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TANKAR AV DEN HELIGE BONAVENTURA. 

OM DEN YTTERSTA DOMEN. 

(Soliloquium c. 3. 8. 2.) 

Det är förskräckligt att tänka 
på den yttersta domen, ty då skall 
ingen kunna bedraga domarens 
vishet, muta hans rättvisa, vädja 
till hans mildhet, undkomma hans 
rättvisa vredes dom. Betänk för 
den skull, o min själ, med bävsan 
vad som skall ske med dig på yt
tersta dagen, då ditt samvete skall 
uppstå och vittna emot dig, också 
talande om dina hemligaste tankar, 
då den yttre världen skall stiga 
fram •och anklaga dig för alla dina 
handlingar, då korset skall bäras 
till vittnesbörd emot dig, då Kristi 
gisselslag skola ljuda som ett ve
rop för dig, då hans sår kräva sin 
rätt, :hans spikar tala, hans tusen 
sårmärken yttra sina klagomål. 

»O viLket trångmål! På ena si
dan de anklagande synderna, på 
den andra den f:mktansvärda rätt
visan. lnifrån bränner samvetet, 
utifrån hotar helvetets fasa väckan-

de avgrund. Blickar man uppåt, 
ser man en vredgad domare, .:rätt
vis i alla sina domar. På alla si
dor en värld i undergång;, oc,h i 
hjärtats värld synes blott doma..: 
rens fruktansvärda rättvisa. Och 
om den rättfärdige då endast med 
knapp nöd kan frälsas, hur skall 
det då ,gå den orättfärdige och 
syndaren? Vart s�ola de då taga 
vägen? Att gömma sig är omöjligt, 
att visa sig outhärdligt.» Sålunda 
talar Bernihard (Tract. de interio..: 
ri domo. c. 22, n. 46). Och .Am.
selmus skriver i sina betraktelser; 
»O, syndiga själ, du ony,ttiga och 
förto:t1kade träd, avsedd · för den 
eviga elden, vad skall du väl svara 
på deri dagen, då du måste göra 
räkenskap för hela ditt liv ock
så för dess minsta ög1onblick och 
redogöra för hur du använt det
samma?» (Meditat. 2). Ack, min 
själ, vad skall du då säga om alla 
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dina fåfänga och onyttiga tankar, 
dina lättsinniga och uppsluppna 
ord, dina gagnlösa och ofruktbara 
verk? 

Ambrosius utropar: »Ve mig, 
9m jag icke gråter öyer mina syn .. 
der. V,e mig, om jag icke�står upp 
vid midnattstid för att bekänna 
mina missg;ärningar. Redan är 
yxan satt till roten av trädet. Må 
det då bära den nådens frukt som 
det förmår alstra, den botens frukt 
som det måste frambringa.» (Lib. 
2 in Le. 3, 9 n. 76). 

0, min själ, »vare sig du vakar 
eller sov,er, må alltid den fruktans
värda basunens röst ljuda i dina 
öron: Stån · upp, I döde, kommen 
till doms» (Hie11on. Epist. 66 n. 
10). 0, min själ, må dessa ord 
aldrig gå ur ditt minne: Gån bort, 
I föi,bannade, i den eviga elden. 
Kommen, I välsi,gnade, mottagen 
riket (Mt. 25, 34, 41). Kan något 
ömkansyärdare . tänkas än detta: 
{}ån !bort? Kan något ljuvligare 
ord uttalas än detta: Kommen ? 

Två ord av vilka det ena är det 
hemskaste, det andra det skönaste, 
som kan nå ett människohjärta. 

0, min själ, skilj dig då snarli
gen från världen, att du då må 
kunna förbliva med Kristus. Fly 
nu världen, så får du då följa Gud. 
Undvik nu de ,syndigas sällskap, så 
skall du då få sälla dig till de sali
gas triumftåg·. 

OM HIMLEN. 
(Soliloquium c. 4). 

0, min själ, den evig;e lmnungens 
dotter, lyssna med andäktigt sin
i1e. Betrakta i anden det himmel
ska rikets tröst, förgät genom för
akt för världen ditt folk och din 
faders hus, d. ä. världen, djävulen 
öch ditt eget kött. 

. De himmelska andarna sända en 
.. s�råle av sina betraktelser nedåt 

och,glädjas av-en tredubbel anled
. ning. För det första därför att de 

hava vunnit seger över så gudlösa, 
· fruktan.svärda och grymma fien
der genom Guds kraft. För det 

· andra därför att de genom Guds 
vishet hava befriats från alla syn
der och fel eller bättrat dem som 
de för länge sedan :hava begått. 
För det tredje därför att de genom 
Guds barmhärtighet ihava und
kommit de förfärliga och ändlösa 
eviga kvalen. 

Hur stort skall då icke jublet 
bliva över triumfen, då alla de ut
valda vandra med cymbaler i sina 
händer, sedan viärlden besegrats 
och ondskans Farao med sin krigs
här uppslukas av Röda Havet. Då 
få de spela och sjunga med Maria, 
lovande och prisande Gud, sjun
gande med en röst: »Låtom oss 
sjunga för Herren» (2 Mos. 15, 1). 

0, min själ, :hu:mdan skall väl 
den dagen bliva för dig, då du bli
vit upptagen ibland denna lyckliga 
kör och då allt som du tålmodigt 
bar på jorden skall förvandlas till 
evigt jubel. Då skall du med jub
lande tunga prisa Herren för allt 
detta, i det du säger: Herrens 
barmhärtighet skall jag lovsjunga 
i all evighet (Ps 88, 1). Augusti
nus säiger, att ingenting skall var
da saligare och ljuvligare för de 
frälstas skara än denna sång, som 
uppstämmes till Kristi härlithets 
pris, genom vilkens blod vi äro fri
köpta. 

Då du prövas i allehanda fres
telser, då du måste lida förföljelse, 
då du plågas av :mödor och besvär
ligheter i denna värld, skall du för
denskull i anden stiga upp till him
len och !betänka att det är genom 
alla dessa vedervärdig1heter, som 
den. eviga glädjen ihär _vi.nnes .. 
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BÖNNEFORENINOEN. FOR NORDENS 
FOLKS TILBAOEVENDEN TIL 

DEN KATOLSKE TRO. 

Hvm1dan den opstod. 

For nogen Tid siden bragte »Cre
do?> en del Oplysninger om »L'As
sociatfon de Prieres p1our le Retour 
<les Peuples du Nord a la foi Ca
tholique», om dens lnrdstiftelse i 
1910 af Helgenpaven Pius X, dens 
U dbredelse og dens Statuter;-der
imod er hidtil intet blev:et off.entlig
gj ort om det, det gik forud for 
Foreningens Oprettelse. Vil vi ha
ve fulrdt Lys over dens Tilblivelse, 
Ideems Undfangelse og Virkeliggö
relse, saa maa vi gaa adskilligt lam
gere tilbage i Tiden. 

Det er med .lErefrygt og dyibfölt 
Glrede at vi gaar i Gang med denne 
Undersögelrse, og vi anser det som 
en srerlig Gunst fra oven at vrere 
bleven sat i Stand til at komme 
med de herefter fölg,ende Udred
ninger. Vi takker den gode Gud 
for alt det denne F,orening allerede 
har udrettet af godt, rigtignok ar
bej den i det skjulte og Frugten 
af, dens Virke kan ikke paavises og 
maales med materielle Midler; og 
dog er det paa,faldende at vrere Vid
ne til de bemrerkelsevrerdige Kon
v,ersioner <ler har fmidet og frem
deles finder sted efter dens Opret
telse; samt til Skandinavernes vok
sende Interesse for den og deres 
Sympati for dens Arbejdsmaade; 
og endelig for deres begyndende 
Dragen mod <liens Midtpunkt, Be
nediktiner-Abbediet S :t Maurice de 
Clervaux i Sto:rihertigdömmet Lux
embourg, som nu til Dags altid tör 
glrede sig over at huse Skandinaver 
inden for sine fredelige Mure. 

Vi venter meget af Foreningen i 
Fremtiden; og vi takker Gud for 
alt det Han saa viseligt har ordnet, 
og fordi Han i sin Godhed har vel
signet fromme Menneskers hellige 
Attraa efter at skabe et Vrerk og 
fremme en Sag, som i saa höj en 

Grad angaar Guds lEre og Sjrele
nes Frelse. 

Guds srerlige Redskab blev i det
te Tilfrelde en ung fransk Adels
mand af en helt igennem kristen 
F'amilie. Vi kan desto vrerre ikke 
sige, '1wem han er; han har be
stemt forlangt at forbliv,e skjult og 
ukendt. Imidlertid tror vi at kun
ne sige saa meget, uden at bryde 
vort Löfte, at han tilhörer en Fa
milie, <ler ned igennem Tiderne har 
giwit Kirken store og tro Tjenere, 
f. Eks. en Biskop, <ler blev 3 fran'" 
ske Kongers Opdrager; og som i 
det sidste Slregtled har skrenket 
Guds Kirke fremragende Mrend og 
Kvinder, blandt hvilke vi finder en 
Benediktiner-Abbed, en Benedikti
ner-Prior, en Jesuit-Pater, en 
»Petite-Smur · <les Pauvres», en 
Karmeliter-Priorinde og ,en »Dame 
du Sacre Coour». Begge hans dyibt 
kristelige Foreldre tilhörte S :t 
Franciskus' tredje Orden. 

I dem, Gud har i Sin:de at bruge 
i sin Tjeneste nedlregger han allere
de tidligt Spiren til de Egenskaber 
og Fortrin, som Han seneve vil be
nytte sig af for at fremme sit sto
re Yrerk, Sjrelenes Frelse og Fiore
ning med Ham i det hinsidi1ges 
evige Hvile og stedsevarende Lys. 

Denne franske Greve havde alle
rede som helt uing en srer1ig Sym
pati for de nordiske Folk og Lande. 
Dette gav sig et synligt Udtryk i 
fölg1ende lille menneskelige Trrek. 
Under V,erdensudstillingen i Parts 
i 1878, som han besögte ,som 17-· 
aarig Ynghng, aflade han med srer
lig Interesse Besög i de 3 skandi
naviske Landes Piaivinoner; .og det 
forundrede ham at opdage et Kru
cifiks paa Vreggen i et Interiör fra 
det pr<;>testantiske Danmark, den 
eneste religiöse Genstand, han be
mre11kede paa hele Udstillingen, 
na:ar undtages Afdelingen for 



Guldsmedekunst. Som en lille Er
indring derfra köbte han et Par Va
ser af sort Ler, en fra Norge og en 
fra Danmark, paa hv;ilke der var 
maalet naturlige, vilde momstier; 
dem tog han med hj em til sine to 
.Söst11e, der siden skulde blive store 
kristne Velgörerinder, hvem ogsaa 
de nordiske Missioner er megen 
.Tak skyldige. 

Denne unge Mand gik siden i 
Kloster. Det var i Ahbediet S :t 
. Pierre de Soles-
mei;;, i Aaret 
1886; i Dom 

Guerangers 
Kloster, hvorfra 
. Restaurationen · 
af Benediktiner
ordenen i Frank
rige i Löbet af 
forrige Aa11hun
drede var ud
gaaet ; og hvar-. 
fra ogsaa Beu-
ronerkongrega

tionens Stiftere 
som Dom Gue
rangers Disciple 
öste den sande 

benediktinske 
Aand ; hvor der 
fandtes en saa 
sund og grund-
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trelle, at alle1°ede da ,han var i 
Klosteret i S6lesmes bad han med 
stor Forkrerlighed for de skandina
viske Lande. Han tror at vrere 
sanddru og nöjagtig, naar han me
ner, at Forbönnen for Norden var 
i hans Tanke og laa ham paa Hjer
te, da han som nyindviet Prrest 
fejrede sin förste hellige Messe 
(1892). 

To Aar tidligere havde Dom 
Guerangers Arvtager og Efterföl. 

ger s•om Abbed 
af Solesmes, 
Dom Charles 
Couturier, re,. 
sta ur-eret Abbea 
diet S :t Maur de 
Glanfeuil (S :t 

Maur-sur-Lo-. 
ire), nemlig den 
15

/9 1890; Dom 
Couturier döde 
nreppe to l\ii:aa
neder efter at 
have fornyet 
Klosterlivet i 
dette det reldste 

Benediktiner-

. Jig teologisk Dom Paul Renaudin, Bönnef oreningens 
Lrerdom, at Mgr. Ophovs1nand. 

Abbedi i Frank
rige (t 20 ;10 

1890); det hav
de vreret hans 
Livsdröm, og 
det blev hans 
sidste Vrerk. I 
dette Kloster Berteaud, Bi-

skop af Tulle, kaldte dette Kloster 
.»locus irrepreh�;,.1Sibilis», og h0,.�. 
Abbed er bleven rost og lovprist 
af Pave Pius IX som en af Kir� 
kens störste Sönner. 

Det var ·efter at have uddannet 
sig til Advokat at han gik i Kloster. 
Ha,n er nu en temmeligt gam:mel 
Munk, -og lever som en af de mest 
elskede, agtede og rerede Benedik-. 
tinere i Clervaux, det Kloster, hvor 
der dagligt bedes offentligt for 
Nordens Omvendelse. Han har 
bedt os om at fort�e .hans N avn og. 
kun nrevne ham som »un m_oine de 
S :t Mruur». Vi vil snart faa at se, 
hvad <ler menes med »en Munk fra 
S :t Maurus». Men först viil vi for-

genfinder vi den Mµnk, hvem Op
rettelsen af Bönnefo11eninge skyl
des. Det vil vrere paa sin Plads at 
gengive dets Historie i store Trrek. 

Det är et af Verdens aller re-rvrer
digste Benediktiner-Kloster; thi 
dets Historie gaar helt tiföage til 
S :t Benedikt selv. 

