom
kyrkan under synnerligen stotar
tade högtidligheter. Vigningen för
täUades av den påvlige Nuntien
Paoelli, då kardinal-ärkebiskopen
av Mii.nchen på grundl av förkyl
ning va;r förhindrad att företaga
densamma. Han assisterades av
de båda· biskopatna Hierl i Regens
bui·g och Dl' Alois Hart] i Mii.nchen
Freising.
För att deltaga i högtidligheten
hade infunnit sig: Prinsarne Alfans
och Clemens, prinsessorna Arnulf
och Maria della Paz, hela domka
pitlet, representanter för klosterord>
nar -och föreningar, med vilka bisko
pen under sin föregående verksam
het stått i förbindelse, och talrika
medlemmar av prästerskapet, där
ibland 11ästan fuJlltaligt hans studie
kamrater och akademiska vänner.
Dess,ut01n märktes son1 representan
ter för biskopens nya, verksamhets
fält sju svenskar, fyra präster
och tr,e lekmän. Slutligen hade om
bud för välgörenhetsorganisatio
ner, för det katolska, ungdiomsar
betet (biskopens eget arbetsfälrl: ) ,
samt släktingar till denne och en
talrik depultation från hans hem
bygd, Steinkirchen an der Ilm, in
funnit sig,
Trappstegen mellan
kyrkans mitt och koret voro fyllda
av domkyrkoförsamlingens katol
ska föreningar med sina fanor ; hela
kyrkan var till sista plats upptagen.

Invigningen med de mäktigt grir
pande delarna av Allhelgonalitanian
och med överlämnandet av de bi
skopliga insignierna, herdekräklan
och mitran, ingick harmoniskt i
högmässan, vartill kör och orkester
utfö1<de Liszts mässa. Ett synDJer
ligen högtidligt ögonblick var, då
den nyinvigde vid mässans slut,
just som » Te Deum » intonerades,
gick fram under domkyrkans här
liga valv och för första gången rut
delade välsignelsen åt folket.
Vid den därpå följande midda
gen, vari endast biskope'n, dom
lmpiU:ets medlemma,r och de sven,
ska gästerna deltogo, talade <lir
Mfrller i varma ord om dagens be
tydelse och sina egna känslor där
vid ; han tog med tacksamhet av
sked från den ungdomsrörelse, han
ägnat sig åt, och från hemlandet,
och vände med lika stor kärlek sin
hlick till det nya hem i Norden, där
den helige Faderns vilja berett ho
nom ett nytt v·erksamhetsfält. Hans
valspråk: »Kärlek-en sviker aldrig»
skulle vara bryggan till denna verksamhet.
Kyrkoherde Wessel från Stock
holm gav i den svenska missionens
namn uttryck för den stora gfädje
och tacksamhet mot den apostoliska
stolen, som uppfyllde alla, ty den
hade i. monsignore MiiUer givit ka
tolikerna i Sverige ett överhuvud,
för vilket alla, både präster och lek
män känna förtiroende och hängi
venhet. Liknande känslor uttryck
tes i talrika hälsningstelegram från
Stockholm.

��1

Vita k{)fohfot �cm- ·
Jesus,
mänsklig·hetens, pedag·og.

På nyårsdagen lyder det heliga
evangeliet : » Då åtta dagaT voro för
lidna, så au barnet skulle omskä
ras, erhöll. han namnet Jesus, som
had'e givits honom av ängeln: förrän
han vart avlad i moderlivet » . Luk.
2 : 21. Under det att barnets om
skärelse blott omnämnes, ä1t· det
onekligen förnämligast namnet Je
sus, som i denna text har tonvikten,
ja, det är liksom det enda, varpå ·
Kyrkan i detta hela kyrkoårets kor
taste evangelium vill rikta vår upp
märksamhet ; och därmed sätter
hon namnet Jesus liksom · ett strå
lande insegel över ingången ti}ll diet
nya året. Var Jesus det mål varpå
alla tider före hans ankomst sikta,
så är Jesusnamnet också den pro
grammatislrn signaturen för alla ti
der efter honom ; Jesus är medel
punkten i mänsklighetens historia,
hela skapelsens alpha och omega
( Upp. 1: 8 ). Därför har ock den
kristliga tideräkiringen, som börjar
med Jesu födelse, blivit världshisto- ·
riens tideräkning.
Det är naturligtvis omöjligt att i
några rader teckna hela Jesu be
tydelse för världshistorien ; icke
ens för hela den kulturella delen av

