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JULTANKAR AV DEN HELIGE TOMAS.
Summa Theologica III. Quaest. XXXV.
Art. VII.
Om Betlehem var den lämpligaste
födelseorten för Kristus.

i. Det kunde synas, som om Bet
lehem ej var :den lämpligaste födel
seorten för Kristus. Det heter näm
ligen i Is. 2, 3: "Från Sion skall la
gen utgå och Guds ord från Jerusa
lem." Men Kristus är i sanning
Guds ord. Alltså var J e r u s a 1 e m
den ort, varifrån han hade hort utgå
i världen.
2. Dessutom säges det i Matth. 2
vara skrivet om Kristus, att han
skall kallas nasare. Detta härledes
av de ord, som återfinnas i Is. 11, 1:
"En blomma skall uppspira ur hans
rot." Ty Nasaret betyder blomma.
Men i främsta rummet får en man
sitt tillnamn 1.w sin födelseort. Aut
så synes det, som om N a ,s a r e t
vore den plats, där Kristus rätteli
gen hade bort födas, liksom det var
där han blev avlad och fostrad.

3. Därtill k10mm:er, att Vår Herre
har fötts till världen, för att han
skulle förkunna den sanna tron, som
det heter i Johan. 18, 37: "Därtill är
jag född och därtill har jag kommit
i världen, att j.ag skall vittna för
sanningen." Men detta J1ade lättare
kunnat ·ske, om han hade låtit sig
födas i världsstaden R o m, som då
,innehade herraväldet över hela jor
dens krets, varför också Paulus
skriver i sitt ibrev till romarna:
"Eder tro omtalas i hela vär1den."
Alltså synes det, som om Betiehem
ej vore den lämpligaste födelseorten
för Kristus.
Men motsatsen härtill innehålle.s i
Mik. 5,2: ''Du, Betlehem i ,Judalaii
det, är ingalunda den ringaste bland
Judas furstestä,der, ty av dig .skall
utgå en furste, S10m skall regera miH
folk Israel."
S 1 u t s a t s : Alldenstund Kristus
är det levandB brödet av Davids säd
efter köttet, utvalde han med rätta
till sin födelseort B e t 1 e h e m, .som
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betJcder B r öd e t s H u s och som
genom sina !"känt glänsande dygder
var ko n u n g D av ids födelsestad.
icke genom valet av en födelseort
med blomsternamn. Till följd här
Vi svara härtill, att det särskilt var
av ville han fostras och växa i Na
t v e n n e s k ä 1, som kommo Kris
saret, blomsterstadern, men i Betle
tus att till födelseort utvälja Bet
hem ville han komma till världen
lehem. Det förs.ta var, att han "efter
likt en pilgrim. Ty, som Gregorius
köttet föddes av Davids ätt" (Rom.
i det ovan anfö1�da arbetet säger,
1,3), vilken också hade fått mottaga
"genom den mänskliga natur, som
ett särskilt löfte om Kr.istus, som det
han antog, föddes han liksom i främ
heter i 2 Sam. 23,1: "Så säger den
mande land icke i kraft av Siin natm'
mun, som hade fått mottaga ett s, ä
utan tack vare sin allmakt." Sålun
kert löfte av Jakobs Guds smorde."
da skriver ävenledes Beda (kap. 5 i
Fördenskull ville han födns i Betle
Luc.) : "På en främmande plats låg
hem, där ock.så David en gång föå
han utblottad, på det att han skulle
des, på det att det stora löfte som
kunna bereda oss många boningar i
denne hade fått mottaga skulle vise,
sig uppfyllt i själva hans födelse
sin Faders J1l1s."
stad. Detta antydes av evangelis:..
På den tr e d j e invändningen
ten, då han säger (Luc.·2): "emed&n
.svara vi till sist med följande ord,
han val'/ av Davids hus och släkt".
som innehållas i en vid kyr, komötet
Det andra .skälet framhålles av
i Efesus hållen predikan ( av Theo
Gregorius med orden (i hans åtton
d01'l1S från Ancyra; den återfinnes i
de homili över Evangeliet strax i
konsiliets akter p. 3 c. 9) : "Om han
början) : "Betlehem betyder Brödets
till födelseort hade utvalt den väldi
Hus. Men Kristus var den som sade:
ga världsstaden Rom, så hade män
Jag är det levande brödet, som har
niskor förldarat den genomgripande
sti•git ned ifrån himmelen."
. förändring han åstadkommit i värl
den genom hans landsmäns mäktiga
På den f ö r s t a av invändningar
na svara vi alltså, att David väl var '(inflytande. Om han hade fötts som
född i Betlehem, rnen sedan utvalde: · en kejsares son, hade de kunnat sä
ga, att han kunnat åstadkomma såJ
han Jeru.;;alem till .sitt konungasäte
mycket tack vare sin mäktiga ställ
och uppbygde Guds tempel därsam
ning. Men för att det skulle bliva
mastädes; sålunda h'lcv Jerusalem
fullt klart för människoma, att det
geIJ1om detta hans val en på samma
blott var hans gudmnliga kraft, .som
gång konungslig och prästerlig stad.
förmådde omskapa jordens krets,
Men Ifristi prä,stadöme liksom också
utvalde han en fattig kv,inna till mo
hans konungadöme fullbordades hu
der och ett litet undangömt rike till
vudsakligen i hans lidande. Och dii.r
fä;dernes'1and." Sålunda heter det i
för passade det förträffligt, att han
1 Cor. 1, 27, att "Gud u:tva1de det
utva1de Betlehem till födelseort o�h
svaga i världen för att komma det
Jerusalem till lidandesplats. Sam
malunda kom han också härigenom
stal'ka på skam." Men för att han
människornas äresjuka på skam,
ytterligare' skulle kunna visa sin
som kommer dem att skryta över att
makt, insatte han Rom, som var hela
de äro födda i berömda och lysande
världens huvudstad, till huvudstad
städer, där de även mest älska att
för sin Kyrka till te�ken på sin se
mottaga hedersbetygelser. I mot
gers fulländning, på det att tron där
sats härtill vis&de Kristus, att han
ifrån skulle föras ut i hela världen
ville lwmma trll världen i en liten
i enlighet med orden i Is. 26, 5: "Han
skall förödmjuka den upphöjda sta
obetydlig stad i Juda och att han i
den; den skall nedtramp as av den
den berömda Dch lysande huvudsta
den endast ville lida smälek.
fattiges cl. v. s. Kristi fötter, av de
ringas fötter cl. ä. apostlarna Pet• ri
På den a n d r a invändningen vil
och
Pauli.
ja vi svara, att Kristus ville blomstrn
.