I Aaret 543, det samme Aar, i 
hvilket Munkenes Patriark, S :t Be, 
nedikt, skulde dö, henvendte en fro::n 
gallisk Biskop sig gennom nogle 
Udsendinge til ham paa Monte
Cassino for at hede ham om at 
grunde ·et Kloster efter sin Regel i 
GaHien. Biskoppen var S :t Inno
cent, og han önskede at haveS :tBe
nedikt's Disciple iLandet, fordi han 
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tienkte paa Sjrelenes Vel. Den sto
re Ordensistifter udvalg,te fire af 
sine bedste Disciple, og satfa dem 
under Munken Maurus' Ledelse, 
som dengang var hans · Prior. -
Klosteret S :t Maur de Glanfouil 
blev stiftet i dette Aar af S :t Mau
rus, der sammen med S :t Placidus 
var S :t Ben edikts Y ndlingsdisci
pel. Efter sin förste Abbed har 
dette Kloster faaet Navnet S :t 
Maur. 

Den storefran-
ske Revolution 
havde lagt ogsaa 
dette Klosteröde . .  
Guds Lov var 
forstummet helt 
og skulde först 
atter genlyde 
paa dette rer
vrerdi.g1e . Sted 
hin Dag, da 
·Munkene fra 
Solesmes höjti
deligt holdt de-. 
res Indtog. 

var han af Benediktiner-Orden.ens 
·fir·e·store .. ApostI�; S :t Augustinus, 
S :t Bonifatius, S :t Adalbert og S :t 
Ansgwr de'n;' �ii'este, der var 
Franskmand og blev fulgt af 
Franskmrend. For det tredje före
kom de fuldstrendigt lutherske 
Lande i Skandinavien ham at vrere 
de mest forladte, de lrengst bort
fjermede fr Kirken; thi Englren
derne, der blev kristnede af S :t 
Augustin, har altid lige fra »Refor

mationens»Dage 
haft et betragte
ligt Antal Ka
tolikker, og de 
eng·elske Bene
diktinere i den 
Anglo-Benedik

tinske Kongre
gation har holdt 
sig uafbrudt og 
med stor Hreder 
og standhaftig 

Udtholdenhed 
arbejdet for den 
dyrebare katol
ske Tro lige fra 

» Reformatio-
Fem Aar se

nere (1895) bli
ver den »Munk 
fra S :t Mau
rus», om hvem 
vi her skriver, 
overflyttet fra 
Ahbediet S :t Pi
erre de Soles
mes til S :t Ma
ur de Glanfeuil. 

Dom Joseph Odon Alardo, 0. S. B., 
nuvrerende Abbed af Clervaux, Bönne

f oreningens Prresident. 

nens» Begyn
delse til vore 
Dage. Og Ger
manerne, S :t 
Bonifatius' Dis
ciple, har for en 
stor del bevaret 
deres katolske 

I 1896 blev der i Refektoriet i S :t 
Maur lrest op en bog, der skulde op
flamme end yderligere hans Nid
krerhed for de nordiske Kdstnes 
Generhvervelse af den hellige ka
tolske Tro og Delaktighed i Kir
kens N aademidler og de helliige 
Sakramenter, det var »La Vie de 
Sainte Brigitte de Suede» af Kom
tesse de Flavi,gny. 

N aar denne unge Benediktiners 
Hjerte lrenge havde fölt saa varmt· 
for vore i Troen fraskilte Bröder i 
det höje Nord, saa var det af tre 
slaaende Grunde. For det förste 
var Nordens Apostel S :t Ansgar 
Benediktinermunk. For det ande.t 

Tro (f. Eks. i 
Rhinlartdene). · ·  Det samme · kan 
siges om Sla verne, S :t Adalberts 
Di,sciple ( thi Checkerne er for en 
stor Del forblevet Katolikker, og 
det var de heden.ske PJ:1eussere, som 
drrebte S :t Adalbert) .  Medens i 
Skandinavien den · stok-lutherske 
Kongernagt f uldstrendigt har ryd
det ud hverl Spor af vore Forfred
l'es hellige katolske Tro, saaledes 
af Landene '1 over' tre Aa:rhundre
der har vreret uden en retmres;;!gt 
v\iet Prrest og· blottet for Bekende
re af den eneste sande kristne 
Kirke; 
: Nu havde · Komtesse de Flavig-
ny's Bog »La vie de S :te Brigitte» 



faaet den hellige Ild i den unge 
Munks Bryst tiI 'at flamme ehdnu 
stiBrkere; og nu begyndte hans 
LiBngsler og önsker efter at g1öre 
noget for de forladte nordiske Lan
de at omdamnes fra vage Forestil
lringer til bestemte Ideer og Planer. 
Imi,dlertid_ gik Aarene. Han for
blev tro mod sin Krerlighed til de 
forladte Sjrele i Nordens lutherske 
Riger. Han bad trofast for dem ; 
men han · trenkte ogsa:a paa Opret
fa�lsen af en Fol"ening af katolske 
Troende til Forbön for de nordi� 
ske Folk. Ideen ihavde han faaet 
gennem de to bekendte Forenringer 
till Fol'bön for Englands og Rus
lands Konversion. Han vidste blot 
ikke, hvad kam kunde göre, og hvo1· 
han skulde henvende sig. 
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I Aaret 1901 blev en Benedikti
ner fra Beuron A!bbed Willibrord 
Benzler af Maria-Laach, udnrevnt 
til Biskop af/ Metz. Siden Aarhun� 
dreder tilhage er han den förste Be
nediktiner som har beklredt Bispe
stolen i Metz. I sitförsteHyrdebrev 
efter Tiltrredels·en taler han om al 
Bispedömmets Hreder i Historien. 
Metz er et af Verdens reldste Bis-· 
pesreder, og ga:ar, Iigesom Nabobis
pedömmet Trier, helt ti1bage til de 
åller föfäte kristne Tider. I sit 
Hyrdebrev nrevnte Mgr. Benzler 
som en lEre for . Bispedömmet 
Metz, at Nordens Apostel, S :t Ans
gar, var bleven bispeviet af Dro
g:on, Karl den Stores Sönnesön, en 
af hans Forgrengel"e paa Bispesto .. 
len i Metz. 

Den Munk af S it Maurus, som i 
·alle disse Aar havde bedt trofast 
for de ,nordiske Lande, er paa mam. .. 
ge Maader, ved Blodets Baand; ved 
VenskaJbsforbindelser ,og isrer ved 
Barndomserindringer strerkt knyt. 
tet til Metz. Han saa Forsynets 
Finger deri, at en Benediktiner 
atter var bleven Biskop i Metz og 
dermed hin Biskops Efterfölg1er, 
som havde vi-et S :t Ansgar til Bisp. 
Han ventede kun paa en Lejlighed 
til at ihenvende sig til ham med sin 
Plan. 

D.a kom, i 1907, den belejlige Tid, 
»dit Velbeihags Tid, o Gud». I dette 
Aar skulde den internationa1e eu
karistiske Kongl"es afholdes i Metz. 
Han fik saa den Tanke at skrive 
til Mgr. Benzler, for at bede ham 
om paa ·et af Kongressens Möder 
at fremsrette Planen om Oprettel
sen af en Bönneforening for de 
skandinaviske · F1olks Konversion. 
Vi ser os iStand til at gengive dette 
Brev i diets Helhed. Det blev. skre
vet i Foraaret 1907, og lyder saale
des. 

Monsei1gneur. 

Hav den Godhet ait tillade mig i 
Anledning af d!en eukaristiske 
Kongres, som skal afholdes i Aar 
i Deres Bispestad, at udtrykke for 
Dem en Tanke, som De selv har 
fremkaldt. I et Hyrdeprev, hv-ori 
De opregnede Kirken i Metz' Be
römmeligheder, da De tog dette 
rervrerdige Srede i Besiddelse, min
dede De om at S :,t Ansgar, en af 
vor Ordens store Apostle, blev viet 
til Biskop ved en af den.s Ypper
steprresters Hrender. De skandi
naviske Folk, for hvem denne be� 
römmelige Helgen forkyndte Evan
geliet, kan altsaa betragte sig som 
Kirken i Metz' Sönner, og gjorde 
den lEre gennem Sekler ved deres 
Tro, ved deres· Fromhed, ved de 
Helgener og Helgeninder som de 
frembragte, og som det vilde blive 
for vidlöftigt ait opregne her. Si� 
den den formentlige Reformation 
er di>sse Nationer desto vrerre fald
ne i Kretteri, og af alle dem som 
fordum udg·jorde Kristenheden, af 
alle dem for hvem Evangeliet blev 
forkyndt af S :t Benediikts Sönner, 
er de dem, hvori den Romerske 
Kirke treller frerrest Tr,oende. Paa 
nrer ved 10 Millioner Indbyggere, 
som befolker disse tre Kongeriger, 
er det med Nöd og nreppe om der 
er 10 Tusinder som beikender sig 
til . vor hemge Tro. 

(Forts.) 
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UNDER EGET TAK. 

Dagspressen har i välvilliga · or
dalag meddelat den för alla Stock
holms .katoliker glädjande nyheten, 
att Elisabethsystrarna efter låliga 
års mödor och umbäranden; kum1at 
flytta in i sitt eget hem, Bra'hega-

holm, vilkas verksamhet icke va
rit kmiten till · en bestämd anstalt 
i Stockholm, utan vilka varit verk� 
samma i den a:mbulerande sjukvår.:. 
den, hava hittills haft sin bostad i 
en förhyrd våning mitt emot S :a 

Det inre av Elisabethsystranias kavell. 

ta1i. 7. Dagens Nyheter har i sin 
söndagsbilaga för den 12 oktolber 
d. å. bragt en utförlig skildring av 
systrarnas liv och verksamnet i 
Stock!holm och dess katolska insti
tutioner. I Credos Iiovembernum
mer 1921 har undertecknad i en 
utförlig artikel skildrat »de grå 
systrarnas» historia ifrån stiftan
det av deras samfund intill denna. 
dag. Nu är det mig en glädje att i 
Credo få lyckönska de ambuleran
de systrarna till deras eget hem 
och samtidigt få giva . läsarne av 
Credo en föreställning om det
samma. 
; De av Elisabethsystrarna i Stock-: 

Eugeniakyrkan. Den 10 januari 
1926 är det femtio år sedan de bör..: 
jade sin välsignelsebringande och 
av alla, som kommit i åtnjutande 
därav, uppskattade verksamhet 
som sjuksköterskor i Stock!holm. 
Det har länge varit dessa systrars 
önskan at t få ett eget rymligare 
h:em, i vilket de även kunae mot-. 
taga patienter, som behövde eli 
lugnare vård än vad i en familj 
kan erbjudas, och vilka pä grund: 
av platsbristen på våra sjukhus ej 
kunde erhålla en dylik. Eftex· 
långt sökande fann man på öster� 
malm ett för systrarnas planer 
lämpligt hus ej långt från Humle-

• 
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gården och Stureplan vid en tyst 
00h stilla gata. Huset Braihegatan 
7 jämte gårdshuset har under in
geniör E. Bloms ledning undergått 
en genomgripande reparation och 
omdaning för sitt nya ändamål. 
Tre trappor upp är det nya sjuk
och vilohemmet inrett. Systrarna 
själva hava i den påbyggda vinds
v;åningen fått en lugn och fridfull 
bostad, där de efter krävande ar
bete ,och nattvakor kunna härmta 
nya krafter. . 

Den 6 okt. detta år kunde syst
rarna, trots alla svårigheter på 
byggnadsområdet, likväl flytta in 
i det nya hemmet och taga det i be
sittning; Dag,en blev för dem en 
oförg'lömmelig glädjedag. Efter 
många års sparande och umbäran
den och samlande hade de nu kun
nat möblera det egna hem.'Uet och 
börja sin nya verksamhet (alltjämt 
dock även bibehållande sjukvården 
i privata ihem) .  Kl. 8 på morgo
nen samlades i det nya huskapellet 
alla systrarna, samt inbjudna från 
systrarnas övriga verksamhetsfält 
och en del övriga gäster, bl. a. pro
fessor 0. Hjort'.öberg, ingenJör E. 
Blom och bankkamrer V. Salmson, 
som varit systrarna särskilt be
hjälpliga att skapa det vackra nya 
hemmet, disponent Erik Anders
son samt en del andra av systrar
nas vänner och välgöra11e. Biskop 
Johannes Erik Muller företog först 
kapellets högtidliga invigning iförd 
full biskoplig ornat och assisterad 
av kyrkoherde E. Wessel. Omväx
lande av präster och systrar bads 
botpsalmen »Miserere» under. det 
biskopen bestänkte kapellets yttre 
med vigvatten, varefter ceremoni
en fortsattes inuti kapellet. Själva 
huset och hemmet hade redan ti� 
digt på morg1onen välsignats av Dr. 
Wessel. 

Före den heliga mässan höll bis
kopen till systrarna ett ihjärtligt 
tal över de gudomliga dygderna 
tro, hopp och kärlek som grundva
len för deras 'hem ,och innebörden 
i deras liv. 

Under den heliga mässan utförde 

systrarna en del sånger ackompan
jerade av frrt G. Kihlgren. Till of
fertoriet utförde Herr E. Kihlgren 
ett solo för violoncell. Det högtid
ligaste ögonblicket var förvandlin
gen, då den "eviga lampan" tändes 
för att känneteckna att husets 
egentliga Herre och härskare dra
git in i sin helgedom för att "bo 
bland mänskobarn" i altarets hel
ga Sakrament. Till tack för alla 
av Gud vid detta företag givna nå
debevis sj öngo systrarna och de 
närvarande till slut lovsången 
»Store Gud, vi lova dig». 