människosläktets utveckling. Vi in
skränka oss endast till att giva en
liten: överblick öv,er Jesu verksam
het soml läromästare. Alla ädla och
ärliga tänkare i nutiden,, de må stå
på vilken religiös ståndpunkt som
helst, komma allt mera till insikt
om att våil· tids kaotiska förhållan
den hava sin djupaste orsak i män
niskornas avvikelse från Jesu lära ;
dä11för ljuder allt högre ropet : » Till
baka till Jesu lära, till denna läras
praktiska tillämpning på det 1nänsk
liga livets alla områden: alla frågors
lösning är Jesus Kristus» . Det är
skälet varför vi här vilja teckna
några drag av Jesu lära, såvida den
just i vår tid är av betydelse för
både de enskilda och hela mänsk
ligheten.
Den h. Clemens av Alexandria kal
lar Jesus Kristus » mänsklighetens
pedagog », det är uppfostrare, läro
mästare, undervisare. Inför denne
allvetande och allvisruste gudomlige
läromästare äiro alla människor,
även de lärdaste, omyndiga barn.
Därför höra vi aldrig av Jesu mun
högtravande ord eller djupt grun�
dade, systematiskt uppbyggda hypo
teser,, utan enkla, för var man lätt
fattliga läror ; även när han uppen
barar troshemligheter, som översti
ga det mänskliga förnuftets natur-
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liga uppfattningsförmåga, så uttalar
han klart och tydligt hemlighetens
innehåll, utan att inlåta sig på nå
gon vetenskaplig förklaring om deso,
möjlighet eller sammanhang med
andra sanningar. Han låter oss
känna Gud som vår Fader, som ser
allting, även det som för mänskliga
ögon fördolt ä r ; en Fader, som ve
dergäller allt, som är verksam i hela
skapelsen" som handhaver natur.ens
al'la krafter och lagar ; han kläder
liljorna, föder fåglarna, låter sin
sol gå upp, och låter regnet falla
både på de rättfärdigas och de orätt
färdigas fält ; men i synnerhet har
han faderlig, kärleksful'l omsorg om
männislrnrna. Jesus lär oss betrakta
naturen i fromhetens anda ; därför
hämtar han så gärna sina liknelser
från naturens värld ; ty den naturliga
;religionen är grundval,en och förut
sättningen för den övernaturliga,
kristna religionen, för hela det reli
giösa livet, såsom Tertullianus sä
ger : » den mänskliga själen är av na
turen k risten» ( » anima humana na
turaliter christianar» ). - Huru ofta
förmanar han icke till helig fruktan
för Gud, till barnsligt förtroende för
Gud, till ihärdig bön till Gud. » Så
myck,et» , säger han, »har Gud älskat
världen, att han utgav sin enfödde
Son för henne» , i förnedring, armod,
i kval och smälek, intill döden på
korset. Denna övermåttan stora kär
lek kräver genkärlek ; därför heteck
nar han som det första och sförsta
budet att älska Gud mer än allt an
nat och vår nästa såsom oss själva.
Men en sådan verksam kärlek till
Gud och våra medmänniskor är
omöjlig utan ständig självbehärsk
ning, utnn självförsakelse och tåla
mod. Så griper Jesu lära in i hjär
tats innersta djup för att bringa
köttet under andens välde och höja
människan allt närmare Gud: >> I
skolen vara fuHkomliga, emedan
eder himmelske Fader är fullkom
lig». Mt 5,48. Vi skola va•rda Guds
barn, Guds arvingar, Kristi med
arvingar: »Fader, jag vill att där
jag är, där skola ock de vaira med
mig, vilka, du har givit mig, på det
att de .må se den härlighet, som du
1
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har givit mig. » Joh. 17, 24. - Diir
för försäkrar han, att en enda män
niskosjäl är mera vä,rd, än hela den
materiella världen. Matt. 16, 25.
Huru lyckliga skulle icke de enskilda
vara, on] de voro genomträngda· aJV
dessa Jesu läror och bemödade sig
att leva därefter.
Men även fön det allmänna bästa
har Jesus givit de . viktigaste lärdo