.
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FÖR FEMTIO ÅR· SEDAN.
Min första mässa läste jag i dom
kyrkan i Osnabriick den 24 septem
ber 1874. Denna högtid hade före
gåtts .av en väntans tid, som växte
till veckor och månader. Egentligen
skulle jag ha prästvigts redan till
pingsten samma år, men min biskop
drog sig i det
längsta för att
förrätta. vignin,gen. Vi levde ju
mitt i :den preus
si�ka. kulturkam
pens tid, idå det
kyrkliga livets
alla. ma.nifesta
ti'Oner ständigt
hotade att fö.·am
kalla repressali
er från statens
sida. Först på
prästkandidater
nas enträgna bön
och uttryckliga
lötfe att strax ef
vigningen
ter
lämna stiftet och
Preussen för att
i stället söka anr
ställning i ett av
kultm--kamp obe
rört land förkla
rade vår över
herde si,g villig
Ärkebiskop Bitter
·att viga. oss till
präster. Vi vor.o tillsammans åtta
kamrater, ,som under dessa säregna
omständigheter blevo ordinerade i
Osnabriicks katedral.
,Strax efter min fö1�stmässa begav
jag mig till vallfartsorten Telgte i
stiftet Miinster för att där bedja om
ljus över min 'Ovissa framtid. Sam
ma dag .som jag hade rest dit hölls
marknad i min födelsestad Melle.
Sent på aftonen mellan 9 ooh 10
ringde det på porten till mina för
ä1drars hus. Betjänten, som då un
der 36 år hade varit i min fars tjänst,
:r,usade ut i den tron, att det var ett
sjuk,bud till hans husbonde. Där

stod en man i världslig dräkt men
med en prästs ansikte, som ba:d att
få tala med geheimerådet. "Är
herrn ,sjuk?" fråg·ade betjänten den
underlige .gästen, som inte ens hade
något visitkort att lämna. Denne
svarade blott, att han var en präst
från Stockholm
och att han kom
med hälsningar
till g·eheimerådet
Bitter från' bi
skopen av Osna
briick. Detta o.
väntade besök så
sent på ma1�knadskvällen
väckte
starka
misstankar hos
min världserfar
ne fader, som be
vägrade
stämt
att taga emot den
underliga gästen.
Men då lade ,sig
min ,alltid lika
blida moder e
mellan, och den
sent anlände be
sökanden
blev
insläppt.
Men •så .snart
min far hade
sett den askesom ung präst.
tiske, anspråks
löse mannens ögon, förstod han,
att denne viar en ä•kta och rätt
trogen katolsk präst. Han mot1,ogis med stor vänl'ighet och kas
tade sig strax in medias res. Utan
minsta förberedelse framställde han
strax sin begäran, i det han .till mina
häpna föräldrar framförde en häls
ning från biskopen av Osnabriick,
att geheimerådets yngste son skulle
fara med honom till Sverige för att
verka ·som ,adjunkt vid Sankta Eu
genia Kyrka i Stockholm. Min gamla
moder avbröt -sin .strumpstickning,
blandade sig i de båda mäl1'nens
samtal och ropade; "In.te viH jag

--- .�--- -1.
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lämna min yngste son till främman
de land. Nej, aldrig i livet." Men
far, som a:lföd var lika behärskad,
sva:rade helt lugnt: "Mor, vår gosse
är gammal nog för att veta vad han
skall göra. Han får själv avg·öra sa
.ken. Vi vilja inte hindra honom."
Allt detta hände på kvällen till den
20 september, medan jag var borta
på vallfärd. Den främmande man
nen, som icke var någon mindre ån
.den dåvarande apostoliske vikarien
för Sver.igc Mgr Huber, bad att få
min adress i Miinster. Sedalli deltog ·
han i mina föräldrars kvälLward och
blev också kvarbjuden över natten.
.Den fruktade äventyraren var bort
glömd eller snarare förvandlad till
en fridsam prästman.
Med det tidiga tåget, som avgick
från Melle kl. halv 5 på morg. onen
och som var min moders fasa, av
reste Mgr Huber till Mfmster iooh
tog in på Rheinischer Hof. På min
faders rekommendation till k.ällar
mäsfaren, ,som upplysts om att den
främmande prästen va1' en: hög and
lig· från Sverige, fick han det bästa
rummet (n : r 1) på hotellet. Han
hade nätt och jämnt hunnit instal
lera sig där, då ja'g återkom f.rån
Telgte. Hotellets "Hausknecht" kom
mig tillmötes _med orden: "Däruppe
på n : r 1 väntai' en hög andlig på
ne,opresbytern." Jag sprang, nej, jag
flög upp för trapporna. Den hem1ighetsfulle främlingen bjöd mig
icke ens att taga plats. Han började
utan vi dare ceremonier med följ.anr
de upplysning: "Jag kommer från
Mclle. ' Jag, har talat med er far och
er mor. Jag söker en ung präst för
Stockholm. Föräldrarna samtycka
till planen. Har ni lust ,att resa
med ?"
Nyss hade jag under den heliga
miilssan strax efter kommunionens
upphöjda ögonblick innerligt bett
Gud, att han måtte visa mig vägen.
Nu stod jag uppenbarligen inför en
· bönhörelse. Jag svarade också utan
minsta tvekan : "Eders Hö.gvördighet
är sänd av Gud, ty i morse under
min mässa kl. 7 bad jag Herren, att
han ville visa mig vad jag nu skulle

göra, och nu kommer Eders Hög
vördighet och erbjuder mig en präs
terlig befattning i Sverige. Jag ser
däri Guds finger, hans underbara
försyn, ,och av hela mitt hjärta säger
j <. tg nu: Jag följer med till Sverige.''
Den praktiske vikarien tog strax
fram en 100-markssedel, lade denna
på bordet och sade: "Här är respen
gar. Nästa vecka måste Ni resa".
Själv for han genast tillbaka över
Hamburg till Stockholm. Jag där
emot styrde kosan till Melle. Aildrig
skall jag glömma detta återseende
av mina redan å:lde.rstigna föräldrar.
Far var 72 år, mor 69. Så snart de
sågo mig :komma in i rummet, be
stormade de mig med sina frågor:
"Vad har du svarat ? Vad har du
svarat?" Jag föll mor om halsen,
kysste hennes hand, gick så till far.
omfamnade honom och kysste också
honoilli på handen. Sedan sade jag:
"Nästa måndag reser j.ag över Ham
burg, Kiel, Köpenhamn till Malmö
och Stockholm." Alla dessa städer
voro för mig vid denna tidpunkt en
dast gengrafiska namn. ]Min mor
kunde då ej längre behärska S'ig
utan föll i häftig gråt. För moders
hjärtat var donna nyhet ,ofattbar.
Men far .sade lugnande: "Mor, låt
du gossen gå. Förresten är nog kul
tuukampen snart slut. Nästa som
mar kommer han kanske redan till
baka, och sedan stannar han hos oss
för alltid." · Detta sades nog mest
för att lugna mor. Under de fem
dagar som återstodo för mig i hem
met talades icke ett ord ·om det före
stående avskedet. Ingen vågade
beröra detta ämne. Många gånger
smög sig en tår fram i ögat. Mor var
sysselsatt med min utrustning för
den långa resan, och far studerade
stora resehandböcker. När avskeds
dagen randades, bevistade mina för
äldra11 min sista mässa i hemsfaden.
Jag- räckte dem båda den heliga
kommunionen. Liksom min först
mässa lästes också denna mäs 0 a
bHkom lvckta dörrar � av fruktan
för förföljama. Sedan begav jag
mig ut i vida världen. Min koffert
drogs på en skottkärra. En lång
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stund s todo de båda gamla vid por
ten och gräto.
·