Efter f1iukosten för biskopen och 
gästerna gjordes en rundgång ge
nom huset. Kronan på verket, 
hemmets medeJ.punkt utgör utan 
tvivel det utomordentligt vackra 
kapellet i översta våningen. Det 
måste för den ädle donatorn av 
dietsammas utsmyckande samt för 
professor 0. Hjortzberg, som utfört 
dekoreringen, och icke minst för 
systrarna vara en sann glädje, att 
det blivit så lyckat. En sällsynt 
harmoni utmärkerdettalillakapell, 
i vilket den kände konstnären så 
lyckligt förenat den rukta svenska 

. gamla kyrkokonsten och dess for
dringar, med nutida fordringar 
och förhållanden. Systrarna äro 
verkligen att gratulera till detta 
kapell, där vördnad för tradition 
samt pietet för det äkta katolska 
så lyckligt förenats i ett andakt
stämmande, rogivande tempelrum. 
De. tre dekorerade fönstren, ut
förda av herr F. Gulich, Stock
holms Glasmåleri, och de stil
enliga lampetterna på väggarna 

· äro liksom · utsmyckningen av ab
siden och väggarna gåvor till syst
rarna av olika välgörare. Altaret 
prydes av ett vackert gammalt 
kmcifix, en gåva av ärkebiskop 
Bitter. Väggarna smyckas av bild
stoder av Jesu Hjärta, den h. Jung
frun, den h. Josef och den h. An
toni us, bilder som följt systrarna 
och äro dem kära och som av 
konstnären på ett lyckat sätt apte
rats och inpassats på sina nya plat
ser, 'I'ill kapellet gränsar en liten 



sakristia samt ett rum avsett för 
sjuka, soni önska bevista den h. 
mässan. 

Systrarnas rum i denna vaning 
äro ljusa och glada och hållna i 
klosterlig enkelhet. Ett litet rnot
tagningsrum finnes för besökande. 
Systrarnas; matsal och deras rekre
ationssal göra ett vänligt och 'hem
trevligt intryck. I samma våning 
är även det gemensamma köket, 
fullt modernt inrett, beläget, det 
står ,genom mathiss i föiibindelse 
med sjukhemmet. Dessutom äro 
även här tvättstuga och stryk- och 
mangelrum inrymda, allt praktiskt 
och väl ordnat. De olika rummen 
bära ovanför dörren, som från kor
ridoren leder in till dem, sina re
spektive ,skyddshelgons namn. 

Till själva sjuk- och vilohemmet 
kommer man utom genom stora 
trappuppgången även genom en 
annan inre trappa. Från en ljus 
trevlig hall leda korridorer till de 
olika privata rummen, som alla 
\•erka hemtrevliga och motsvaran
de sitt ändamål. · Sexton rum stå 
här beredda att mottaga patJ.enter, 
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konvalescenter eller personer i be
hov av vila och omvårdnad. Här 
finnes apotek, ett mindr,e rum av
sett för eventuellt smärre öpera
ti,oner samt ett fullt modernt bad
rum. För de gäster, som ej äro 
ständigt bundna vid bädden, finnas 
€Il stor matsal ·oc:h ett smakfullt in
rett konversationsrum ; särskilt te
lefonrum står gästerna ·till förfo
gande. Alla moderna hygieniska 
fordringar äro tillgodosedda. 

Möjligheter att med tiden utvid- · 
ga sjuk.hemmet finnes ju, då hela 
eg1endomen tillhör systrarna men 
för närvarande delvis är uthyrd till 
privatpersoner. 

Att systrarna i sitt nya hem helt 
visst komma att kunna verka väl
signelsebringande är redan nu tyd
ligt, att döma av det redan nu för
handenvarande antalet patienter 
och gäster. Credo önskar härmed 
också systrarna all lycka och Guds 
rikaste välsignelse till sitt uppoff
rande arbete i kärlekens tjänst. 

S. N o r d m a r k, 
Kyrkoherde. 

Ett av f önst?-en i kcipellet. 
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PERE ALLOS STOCKHOLMSBESÖK. 

Det var minnesvärda dagar för 
Stockholms katoliker, då den sven
ska huvudstaden fick mottaga be
sök av den uppburne teologiske ve
tenskapsmannen 00h dominikaner
patern E. Bernard Allo, som helt 
nyligen stått SO!trl rektor för uni
versitetet i Fribourg'. Ettbesök,som 
varit efterlängtat, som från början 
till sliut var till 1iytta och glädje för 
många. De var icke endast eller 
ens i främsta rummet 
de franskfödda med
lemmarna av vår för
samling, som hälsade 
den långväga gästen 
välkommen. Det var en 
· g;lädje för hela försam-
· J ingen 1son1 sådan, att 
han ville komma till 
oss. Vi leva ju i en av
. sides liggande vrå av 
jordklotet, känna oss 
lätt också andligen iso
lerade och därför all
deles särskiltibEihov av 
friska vindar från den 

Lagrange, en gång .haft godheten 
att sända en skildring a,v sin hög
skola till Credo (Nr. 3 1922). Men 
sedan år 1905 omtalades pere Allo 
såsom en av de ledande i Ftiibourgs 
akademiska värld. 

Det var också en hel liten trupp 
av Stockholmskatoliker, som mötte 
pere Allo, då han lördag·en den 4 
oktober ai1lände med snälltåget 
från Kristiania. En ung däm över� · räckte honom en bu.:. 

kett röda i1ejlikor. Deri 
sålunda välkomnade 
resenären; trots sina 
50 år rask 00h frisk 
som en ynglir11g, under-

. höll sig • livligt med 
· . alla och . uttryckte sin 
glädje över att vara i 
Sv,eriges huvudstad. 

stora katolska kultur
världen. Hösten 1923 Pere B. Allo. 

Pere Allos föreläs� 
ningar · höllos i Läkas 
resällskapets stora sal 
vid Klara östra Kyr-
kogata. De övervoros 
av ·en fulltalig publik, 
vars intresse och för
ståelse syntes växa 

var det den frejdade 
moralteologen domprost Maus
bach, som offentligen talade på 
olika platser i Sverige. Nu kom i 
stället en av samtidens ledande ka
tolska bibelteologer soin vårt lands 
katolske förefäsare för hösten 
1924. 

Pere Allos rykte hade trängt 
före honom hit. Vi visste, att han 
var bretagnare till börden, att han 
funderat både på den militära och 
den medicinska banan, innan han 
blev medlem av dominikanerorden. 
Det tryckta uppropet om hans fö
redrag, som utdelades till intres
serade, upplyste ävenied.es om att 
han i tre år verkat som missionär 
i Mesopotamien och att han åtnju
tit den oskattbara fördelen att stu
dera bibelkunskap i Bibelns eget 
land, vid Ecole Biblique i Jerusa
lem, vars rektor, den vördade pere 

för varje gång :han 
uppträdde. Föreläsaren talade en 
klar .och distinkt franska, och åhö
rarna följde med spänd uppmärk
samhet hans fra::nställning. Hans 
ämne var - kunde man säga-den 
nytestamentliga bibelforskningens 
nuvarande problemställningar, vad 
den katolska vetenskapen har att 
svara på de allra modernaste in
vändningarna och bortförklarings
försöken från den radikala, förne
kande bibelforskningern; sida. Det
ta är ett område, som också för 
Sveriges intellektuellt intresserade 
katoliker är ganska obekant. Vi 
som leva i nästan oblandat protes
tantisk omgivning hava så ofta till
fälle att höra talas om bibelkriti
kens, förnekelsens, den teologiska 
upplösningens alla bragder och 
upptäckter, att vi slutligen kunde 



känna oss verkligt undrande och 
oroade. 

267 

De som uppmärksamt följde med 
pere Allos framr,tällning av det 
allra nyaste i den nytestamentliga 
bibelkritikens modejournal kunde 
icke U:ngdå att märka, att det här 
är opvositionens ställning ,som är 
svag, att hela Nya Testamentet 
blir en oförklarlig gåta för var och 
en som icke vill erkänna Kristi 
g;uddom och det övernaturligas 
vei•klighet. Särskilt nagelfor Pere 
Allo den s. k. eskatologismen, som 
håller före, att Kristus väntade en 
snar och plötslig världsomstört
ning, som skulle resultera i en ny 
världs, »Guds rikes» uppstigande 
ur förstörelsens kaos. Ävenledes 
uppehöll han sig ganska länge vid 
de moderna teorierna, som anse att 
den kristna trosläran bildats under 
starkt inflytande från de '.hedniska 
mysteriereligionerna. Ämnena för 
de fyra föreläsningarna voro: Le 
caractere unique de Jesus parmi 
l·es reformateurs de l'ihumanite, 
Les discussions contemporaines 
sur la personnalite du Ohrist, Les 
principaux faits surnaturels de 
l'Evangile et leurs rapports (pre
tendus) avec les croyances pa�en
nes, Le »Regne de Dieu» et les in
sfouments de sa propagation. 
. Också pere Allos yttr,e framträ
dande var sådant, att det vann al
las hjärtan. Han uppträdde i sin 
måleriska dominikanerdräkt, tala
de enkelt och ·okonstlat med den 
övertygande och värmande välta
lighet, som sedan gammalt har an
setts utmärkande för predikobrö
dernas orden. Två gånger talade 
han också från predikstolen i 
Sankta Eugenia Kyrka, vars präs
terskap hade anordnat tilltalande 
franska andakter med sång och 
bön i samband med hai1s predik
ningar. Men pere Allo hann med 
ännu mera under de korta två vec
kor han vistades i Stoc�holm. Ock
så på den privata själavårdens krä-

vande arbetsfält var han flitigt 
verksam, hörde bikt, talade till 
mindre försrumlingar, avlade och 
mottog besök. 

Också i Uppsala uppträdde han 
på Gästrike-Hälsinge Nations
sal ; här föreläste han i en till 
trängsel fylld lokal över ämnet: Je
,sus Christ et les plus recentes theo
ris historiques. Auditoriet föreföll 
intresserat ooh sympatiskt stämt 
från början till slut. Det var tro
ligen första gången sedan 1500-ta
lets början som en katolsk förelä
sare uppträtt ooh talat över ett teo
logiskt ämne i den gamla ärkebis
kopsstaden vid Fyrisån. Uppsala
katolikerna hade också väl förbe
rett det historiskt minnesvärda be
söket och voro glada över att resul
tatet överträffat deras djärvaste 
förväntningar. Efter föredraget 
följde en animerad supe, som av 
den energiska Uppsalaförsamlin
gen anordnats till pere Allos ära. 
Uppsala Nya Tidning im1ehöll föl
jande dag en utmärkt vänlig re
cension av föreläsningen. 

Även Stockholms församling 
kände ett livligt behov att tacka 
den uppburne gästen. I Unitas' 
lokal hölls sålunda dagen före hans 
avresa ett samkväm, där direktör 
�- Cormery i ett hjärtligt anfö
rande på franska språket å Stock
holmskatolikernas vägnar tacka
de pere Allo för hans intresse för 
vår sak o�h hans värdefulla besök. 
Som de fransktalande katolikernas 
tolk uppträdde den belgiske hau
delsattachen lVIonsieur Leon Genis 
med ett av tacksamhet genom
strö:'.nmat tal. Pere Allo besvara
de på sitt hjärtliga sätt båda dessa 
hyllningar. Som slutomdöme tro 
vi oss kunna säga: Pere Allos be
sök hade blott ett fel. Det var all
deles för kort. Men det som trös
tar oss är hoppet om en god fort
sättning. 

A. 
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· FRANCIS THOMPSON. 

EN ENGELSK DIKTARE I NYARE TID. 

Englands litteratur är under se
nare hälften av 1800-talret rik på 
stora författare ; att bland dem 
finnas många av katolska Kyrkans 
hängivna söner och döttrar, är icke 
så allmänt känt, isynne1.1het härup
pe i Norden, som det borde vara. 
Den som står främst, både vad be
ti,äffar inspirationens · flykt Mh 
fior:mens fulländning är Francis 
Thompson. Han föddes den 16 de
cember 1859 i Preston i England, 
där fadern var läkare. Båda för
äldrarna v:ovo ivriga konvertiter, 
den ena systern gick i kloster och 
han var själv hågad att bliva präst, 
men insåg att det ej var hans rät
ta kall. Redan i den katolska sko
lan i Ushaw ägnade han sig med 
synnerlig iver · åt studiet av de 
klassiska språken oc;h av sitt eget 
modersmål, engelskan, 1och visade 
teclmn på en ovanlig begåvning-: 
Tyvärr gjorde hans far ett stort 
och ödesdigert misstag, i det han 
tvingade sonen att bliva medicine 
studerande, vilket ihan ,ej hade 
minsta fallen:het för. Den enda 
framgången under de sex år han 
motvilligt förberedde sig på den
na bana, var den, att han med 
glans bestod en examen i grekiska ; 
i allt annat misslyckades han full
ständigt. Det kom till en brytning 
med fadern och Francis for vid 
26 års ålder till London, för att 
själv söka sig en utkomst där. 
Detta var med hans drömmande 
natur och opraktiska läggning en 
ren omöjlighet. Han levde i ytter
lig fattig·dom ett par år, var stund
om kolportör av böcker, stundom 
skoborstar·e ; han svalt och frös 
och hade ofta ·ej tak över huvudet, 
utan måste driva runt på Londons 
gator. Dessemellan skrev han både 
på vers och prosa, i synnerhet då 
en barmhärtig skiomakare givit ho
nom fristad på en tid. TiH sist 
skickade han med bävande hjärta 

en artikel om »Gammal och ny he
dendom» (Paganism old and new) ,  
samt några dikter till redaktören 
av en katolsk tidskrift, Merry 
England. Denne, Mr. Wilfrid 
Meynell, en på hjärtats och huvu
dets vägnar rikt begåvad man, kan 
sägas hava upptäckt Thompson och 
räddat honom vid undergångens 
brant. Han erbjöd honom anställ
ning som medarbetare vid tid
skriften, men lät honom först kom
ma till ett sjukhem för att vårda 
sin hårt medfagna hälsa. 