mar. Vi erinra endast om de båda,
som i detta hänseende äro av stör
sta betydelse : hans lära om äkten
skapets helighet, enhet och oupp
löslighet och hans lära om baii'TI.ens
värde.
Han helgar äktenskapet i
det han sitter som gäst vid bröllo
pet i Kana, han förhärligar det ge
nom sitt första underverk. Han hän
visar på äktenskapets heliga ur
sprung, att Gud själv har a,nordnat
det äktenskapliga livet. » Haven I
icke läst att den, som i begynl1'elsen
skapade människan, har skapat
dem man och kvinna och sagt: för
denskull skall en man övergiva fa
der och moder och hålla sig till sin
hustru? » Matt. 19, 4. Han har t. o. m.
upphöjt giftermålet till ett nådeme
del, till ett heligt sak•ram:ent. Äk
tenskapet betecknar han som Guds
vilja, som redan om det första
människoparet sade : » D e två skola
varda till ett kött ;· alltså äro de icke
längre två, utan ,ett kött ; vad såle
des Gud, har sammanfogat, skall
människan icke åtskilja. » Matt. 19,
5, 6. Och äktenskapets oupplöslig
het kunde av .Jesus väi icke skar
pare betoims än med orden: » Vari:
och en som skiljer sig från sin hu0
stru, och gifte1 sig med en annan,
han begår äktenskapsbrott. » Mark.
10, 11. Luk. 16,. 18. - De oll-yckli
g'aste tider i mänsklighetens historia
havai alltid va-rit de, som allra mest
bröto emot äktenskapets helighet,
enhet och oupplöslighet!
I synnerhet i vår tid ä·r det av
största vikt, att beakta J eslt be
hand1ing av och höga värdesä�tning
av barnen; med rörande ömhet och
kärlek behandlar han dem och for
drar, att de av aillä. skola omvåii'.dia:s
och skyddas, icke endast med häri
syn till d'ei:as ktoppsliga, utan även
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med hänsyn till deras andliga liv.
Det hände en gång i Kapernaum,
att lärjungarna tvistade om, v·em av
dem som skulle varda den störste
i Kristi rike ; då ställde Jesus ett
bairn tnitt ibland dem och sade :
» Utan att I omvä11den eder och var
den såsom barn, skolen I icke in
komma i himmelriket. » Matt. 18, 3.
Och han fortsätter: » Den som upp
tager ett enda sådant barn i mitt
namn, han upptager mig ; men den
som giver förargelse åt ·en av dessa
små, som tro på mig, honom vore
det bättre au en kvarnsten hängdes
vid hans hals och han sänktes ned
i havets djup » , v. 5, 6. Giva förar
gelse åt de små det betyder att vare
sig med ord eller genom sitt exem
pel förföra dem till synd eller
vårdslösa deras . kristliga uppfost
ran och ej bliva orsak till deras re
ligiösa okunnighet och villrådighet.
Gud värderar, säger Herren, ba1rnen
så högt, att han giver dem sina äng
lar till beskyddare. En annan gång,
då lätjungarna ville hålla barnen
på avstånd firån Herren, tillrättavi
sade han , dem sägande de härliga
orden: » Låten barnen komma till
mig och förmenen -dem icke; ty så
dana hörer Guds rike till. Och han
fög dem i famnen, lade händerna på
dem och välsignade dem. " Mark. 10,
14. - Vilket skådespel ! Den mäk
tige läraren och w1dergfö·aren, om
given av stora folkskaror, giver
föTeträdet framför alla ; and'ra åt
barnen, omfamnar dem och välsig
nar dem. Något sådant hade värl
den aldrig sett ; ingen av världens
vise och store män hade visat sig så
nedlåtande, så älskvärd emot lmr
nen. Men Jesus visste och ville
lära oss, vilket väi'de barnen repre
senterade, hur viktigt det är, att
vägleda, skydda, älska och i krist
lig anda uppfostra barnen! Ja, skall
väirlden åter varda kristen, så måste
barnen föras tiltJesus Kristus! Bar
nen äro mänsklighetens hopp ; bar
nen bilda framtidens mänsklighet ;
skall samhället varda kristligt sin
nat, måste barnen få kristen · upp
fostran. Det veta k•ristendomens fi
ender mycket väl ; därför se vi,