1\ilin första hållplats blev Osna
briick. D är fick jag av min gamle
biskop mottaga _vishetsregler för lti
vet, som j ag sedan aldrig har glömt.
"Då Gud nu har skickat dig dit upp,
måste du s ö k a själarna dämppe, ty
i ett missionsland kmnmer ingen och
anmäler sig. Tänk på tryffelhunden,
som söker och söker ! Så måste du
oclrnå spörj a och söka. ffiatolikerna
bruka gömma sig undan i protestan
tiska trakter. De ära så rädda."
Också han sade : "Gott mod ! Nästa
år är du åter här hos oss ! " Han gav
mig· en rekommendation till kyrko
herden vid Klein-Mfohaels-Kirche i
Hamburg. Där sjöng j ag på en va.r
dag min första högmässa under ån
.gest och bävan. Nej, j a.g sjöng icke.
Jag framviska:de tonerna. Kyrkoher
den var icke heller särskilt belåten
med mina prestat�oner. I Köpen
hamn ,omhändertogs j ag av apostoli
ske prefekten Griider, och bjöds på
middag i det lilla refektoriet bakom
Ansgarskirken. Fyra små köttbitar
serverade s för bordsällskapet, som
bestod av tre personer. Jag bj öds
på det överblivna stycket, men väg
rade av stolthet, fastän j.ag var myc
ket hungrig efter den trö.t tsamma
resan. I l\falmö träffade jag pater
Stolberg, som i sitt anspråkslösa
rum endast hade två stolar.
Till Stock,h olm anlände j ag på lör
d agen och mottogs p � .stationen av
__
MO'r Huber. "Nu för J ag Eder forst
till de damer, där Ni skall läsa mä�
san" sade min nye chef strax vrd
-ankdmsten. Först fördes j ag sålunda till madame Slav, on, som på Bad
stu aatan förestod en katolsk flick
skola. Därifrån begåva vi oss "chez
les dames la haut", som Josefssyst
rama uppe på Kungsbacken, Drott
nincrg·atan 108 .skämtsamt kallades
av e,Badstugatans katolska lärare
ikrafter. Till slut nå:dde vi vårt mål,
prästgården vid Norra Smedjegatan,
där j ag innehade de rum, :� om_ nu � e
bos av pater Meyer. Dar fick J ag
äntligen litet kaffe och presentera-

des för kyrkoherde Bernhard, en
ärevördig gestalt med vitt hår.
Sedan började ett arbetsamt liv.
Varje dag n1!å:ste j,ag kl. halv 7 p å
mor.gonen i djupt mörker vandra
omväxlande till Badstugatan och
Kungshacken, där j ag läste mässan
kl. 7. Efter min första högmässa i
Eugeniaky11kan svimmade joag i sa
kristian.
i\fademoiselle de Bogen,
ky11koherclens hushållerska återkal'
lade mig till livet med ett gfas soc�
kervaitten. Min frukost bestod i cafe
au lait och torrt bröd . Sedan måste
j ag på aposUahästarna begiva mig
ne11 ,till Götgatan 46, där skolan bör�
jade kl. 10 f. m. och pågick till kl. 2
e . m. Sed an följde middagen, som
servera:des i det rum i Biskopsgår
den, som nu är gossarnas matsal. _ En
halv timme varade denna frugala
måltid, vari ·också uppfostringsan
staltens gossar deltaga. Efter mid
d agen gingo vikarien och j ag ut på
gården och' promenerade. Härunder
fick j ag mottaga min första pra.kti
slm undervisning i svenska språket.
Aldrig skall j ag glömma, hur sv�rt
det i början föll mig att uttala ordet
)'många". Den ena gången efter den
andra upprepade j ag det hög1t för
mig själv, men alla ,ansträngningar
syntes till en början fruktlösa. Stora
svårigheter beredde mig 'Också utta
let av ord som "kärlek" och "kyrka".
Däremot lärde jag mig genast att
,säga "var så god" och "j aså", rnina
speciella hjältetbragder i uttal_ets
svårlärda konst. Denna d agliga
språkpromenad med Mgr Huber Var
rade till klockan 4, Sedan kunde
j ag gå hem till mina rum på Norra
Smedj egatan.
Där var kallt och kusligt, ty tjän
stem1darna i prästgården voro slar
viga med att elda. Jag måste därför
själv söka sköta en brasa, me � ty
värr förstod jag mig icke på spJ_ allet.
Den andra natten efter min ankomst
till Stockholm hade jag i min �ve_r
. att fördriva köldens makter skJ utit
det för tidigit ·och vaknade på natten
under ångest halvkvävd av röken.
Klockan 7 skulle jag äta kvällsmat
hos Mademoisc lle de Bogen, kyrko-

290

he1�dens hushållerska, en eterisk och
estetisk dame, som föga förstod en
så materiell sak som en ung mans
aptit. Hennes aftonvard bestod en
dast av lite:t te, litet sylt och några
,små :smörgåsar. Detta betydde för
mig den ve1'kliga svälten. Sy,ster
Solina, som då härskade i vika, �en'i
ikök i Götgatan 46, uppträdae som
min räddande ängel. Jag ordnade
ett matskåp, vari lades proviant från
k:öksregi'onerna på Söder. Och så åt
jag :min kvällsva1•d för mig själv och
behövde ej :mera anlita Mademoi
.selle de Bogens frugala :J:Jord. Sedan
.s att jag och ,studemde på kvällen.
Jag träffade aldrig någon av försam
lingens med1emrnar, och det ansågs
icke lämpligt, att jag besökte dem.
Mitt enda umgänge utgjordes av
skräddaren Ducke, som bodde i
p rästgården och betraktades som en
till Eugeniakyrkan hörande person
lighet.
. Men tiden gick i alla fall tort, och
snant randades min första jul i
Stockholm. I veckor hade det ta
lats om den julgran, som skulle stå
och ståta i skolsalen på Götgatan 46.
Jag viar oakså mycket intresserad a.tt
få se den, men tyvärr förunnades
:mig icke detta nöje på själva julaf
ton. Otåligt väntade jag både till 5
och 6 på eftermiddagen, men den
efterlängtade julgranen var ännu
ioke färdig. Jag mäste således van
dra min väg utan att få se den tänd.
Sålunda gick jag i dystra tankar den
långa vägen till Norra Smedjegatan.
På den tiden stod Bi:skopshuset på
Götgrutan omgivetJ av kåkar och från
berget där' nu Rosenlunds ålder
domshem är uppbyggt blickade sju
väderkvarnar ne1' på de promene
. rande -söderborna.
När jag kom hem till min bostad
. fann j1ag den alldeles iskall och må
iste därför strax försöka elda en
brasa. A� fruktan för nya äventyr
lät jag emellertid spjället stå öppet.
Jag kvävdes därför ,ej men frös i
stället så mycket mera. Men en
hälsning från en varmare värld
nådde den unge ensamme prästen
t. o. m. denna k•alla julafton. Vid

hemkomsten fann jag ett p aket på
rummet. Det innehöll ,en sked, en
.gaffel och en kniv av äkta ,silver,
jämte de upplysande raderna: "Pour
le jeune abbe Bitter. Bon Noel. Jo
sephine." Det var alltså den ädla
änkedrottning Josefina, som kommit
ihåg den hemlöse med en vacker
julgå,na. Klockan il på kvällen av
bröts min sömn, ty klockan 12 måste
jag hålla m,iclnattsmässa hus mada
me Slavon. Men halv 2 var jag åter
i min sängkammare och ,ställde väc
ka.ren på 5. Klockan 6 på morgonen
skulle jag· nämligen lä.s1a min andra
julmässa på Kungs,backen. Då jag
halv 8 återkom till mitt isiga sov
rum, måste jag åter eMa i k.aikelug
nen. Och denna ,gången lyoka;des
det bra, jag ·fann den ,gyllene medel
vägen, undvikande både rök o oh
ik.öld.
Klockan 9 läste j,ag elen stilla mäs
san i Sankta Eugeniakyrkan, som
på den tiden Jrnde ungefär ,samma
utseende ,gom nu. Blott väggarna
voro annorlunda, vitmenade och
utan ana dekorationer. Vid 10-t1den
fick jag ums,ider styrka mig med en
kopp cafe au lait ; dag-en till ära, be:
stod mademoiselle de Bogen några
hriocher till k,affet. JUockan 11
hölls levitmässa i samma kyrlm. Den
celebrerades av kyrkoherden, dia
kon var senare kyrkoherden P.opp i
Malmö och jag var subdial"on. Fader
Bernhard predikade för den fullsatta
kyrkan. I sina händer höll han ett
nummer av Dagens Nyheter och
uppläste ue detsamma ,en my_cket
förståndig artikel, v. a ri försäkrades,
att de franska skolorna visst inte
v·oro så oävna som man på den tiden
ansåg i Sverfge. Denna ovanliga
text utlades sedan med stor värme
av den ivrige apologeten. Om julens .
glädje talade han däremot ioke alls .
I sin loge satt änkedrottningen med
resignerad min.
Efter högmässan måste jag åter
vandra den långa vägen till vikari
ens bostad vid Götgatan. På grund
av högtidsdagen inställdes emeller1.id språkundervisningen. Klockan 5 ,
på eftermiddagen skulle jag åter va-
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ra i Sankta Eugenia Kyrka för att
där hålla aftonsång. Och ,efter den
na .gudstjänst följde så en särskild
afton sång i maclame Slavons kapell.
Det var knappast mrclvikligt, att jag

efter en sådan arbe.tsclag icke gick
till sängs utan snarare föll i sängen.
Sådan var emellertid min första jul
i Sverige, julen för jämnt femtio år
,sedan.
A 1 b e r t u s B i t t e r.