Thompsons lungor voro klena 
och för att motarbeta siri sjukdom, 
hade han kommit att vänja sig vid 
bruket av opium. Med upp-bjudan
de av all sin viljestyrka lyckades 
det honom att sluta därmed och 
att i utövande av sin diktarförmå
ga vinna nya själs- och kropps
krafter. Han .sändes till ett kloster 
i byn Storrington, där munkarna 
visade honom vänligihet odh förstå
else. Hos dem skrev han »Ode to 
the setting sun» ( Ode till solned
gången) en storslagen dikt, det 
första uppflammandet av hans ge
ni. Senare återviände han till Lon
don för att inträda i sin verksam
het som j,ournalist och kritiker vid 
Merry England, men hans poetiska 
ådra flödade även ri:kligt : han 
skrev tvänne diktcyklar, »Lave in 
Di-ans lap» och »Sister Songs» på 
klassisk engelska med lyrisk 
grundton i hänförande rytmiska 
strofer. Likt alla stora diktare be
sjunger han här kvinnan, men han 
är olik många av dem däri, att den 
renaste idealism präglar ihans ihyll
ning. Han är mästare i att beskri
va hennes viäsens innerlighet och 
allvar, men även hennes leende · 
solskensstämningar. Alice Meynell, 
Wilfrid Meynells hustru, och deras 
bägge döttrar, Monica och Sylvia, 
som då ännu ej trampat ur barn
skorna, hava inspirerat Dians Lap 
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och Sister Songs. De upptogo ho
nom, den ensamme, i sin familje
krets och läto honom få deltaga i 
ett lyc,kligt ,hems fröjder öch in-

. tressen : i gengäld gav skalden dem 
odödli,ghet i sin diktning. Alice 
Meynell ägde själv stor begåvning 
i poetiskt avseende ooh ihar skrivit 
konstnärligt V'ackra dikter och es
sayer. I Poems on c,hildren (Dik
ter om barn) strängar han sin lyra 
till de yngre medlemmarna av sam
ma familj : en av dessa dikter, 'Dhe 
making of Viola, är som ett k}ock
spel, igångsatt av änglahände!'., 

Francis Thompson vann snart 
erkännande av samtida kritiker 
och diktare : Robert Browning 
skrev om honom : »Både vers och 
prosa äro i sanning märkliga . . .  
Det är eget, att en av naturen så 
begåvad ung man skall behöva 
uppmuntran, för att göra sin 
frai::nståendte förmå1ga gällande.» 
Han blev dock ej populär bland 
den stora allmänheten, 'J11ärmast 
dä11för, att hans mening ofta var 
svårfattlig, till följd 'av ett inslag 
av filosofi i hans dikter och av 
ihans förkärlek för gammaldags 
ståtliga ord. Mest känd och läst 
blev en längre dikt, »The Hound 
of H eaven», vari han i sällsynt 
vackra strofer beskriver hu11u sjä
len flyr bort från Gud, men upp
hinnes av den gudomliga kärleken. 
Hans bildrikedom bländar med sin 
prakt. . Solen, månen, stjärnorna 
och planeterna, jorden och ihavet, 
ängens blommor och skogens vilda 
djur, alla dragas de med i en mäk
tig symfoni i hans oden. ( Orient 
Ode, Corymbus for autumn, m. fl. )  
Ur gamla och nya testame1itet och 
ur den katolska Kyrkans liturgi 
hämtar han storslagna liknelser : 
en hymn, Assumpta Maria, är t. 
ex. en poetisk omskrivning av offi
ciet på Marie himmelsfärdsdag. 
Thompson var en övertygad kris
ten och en hängiven son till den ka
tolska Kyrkan, de sista åren av sitt 
liv blev han en kontemplativ mys
tiker, därvid vägledd av sina vän
ner, franciskanerna i klostret Pan-

tasap:h i Wales. I den djupt kända 
dikten, 'Dhe Kingdom of God, 
(Guds rike) ;  som börjar med or
den : »O world invisible, we view 
thee» (Osynlighetens värld, vi se 
dig) framhåller han tanken på 
Guds allestädes närvaro. Solned
gången var för honom en bild av 
Kristi korsdöd. Han skriver där.:. 

om : 
And His stained brow did veil like 

thine to-nig,ht, 
Yet lift ,once more Its light, 
And risen 'again departed from 

our ball,. 
But W/hen It set on earbh arose in 

Heaven. 
På prosa har lian författat en 

rad essayer över engelska diktare, 
bland vilka de över Shelley ocih 
Burns stå främst, samt bokrecen� 
sio:rier i tidskrifter av så förnäm
lig· art som 'Dhe Academy och 
Abhenaeum. Då General Booth, 
Frälsningsarmens store ledare, ut
givit sin bok »In Darkest Eng
land», skrev Thompson en upp
märksammad artikel i - » Merry 
England» vari han återgav sina 
egna iakttagelser i Londons· fattig
centra och påpekåde nödvändighe.:. 
ten av att uppbåda franciskanerna 
ooh deras hjälptrupper av den 
tredje orden till det sociala · rädd.:_ 
ningsarbetet. V:ad som djupast 
upprört honom, var barnens olyck.:. 
liga öde, de »som uppfostras till 
synd från vaggan, söm känna till 
ondskan, innan de känna det goda. >> 
»Dåvarande ärkebiskopen av 
Westminster, kardinal Manning;, 
lät kalla 'Dhompson till sig för att 
överlägga om detta ämne, som låg 
dem bägge så varmt om hjärtat : 
de möttes och förstodo varandra,. 
drömmaren och asketen, diktaren 
och prästen. · Efter Mannings död 
kallar Thompson den avlidne »en 
eremit, som ägde hela världen till 
cell» i en längre dikt, »To the dead 
Cardinal», uppfylld av dödsbetrak
telser och tankar om innebörden av 
skaldens eget liv, va1'Vid ihan be
svär den helgonlika själ, som läm
nat det jordiska, att sända änglar 



med budskap om hur hans · ofull
komlige vän skall undgå den eviga 
fördömelsen. 

Svåra prövningar hade den 
känsli,ge skalden att genomgå : en 
bruten hälsa, fattigdom och stun
der av djup melankoli. Bland våra 
_svenska diktare är det Stagnelius 
han liknar mest i hela sin tanke
. riktning, som äi genomträngd av 
kristendomens lä1,or, såväl som i 
fantasiens rikedom och formenl:) 
glittrande skönhet. Liksom denne 
hade han med varm beundran stu
derat de grekiska och latinska 
mästerverken, men även de engel
ska romantikerna, Shelley och 
Coleridge, voro hans förebilder 
tillika med 1600-talets poeter, 
Crashaw, Browne och Southwell. 
Hans sista verk på prosa var en 
biograifi över den helige Ignatius 
av Loyiola, en god studie av den-
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ne· andlige härförares viljestarka 
personlighet och av jesuiterordens 
beundransvärda organisation, den 
makt, som utgjorde det kraftigaste 
mothugget gentemot refol1lllatio
nens landvinningar . i Tyskland, i 
synnerhet genom sitt inflytande 
på de bildade klasserna och på 
ungdomen i sina skolor . 

Francis Thompson skrev en av
handling om asketism »Health arid 
Holiness», vari han tog den helige 
Frans av Assisi och Kardinal Man
ning som exempel på- helighetens 
förmåga att låta livslågan brinna 
starkt i en svag kropp. Han själv 
blev alltmer lösryckt från denna 
världen oclh dog i ett sjukhus vid 
48 års ålder av lungsot, år 1907. 
Till hans ,grav sände George Me
redith rosor från sin trädgård med 
hälsningen : »till . en . sann diktare, 
en av den lilla skaran». 

K a r i n S p a r r e. 

EN MINORIT .. 

På Piazza Manin flammar sol
skenet. Grand Rotels vita torgfa
sad sover såsom bländad bakom de 
gröna fönsterluckorna, vilka verka 
tillslutna ögonlock. PiskS11Uällar 
knalla genom den heta, dallrande 
eftenniddagsluften, och turister-
1ias trängsel tycks livligare än van
ligt omkring droskorna med de 
festliga volangprydda bomullspara
sollerna. Men framför portarna 
till Ognissantis minoriterkloster 
håller ett annat slags åkdon - två
spänt, svartlackerat med förgyll
ningar. Ocli på kyrkdörrarna läser 
man det i höga, svarta typer: kon
ventet har sorg. Fra Giovanni är 
död. 

Framför högaltaret inne i den 
halvskumma renässansbasilikan 
;står en kista mellan dubbla rader 
av manshöga vaxljus. Genom 
skymningen lysa guldlågorna likt 
tolv klara, stilla stjåmor. Sex 
>>bruna» franciskaner bilda heders
vakt omkring båren. Deras unga, 
allvarliga ppofiler mjukna bakom 

rökelseskyarna. Fra Giovanni ä1: 
död. 

Tidigt i morgon bittida skola 
djupa, varma mansstämmor sjunga 
dödsmässan, och konventets supe
riore skall bestänka den tomma 
bå11en med vigvatten: Requiscat in 
pace! Bröderna skola stå med hö
ga, smala vaxljus i sina händer, 
och på sin väg emot sakristian till
baka till sina celler skola de lyfta 
lågan mot sina läppar och blåsa 
ut den. Och rökringlarna skola 
stiga likt människoböner uppåt 
valven i den övergivna kyrkan. 
Ty Fra Giovanni är död. 

Hans gestalt var alltså icke en 
oumbärlig prydnad för Ognissanti. 
Men en prydnad var den, en le
vande dekorationsfigur för en 
franciskanerkyrka. Med sina kla
ra, milda ögon i sin vita hårkrans, 
i sin gulbruna minoriterkåpa, 
blekt av årtfondens sol ooh regn, 
och sina slitna sandaler, på vilka 
han trampat så oräkneligt många 
fjät i ödmjukt oeh tjänstvilligt 
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Jydnadsnit, förde han tanken till
baka till den första f1�anciskaner
generationens ihelgontyper. Jag 
minns honom i kretsen av en flock 
ivriga, stojande småpntar, som 
sjungit i ky:r:kan på söndagsmorgo
nen - ett älskat barn bland de 
andra bambini. Och jag minns ho
nom som de fattigas ömsinte bespi
sare - lycklig, beskMtig, själv 
den allra fattigaste. Hans älskliga, 
alltid äkta leende, då han i kors
gångens peristyl tog hand om nå
gon Baedekerturist på väg till 
skyldigihetsbesöket i refektoriet 
med Ghirlandajos nattvardsfresk, 
minns jag också . .  I ingendera si
·tuationen kommer jag att glömma 
Fra Giovanni. Mest oförgätlig är 
han dock för den, ,som, fått se ho'
nom någ'.on tidig , m.9rgon på re
spektfullt avstånd från : .  de11 offi
cierande prästen, knäböjd på ned� 
re altarsteget »tjäna mässan» 
framför Sant Antonius altare. Den 
intagande syn han då erbjöd var 
välbekant för i11Jbillningen. Denne 
tjänande brioder i Ognissanti le
vandegjmde på ett rörande sätt 
någon av de klassiska legendfigu
rerna i Fioretti. Eller var det icke 
med just det slagets naiva hjärte
fromhet i blicken, som »den helige 
lekbrodern» i Massa på sin tid un
der alldeles densamma sysselsätt
ningen såg Hostian i prästens 
hand »förvandlas inför hans ögon 
och taga gestalt av ett levande ooh 
underskönt gossebarn» ? 

Fra Giovanni - de.t äktitalien� 
ska klosternamnet låter med ens 
så främmande, när det uttalas om
kring mig av alla dessa engelska 
och amerikanska läppar. Framför 
högkoret trängas turisterna i 
·okänslig iver att föra med sig till 
hemlandet så fullständigt som möj
ligt niinnet av en munkbegravning 
i Italien. F1ör oss, som äro mera 
hemmastadda här, förefaller det 
nästan overkligt, att det är den an
språkslöse lille lekbrodern, som 
ger anledning till det slagets in
tresse. Vi hade vant oss att be
trakta honom som en sorts inven-

tarium i Chiesa :d'Ognissanti. Än
nu för mindrn än ett dygn sedan 
så1g jag ju honom. Han satt som 
vanligt på sin halmflätade stol i 
sidokapellet till vänster om hög
altaret och såg ut över si.n kyrka. 
Jag hade bett honom om en tjänst, 
och han hade berett · mig på att 
jag måste ha tålamod. · 

- Sover Ni i Firenze i natt ? 
Gott. Då har Ni tid till att vänta. 

Ja visst. Själv var han ju redan 
inställd på evigheten. Några tim
mar därefter var han död. Han 
dog under sömnen, medan ett fruk
tansvärt åskväder brakade över 
Florens och höll oss andra ängsli" 
ga och vakna. · Omständig.heterna 
ville, att en av hans sista blickar 
kom att gälla mig. Just nu ser jag 
den åter för mitt inre : stor, glän
sarn;le, full av godhet, litet skalkak
tig djupast inne, där det tindrade 
- ·ett helgons, som går över grän,.. 
sen. 

Då jag fick möta Fra Giovanni, 
var hans liv statt i bortglidande. 
En annan, för vilken han betytt 
mera, som verkat i hans närhet 
och i sitt hjärta kallade honom fa
der, skriver i de första timmarna 
efter hans död : 

"Jag har sett honom i dag morne, 
stackars lille gubbe, stelt utsträckt 
på sin smala bädd. Hans ansikte 
var slutet och munnen !halvöppen. 
Endast ögonen hava förmått över
tyga mig, att han var död. Vidöpp
na, glasartade stirrade de in i oänd-
1,igheten. Ooh jag har försökt att 
kalla honom tillbaka. Men � Fra 
Giovanni är död. 

Ooh vi hava böjt våra knän vid 
hans läger, icke inför den döde, 
men inför !helgonet. 

Han levde såsom Den helige Fra 
Giovanni. Såsom en ma1i av järn 
hade han kommit till Toscana ifrån 
sitt Romagna. I sin tidiga ungdom 
hade han kommit, oclh han hade 
ifört sig franciskanerkåpan med 
något av hänförelsen hos Den heli
ges första efterföljare. Skriva 
kunde han icke alls, knappast läsa. 
Men han kunde efterlikna sina Mä-



stare i 1sitt innersta liv och i iakt
tagandet av sina plikter. 