huru kampen om den kristliga kul
tur·en är en kamp om barnens
kristliga undervisning.
När de
otrogna bekämpa kristlig skolun
dervisning då höra alla kristtroende
stå och håHa · tillsammans till för
svar för skolornas kristliga ka11ak
tär. Sålunda hava Hollands kristna
med framgång försvarat sina krist
liga skolor med parollen: » De - de
otrogna - skola ej få fast i dem :
barnens sköna själar ! » ( » Sie sollen
sie nicht haben, die schöne Seel' des
Kinds ! " J
Med barnen, med ungdomen räd
das hela det mänskliga samhället åt
Jesus Kristus, läromästar•en, mänsk
lighetens pedagog!

Eremiter.
Av M o d e r Ma r y S a l o m e.
» Låt oss bli eremiter, om vi inte
kunna bli martyrer " , sade S :a Tere
sa till sin lille bror Rodriguez. De
hade begivit sig ut att uppsöka mo
renrns land för att d'ö fÖr sin tro.
:Men deras onkel fann dem i stället
och förde dem hem till frukosten.
Till tröst för denna missräkning
försökte Teresa och Rodrriguez byg
ga åt sig små hyddor i trädgården.
De staplade upp sten på sten och
voro mycket förvånade när stenar
na ramlade överända. Då försökte
de varra eremiter utan några celler,
och det lyckades för en tid.
Tre helgon vilka alla voro eremi
ter hava sina fester helt tätt på var
andra - S:t Pcmllzs, som är liksom
fadern till alla se1mre tiders eremi.
ter, S:t A ntonius och S:t Makarius.
Och det är om helgonen Paulus och
Antonius jag nu tänker berätta.
Paulus var en egyptier av förnäm
härkomst ; han ägde både penninga r
och landområden. När han var
femton år rasade förföljelsen under
Decius, och Paulus beslöt att fly.
Han var en vacker yngling, smidig
och välväxt,, stark och levnadsglad.
Han såg sig omgiven av förfärliga
frestelser och fruktade sin eg,en
styrka. Förföljarna prövade Guds
tjänare på två olika sätt, och jag
vet icke vilket som var svårast att
1
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motstå. Det ena var tmtyr och
grymhet, det andra sinnenas till
fredsställande, eggelsen till .syndiga
noJen. Paulus fruktade måhända
vartdera slaget av frestelser ; säkert
är att han fruktade nöjena.
Nä1J.·
han var tjugutvå år gick han bort
från alla sina Tikedomar och van
drade raka Yägen ut i öknen, dät
elen mörkgula sanden skimrar som
matt guld i den brännheta solen,
där endast här och var, med långa
mellanrum, en kostbar källa vatt
nar palmträden och väldiga klipp
block giva de vilda djuren skydd
för elen glödande hettan.
I en klipphåla fann Paulus en
färdig cell åt sig. Falskmyntaires
verktyg lågo kringströdda därinne,
spår av utbrunna eldar skönjde.5
tydligt. Grottan hade således en
gång varit bebodd. Där orättfärdi
ga kunnat leva för oheliga verk,
kunde väl goda människor leva för
heliga syften.
Paulus levde i denna grotta i nit
tio år ! Tänken er bara! Han åt
dadlar så länge trädet bar frukt, och
därefter sände Gud honom en korp,
som varje dag hämtade ett halvt
bröd. Föreställen er den unge
Paulus i sin viida, österländska dräkt
och turban, hans smrdalklädda föt
ter, hans vairma, bruna hudfärg,
hans mörka hår och ögon. Tänken
er honom därute i den brännheta
öknen, utan en enda själ att tala
med, helt och hållet uppfylld av
Gud och utförande jämnt och nätt
så mycket arhete att det avhöll ho
nom från lättja. Återstoden av sin
tid tillbragte han med att tillbedja,
pri�a och älska Gud. Vad menen I
om detta, I som älsken lelmr och
verksamhet, förströelser och säll
skap. Det är högst sannolikt att in
gen av eder någonsin blir kallad att
leva ett sådant liv. Men,. kära barn,
kommen ihåg att en sålunda: an
vänd tid icke är bortkastad, ej hel
ler tillbringas elen i dysterhet och
leclsnad. Gud allena kan helt fylla
vårt hjärta, så mänskligt det än är.
Långt borta i en annan del av
vildmarken bodde en mycket helig
man vid namn Antonius, som . ock-