EN HISTORISK KONVERTIT.
Av iUarika Stjernstedt.
I Mazarinska biblioteket i Paris
förvaras bland manuskriptsainlin
garna ett aktstycke, som icke är utian
ett visst särskilt intre.s se för .skandi
naviska katoliker. Det utgöres näm
ligen av en autobiogra.fi över elen
celebre Parisanatomen och medicin
ske författaren Jacques Benigne
vVinslow, eller som hans' danska
namn löd - ty han var danskfödd :
J a k o b W ,i n s 1 ö v, 1669- 1760, och
berör ,synnerlig,en ,omständligt han'>
omvändelse till katolicismen genom
ingen mindre än den store Bossuet,
till vilken Winslöv vänt sig, ,och av
vilken han mottagits med stor god,
het. Att omvändelsen på sin tid
väckte uppseende och räknades som
en triumf för Romerska kyrkan, är
helt vi,sst, och detta så mycket mera
rättvist, bör kanske anmärkas, som
den synes baserat sig på studier,
kontrovei·s och samvetsgrant vun
nen övertygelse, mer än på känsl<or
eller blotta stämnings-värden.
En dansk forsk,are, · vV i 1 h e l m
M a a r, utgav för några år sedan, i
en av Carlsbergska ·stiftelsen bekos
tad .volym, nämnda autobiografi, på
franska, såsom den skrivits, och för
sedd med ,en introduktion på samma
s, pråk. Utgivningen har följt ,det i
Mazarinska biblioteket befintliga
manuskriptet, vilket dock ·endast är
en kopia efter originalet av Win
slows egen hand - tyvärr bortkom
met. Kopian har gjorts av Winslows
siste bikrtfader.s hand, och då denne
andlige icke var särdeles inne i me:..
dicinska frågor, vilka ,i originalet

berörts, ej heller alltid :synes ha
e xakt återgivit icke-franska orts
elle,r personnamn, vilka i ·originalet
för-ekomm.it, har utgivaren på dessa
punkter korrigerat honom. Biogra
fien beharrdlar åren från 1669,
Wi1islövs födelse, till 1704 någor
lunda utförligt. Sedan följ1a endast
få, ytterst sumn1:ari-ska anteckningar
intill 1748. Om vVinslövs sista tolv
levnadsår är det sedan tyst. En dot
tersonson till elen berömde mannen,
vilken aldrig efter sin konversion
Mer.såg sitt danska hemland, cl : r
Lullier, :kom till Köpenhamn 1805-06 och åter-knöt där förbindelsen
sä,rskilt med fränden Fredrik Chri
sti:an Winslöv, vaccinationens be,
römcle introduktö1· i Danmark. Efte1�
dennes död 1811 lade den fransk�
Winslövättlingen familjenamnet till
sitt eget och har sedan, under nam
net Lullier-W,i nslow publicerat åt
skilliga bemärkta medicinska 1arbe..:
ten.
Men låtom oss återgå till vår kon
vertit, den unge Jakob Winslöv.
Urr.spl'llngligen ämnad till teolog,
vilket då syntes mest nat,urligt för
en prästson, hade han Teclan hunnit
så långt på banan, att han framträtt
och predikat, när han beslöt att slå
om och hellre ägna sig åt medicin--:
ska och naturvetenskapliga studier
-- detta clelv,is emot faderns vilja.
Det är sannolikt, att det teologiska
studiet icke tillfredsställt honom och
att han hoppats gagna mer i sitt liv
g·enom att ställa ,sina krafter till
mänsklighetens tjänst på ett annat

område. Det var dock så ställt att
man på ,den tiden icke i Dan�ark
alls undervis&de i praktisk läke
konst: ,intet sjukhus var knutet till
univeesitetet eller stod till de stude
randes förfogande. Mera modernt
tänkande unga vetenskapsmän må
ste därför utom landet söka· näring
för sin vetgirighet. Så kom vVins
löv först till Holland och sedan 1698
tjugonio år gammal till Paris, Euro�
pas då fömämsta kunskapsbrunn.
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Det första uppslaget till Winslövs
?en f. d. bliva:nde prästens, av,svär�
Jai�d.e av sin lutel'ska tro, är ganska
ongmell. Han älska,de disputation
och synes inte sällan i kamratkret
sen blivit indragen i d iskurser om
de olika kyrkornas läror. För att
nu bli i stånd att tappert och fram
gångsrikt försyara .sin egen, föreslog
han en landsman och kamrat, 01e
Worm, att de tillsammans skulle öva
sig i att diskute,ra. Då W,inslöv var
den i teologiska stycken bäst inför
satte erhöll han därvid rollen av för
svarare av katolicismen, vilken roll
ansågs vara den ,svåraste. Och för
att då förse sig med goda argument,
började han studera några böckeir
av Bossuet. Studiet väckte hans ef
tertanke och snart vaknade inom
honom lust efber ett ännu djupare
ingående i ämnet. Hans tvivel på
överlägsenheten av den tro, i vilken
han fostrats, hade väckts - och
med den nästan pedantiska samvets
grannhet, som synes varit ka,rak
teristisk för honom gick han vidare
- och gick srutligen ända fram till
brytning med det gamla.
Man kan inte egentligen säga, att
Winslövs biografi är särskilt livfull
eller ur en mera litterär synpunkt
fängslande. Författairen är tämligen
torr, sruklig och res·onerande enligt
tidens gängse ton. Men skriften ger
likväl ,en god inblick, om iclrn direkt
i ett själsliv, ·så i en ,ovanlig lev
nadsbana. Dess höjdpunkt beteck
nas av bekantskapen med den store
biskopen i Meaux, Bossuet, det reli
giösa F1�ankrikes stolthet.
1