Ännu ser jag ihonom för mig, där 
han gick omkring inne ,i kyrkan 
och skötte sina åligganden. Medan 
han ännu var ung, hade han bru
kat tillbringa sina dagar framför 
altaret med Det allraheligaste, gått 
där fram 00h tilLbaka, bytt vatten 
på blommorna, dammtorkat koret 
med verkligt matematisk nog
grannhet. Nu var han gaJirunal, och 
hans tid förflöt mest där uppe i det 
halvmörka Capella del Bu:on Con-
siglio. . . 

27-Z 

- Ni är en skälm, Fra Giovanni, 
brukade jag säga till honom, när 
jag gi�k förbi. Och han ' bad, bad 
utan att låtä sig avbrytas ooh fog 
·emot mig'. 

Av hans ungdoms viljestyrka 
återstod honom föga. Piå gamla da
gar var hans hjärta lättrört, och 
vi unga lade band på våra kärleks
betygelser för att slippa se ihonom 
gråta. Men han hade ett klart min
ne, och under sina sista år hade han 
förvärvat sig något visst barnsligt 
okonstlat i sitt sätt. Lika . natur
ligt som det föll sig för Fra Gio
vanni att taga en signora under ar
men, medan han ledsagade henne i 
kyrkan, lika ledigt räckte han åt 
någon liten parfymerad signo11iua 
sin egen torftiga snusdosa, antin
gen det nu skedde för att prnteste
ra mot våra dagars · mod eller det 
endast roade honom att skämta. 

Ooh han talade som ett barn och 
skrattade som ett barn och grät 
som ett barn. Stundom erinrade 
han 1sig sitt ädla romarblod. Då 
kastade han tillbaka huvudet, räta
de på sin lilla hops.i unkna gestalt, 
spände blicken. I sådana ögonblick 
var Fra Gi1ovanni vördnadsbj,udan
de. Dook : de v-oro k;orta blixtar av 
styrka i ett liv, som var statt i be
srbändigt utslocknande. 

Ännu i går såg jag honom utöva 
barmhärtighet vid dörren till sa
k11istian. · En gång kunde han ge-
mera och gav mera. Nu . . .  Stac
kars Fra Giovanni, med vilken ån
gest han brukade säga det : "Barm-

härligheten minskas i världen, och 
mina fattiga ha ej längre v,ad de 
behöva." Icke förty kommo allt
jämt de fattiga för att söka: Fra 
Gfovanni,. ooh. de voro alltid de öm
mast vå11dade plantornä i hans ör
tasängar. Nu skola de fattiga kom
ma, de, som sågo honom såsom 
gubbe, medan de själva ännu voro 
barn, skola komma, men de skola 
icke mera finna honom. Ty Fra 
Giovanni är död. 

Det var länge secj.an han slutade 
upp me<:]. att äta i refektoriet. Kyr
kan fick icke stå övergiven för ett 
ögonblick ens, ty "det finns så 
många skälmar i vär Iden." Det 
gjorde honom detsamma, var han 
dukade upp sitt enkla bord och för
tärde sii.n knappa niunsibit. · Men 
icke ens då var han ensam, ty ock
så den delade han. Jag råkade att 
överraska honom en gång under 
hans fromma förehavande. Då han 
fann sig up'.l)täckt, ursäktade !han 
sig : ''Se, jag är gammal. Jag har 
inte längre någon matlust." 

Käre fattige Jille gubbe ! Anade 
du ej, att din barmhärtigihet hän
förde mig ? Förstod du aldrig, rutt 
jag beundrade dig? 

Du är död nu, Fra Giovanni. För 
mig återstår endast ditt minne. Av 
dig själv har jag kvar d,in foto
grafi, som jag har satt vid fötter
na av Madonnan. Vid din sida ihar 
plåroen bevarat bilden av en annan 
broder, vilken också han åt denna 
världens arma utdelade barmhär
tighetens bröd. Om jag annars al
drig hade älskat min ordensdräkt, 
skulle jag älska den för er skull, 
fattiga bröder allmosegivare, jag 
skulle älska den särskilt för din 
skull, min egen käre Fra Giovann1 , 
vilken under två års tid av ett ge
mensamt liv för var dag på nytt 
lärt mig, vad det vill säga att vara 
en god människa. 

Och nu : hed för mig, Fra Gio
vanni, bed för din kyrka i Ognis
santi., bed, att en annan, värdig dig, 
må fylla din tomma plats ibland 
dina bröder." (F:ra C. C. ) 

Firenze i sept. 1924, L. L-d h. 
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rån Credos torn 

Bland kämparna »för protestan
tismens värnande» i Sverige inta
ger riksdagsman Fabian M ånsson 
en bemärkt plats. Nyligen har han 
gästspelat i det idylliska Falken
berg med el). föreläsning om » Ka
tolicismen», som enligt refer. i tid
ningen Halland (29 okt. ) hade 
samlat »en fulltalig publik». Bland 
annat upplyste den temperaimenfa
folle talaren om att katoliker »på 
fullt allvar hävda, att Petrus och 
Paulus ej förstocfo kristendomens 
grundkärna så bra som vilken den 
lägsta romerska präst av i dag>.) .  
Om det katolska prästerskapet en� 
ligt den lVIånssonska läran sålunda 
innehar en ovanligt uppihöjd ställ
ning, så äro däremot de katolska 
lekmännen enligt samme sagesman 
så mycket mera förtryckta. Tala
ren »betonade, att en katolik som 
lämnat prästen sin tribut ej lik
som t. ex. lutheranen har någon 
medbestämmanderätt i kyrkans 
förmögenhetsförvaltning». Likväl 
finnes en räddningsplanka för den 
härmed missnöjde. »För att få 
medbestämmanderätt i den gåvans 
förvaltning måste han visa papper 

på Kristi medgivande härtill:» Men 
var i all världen skall man få tag 
på ett sådant ? Månsson vet råd. 
»Sådana papper utfärdas endast 
på kansliet i Rom oc;h - där skri
V·er man inga sådana handlingar.» 
Detta är or.dagra1vt citerat Recen
senten är också förtjust. Han fin
ner »stor humor>> i lVIånssons vise. 
domsord, påpekar till slut, att hans 
tal ,»är öppet och ärligt och väger 
tyngre än mången kammarlärds». 
Fördenskull har den intressanta 
Fabian lVIånsson blivit »en sannin
gens apostel mot katolicismen som 
få och hans apostlagärning är värd 
all honnör». 

Det nya katolska kapellet i Es

bjerg, den framåtsträvande ny
byggare.staden på J yllands vest
kust, invigdes högtidligen den H 
september. Detta nya gudshus är 
helt och hållet dekorerat av dau.., 
ska katolska konstnärer, alltige
nom nationellt, värdigt 00h smak
fullt. Den belgiske premonstra
tensern pater Cypers, som är sta
tionerad i Esbj,erg, läste mässan, 
den också som skriftställare verk-

,t!, '  



samme unge danske prästen 
Schindler predikade över dagens 
evangelium. Efter mässan talade 
också pater Nf6sen från Aarhus 0111 
dagens betydelse. Den upplyftan
de gudstjänsten avslutades med Te 
Deum oc,h sakramental välsignel
se. Alla stadens fyra t idningar in
nehöllo »forstaaende Referater» .av 
högtidligheterna. Esbjerg Venst
reblad och, V:estkysten gingo t. o. 
m . . så långt i sin välvilja, att de 

. fäto avtrycka en del av en utförlig 
artikel om det nya kapellet, som 
förut stått att läsa i Nordisk Uge
blad for katholske Kristne. 
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I Credos aprilnummer· detta år 
berättades om den gamle ärevördi-· 
ge Mgr Ciepl,alc, so� av de ryska 
bolsjevikerna dömdes till livstids 
fängelse. Men redan följande 
nummer kom ,med den glädjande 
nyheten, att han på grund av den 
Heliga Stolens ivriga bemödanden 
återvunnit friheten. Vi hava nu 
satts i tillfälle att också enligt säk
raste källa skildra den åttiofemå
rige bekännarebiskopens första be
sök i Rom efter frigivandet . Han 
ankom till den eviga staden den 8 
maj kl. 7.35 f. m. Vid tåget mot
togs han av kardinal Gasparri sär
skilt ditsänd av den Helige Fadern. 
Det var första gången, som själve 
1rnrdinalstatssekreteraren sålunda 
som påvens representant mottagit 
någon resande vid Roms järnvägs
station. Så snart tåget stannat 
skyndade kardinalen fram och om
famnade den förvånade gamle är
kebiskopen, som icke kände denne 
personligen och därför över huvud 
icke förstod vem det var som på så 
hjärtligt sätt 'hälsade thonom väl-
1mmmen. Den polske ministern 
vid Vatikanen dröjde då icke 
att förklara, at t det var kardi
nal Gasparri som ville mottaga ho
nom som påv,ens representant. Då 
blev Mgr rneplak synbarligen rörd. 
Och ännu starkare blev hans rörel
se, då kardinalen omtalade, at t på
ven önskade mottaga honom i audi
ens redan samma eftermiddag 

5.45. Mgr Cieplak skriver själv 
om denna audiens i Corriere d'Ita
lia : »Så snart påven fick se ·mig, 
tryckte han mig en lång stund till 
sit t  hjärta, oeh även: jag omfamna
de hon01111 med sonlig kärlek. Mina 
ögon fylldes med tårar, och dessa 
föllo ned på den Helige Faderns 
vita sutan. Jag förmådde med 
knapp nöd få fram några stavel
ser. Också påven var 1,örd. Han 
grät. Sedan jag hade lugnat mig, 
betraktade mig• den Helige Fadern 
länge småleende. Sedan bjöd han 
mig· sitta ned vid sitt skrivbord 
och började tala till mig.» Mgr 
Cieplak uttalade särskilt sin beun
dran för »det medvetande om sitt 
universella faderskap»,  som Pius 
XI under det följande samtalet 
lade i dagen. 

Den kristendomsfientliga fran
ska regeringen tycks nu vilja börja 
en regelrätt förföljelse, mot lan
dets katoliker. Det är några stac
kars fattiga fransiskanernunnor i 
A1encon och i Evian, soon utkorats 
till objekt för de första !hjältedå
den, i det att de fått bestämd be
fallning att lämna landet. Lyckligt
vis stå ,emellertid de hotade katoli
k;erna fullt rustade mot faran och 
äro synbarligen he1,edda att sätta 
hårt mot hårt. Frankrikes sex kar
dinaler hava i ett gemensamt brev 
tm M. Herriot hövligt men bestämt 
förklarat : »Som fredens och kär
lekens apostlar veta vi icke av nå
got hat. Vi åstunda icke krig. Men 
om ett krig blir oss påtvingat, så 
skola vi också möta det - med be
klagande - men ick;e utan mot
stånd, ty vi äro i vårt samv,ete för
pliktade att för alla katoliker, 
präster, klosterfolk och troende 
fordra att i sfukerhet och aktning 
få leva för utövandet av sin tro.» 

Den radikale ministerpresidenten 
har besvarat detta värdiga akt
stycke med en svassande skrivelse 
i sedvanlig frasrik stil. Åtskilliga 
franska katoliker synas t. o. m. val
komna en ny kulturkamp. Verk
ligt bedrövligt är emellertid, ·att de 
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franska protestanterna synas vilja 
ställa sig på kristendomsfiender'" 

nas sida i en stundande strid. Nyli.,. 
gen hava de hållit en samman� 
komst i Stra:ssburg, som började 
med ett hyllnifngstelegrani till re
puiblikens president, vari försäk
rades, att »den franska protestan
tismen, trogen sina historiska tra
ditioner, skall understödja varje 
ansträngning, som syftar till att 
befordra fosterlandets frihet och 
fred.» Vad som åsyftas med dessa 
»historiska traditioner» fö:r,bliver 
för den oinvigde dunkelt. I sina 
glansdagar var den »franska pro0 

testantismen» som bekant en per
manent oroshärd, som gång på 
gång hotade »fosterlandets frihet 
och fred». 

Våra tyska trosfränder,s sextio
tredje s. k. Katolikdag hölls de för- · 
sta dagarna av september i den 
övervägande protestantiska staden 
Hannover och fick ett alltigenom 
värdigt förlopp. Mötets devis var : 
»Rören Kyrkan !»  Den påvlige 
nuntien Pacelli celebrerade vid den 
stora högtidsgudstjänsten i det 
fria vid mötets början. Nästa års 
katolikdag skall hållas i Stuttgart: 

Samtidigt som dessa sköna ma
nifestationer ägde rum; i Hannover 
hade det s. k. Evangeliska Förbun
det ställt till ett slags protestmöte 
i Mtinchen, vilket bland annat fick 
mottaga ett brev av general Luden
dorff, vari det hette : »Jag hop
pas, att den protestantiska kyrkan 
allt skarpare skall visa tillbaka de 
ultramontana maktsträvandena, 
skarpt motsätter sig Preussens 
sönderstyckanc;le, som utgör förut
sättningen för ultramontanismens 
seger och protestantismens under
tryckande, men samtidigt strävar 
efter att göra rättvisa åt den djupa 
:religiösa känslan hos folket, sökan� 
det efter Gud.» 

På sista tiden älska de tyska pro
tes'tanterna att tala om Roms 
frammarsch ·,och erövringar på 
luthersk mark. Tyskland hotas av 

en ny m9treformatfon. Katolik2r� 
na intaga . alla höga ämbeten i 
Tyska, Riket o; s. v. Nu har .senast 
Kristendomen · och · Vår Tid ( 1924 
s. 286) innehållit en på tyska skri
ven alarmartikel, full av dylika på
ståenden. Hur förhåller det sig 
emellertid i själva verfuet härmed ? 
Enligt · en nyligen offentliggjord 
statistik innehavas .. 599 av Tyskå 
Rikets högre ämbeten av protes.:. 

tanter; 81 av katolfäer. I utrikes.:, 
· departementet äro av 43 högre äm� 
hetsmän endast 4 katoliker, i för.:. 
svardepartementet blott 2 -av 50 o� 
s. v. I själva verkset måste fortfa
rande de tyska katolikerna, som 
likväl utgöra 1/g av landets befolk.;. 
1iing, intaga en ganska tinbaka:. 
skjuten ställning i .  det offentliga 
livet. 