så var nittio år gammal. En dag
frestades han av en · fåfänglig tanke
och inbillade sig att ingen kunde
vara fullt så samlad under bönen
som han själv. Gud sände honom
då åstad för att han skulle komma
till insikt om sitt 11iisstag. Han för
de honom längs ökenstigar till
Paulus' klipphåla. Antonius varse
blev denna till följd av det bländan
de ljus som silade ut genom dörr
springorna. Han bultade på, länge
och väl. Slutligen öppnade Pau1lus
dörren och stod på tröskeln ; när
han yarsnade främling.en utbredde
han sina armar och ett strålande le
ende upplyste hans vackra anlete.
Likt bröder, vilka läng· e varit åt
skilda, hälsade de båda helgonen på
varandra och kallade varandra vid
sina dopnamn, som om de varit
gamla bekanta.
När middagstiden var inne satte
sig Paulus och Antonius på den
nötta stenhällen och inväntade kor
pens ankomst. Snart syntes en
svart fläck mot den klara skyn och
efter en stund flög fågeln in genom
döi,röppningen och lade ett helt
bröd vid Paulus' fötter. Den gode
gubbens ögon fylldes av glädjetå
rar. » Den käre Guden har sänt oss
vår middag. På detta sätt har jag
erhållit ett halvt bröd varje dag de
senaste sextio å1J.·en ; nu då du kom
mit för att hälsa på mig har Kristus
fördubblat ransonen åt sina tjäna
re. » Därpå samtalade de om mån
gahanda ting och tillbragte natten i
bön. Nästa dag skickade Paulus An
tornius bort i ett ärende, emedan
han visste att han skulle dö och
icke ville göra sin vän sorgsen.
Huru osjälviska äro icke helgonen(
När vi äro sjuka tycka vi om att h a
människor omkring oss, v i tycka
inte om att bli lämnade allena myc
ket. Det är något som vi borde för
söka komma ihåg, att när vi äro li
tet krassliga inte besvära alla män
niskor i vå'l· närhet, precis som om
sjukdomen gjorde oss till så viktiga
personer, ty det gör den verkligen
inte.
· Nå ja, när Antonius kom tillbaka
till palmen och steg in i grottan
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fann han · Paulus utsträckt på en
klipphäll med ,händerna korslagda
över bröstet och ett uttryck av him
melsk frid i sitt bleka ansikte. Då
förstod Antonius vad den syn han
hade sett på vägen betydde. Han
hade sett en himmelsk skara möta
en lycklig själ på dess väg till para
diset. Antonius bad länge och an
däktigt bredvid! den döde, och me
dan han bad kommo tvenne lejon
fram till platsen med högtidliga,
majestätiska steg, som om de sörjt
den avsomnade. De revo upp mar-

ken med sina tassar och grävde en
g,rop, stor nog att rymma helgonets
kropp. Sedan begåvo de sig bort
igen lika långsamt och stilla. S :t
Antonius tog Paulus i sina armar
och lade honom i den sandgrop lejo
nen hade grävt. Paulus var ett
hundratretton år gammal när han
dog. Hans tänder voiro felfria, hans
förstånd sunt, hans hjärta ungt. Det
är gott att sällskapa med Gud, icke
sant?
Övers. av K a r i n A n t e 1 1.