I Paris föll det ju av sig själv att

den unge danske läkaren skulle
komma i beröring med katolicism
och med katolike,r. - En gång gick
han med ett par kamrater ända ut
till Versailles i av.sikt att få se ko
nungen, och då denne j ust befann
sig i mässan, .styrde de tre främlin
garna sina steg till slo.ttskapellet.
När då den församlade menigheten
där föll på knä, gjorde Winslövs
vänner detsamma, för att icke ,sticka
av; men detta väckte hans förtrytel
se; hans ä,rliga själ var emot ':arje
ouppr,iktighet. Dock måste han med
ge, att han beundmr den röran
de' fromhet (d e v ,o t i o n t o u
c h a n t e), som han lagt märke till
hos katoliker. Man anar hur han
reagerar em0t det främmande och
samtidigt drages dit, i en första
aning om att det kanske innerst är
honom mindre främmande än hans
eget. Och snart är han inne på vä
g,en att söka allt mera upplysning.
En bokhandlare, herr Desprez med
vilken han kommit i förbindelse,
· lånade honom katolsk lektyr. Han
skriv,er i detta sammanhang: "Jag
blev förvånad att där icke finna nå
gra av de papistiska förvillelser, om
vilka doktorer och teologiska för
fattare i mitt hemland ingivit mig
föreställningen. Jag tänkte dock att
författaren t ill denna bok icke måtte
vara någon verklig papist, utan sökt
förmildra sanningen för att därmed
V1innclj proselyter." Icke ens det lästa
verkets a p p r o b a t u r, påvens .si
gill o. s. v. gjorde, försäkrar han, in
tryck på honom : han behålle,r sin
frihet att tvivla. Men hans upp
märksiainhet var väckt, och den gode
Desprez var inte sen att låna honom
mer och mer läsning, bl. annat sär
skilt Bossuets famösa H i s t o i r e
d e s v a r i a t i o n s d e s E g 1 i
s e s p r o t e s t a n t o s, .en bok som
Winslöv läste "icke utan smärta",
då han där återfann åtskilligt han
själv läst förut undeil' sin protestan-
tiiskt teologiska period, men nu stäl1t
i en för honom helt ny, frapperande
bely,sning. Det kan här påminnas
om att samma bok ,säges vara den,
som avgjorde den engelske histori1
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kern Gibbons orientering till katoli,..
cismen.
. En dag slutligen, efter mycken
inre strid, mycken eftertanke ,och eu
hel del allt allvarli.ga,re fattad kon
trover:'\ med vännen Ole vVorm, frå
gar Winslöv rent ut bokhandlaren
Desprez om det inte vore möjligt att
åtminstone på avstånd få se den
märklige biskopen, vars verk gjort
ett så s tarkt intryck på honom. Bok
handla,r en rådde honom genast att
icke blott se den store mannen, utan
res· o lut söka upp honom, och han er
bjö d sig att förmedla möjligheter
därtill genom en vän han visade ,stg
äga i biskopens omedelbara omgiv
ning.
"i'vl. de Meaux", skriver Winslöv,
"emottog mig på så äLskvärt sätt, att
han syntes mig mera lik en far än
en prelat. I få ord framlade jag för
honom anledning;en till mitt besök
och bad honom tillåta, att jag �nför
honom uppställde vissa tvistepunk
ter. Han svarade mig med en god
het, . s om livligti rörde mig, -att det då
var bäst jag stannade någ1•a dagar
hos honom och att han d agligen
skulle skänka mig en e ller ett p ar
timmar för samtal."
Under de dagar, vilka följde, synes
\iV. också ha.It en rad sammanträf
ftanclen med elen läirde ,b iskopen, vil
ka slutade med att han förklarade
sig villig avsvärj a sina tidigare re.
lrigiösa meningar och bli katolik. Fö r
närmare kunskapers inhäintancle
hänvisas han dock först till fortsatt
l äsn ing; Han uppmanas till och med
att ännu noga ocl� väl tänka igenom
alla invändningar, som eventuellt
resa sig inom honom och : "J,ag såg
däri falskheten i elen gamla tron,
att papiste,rna skulle! vara ungefär
som dj ävulen i fråga om att slå ldor
na i en själ och icke släppa den",
anmärker han.
Winslövs ,officieUa upptagande i
elen romerska kyrkan äg;cle rum i
okto:b er 1690 inför Mgr Bossuet i
egen person och i närvaro .av åtskil
liga andra höga prelatel'. Man har
anledning förmoda, att denna hän
delse väckte icke så r,ingia uppseen'"

de : icke att elen unge danskoen, vil
ken småningom skulle ,skapa sig ett
berömt namn i Paris' lärda värld, då
ännu var särdeles känd ; men han
vistades dock !i landet p å stipendium
ur danske kungens kassa och måste
följ aktlig,en ändå räknats till mera
bemärkta främlingar. Under flera
dagar ,stannade han hos Bossuet som
dennes gäst o ch hade med sin store
beskyddare fortfarande en hel r1ad
samtal "om religion, om vetenska
per, om mitt lands historia, om gre
ldska och hebreiska 1n. m." Bisko
pen gav honom vid konfirmationen
sitt eget namn, Benigne. V1id flera
senare tillfällen och ända till dennes
död, mottog Winslöv bevis för hans
utomoedentliga välvilja.
Den unge konvertiten hade nu
emellertid ett stort bekymmer att
reda upp. Hur skulle han meddela
sin far, den luterske lantkyrkoher
den hemma ,i Danmark, en så för
färlig nyhet som den ,0111 sonens
övergång till katolicismen? Bisko
perl' av lVleaux ( Bossuet) synes ha
rått honom att gö.ra det ,småningom,
och han började o ckså med att per
brev till sin far försiktigt framställa
t.eologiska spörsmål, ur vilka denne
borde kunna utläsa, att .sonens lu
terska tro åtminstone vore vacklan
de. Under tiden fick W. n1ottaga
besök av själve d anske ministerns i
.Paris kapellan, vilken "liksom cla,r
rancle" frågade honom om det helt
en:k, e lt v01,e möjligt att en klok o ch
upplyst man som han, Winslöv,
verkligen blivit katolik ? ! Det tycks
som om inte få försök gjorts att
stämma 0111 konveruitens sinnelag,
men han, som_ visste sig ha handlat
av noggrant genomtänkt övertygel
se, lät inte rubba sig. I biografien
skildras utförligt kontroverse�·, i
vHka han indrogs, och vid vilka vi
icke här kunna stanna. över huvud
taget förefalla teologiska disputatio
ner varit mycket e n v o g u e, rö
rande slig oftare om detaljer i läran
än om det religiösa livets inre me
ning, vilken kanske förefaller o ss'
nutida mera givande.
\Vinslöv återyiincle aldrig till sitt
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fosterland. Med fadern förde han
under någon tid en brevväxling 0111
och kring ämnet konvers ionen, men
don gamle resignerade troligen till
sist, och deL blev sedaii 1,å tyst �rån
familjens sicls,, att ,v. efter några
års förlopp slutligen ej mer tycke s
v e tat vHka av hans närmaste , som
ännu voro i l iv,e t, eller vad som bli
vit ,av dem. Senare delen av ibi-ogra
fien sysslar i huvudsak med vVins-
Iövs arbeten och med olika händel
ser på hans vetenskapliga bana.
N ågon pekuniär nytta av sin om
vändelse fick han icke, tvärtemo t
vad som förefalle,r aU' ha insinue
rats. Visserligen beskyddades han av
vissa andliga, särskilt naturligtvis
av biskopen av Meaux, m. e n sin a
studieår fmmlevde han dock alltid
under ekonomiska besvärligheter.
Apanaget från Danmark förlorade
han, då ,h an icke funnit nödvändigt
avlägga några rappo.rter om sin
verksamhet : - kanske ansåg han
sig i så fall bort omnämna konver
sionen, mep v.ille de.tta ogärna, för
familj ens skull. I d et hela får man
av \V. intrycket av ,en ut,o mordent-

ligt redbar och samvetsgrann man ;
fög·a impulsiv och föga fallen för
drömmeri, men oomkullrunkelig där
han .en gång stannat vid e tt be'ilut.
Hans yttre bana blev ,småning·om
lysande ; 17:2 1 �rnllades h an till pro
fessur i kirurgi, ·och ryktet beteck
nade honom en tid som s amtidens
främste europeiske anatom. I p a
rentationen över honom efter h an3
-d öd omnämnes han såsom en den
blygsammaste mänrniska, vilken
kunde nått vida högre favörer än
som blev fallet, om ej -hans egen an
språkslöshet städse hållit honom
tillba:ka. ·_ Han publicerade emeller
tid ett 30-tal vetenskapliga skrifter,
om vilkas vä1;de i cke här är platsen
att ytti�a sig. Utgivaren av biogra
fien, \V. i:vlaar, låter föestå, att \Vins
löv icke förtjänar räknas bland
forskningens verkliga snillen. Men
de&ta kan lämnas därhän, då meniin
gen med dessa sidor tblott varit att
erinra , om o ch anteckna några få
fakta om en på sin tid mycket upp
märksammad konversion, därtill
knuten till elen store vält,alaren o ch
dogmatikern Bossuets namn.