De sista årens skilismcissostati:.. 
stik visar med all önskvärd tydlig:.. 
het, att äktenskapets band allt 
mindre hålles i helgd, ju mera den 
moderna hedendomen får makt 
över sinnena. Sålunda slår· det hed.:. 
niska Japan alla europeiska och 
mmerikanska staters skiljsmässo
rekord. Men icke långt efter föl� 
jer F-örenta Staterna, som för när.,. 
varande har 20 millioner officiellt 
religionslösa innevånare. Där kom
mer en skiljsmässa på vart åtton: 
de äktenskap. Men också i Europa 
har den sista tiden åstadkommit 
en stark stegring av skiljsmässo� 
siffran. Sålunda 'har den för 
Frankrike stigit från 7,851 å1,· 
1918 till 11,514 år 1919, i Eng
land från 2,222 år 1918 till 7,044 
år 1921 och slutligen i Tyskland 
från 13,344 år 1918 till 36,542 år 
1920. Å andra sidan stå de länder 
som ännu hålla strängt på· kristen 
tradition. Sålunda är t. ex. i Ir
land en skiljsmässa en' verklig säll
syntihiet. , Och i den varmt katolska 
provinsen Quebec i Canada räkna� 
des år 1923 icke mera än - 5 
skilj smässor. 

En av den katolska missionens 
stora ni&n har gått ,bort med ärke'-
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biskopen av Kalkutta Mgr Meule
man, som nyligen . avlidit i Mar
seille på väg till sitt hemland ·Bel
gien. Han var född den 1 mars 
1862, inträdde i jesuiterorden vid 
17 års ålder och blev vid 40 års, ål
der · utnämnd till ärkebiskop av 
Kalkutta. Vid hans tillträdande av 
denna ansvarsfulla post ( år 1902) 
fanns i det väldiga indiska ärke
stiftet 17 4 präster, 86,491 katoli
ker och katelmmemer, 298 kyrkor 
och kapell. Numera räknar detta · 
missionsfält 248 präster, 231,632 
katoliker och katekumener, 821 ka
tekister, 300 ordensbröder och 
systrar, 791 kyrkor och kapell, 616 
skolor med 17,790 barn. Mgr, Meu
leman har särskilt varit ivrig att 
.grunda missionscentra i alla ärke
stiftets delar utan att därför för- . 
summa sin ärkebiskopliga stad. På 
flera ställen har verksamheten ut
vecklat sig med förvånande snaibb
het. Sålunda finnas nu i Jashpur 
där det år 1905 icke fanns en enda 
kristen ej mindre än 35,000 katoli
k,er. Särskilt framhåller den in
diska tidningen Examiner denna 
utmärkte kyrkofurstes moderati
on och rättvisa, »som kom !honom 
instinktivt att förstå, när det kun
de vara nyttigt att ingripa och när 
det i stället var klokast att hålla 
sig på avstånd». Hittills har den 
belgiska provinsen av Jesu Säll
.skap ensam skött missionsarbetet 
i ärkestiftet Kalkutta. Nu har 
emellertid jesuitergeneralen utfär
dat den om äkta internationell an
da vittnande förordningen, att 
också sicilianska och jugoslaviska 
jesuitfäder hädanefter skola dela 
detta omfattande arbetsfält med 
belgarna. 

Också i Bfr11w, finner den katol
ska missionen ,ett tacksamt arbets
fält. Mgr Fouquier, apostolisk 
vikarie i Sydbirma, har nyli
gen företagit en omfattande 
visitationsresa och ·överallt mötts 
av största entusiasm. På en 
ort högt uppe bland bergen var han 
t. o. m. på grund av folkträngseln 

tvungen att läsa midnattsmässan 
under bar himmel. I huvudstaden 
Rang,on leda katolska ,systrar det 
stora spetälskesj ukhuset, där man 
på sena11e tiden börjat använda en 
läkemetod, som vi,ss·erligen icke 
kan bota den hemska sjukdomen, 
.rnen som åtminstone hejdar dess 
utveckling. 

De energiska katolikerna i För
enta Staterna visa alltmera missi
onsintresse. Centrum för deras 
verksamhet för trons utbredande 
är Maryknoll i staten New York. 
Därifrån utgives den redan i 
135,000 exemplar spridda rnissi
onstidningeri 'Tihe Field Afar för 
att icke tala om ungdomsbladet 
The Maryknoll Junior, som lika� 
ledes sprides i en väldig upplaga. 
De käcka Maryknollsmissionärer
na förvalta redan tvenne missions
områden, den apostoliska prefoktu-. 
1�en Kongmoon i Kina (nära Can
ton) och en löftesrik mission i Ko
rea, som påbörjades för ett år se
dan av fader Byrrte, vilken då en
dast ihade tvenne präster och en 
broder som medhjälpare. 

Samtidigt ,so:::n i Förenta Stater
na har missionsintresset ,börjat 
växa sig starkt i det katolska 
Schweiz. Här har det ledande mis
sionssällskapet sitt säte i missions
institutet Betlehem i Imniensee 
(Kantonen Sohwyz). Detta hand
lingskraftiga unga sällskap leder 
även ett seminar1um för blivande 
missionärer i Wolihusen (Luzern). 
Under innevarande höst lämna de 
tre första missiönärerna som där 
ha utbildats sitt sköna fädernes
land för att begiva, sig till Mand
schuriet, där det schweiziska mis
sionssällskapet fått sitt första ar
betsfält av propagandakongrega
tionen. De understödjas av syst
rar från Ingen,bohl. Också på 
närmare håll kunde det sc,hweiziska 
missionsintresset finna viktiga 
uppgifter. Icke minst i Skandina
vien, där sympatierna för det ädla 
schweiziska folket alltid varit stora 
och allmänna. 



POLENS DROTTNINGS FEST. 

Helt nyligen har påven Pius XI, 
på det polska episkopatets fram
ställning för hela Polen bestämt, 
att den 3 :dje Maj skall firas så
som »Polens Drottnings» fest. 
Denna helgdag har följande för
historia. 

På oktavdagen av Marie bebå
delse den 1 april 1656, satte folket 
den polska kronan på den J:{eliga 

· Jungfruns panna. Inför Lzow 
(Lemb_e:r,g) - katedralens altare 
uttalades då av Johan Kasimir de 

· högtidliga invigningsorden, som i 
riksståndets namn upprepades av 
Riksunderkanslern, Crzebicki, bis-
1mp av Przemysl. 

»Heliga Jungfru, Gudamänni
skans höga moder ! Jag, . Johan 
Kasimir, konung genom Din Sons, 
Konungarnas Konung och min 
Herres, Nåd ooh genom Ditt för
barmande, knäböje1� inför Dina '.he
hga fötter, 00h välj.er Dig till min 
;beskyddarinna och till drottning 
över mina riken., i det jag i Ditt 
särskilda hägn och skydd anbefal
ler mig själv, mitt polska konung
arike, min här och hela mitt folk, 
samt ödmjukt bönfaller om Din 
hjälp och Din barmhärtig·het emot 
fienderna i detta mitt rikes sorg
liga och förvirrade tillstånd. Och 
då jag är Dig förbunden genom 
de största välgärningar, så brin
ner jag jämte hela mitt folk av den 
varmaste åtrå att inträda i Din 
tjänst på nytt, och lovar därför 
Din Son och Dig � i mitt, mina 
senatorers och mina folks namn, 
att jag med all iver skall i mitt ri-
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kes länder sprida vördnaden ooh 
andakten till Dig. 

Jag lovar även och föribind�r 
mig att, så snart jag, genom Dm 
mäktiga fö11bön och Din Sons 
stora barmhärtighet, hemfört se
gern, skall jag hos den Apostolis
ka Stolen utverka att denna dag, 
av tacksamhet emot Dig och Din 
Son till evärdlig tid skall firas 
o�h 'helgas - och skall med mina 
biskopar bemöda mig, att även 
mina folk måtte uppfylla dessa 
löften.» 

Den påvlige nuntien, Bernhard 
Vido som var närvarande, läste 
seda� högt de.n lauretanska litani
an till vilken han, på Johan Kasi
mi�s bön, tillade orden »Regina 
Polonire, ora pro nobis.» 

Det löfte om införandet av en 
fest till · ära för Maria »Polens 
Drottning», som innefattades i 
dessa Johan Kasimirs löften, blev 
aldrig fullföljt. Först år 1921 ut
gav det polska episkopatet · ett 
upprop, som manade folket att in
samla medel för byggande av en 
kyrka, dedicerad till »Maria Po
lens Drottning», på det ställe SO!Ill 
kallats »Drei Kaiser Ecke». Sam
tidigt upptogos även hos den He
liga Stolen de framställningar, som 
nu haft till följd instiftandet av 
denna fest. 

Festen innefaller den 3 :dje maj. 
Sålunda erhåller det årliga firan
det av Maj.:konstitutionen av år 
1791 ett religiöst underlag, och 
förenar sig med en rent polsk kyr
kofest till en fullständig nationell 
högtid. 

(Josefa Armfelt, f. Pomian Hajdukie
wicz. Efter "Dziennik Berlinski".) 
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1 
GALLRE_T. 

Så lämge vi bl,a,nd joridens dimmor 
vandra. 

Hur högt vi äm varandra äl,ska må, 
Som, främlingar vi äro för var

andra, 
Ty själ kan aldrig själ till fullo nå; 
EfJt hinder resei sig, ett skyhögt · 

galler, 
Och till,s en gång det gall1'.et sÖ'l'/,der

f aller 
Vi få i e,nsanihet och armod gå. 

Men när en gång uti Gud Faders 
sköt.e 

Själ återfinner äl,skad själ och då 
I ohöljd, luttrad skönhet - vilke1t 

möte! 
0, vilken salighet, när gallret faller 
Och vi varwndra fullt och helt 

· · · · förstcU 

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

S:T JEAN BERCHMANS' SISTA 

STUNDER. 

Aw Ch. De Visser, S. J. 
(Utdrag ur hans biografi över hel

gonet. ) 

Den 5 aug1usti 1621 visade sig de 
första tecknen till den frambry-

tande sjukdomen. Jean begav sig 
emellertid till jesuiternas lanthus i 
Frascati tillsammans med sdna brö
der. Följande 'dag sändes han till 
grekiska kollegiet för att !bevista en 
skola,stisk disputation; då rpres1� 
denten var frånvarande intog Jean 
dennes plats och talade under en 
timmes tid, varvid han visade sig 
äga stor insikt · i ämnet ; men han 
tröttades likväl mycket därav. 

Natt-en blev orolig, utan viila. E,n..
ligt ordensregeln underrättade 
Jean sina överordnade om sitt till
stånd 00h fick! tillsägelse att instäl
la ,sig i sjukavdelningen. Utmat..: 
tad, kasitade ihan sig fullklädd på 
en säng; han hade ihög feber. Tre 
timmar senare besökte honom rek.., 
tom, pater Cepari, som hjälpte ho
nom att avkläda sig och lägga sig 
till sängs. .Sjukvårdaren frågade 
honom : »Min broder Jean, vad 
skall det nu bli?» - »Det, som 
Gud vill, min broder. Vi äro i 
Hans hand.» 

Söndag morgon bragite man ho
nom den ihel. kommunionen; han 
ville stiga urpp, knäböja på golvet, 
han förbjöds att göm det. Läka
ren, som anlände några ögonblick 
senare, fann den sjuke något krya
re, styrkt som han var av det him-



meiska ibrödet, men mot aftonen 
steg febern ånyo för att icke mera 
lämna honom. Doktorn talade då 
om bronchitis, om lungincflamma-' 
Hon ; sjukdomen var allvarsam. 

De två följande dagarna avtogo 
Jeans krafter timme för timme ; 
redan då gavs det föga hoprp om 
hans vederfående. Den av febern 
utmattade kroppen försvagades 
alltmer, men anden förblev klar 
och rediig. 

Rektorn och pater Spinola kom
mo för att besöka den sjuke ; han 
mottog dem med sitt vanliga små
leende och började med en erövra
res glädje ,och istolthet tala OIJll him-: 
melen. »1Men vi ihar ännu mycket 
att arbeta ,ocih utkämpa på jorden 
innan vi segrande kan ingå i him
melriket», sade en av fäderna till 
honom. - »I Belgien», svarade Je
an, »sade mig en gång en fader att 
jag skiulle återföra många hereti
ker till den katolska tron . . .  » han 
tystnade ett ögonblick som om han 
tvekat ; sedan fortsatte lhan : »Jag 
vet icke om jag kommer aitt om
vända dem på jorden.» 

Snart förvärrades ri själva vser
ket hams tillstånd så att rman be..: 

slöt att meddela honom de sista 
sakramenten. 

»Min broder», sade rektorn, som 
hade att underrätta honom härom, 
»det synes mig att ert tillstånd icke 
just förbättras.» 

»Jag är förvissad därom, min fa
der,», svarade J ea,n. 

»Nåväl, om Gud skulle kalla: eder 
tdll sin sköna himmel i dag e ller i 
morgon, är det då något som tryc
ker ert sinne ?» 

»Nej, fader, rubsolut ingenting . .  
Men vad skola väl våra fäder i Bel
gien säga om jag dör ? Min föl
jeslagare broder Penneman dog li
kaledes i Italien, man vågar kan
hända icke vidare sända unga and
liga 'hit ; men om det behagar Gud 
a;tt låta mig dö, är jag· redo ; jag 
är i Hans hand ; personligen före
drager jag att gå till himmelen 
framom att kva11b1iva på jorden.» 
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Rektorn hade icke kunnat hop-

pas på en bättre sinriesstämnihg ;
han tala:de om de sista srukramen
ten och lämnade rummet. Sjuk
vårdaren, som kände den sJuke på, 
pul,sen, mä:rikte att !han 6lev allt 
svagare. »Min broder», isade ihan 
till Jean, »jag råder eder att anam
ma den hel. kommunionen i mor-' 
gon bittida,:» 

»iSom viaticum ?» tillade J.ean. 
»Ja, ty det återstår föga hopp.»
Vid dessa ord, som tycktes bebå-

da hans död, blev den unge jesui
ten utom s,ig av glädje, reste - sig 
och slog armen om 'halsen på den 
gråtande brodern. 