S:TA GERTR UD.
Dig har jag valt b land alla helgons skara
Att stå mig bi i livets alla öden,
Att för min skygga själ en syster vara,
En vän, ett stöd, en trösterska i nöden.
Ditt rena hjärta, värmt av kärleksglöclen
Ur Jesu hjärta, skall mig uppenbarn
Det som min ande trår till bortom döden,
Skall själens tysta frågor bäst besvarn.
Dig har jag valt, clll Kristi. rena brncl,
Till före bild, men strävar ej att hinna
De höjcle1· som din rika ande nått,
Blott stilla gå elen sköna väg clll gått,
I tro och ödmjukhet min frälsning finna,
Och såsom du få älska Herren Gud.

E 1 i s a b e t h.
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR
Luciafest

kaffet med allt vad därtill hörer servera
des under · fru Maria Bloms och fru Dag
mar Adams-Rays sakkunniga ledning.
Stämningen förhöjcles ytterligare genom
Lucior av olika åldn1r och stjärngossar,
vilka esomoftast tågade genom den fest
smyckacle våningen och avsjöngo vackra
julsånger. Intresserade lämnades också
tillfälle att bedriva astronomiska studier
i den stämningsfulla vinternatten. Det
för Credo viktigaste resultatet blev
en värdefull julklapp från Lucia, bestå
ende av välbehövliga kontanter.

till förmån för Credo firades onsdagen
den 13 december i föreningslokalen Bi
b]ioteksgatau 29 och fick ett i allo bå
de värdigt och trevligt förlopp. Rum
men voro dekorerade med grankvistar och
upplystes av en mängd levande ljus, vil
ket skänkte det önskade helhetsintrycket
av gammaldags svensk jul. Aftonens vär.
defulla lotterier ledcles av fröken Valborg
Foss, till julklappar lämpade dyrbarheter
försåldes
av fru Ellen Lindblom
och fru Evelyn Åkerman, medan,
det vid varje Luciafirande obligatoriska

Lucius.

Frän Sankt Sig/rids Gilles julfest i Göteborg.
f

Concordia Catholica

firade tisdagen den 2 januari sin . sed
vanliga julgransfest för församlingens
barn å restuurant Gillets festvåning. Re
dan långt före den utsatta tiden hade
småttingarna infunni t sig, s trålande av
glädje och otåligt väntande på fest
ligheternas början. Kl. 5,30 e. m. h1led
des festen med dans kring granen, så
blev det sång och lekar och annat roligt.
Bland annat gjorde illusionisten l\falmgren
sitt bästa för att "förvända synen" p å
de små, vilka hade obeskrivligt roligt å t
hans trolleritricks.
Sedan serverades
choklad och annat gott samt utdelades
kärkomna julklappar. Vid halv 9-tiden
var festen slut för de unga, som glada
och nöjda troppade av.
Ett fyrtiotal av de äldre stannade sedan
till supe och ett cordialt sa111kväm. Häls
ningstelegram avsändes till H. H. Ärkebis
kop Bitter, som på grund av sjukdom icke
kunde närvara.
Cy.

Göteborg,
Sankt Sigfrids Gille avhöll sin julfest
annandag jul i för tillfället hyrd lokal.
Icke mindre än ett 70-tal personer hade
infunnit sig och syntes alla roa sig av
hjärtans lust.
Programmet var också
rikhaltigt: förutom kaffe med dopp, dans
och vanliga jullekar, som upptogo en bety
dande del av den anslagna tiden, uppför
des av några av gillets kvinnliga med
l enmar en kort enaktare. Naturligtvis
uppträdde också Herodes med sina stjärn-

Herodes ocl! ett par stjärngossar.

gossar och avsjöngo den sedvanliga visan,
allt medan "Judas med pungen" - gräslig
att skåda i sin bakochframvända rock insamlade "kollekten".
Småttingarnes
glädje nådde nog sin höjdpunkt, när dör
ren gick upp för en lång gammal jultom
te, som hade sin säck full med klappar för
dem alla. Till sist hölls även en julauktion
för att insamla medel till denna gillets för
s ta fest. Den inbragte också ett betydande
belopp - c:a 180 kr. - vilket väl bättre
än något annat visar, att stämningen var
god.
G. E - n.