ATE ISTEN.
Efter engelskan.

Ett öde hus, diir glä;djen förr haft'
bo,
r
Som en
' gång kif lek hyst,, och hopp
och tro,
Dä,r rum:nien ekade av bWl�nens
skratt och glam
och klara ögon blickade frå;n
vrårna fram,
Ett hem! - ebt hem, som strålade
i ljus!
Men nu -_ ett tomt, ett öde till
stängt hus.
Dess dörr har b01nniats evigt utav
hat och hån.

Guds hand cillena drager rostig
rege» från.
Se· fönstrens lucko1· stänga ide både
luft och ljus
och ingen vii.rn från förr går mer
till detta öde hus.
· I täppan endast ogräs, knapvt en
blomma tynande däri
M@d hovp kanske att vlockas av en
okä.tnd som gå1· där förbi.
Du som t-ill Kristi bergsvred'ikan
lyssna.de med tvivlets öra
0 stackars ödelagda själ, som en
gång räkenskap skall göra.
C 1 a e s L ·a g e r g � ,e 11.
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CREDOS BÖCKER.
Några drag ur S : t Frans av
Sales liv av bnron Gu1:;taf

Armfelt.

Ji ramför m:ig ligger en broschyr
utkommen på Credos förlag, "Några
drag ur S :t Frans av Sales liv" av
baron Gustaf Armfelt. Med verklig
glädj e har j ag slutat genomläsande t
av denn,a . I några väl va:lda, snabbt
tecknade :drag ger oss författaren en
bild av det stora helgonets liv.
Vi se honom som liten, älskllig
pojke röra sig bland syskon och un
derhavande i det stora barndoms
hemmet i Savoyen, öve,rvakad av en
sträng: fader och en öm, klok moder.
Ha11 växer upp, sändes till skola och
gymnasium, där han visar sig som
en liten riddersman. Han ägnar sig
' som ung man ät trägna, allvarliga
studiei' och har att utstå en hård
kamp med fadern för att få dennes
tillåtelse att ägna sig åt den priis
terliga banan. Vi få en inbuek i
hans missioi1sarhete som pråst bland
kalvinisterna i landskapet Chablais.
Med en ,otrolig ,seghet, och kraft,
många gånger trotsande livsfaror,
kämpar han för sin kyrkas återinfö
rande i en landsända, där kalvinis
te�·na skövlat och bränt och där ka
tolikerna utgj orde ett mycket ringa
fåtal.
Efter ett för kalvinisterna oroande
antal konversioner utmanar deras
storn predikant, La Fay(_) i Geneve,
""'

Ji'rans av Sales, till offentlig disputa
tion. La Faye är oförmögen att be
möta sin mot'stån:da,re och utfar i
grova okvädingsord mot honom. När
Frans av sina anhäng,are förebrås
för det stora saiktmod, varmed hmi
emottager dessa förolämpningar,
svarar h an bl. a. med följande ord :
"Vi skola ,i cke endast vrura goda,
utan mycket goda", vilka älskliga
ord synas mig gå ,som en varm un
derström genom hans verk och ut
göra en s ammanfattning av vad han
i dessa vill lära oss.
Efter 5 års rastlöst missi>onsai·bete,
och ej minst ett ,omfattande skrift
ställarskap, har Frm1s av Sales lyc
kats göra landskapet Cha.b lais åte�'
katolskt och även spritt kyrkans
lära utöver dettas gränser. Till slut
upphöjes han till biskop av Geneve
och förblir på denna hög·a post allt
j ämt .samma enkla, 'intagande personlighet.
När jag lägger ifrån ,mig det Ulla
häftet, är det med en tacksam känsla
mot författaren, som skänkt o·ss den
na levnadsbeskirivning på svenska.
, De, som möjligen haft tillfälle att
förut .taga n&gon kännedom :om S :t
:B'rans av Sales 1'iv och verk,samhet
känna med glädje igen vissa drag i
skildringen. Hos dem ,som ej föri·
läst så mycket om honom väckes en
livlig önskan ,att inhämta mer kun
skap i ämnet o ch att åter taga fram
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hans egna verk ur bokhyllan och
fördjupa sig i dem.
G.

Katholicis1ne. Av Peter
Schindler, Pnest, Katholsk
Forlag. K9>benhavn. i924.
i42 sidor.
Av Pastor Schindlers litterära
produktion har jag hittills endast
läst ett och annat bidrag i "Nordisk
Ugeblacl". Jag har fått intryck av
att han är den borrne stilisten, rapp
och temperaments:f'.ullt 1111ålande i
sitt frarnställningssätt, äktdansk i
sitt sätt att .tänka och lägga sina ord.
Rriktigheten i denna min iakttagelse
finner j.ag starkt bekräftad vid läs
ningen av hans senaste bok "I{at
hol.icisme", en kortfattad handbok i
katolsk apologi, dogmatik och prax
is, ,skrivien närmast för 1·eligiöst sö
kande människor, men synnerligen
värdefull även för den trosvisse ka
toliken, som känner ·behov av att
lära sig att försvara sin trn. För •att
giva en rätt uppfattning om boken
är det nödvändigt att nämna dess
olika huvudavdelningar : Vad kun
na vi veta om Guds tiUvaro? Tro
och ,netande. V.ad har Gud uppen
bar.ab för oss? Var J,e,sus Guds son?
Har Jesus stiftat en kyrka'? Sakra
ment eller fri religi,ositet? Vad är
mässan? "Avlat, rosenkrans' och
sådant där . . . ". Kloster, munkar
och celibat. Katolicism och prote
stantism i Danmark. Till bokens
beröm kan sii,ga:s, att elen ä1• verkligt
modern, skPiven för 1924 års männi. skor på i924 års språk. Den är un
derhållande, stundom rent av spiri
tuell, och ger ett klart och ingående
svar på frågan : Vad är katolicis
men .i lära och praxis? Den beteck
nar ett alldeles nytt, friskt inslag i '
den dansika
, katolska litteraturen och
är äv1en utan motsvarighet i Sveri
ge. Detta senare vare sagt till elen
svenska katolska bok.expeditionens
benägna begrnnclande.
Ed V i 11 S ·a n cl q V i S t.