»Gråt icke !» ropade han. »Ni 
skmlle icke ha kunnat meddela mig 
en gladare nyhet. Räck mig mitt 
krucifix !1» 

Inemot kl. ½ 5 på morgonen bik-_ 
tade J,ean ·Ocih mottog de döendes 
sakrament ; alla bröderna närvoro. 

När det allraheligaste saikramen
tet hemtades in låg den sjuke,

iklädd sin sutan, på en madrass på 
golvet med hopknäppta ihänder och 
nedslagna ögon ; han förblev i den
na ställning under bönen »confite
or»; Men när rektorn närmade sig 
med den hel hostian greps den dö
ende av stark hänförelse och reste 
sig upp i knäböjande ställning ; två 
bröder skyndade då fram för att 
stödja honom. Under allmän rö
r,else höjde Jean sin röst : »Jag- · 
bekänner ,och jag tror», sade han, 
»att vår Herre är här närvarande 
under brödets gestalt ; jag önskar 
dö inom den heliga, 11omersk-katol
ska kyrkan, som en trogen -son av 
Jungfru Maria 00h 'av Jesu Säll
skap.» 

Vid dessa ord runno tårarna 
från alla de närvarandes ögon och. 
pater Cepari lade den hel hostian 
på Jeans tunga : »Mottag, min· 
broder, såsom viaticum, vår Herres 
Jesu Kristi lekamen.» 

Efter några ögonblicks inre be
traktelse bad den -sjuke själv om -
de iheliiga oljorna ; därefter sade: 
ihan med låg röst till pater Cepari : , 
>>Om ni finner det lämpligt, -så säg 
åt mina bröder att jag aldrig fri-: 



villigt har överträtt en enda av 
mina regler, en enda förhållnings
order av mina överordnade, och att 
jag är mycket lycklig i medvetan
det härom.» · 

Rektorn upprepade dessa ord för 
de församlade, och man förstod då 
att Jean var övertygad om att han 
snart skulle dö, ef,ter SO!lil han till
lät att denrra UJppbyg·gliga bekän
nelse gjordes i hans namn. 

I själva verket !hade han blott 
några timmar att leva. Den 13 au
gusti begynte dödskamrpen. Han 
bad själv Siin landsman, pater Van 
Doorne, läsa bönerna för de döen
de ; när de voro slutade, skulle han 
försöka vila litet, men febern tillät 
det icke. Plötsligt började han 
uppstämma »Ave maris stella» 
med en till den grad stark och klar 
röst att alla de närvarande förvå
nades. 

»Min broder», sade sjukvårda
ren, »ni tröttar ut er.» 

»iNej, nej» ,  svarade Jean, »jag 
vill skiljas hädan i fröjd ,och gläd
je.»  Men ack ! Dödskampen blev 
fruktansvärd. På sången följde 
skälvningar ooh ånge&tllop. »Bort, 
Satan, jag f:riuktar dig icke ! . . .  
Mina vapen ! Giv mig mina va
pen : mitt krucifix, min rosen
krans, min regelbok !»  

Vid dessa rop ilade fäderna 
·fram ; de kastade s,ig på knä, . de 
bestänkte sängen med vigvatten, 
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de satte i hans händer de varpen 
han ropade på. När han tryckte 
dem intill sig sade han : »Haec 
tria 1nihi · carissi1na! - Vad dessa 
tJ:1e föremål äro mig kära ! Med 
dem.· dör jag gärna b> 

Hans krucifix ! vid Frälsarens 
fötter har han så ,ofta anställt sin 
betraktelse . . . Hans rosenkrans ! 
den har han varje dag från 8in ti
diga barndom låtit glida mellan s,i.; 
na fingrar . . .  Hans regelbok ! käl
lan till hans helighet. Och han 
höll dem hårt omslutna av sina 
skälvande händer, tryckte dem mot 
sitt bristande hjärta : »Med de'/11, 
dör jag gärna.» Dessa voro så gott 
som han8 sista ord. 

Man begynte ånyo läsa bönerna 
för de döende. När man i litandan 
till den hel. Jungfrun hunnit till 
invokationen »heliga Jung�fru över 
alla jungfrur» reste sig Jean exta
tiskt för att ännu en sista gång på 
jorden hylla sin älskade Moder. 
Sedan föll han tillbaka och dog. 

Det var den 13 augusti 1621, 
mellan kl. 8 · och 9 på morgonen. 

S :t Jean Berchmans föddes i 
Diest i Belgien den 13 mars 1599 
ooh var således vid sin död i Rom 
endast 22 år gammal. Hans fest 
firades till en början den 13 au
gusti, men har numera på anhål
lan av Belgiens biskopar förflyt
tats till den 26 november. 

FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

EN HYLLNING TILL DE TVÅ KA
TOLSKA BLODSVITTNENA 

I SVERIGE. 
Söndagen den 12 oktober firades 300-

årsminnet av Zacharias Anthelius' och 
Göran . Ursinus' död och av denna anled
ning avtäcktes en minnestavla på kapel
let å katolska kyrkogården i Stockholm. 
Tavlan bär följande insk1:ift: ''Till min
ne ·av Zacharias Anthetius, borgmästare 
L Si:idertälje, <>ch Göran B.ehr Jfo,inu�, 
sekreterare i ,  kungl. kansliet, vilka den 
21 septemper 1624 i Stockholm_ ledo dö
den· för siri katolska tro. Eri hyllnings
gard frånc svenska katoliker anno 19.24'1, ,  

Den har tillkommit tack vare friherrin
nan Josefa Armfelts, f. de Pomian-Haj
dukiewicz, energiska insatser. 

TiH den verkligt stämningsfulla akten 
på den strålande höstsöndagen hade till
städeskommit en rätt stor skara katoli
ker och protestanter, bland vilka märk0 

tes flertalet av Stockholms katolska 
präster, f: universitetsrektorn pere B. 
Allo och kabinettskammarherren markis 
Claes Lagergren. · · · 

Sedan �n sång unisont sjungits, höll 
baron G. Armfelt följande tal : 

"Ända från 'kristeI)hetens första dagar 
har '!Jet va1:it sed att hedra dei:n, som 
offrat liv och blod för Ktisti skull. ·• 



Också Sverige kan med stolthet bland 
sina söner uppvisa sådana Kristi blods
vittnen. Från äldsta tid är nog att näm
na S : t  Eriks och S :t Botvids namn. 
· Men i dag vända vi ej blickarna till 
den katolska trons gryningstider i N or
danlanden, utan till de ödesdigra dagar, 
då stormar skakade Kyrkans byggnad i 
dess grundvalar. I dag gäller vår hyll
ning två män, som den 21 sept. 1624 här 
i Stockholm ledo döden för ·sin katolska 
tro. 

Visserligen kan 1500-talet uppvisa tal
rika blodsvittnen. Ty ej minst i Dalar
na· och Småland funnos många, som i 
kampen för sina fäders tro satte livet 
till. · Men om deras namn äro ristade i 
himmelens gyllne bok, så förekomma de 
ej på historiens blad. 

Vad 1600-talet angår, så kan det vid 
en ytlig betraktelse förekomma som om 
katolsk tro och katolskt liv hade blivit 
fullständigt utrotade i Sverige. Men 
så var ej förhållandet. Ännu funnos 
svenska män och kvinnor, vilka troget 
höllo fast vid sina fäders tro, som för
kunnades av S : t  Ansgar och S :t Sigfrid, 
och som bekändes av Birger Jarl, Mag
nus Ladulås och Engelbrekt, Mitt i 
förskingringen höllo dessa trogna fast 
vid tron, och detta fastän landsflykt el
ler död väntade dem, som återvände till 
fädernas Kyrka. 

Bland ståndaktiga svenska katoliker 
hylla vi i dag dessa två fosterlandsäls:.:, 
kande män, som för 300 år sedan med 
sitt blod beseglade sin katolska tro, näm
ligen Zacharias Anthelius, borgmästare 
i Södertälje, och Göran Behr Ursinus, 
sekreterare i Kungl. Kansliet. Då deras 
martyrium nyligen skildrats i Credos 
septembernummer 1924, behöver jag ej 
närmare ingå därpå. Endast på deras 
ståndaktighet vill jag fästa uppmärk
samheten. Beundransvärd är den redan 
därför, att de under åratal hade stått 
isolerade utan präst och sakrament, och 
likväl brann trons heliga eld i deras 
hjärtan. Beundransvärd är deras stånd
aktighet även därför, att båda genom 
starka band voro fästa vid det liv, som 
de gingo att offra : Anthelius hade näm
ligen hustru och barn, och den andre, 
Behr Ursinus var endast 29 år och ge
nom sina kunskaper och sin duglighet 
hade han en lovande framtid för sig. ' 

Beundransvärd är deras ståndaktighet 
icke minst därför att deras död för tron 
hade föregåtts av hårt fängelse och 
långvarig kvalfull tortyr på sträckbän
ken. 

Då vi nu hylla dessa trofasta svenska 
katolikers minne, glädja vi oss; att det 
sker just i de dagar, när vi fira S :ta 
Birgittas högtid, Sveriges skyddshelgon, 
ty deras tro var hennes tro, cd1 llnder 
hennes oktav avtäckes denna enkla 
minnesvärd." 
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Därpå bjöd kyrkoherde E; Wessel 
täckelset falla, varefter följde solosång 
av direktör Augustin Kock och lästes - li
tanian till alla helgon. Den högtidliga 
akten avslutades med unison sång. 

* *. 

REDOVISNING 
för insamlingen av bidrag till minnes
tavlan över Zacharias Anthelius och 
Göran Behr Ursinus. 

Inkomster : 
Insamlat å lista N :o 1 . . .  . 

D :o N :o 2 . . .  . 
Tillägg . . . . . . . . . . . . .  , . , , , 

kr. 140 : -
,, 139 : 50 

1 : -" 

Summa kr. 280 : 50 
Utgifter : 

Minnestavlan . . . . . . . . . . . . kr. 260 : 50 
Orgelns transport till grav-

kapellet· . : . . . . . . . . . . . . .  . " 20 : -

Summa kr. 280 : 50 
Bestyrkta avskrifter av insamlings

listorna förvaras å redaktionen. 

VESPER MED PROCESSION 
anordnades allhelgonadagen kl. 3 e, m; 
ute å Katolska kyrkogården i Stockholm. 
Det vackra kapellet var till trängsel fyllt 
av församlingsmedlemmar, som härute 
önskade fira minnet av sina kära avlid
na. Den högtidliga akten börjades med 
sången "Må du, Herre, nådigt tänka", 
varefter pastor A. Meyer läste bönerna 
för själarna i skärselden. Sedan riktade 
officianten några ord till de församlade; 
utgående från tanken "kyrkogården � 
Guds åkerfält". Döden är straffet för 
synden och tanken på döden skall därföi• 
alltid inge oss en känsla av förskräc
kelse. M:en sedd ur en annan synpunkt 
är döden porten till livet, det eviga livet, 
det liv för vilket vi äro skapade. Där
för säg·er också den hel. Skrift : "Var är 
din udd, du död; var är din seger döds
rike". __:_ Efter att ytterligare en psalm 
sjungits, ordnade sig de närvarande till 
processionen, som, företrädd av kruci
fixet och fackelbärare i långsam takt 
vandrade kring kyrkogården, under av
sjungande av den gripande "Miserere 
mei Deus", samt litanian till Jesu hel. 
namn. Sedan processionen återvänt till 
kapellet meddelades välsignelsen, var
efter "Saliga äro de döda" uppstäms 
des. Den sällsynt stämningsfulla akten 
gav de närvarande ett nytt vittnesbörd 
om Kyrkans förmåga att vid alla till
fällen skänka sina barn tröst och upp- · 
muntran i · en form, ' som är tilltalande 
för sinnet och värdefull för den inre 
människan·. 

J. W. B.  



JUBELÅRETS VALLFÄRD TILL 
ROM. 

För att förbereda de svenska katoli
kernas deltagande i den skandinaviska 
va�lf��·d�n till Rom nästa år har Hans 
Högvord1ghet Biskopen den. 15 oktober 
detta år utnämnt en kommitte bestå
ende_ av . följande personer: ap�stoliske 
prov1kanen kyrkoherde E. Wessel herr 
.H�go Löhnig, kandidat Edvin 'sand
qv1st, fader B. D. Assarsson, fru Doris 
1:[erzo� och fröken Helfrid Holm, samt
liga . 1 Stockholm samt herr Vilhelm 
Schm1tz, Furulund och fröken Karin 
Sparre, Kronovall. Färden kommer att 
företagas under senare hälften av maj 
1925. Resan. från Köpenhamn till Rom 
tur .. och retur (3 klass utan sovvagn) 
·beraknas skola kosta 385 danska kronor 
allt inberäknat . (järnvägsbiljetter kost 
l��is m. m.) Förfrågningar ang. vall� 
farden adresseras till Kommitten föl' 
Romresan, N. Smedjegatan 24, Stock-
holm. 

CONOORDIA CATHOLICA 
hade sitt första sammanträde för hös
ten to!.sdagen den 23 oktober. Program
met _for aftonen upptog ,,diskussion an
gående den planerade pilgriri1Sresan till 
Rom år 1925,, . 