Vid krubban.
Julen i Norrköping 1922.
I vårt kapell i Norrköping är det ett
gammalt bruk, att under Juldagens tredje
mässa, efter predikan barnen gå fram till
krubban bredvid altaret och att de då med
sång hylla Jesubarnet. Men den sista j u
len, 1922, hade vi glädjen att kunna fröj
da Jesusbarnet med en ny gåva näm
ligen därmed att vi kort förut hade börja t
m e d Jesu-Barndomsförening.
Barnen · hade under kristendomsunder
visningen hört talas om de stackars gula
hednabarnen i Kina och de svarta hedna
barnen i Afrika. Och så hörde vi även be
rättas om J esu-Barndomsförening, som
med bön och gåvor vill hjälpa missionä
rerna att rädda llednabarnen och uppfos
tra dem till goda kristna. Den bildas hu
vudsakligen av barn, men har även äldre
medlemmar. Medlemmarna åtaga sig att
efter föreningens mening varje dag läsa ett
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"Hell dig, Maria" med tillägget: "Heliga
Jungfru Maria hed för oss och för de
stackars hednabarnen," samt att lämna ett
bidrag i penningar. Minsta beloppet utgör
i Tyskland endast fem pfennig i månaden;
men i det hela har föreningen redan sam
lat stora summor för missionerna. Den
blomstrar nu i många länder. Klart, att
då även vi i Norrköping måste vara med.
Därför satte sig vår kyrkoherde i förbin
dese med det tyska centralstället i Aachen
( Werk der heiligen Kindheit in Aachen
- Burtscheid, Michaelistrassc 38) och när
vi hade fått svar därifrån började vi för
eningen med tio medlemmar i åldern 6
�14 år. Flera andra väntas. Den yngste
av oss kan ännu inte skriva sitt namn,
han tecknade sig i stället med tre kors i
medlemsförteclmingen.
Vi hade riktig
glädje av vår förening., Härom · vittnar bl,
a. medlemmarnas iver att lämna bidrag till
kassan, som redan är ganska tung. Men
huvudsaken är den, att vi i vår mån bi
draga till Kyrkans missionsai·bete att föra
själar till Jesus och hjälpa · dem alt komma
till himmelen. Ja, upprättandet av Jesu
Barndomsförening var alltså vår hyllnings
gåva åt barnet. i krubban. Vi hoppas, att
Herren skall välsigna den, och att vår sa
smått började förening skall få leva, bli
allt s törre och blomstra i Sverige.
Ernst Sjögren

Kassör för J. B. F.

Beriktigande.

I Credos ytterst älskvärda recension av
det föredrag, jag höll i S : t Ansgars sal
den 6 ds, har insmugit sig en lapsus cala
mi, i det Rom uteglömts i uppräkningen

a v skildrade städer.
(Credo, N : o 12,
1922, sid. 326) . Rubriken till mitt före
drag var näml. "Katolskt liv i Köpenhamn,
Berl,n, Cöln, Paris, Hyetes, Rom, Kra
kau och Warscl1au".

Kulla i Odensvi den 23 dec. 1922.

Gustaf Armfelt.

Revisorer.
Hans Högvördighet Ärkebiskop Bitter
har utsett Pastor A. Meyer, Bankkamrer
V. Salmson och fröken Gerda Håkansson
att revidera Credos, Katolsk Tidskrift, rä
kenskaper för år 1922 samt Pastor S.
Nordmark och Kammarskrivare E. Wim
merström att revidera S : t Ansgars sals fö.
reläsningsnämnds räkenskaper för -samma
tid.