Fioretti : Den heliga Fran
cisci underfulla blomster
krans. J. A. Linclblacls Förlag.
Uppsala. 1924.
Den katolska litteratur, som vi
äg,a på svenska språiket, ä1· helt na
turligt föga omfattande. Så mycket
mera betyder det då, att det lilla
som finns är av utvalt slag, att våra
böcker, s kvalitet i någon mån kan
ersätta, v&cl kvantiteten ,ej förmår
åstadkomma. Det är framför allt
de bästa J)öckerna, elen klassiska
katolska litteraturen på främmande
språk, som borde översättas och ut
givas i vårt på dessa andliga skat
ter så fattiga land.
Glädjande nog äga vi nu en full
ständi1g katolsk översättning av Tho
mas a Kompis, som i dagarna t. o. m.
lrnnncl!t utkomma i andra upplag,an.
Denna höst har också ett annat av
elen katolska uppbygg·elselitteratu
rens skönaste verk, Fioretti, frå1i
Lindblacls l<�örlag i Uppsala utsänts
i -svensk översäUning.
Fioretti är en samling berättelser
ur den helige Franciskus' och hans
ordensbröders liv. Den åskådliggör
på det mest levande sätt e vangeliets
ord : "Utan att I omvänden eder och
varden ,såsom barn, skolen I icke in
komma i himmelriket." Den visa,r
oss en sk,ara kristna värlclserövrarc,
som vinna sina segrar med de va
pen, ,som stå beskrivna i bergspre
dikans åtta saligheter. Den låter
oss blicka in i dessa hjältars inner
sta, vilka börja den stora striden
med att söka vinna seger över ,sig
själva. Ingen övertygad kristen för
undrar sig över, att ,så beskaffade
Kristi lärjungar Leva ett Ev, där
himmelska uppenbarelser ,ooh un
derv,erk höra till det vardagliga. Om
någ,on vill' lära känna katolsk upp
fattning och åskådning i mest kon
centrerad form, · finns icke många
böoker, som visa honom detta så
klart och förståeligt som Fi01�etti.
över.sättningen är verkställd a v
skriftställarinnan Lisa Lundh, som
tydligen har gått till sitt verk med
stor kärlek till uppgifLen. Språket
1
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är värdigt o ch vårdat. Ett utförligt
förord och förklarande randan
märskningar föra läsaren ytterligare
in i bokens innehåll. Johanne s
Fiorettiöversättning
Jj6rgensens
tyckes ha underlättat över, sättarin
nans arbete. Tyvärr är bokens ut
styrsel icke lika tillfredsställande
som innehållet. Den stora omslags
planschen andas mer modernt ar
kai· s erande tillgj ordhet än francis
kansk enkelhet. Bokens pris hin
drar elen stora spridnin•g, som donna
v,e rkliga folk.skrift förtjänade ej
minst i .S verige.
Vårt lands katoliker hava emel
lertid stor anledning till tacksam
glädje ö,�er denna Fior,e ttiöversätt.
ning, som verk.stäms o ch utgivits av
vilclsynta pr, o testanter. Den bör icke
saknas i något av våra katolska
hem. Snart stundar Franciskusju
bileet. Nu ha vi också här i Sverige
möjligheter att förbered a oss får
detta minnes frirande �enom atti när
mare lära känna honom, som står
j_ medelpunkten för minnesfiranclet.

St.
l{imer i mokker.
Olavs Forlag. Kristiania.

Våra norska tl'Osfräncler ha i år
för andra gången kunnat utgiva sin
imponerande j ultidning med 'Ovan-

stående vackra och väl funna namn.
Omslaget är e tt onda gnistrande
norcl,iskt snölandskap, och 1en in
gressdikt "Julefred" av fader Kjel
strup ansiwr genast den rätta strän
gen för kristen julstämning. Bland
övriga medarbetare märkas pr,ofes
,sor Paasche, .sigfricl Undset berät
tar en lä1igro "Saga om Vilmancl
Viclutan og F'::ellerne hans" och fa
d er Offerclahl skriv,e r om s itt besök
i julens egen stad, Betlehem. Det
vore i hög grad önskvärt, att också
Sveriges katoliker i stor utsträck
ning ville anskaffa "Kimer i Kloik.
ker", 1011 både vacker och väl redi
gerad publikation 'Och elen ,o nda ka,
tolsk<a }ultidning, som vi äga på nå
got skandinav1skt språk.
'l'ill Credos Redaktion ha ytterli
gare insänts tvenne nya böcker av
stort intresse för vår läsekrets :
treclj,e
de·l'en av L a g e r g r e n .
Mitt livs minnen och von SneckenM ar ika
stl'öms,
roman
av
emellertid
Då
S t j e r n s t e cl t.
dessa båda nyheter på elen svenska
boknmrknaden kräva utförliga re
censioner, äro V'i av utrymmesskäl
nödsakade att recensera dem först
fram på nyåret. Men redan nu ville ,
vi fästa läsekretsens särskilda upp
märksamhet på dess a båda, särskilt
för Sveriges katoliker värdefulla
litterära arbeten.

298

rån Credos lorn
Ekot av den återupptagna f r a n
s k a k. u l t u r k. a m p e n börjar nu
ock.så att nå fram till våra fredliga
nordiska nejder. Sålunda har tid
ningen A r b e t e t nyligen ( 1 1 nov.)
innehållit en artikel, fylld med den
fransk'a antiklerikalismens gamla
slitna alarmfraser. Jesuiterna ha
- heter det här - ,en utomordent
lig makt i Frankrike, särskilt över
ungdomen. De skapa överallt "den
blint reaktionära stämning, som
ständigt hotar den franskia republi
ken och utgör en av dess största fa
ror". Med dylika påståenden ,söka
de franska radikalerna försvara si
na brutala förfölj elser mot Kydrnn
både hemma hos sig och i utlandet.
Ddta hindrar ej, att de äro fullkom
ligt sanningslösa. De franska kato
Iik<e rna äro ingalunda reaktionära,
ännu mindre "blint reaktionära".
De tillhöra skilda politiska partier.
Ej heller hota de "ständigt den fran
ska republiken". De hava tvärtom
i regel anslutit sig till den republi
kanska statsformen. Det äi• helt
,an�ra grupper av franska politici,
som utgöra en .av det på lag och ol'd
ning uppbyggda franska samhällets
"största faror".

I en uppsats -om K a t ,o 1 i c i s m
o c h p r o t e s t a n t i s m, ,som ur
sprungligen stått ·att läsa i Kristen
domen och vår tid och sedan också
avtryokts i en Visbytidning, kallar
lektor Axel Hjelm "föreställningen
om mässoffret" för "den råaste av
alla kultiska ideer". Det ,skulle va
rit värdefullt, om författm�en hade
velat närmare förklara, vari denna
ytterliga råihet består. En bekväm
metod är att anklaga utan minsta
förklaring· och motivering. FuHk.om
ligt vilseledande är det även, att
tala om "katolska förföljelser", "je
suitiska intriger" m. m. av "den in
diske aposteln" S'a:dhu S u n d a r
S i n g. .Sund ar Sing har l änge be
traktats med en viss v ä 1 v i 1 j a t.
o. m. beundran från katolskt håll.
Detta hindrar naturligtvis ej, att ka,
tolska forskare velat v etenslmpligt
g-ranska den märkliga mannens så
uppseendeväckande påståenden ,om
si:tt eget liv. Att dessa undersöknin
ga1' synes hava lämnat oväntade re
sultat, vilka framtvinga en revide
ring av mångas tankar om denne ty
piske hindu, bevisar ,ingalunda, att
de sk.ett i ,ovänlig avsikt.
Så
mycket mera förvånande är det,

1'15,·

att ledande protestantiska and
liga här i lm1det 'offentligen fram
kasta dylika beskyllningar mot de
såväl' katolska s·o m protestantiska
vetenskapsmän, som på nära håll
velat undersöka Bundar Sings mys
tiska upplevelser. Kanske har · det
skett i förargelsen över att förut
okritiskt ha beundrat och beskydr
clat den egendomlige sadhun.
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Danmarks katolska klerus har
förfomt en av sina ädl'aste represen
tanter i p ater J o s e f D r ci s t e, ,som
d:en 7 sistliid ne november fromt av
led i Herren på Sankt Josefs Hos :..
pital i Köpenhamn. Största delen
av sitt liv har p ater Droste ägnat åt
Kyrka:ns arbete i Danmark, flera år
var han rektor vid det stora ,1esm
tcrkollegiet i Ordrup. Ivled sitt på
samma gång· blida och värdiga upp
trädande, med sin alltigenom för
andligade personlighet gjorde han
ett djupt intryck på alla dem, som
komma ,i beröring med hGnom.
Dominikanerorclens general p a
t e r T h e i s s 1 i n g kunde den 24
sistliclne ,september fira femtioårs.
dagen av sitt definitiva inträde i or
den. Han är holländare till börden,
var först professor i fysik, filosofi
o ch teologi och prior för flera bety
dande kloster i hemlandet. Sedan
var han en tid verksam som visita
tor av sin ,ordens provinser i Ryss1'ancl, Chi,l e, Peru, Canada och Equa
dor. Han är sålunda en ovanligt be
rest man. Ar 1914 utsågs han till
ordensgeneral. Unclei' krigsåren
reste han ock, s å i Japan, Kina, Nord
och :Sydamerika. Den Helige Fa.
dern har hedrat elen åldrige jubiva
ren med ett handskrivet lyckönsk
ningsbrev.
Den 4 november detta år återupp
sattes det minnesrika K o n s t a n
t i n s k o r s e t på tornet av Capito
lium. De{.ta kors, som Konstantin
den Store en gång hade låtit upp
ställa, hade under 1500-talet blivit
satt på Capitoliums torn. Men år
1872 strax ,efter Roms intagande