Ordföranden, ingenjör E. Blom som 
inledde diskussionen, framhöll de 'prak
tiska fördelarna av att resa med ett pil
_grimståg i stället för att som en enskild 
��lgrim företa en sådan färd, då · man 
latt drunknar i den stora resandeström 
varav Rom helt visst nästa år får kän� 
ning. Något fast program för resan 
har ännu ej uppgjorts. Priset för fär
den, som utgår från Köpenhamn, med 
uppehåll i Miinchen, Assisi och Perugia 
s'.1mt med sju dagars vistelse i Rom och 
t�llbaka till Köpenhamn, torde uppgå till 
cirka 400 kr. Samlingsplats för de skan
dinaviska länderna skulle alltså vara 
Köpenhamn, och man beräknar att cir
ka 400 personer skulle kunna deltaga. 
Den lämpligaste årstiden för re-san vore 
enligt allmänt uttalade önskemål bör
jan av maj J}1ånad. Kardinalen av Bo-
1ol?ina har inbjudit de skandinaviska pil
gnmerna att på ner- eller uppresan göra 
ett uppehåll i den gamla universitets
staden. En svensk kommitte, som skall 
•ordna resan, är tillsatt och samarbetar 
med huvudkommitten i Köpenhamn. 

Efter diskussionen följde supe och 
nac�sp1el. Hans Högvördighet Biskopen 
bevistade sammanträdet, .som f. ö. var 
talrikt besökt. 

Nästa allmänna sammanträde äger 
Tum torsdagen den 20 november. 

GÄVLE. 
I den fredliga staden vi-d Gävleåns 

mynning upplevde deri lina flocken av 
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katoliker· en sällsynt högtidsdag, då 
Hans Högvördighet Biskop Dr Johan
nes Erik . Muller söndagen den 12 ok
tober 1924 firade Rosenkransfe.sten i 
S :t Pauli Kyrka därstädes med hög
mässa och predikan samt högtidlig af
tongudstjänst. Kyrkans ingång var smyc
kad med biskopens vapen, gröna guir
lan:der och blommor ; även kyrkans inre 
var kfätt i. högtidsskrud; en ovanligt 
stor skara av andäktiga övervorö guds� 
tjänsten, till vars högtidliga prägel 
icke minst den förträffliga körens konst
närligt utförda liturgiska sånger bidroc 
go. I .sitt hälsningstal framställde Bic 
skopen bland annat de katolska försam
lingarna i S�ockholm såsom efterfölj ans
värda exempel för det katolska troslivet; 
som tillkännagiver sig genom iver i att 
·be.söka Renen i ·  Altarets h. Sakrament, 
dagligt bevistande av det h. mässoffret, 
flitigt •anammande av den h. Kommunio
nen, ett blomstrande föreningsliv och 
offervilja för Kyrkans mångfaldiga be
hov, i synnerhet i vår .tid och för våra 
katolska barns religiösa uppfostran. 

Biskopen till ära församlade sig dagen 
därpå ett stort antal katoliker och de
ras anhöriga till en enkiel supe på restau
ranten » Tornvillan» i Hagaström, vars 
övre lokaler stodo till uteslutande för
fogande för dem. Den större salen var 
dekorerad med kransar och blommor 
och - ve1,andan upply.st genom kulörta 
el,s,ktriska Jam por ; stämningen .var ifrån 
början till slut familjär, värdig och glad. 
Festen animerades genom förträffliga 
musikstycken, som två unga damer med 
kläm och -smak utförde på piano och 
fiol. F örsamlingens kyrkoherde 4�lsa
de Biskopen välkommen och tackaqe ho
nom å katolikernas vägnar för atj; han 
kommit till sin lilla hjord här i stad-e<n, 
även för de varmhjärtade ord, ha:p. ri�
tat till dem vid gudstjänsten ; och last 
but not least : för att han behagat delta
ga i den enkla tillställningen i ,, Torn vil
lan,, ; han slutade med att utbringa en 
skål för Hans Högvördighet med ett fyr
faldigt hurra, vari de närvarande kraf
tigt instämde. , Biskopen tackade på sitt 
enkla, men kraftiga och av apostolisk 
nit genomsyrade sätt och förnyade sin 
maning ti:11 fasthet i tron, endräkt och 
offervilja. 

Efter kaffeservering samt ytterligare 
några musikstycken och sånger drogo 
de deltagande så småningom till sta
den igen, medförande minnet av en den 
angenämaste aftonunderhållningen, de 
upplevat i försaii1lingen. 

P. B.  

MALMÖ. 
Söndagen den 28 sept. besökte H. H. 

Biskopen Malmö katolska församling. H. 
H. 'Biskopen förrättade själv högmässan 
assi-sterad av pastorerna G. M. Kuipers 



. . . 
,;,,. 

och P. Overschie. I en gripande predi
kan på gott svenskt tungomål manade 
Biskopen till trohet-mot Gud, trohet mot 
vår hel. tro. Kyrkan var till trängsel 
fylld av en andäktig skara. 

Efter aftongudstjänsten varunder H. 
H. Biskopen meddelade bekräftelsens 
hel. Sakrament, Samlades församlingens 
medlemmar i prästgårdens skollokaler till 
ett enkelt samkväm tillsammans med 
Biskopen; H. Högvördighet höll ett 
hjärtligt tal. Den hoppfullhet, iver och 
entusiasm för Kyrkans arbete i vårt 
land, som däri tog .sig uttryck, wrkade 
ovillkorligen medryckande och var O$S 
en särskild glädje. Härpå följde den 
biskopliga ·välsignelsen. Slutligen före
nade sig alla kring det :traditionella 
,,kaffet med dopp,,, varunder H. Hög
vördighet på det hjärtligaste underhöll 
.sig med var ·och en av de närvarand(l, 
Fru L. Askeland sörjde för den musi
kaliska underhållningen och bidrog i ej 
ringa inån till den rätta, otvungna stäm
ningen. 

B. E-d. 

NORRKÖPING. 
"När kommer Biskopen?"- Det var i 

somras för katolikerna i Norrköping da
gens stora fråga. · Så kom nu svaret, att 
det skulle vara söndagen den 19 oktober, 
vi skulle hava glädjen att se . vår över
herde bland oss. Lördagen den 18 ok
tober anlände vår högvördigste Biskop 
kl. 1,17 e. m. med tåget vid stationen, 
emottagen av bl. a. konfi1�manderna. Un
der eftermiddagens lopp fanns åtskilligt 
att förbereda. På söndagsmorgon kl. 8 
lästes kommunionmässan av kyrkoher� 
den. Kl. 10 skulle den högtidliga guds
tjänsten avhållas. Kapellet, prytt med 
levande växter och blommor, var fyllt av 
andäktiga. Biskopen sjöng mässan och 
predikade. Folket gav i latinska och 
svenska sånger uttryck åt sina festliga 
känslor. Och de sjunga bra. Efter mäs
san meddelade Biskopen bekräftelsens 
heliga sakrament. Det var åtta konfir
mander. 

Till kl. 4 e. m. var en "familjeafton" 
anordnad. En sådan sammankomst val'. 
ett för vårt församlingsliv länge känt 
behov, men hade icke förut kunnat kom
ma till stånd. Nu lyckades den desto 
bättre, tack vare de damer och herrar, 
som åtagit sig dess anordning. Stora 
och små hade stor glädje av festen. Sär-
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skilt de senare tvekade icke att otvunget 
och livligt förnöja sig. 

På måndagsmorgon läste Biskopen än- -
nu den h. mässan och ' pesåg därefter 
staden, så mycket som tiden medgav, 
Kl. 3,42 e. m. skiljdes han från oss ; men 
hans besök förbliver oförgätligt i vårt 
tacksamma minne och skall såväl för, de 
lyckliga konfirmanderna som för oss alla 
efterläml).a välsignelse. 

B. S t o 1 b e r g. 

öREBR'<?'. 
Söndagen: den 26_ oktober besökte Hans 

Högvördighet Biskopen katolikerna i 
Örebro. Enligt meddelande till Credo 
från ort och ställe var det första gån
gen på 400 år som en katolsk biskop läst 
mässan i N erikes huvudstad. Besöket 
väckte också stor hänförelse. "DE:!t var 
en härlig dag", så ljöd det allmänna om
dömet bland Örebros katoliker. Särskilt 
intryck gjorde också Biskopens predi
-kan. "Det var en predikan från hjäJ.'ta 
till hjärta" sade sig mer än en av de 
tacksamma åhörarna. I Örebro finnes 
ännu ingen stadigvarande station för 
själavården, men sfadens katoliker be
sökas regelbundet av en präst från 
Stockholm. 

BIRGITTASYSTRARNA I SCHWEIZ. 
Moder Elisabeth, som på grund av 

hälsoskäl måste resa till Södern, befin
ner sig för närvarande i det underbart 
vackra och som kurort bekanta Lugano 
i Schweiz. Systrarna hava här förvär
vat en liten egendom i förorten Para
diso. Det nya konventet är närmast av
sett för de systrar, vilkas hälsa icke 
tål vid Roms eller Sveriges klimat. Men 
i en annan byggnad i trädgården är det 
meningen att mottaga pensionärer och 
gäster. Vi meddela härmed adress(ln : 
Casa di S :ta Brigida, 14 Via della Ge
retta, Paradiso, Lugano, Suisse, 

BERIKTIGANDE. 

Pater Bernhard Stolberg har bett re
daktionen fäste läsekretsens uppmärk
samhet på en felaktig uppgift i sista 
septembernumrets artikel : S :t Michael 
1872 i Malmö (s. 214) . Kvarteret Tre
kantens · storlek var icke som där står 
uppgivet 22 200 kvadratalnar, utan 
22 200 kvadratfot. 

] ,, , : 



NOVEMBER 

1 .  Lördag, Allhelgonadagen:. 
2. Söndag. Tjuguförsta efter pingst. 

(I högm. : Allhelgonafesten.) 
3.  Måndag. Alla själars dag. 
4. Tisdag. S :t Carolus. Bisk. 
5. Onsdag. Minnet av de helgon, vil

kas reliker förvaras i Uppsala 
domkyrka och i det apost. vika
riatet. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

Torsdag. Dag inom AHhelgona
oktaven. 

Fredag. Dag inom Allhelgona
oktaven. (Jesu hjärtas fredag.) 

Lördag. Oktavdagen av Allhelgo
nadagen. 

Söndag. Tjuguandra efter p ingst. 
Invign. av S. Salvators basilikan 
i Rom. 

Måndag. S :t Andreas Avellinus. 
Bek. 

Tisdag. 
Onsdag. 
Torsdag. 

S :t ,Martinus. Bisk. 
S :t Martinus I. Påve. 

S : t  Didacus. Bek. 

I. Julens f estkrets (hemligheten av 
Guds Sons människoblivande) börjar 
med den första adventssöndagen och slu
tar med sista veckan efter Trettonda
gen före söndagen Septuagesima. Ad
ventstiden utgöres av de fyra veckorna 
närmast före julhögtiden och med den 
första söndagen i advent tager kyrkoåret 
sin början. Advent (av lat. adventus � 
ankomst) är förberedelsetiden för Kristi 
födelses fest. De fyra adventsveckorna 
skola påminna oss om de fyra tusen år, 
som mänskligheten fick vänta på den ut
lovade återlösarens ankomst. Så· skall 
adventstiden vara för den troende en 
förberedelsetid på Jesu ankomst i hans 
hjärta. Man brukar tala om en tre
dubbel Kristi ankomst på vilken Kyrkan 
i advent vill göra oss uppmärksam. Först 
den historiska, då Kristus föddes i stallet 
i Betlehem. Därefter· hans andliga an
komst genom nåden i varje människo
hj ärta, där han liksom tager gestalt ge
nom tro, hopp och kärlek och vårt efter
följ ande av honom. "Icke jag lever utan 
Kristus lever i mig." - Kristi tredje 
ankomst är hans slutliga återkomst som 
världens domare. Skall denna senare 

14. 
15. 
1 6. 
17. 

18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 

30. 

Fredag. 
Lördag. 
Söndag. 

S :t Josaphat. Bisk. Mart. 
S : t  Gertrud. Jungfru. 

Tjugutredje efter pingst. 

Måndag. S :t Gregorius Thauma
turgus. Bisk. Bek. 

Tisdag. Inv. av S :t Petri et Pauli 
basilik. i Rom. 

Onsdag. · S :t Elisabeth. Änka. 
Torsdag. S : t  Felix av Valois. Bek. 
Fredag. Presentatio B. M. V. 
Lördag, ,s. Caecilia. Jungfru. 
Söndag. Tjugofjärde och s ista efter 

Pingst. 

· Måndag. S :t J oannis a Cruce. Bek. 
Tisdag. S :t Katharina. Jungfru. 

Martyr. 
Onsdag. S : t  Silvester. Abbot. 
Torsdag. Ferialdag. 
Fredag. Ferialdag. 
Lördag. Vigildag till Apost. An

dreas fest ( 1  dec.) .  
Söndag. Första i Advent. 

bliva oss lycklig och gynnsam så måste 
vi· redan nu mottaga Herren i våra hjär
tan. Kyrkan manar oss därför under 
denna tid till bot och låter oss vid Jo
hannes Döparens hand genomvandra ad
ventstiden i botens anda. För ;i.tt väcka 
denna i oss kläder hon sig i botens vio
letta färg. Det högtidliga "Gloria" samt 
orgelns glädj etoner förstummas. De he
liga texterna under denna tid tala om 
bot och bättring. Bullrande festligheter, 
danser och högtidliga bröllop äro under 
denna tid förbjudna. 

Adventstidens allvar avbrytes av Ma
rias obefläckade avlelses fest, som firas 
den 8 dec. ( eller där så ej ske kan på
följ ande söndag) .  Denna fest framstäl
ler för oss trossanningen att Maria, på 
grund av sin höga värdighet som Åter
lösarens moder genom Guds särskilda 

· nåd från första ögonblicket av sin till
varo genom Jesu Kristi oändliga för
tjänster varit fri från den eljest hela 
mänskligheten behäftande arvsynden 
(immaculata concepta) så att Maria 
från första stunden av sin tillvaro alltid 
varit som ängeln hälsade henne "full av 
nåd" (gratia plena) . S. N-k. 