Credos fond.
Transport . . . . . . . . . . . . . . kr. 7,000: 06
,Julklapp till Credos fond
"Gud vare tack för vår
10: katolska tro . . . . . . . . . .
20: Grevinnan M. Sager
10: G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5: Till S :t Josefs ära
Höejesteretsadvokat Carl
8 : 38
Unger, Kristiania.
M. Gez. v. cl. Meer. Amsterdam
............
2: 13
4: 28
M. L. Pellenburg, Haarlcm.
Till den Heliga Jungfrnns
10: ära . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l\fod lyckönskan från medlem av statskyrkan. . .
10: ·__ _ 3_:_
Från Roosendaal, Holland
__
Summa kronor 7,082: 8ii

JA N UARI
1., l\låndag. Nyårsdagen. Jesu omslcärelse.
2. Tj1s<1a,g. Jesu he,fö:ga rni.1rrlllls fesit.
3. Onsdag. Okta1vldag av St. J,ohamnie-s.
illvtarug.
4. Tonsdla,g.
dag.

Oktavdag av MenJ1ösia barns

5. F1redlag. Vi,gri1lctwg till 'I'rettond�gen.
6.

Lördag. Trettondagen. (Epiphianti,a.
Helig,a tre Kon1Urug,airs dag.)

7. Sönda!f· Den heliga familjens fest.
8. l\fämiag.
9. 'Ilisd1wg.
iO. ,011JSdag.
il. 'I'orsdag.

Dagia,r inom Trettoncliaig;s
,o1rta:ven.

12. Feeclaig.
13. L örcla:g. Oktavda,g ,a,v 'I'retton(]a:gen.
1'1. . Söndag. Andra eftei• Trettondagen.
15. Måndag. St. Paiulus. E�·emit.
16. T-isd!ag. St . Marce,liliu s. Påve, Martyr.
17. Ornsdlrug. St. AIJllton,ius . Abbot .
18. 'l'orsctiag. Oat!lrndm St. Peurd i Rom.

Till paramenten för de liturgiska försy
nerna måste vi slutligen räkna den skulde1·
duk (velum ) som prästen iklädes då han i
högtidlig procession bär Altarets heliga sa
ment eller då han därmed från altaret med
delar den sakramentala välsignelsen åt de
troende. Detta velum lrnmerale består av en,
av vitt siden förfärdigad, rikt broderad av
lång skulderduk, som lägges över prästens
axlar och med vars nedhängande ändar
han omfattar monstransen med det Allra
heligaste eller helt och hållet överhöljer
spiskalken (ciborium), då välsignelsen gi-

19. FredJa:g. St. Henffli1k, Bi!Silmp. Mairtyr,
(Finlamd,s skyddshelgon) .
20. Lördag. St. Fabia:nu:si ,och Sebastiam.us.
Mairty11eo.·.
21. Söndag. Tredje efter Trettondagen.
22. Måndla,g. St. Vincentius oc,h Ania,s,ta
sirus. Mairtyrer.
23. TisdiaJg. St. Raymundus de Penna
.fiorte. Hekäwrure.
24. Oms,dla,g. St. 'Dimotheus, Bi1sklop.
Mairty,r.
25. '.I101·sda,g. St. Pauli omvändel\Se.
26. Fredag . St. Poilycarpus, Biskop .
Mairty,r.
27. L ördag. St. Joha.n,nes Ch,rysostomus,
Bi,slwp, Kyrkiolärare.
28. Söndag. Septuagesima.
29. Månd'a,g. St. Frainciiscus de Sales, Bi
sko11 . Ky,rlroQär, aD:'e.
30. 'Disdlag. S la Martina.
Martyr.

Jungf.ru.

31. Onscllag. St. Petrus No!lascms . Bekän
rnare.

ves med denna. Detta överhöljande och
döljande samtidigt av händerna sker av
vördnad för Altarets h. Sakrament. Vid
levithögmässor b är subdiakonen från offer
toriet till Pater J;J.oster ett liknande skul
dervelum (då av dagens liturgiska färg) var
under han döljer patenan, vilket sker ej
blott av vördnad för dess helighet utan för
att symboliskt hänvisa på den under hosti
ans gestalt dolde Guden och det outgrund
liga i Eucharistiens hemlighet.

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-Il., S tockholm l!l23.

S. N-k.