nedtogs det av några radikala fana
tiker, som därvid Jrnncllacle på eget
bevåg·. Korset blev helt och hållet
undan.skaffat, efter en tid frmnclrogs
det eme l lertid ur glömskan och fick
en provisorisk plats i kyrkan Ara
Coelii. Nu har emellertid den ita
lienska regeringen samtyckt till, att
det återfår sin gamla heclersplats
till stor glädje för sta:clen's Roms ka
toliker, som knappast hade vågat
vänta, att de så fullständigt skulle
lyckas, i sina bemödanden för denna
nya korsets triumf i cl011 eviga sta
den.
De f r a n s k a k a t o 1 i k e r n a
uppträda med största kraft och be
stämdhet inför kristendomsfiencler
na:s hot mn en åtel'Upptagen kultur
kamp. Hela episkopalet har högtid
ligen förklarat s,in anslutning till
elen förut i Credos nämnda skrivel
sen, som Frankrikes kardinaler rik
tat till M. Herriot. Biskopen av Ro
clez har förbjudit före,stånclarinnor
na för stiftets klosterliga inrättnin
gar att underkasta sig de förhör
från civilmyndigheternas s,icla, som
den radikala regeringen har anord
nat. På flera platser ha katolikerna
,hållit imponerande och beslutsam
ma protestförsaniJingen, mot för
följ arna. Särskilt i Vendee, Savoy
en, Normandie och franska Flan
clern har befolkningen v1sat sig i
hög grad uppröPcl över stridshotet
mot Kyrkan. I Elsass har protest
rörelsen antagit en! sådan styrk<a, a:tt
i·egeringen ännu icke vågat öppna
de skolor av ny typ, som v,o ro på
tänkta 'i Strassburg och Colmar.
Arkebiskopen av Paris tror in ,i det
si, sta, att regeringen trots allt skall
taga sitt förnuft till fånga.
e

Den engelske parlamentsledamo
ten M. Blundell har nyligen inläm
n at en motion i underhuset, som
åsyftar u p p h ä v a n d e t a v d e
g 1a in 1 a . a n t i k a t o 1 s k a 1 a
. g a r 11i a i E n g 1 a n cl, som
kvarstå på p apperet, fastän de al
drig tillämpas i praxis. En av dessa
föråldrade bestämmelser ( av år

300
1549) förbjuder införandet ·av katol
:sk1a andaktsböcke1, i landet, de övriga äro av liknande art. Medlemmar ·
av den anglikanska. kyrkan under
stödja ivrigt M. Blundells bemödan-·
elen att ur modern engelsk lagstift
ning fullständigt utplåna dessa un
derliga. relikt från en svunnen tid.
Själv tillhör M. Blunclell en ,gammal
katolsk famdlj från Lancashire, som
modigt har uthä1�dat trehundra. års
trakassC'rier oeh förföljelser i de
gamla antikatolska l a.garnas ande.
----' Sk o t t l a n d s k a t o l i k e r
h a elen 21 aiugusti detta år för första
gången ,sedan år 1581 företagit en
rnllfärd till Withorn, där s ankt Ni
nian, Skottlia.nds apostel, ligger be
graven. I vallfärden deltaga om
kring 1,000 pe'l'Soner.
1

Den bekante ärkebiskopen av
k a. r d i n a 1
Mi.inchen-Frei'sing
F a u 1 h a. b e r har nyligen före
tagit en tacksägelsevallfärd till Ein
siedeln i Schweiz, varvid h an också
hållit en mycket uppmärksammad
predikan i den gamla stiftskyrka.n. I
Einsiedeln h ar man nu börjat åter
uppliva den gamla traditionen att
h ålla -offentliga mysterie,spel. Bland
,annat har man uppfört Calderons
· b erömda. "Vär-ldsteatern", som sam
lar allt större och störr.e åhörare
ska.ror. -,- I Zwinglis gam:la. kanton
Ziirich har katolikernas antal på
sista tiden befunnit sig i ständig till
växt. Likll'a.nde är förhållandet med
Ca.lvins stad, Geneve, där man just
nu firat hundraåTsminnet av kardi
nal Mermillods födelse. Kardinal
Mermillod var Geneves · katolske
apostel, som slutligen av motstån,
darna. blev utdriven ur denna stad.
Han besökte även de skandinaviska
länderna och invig;de därunder den
k a.to'lska. kyrkan i Aarhus.
Den sto.ra katolska. M ·i s s i o n s
f ö r e n i n ,g e n s h ö g s t a 1· å d
har nyligen offentliggjO"rt en över
sikt av föreningens i n k. o m s t e r
för år 1923. Dessa.uppgåsammanla.gt
till 31 729 954 lire 32 cent. Denna
summa fördelar sig på de obka län-

derna. på ett sätt, som torde förvå
na. elen populära . uppfattningen om
katolska och i cke-katolska. länder,
även om man tager i betraktande0 nu
rådande abnorma. va.lutaförhåll an
den. Främst bland ,b idragsgivarna.
mä1½e,s Förenta. S taten1a med
13 842 806 lire 34 cent., sedan följer
Frankrike med 6 676 921 lire 10
cent. och Holland med .2 183 822 lire
22 cent. Därefter lwmma Italien,
Canada och Spanien med över i
m illion lire vardera. över en h alv
million har insamlats av katolikerna
i 'Belgien, Irland, Argentina och
England. Mellan 100 000 och 500 000
lire ha influtit från Sehweiz, Mexi
ko, Bäjern, Chile, Uruguay, Tysk
land (utom Bäjern) och Luzem1burg.
Därefter följer en lång rad mindre
bidragsgivare, begynnande med In
dien ( 90 960 lire 50 cent.) oeh lus
tigt nog slutande med Sve·rige, som
hri dr.agcr med elen lill a nätta sum
man av 25 lire. övriga skandina
viska. länder bidraga. icke alls. Därr
·emot förekmnrna på denna i h ög
sta g-raid internationela bidra .gslista
de me,st exotiska länder, •så t. ex.
Occanien ( 69 963 lire 98 cent.) , Sy
rien ( 4 809 lire 10 cent.) , Egypten
( 40 875 lire 50 cent.) och Antille rna
(8 408 lire 40 cent. ) . Den stora
världsföreningens 1insamlingssumma
för år 1922 var end,ast; 24 102 369 lire
50 cent. Man märker, att missions
intresset inom den katolska världen
befinner sig i ständigt växandB.
I F ö r e n t a S t 1a t c r n a h:a de
katolska skolama i allmänhet att
notera en glädjande tillväxt i lärjuti
garnas antal. :B'lera undervisnings
anstalter ha sålunda sedan sista
vårterminens slut ökat sina elevers
antal med 33 proc. Också landets
katolska universitet befinna s ig i
blomstrande skick. - I S 1 o v a k i
c t har vid en nyligen avhållen folk
omröstning icke mindre än 90 proc.
av de röstberättigade uttalat sig för
bibehålla.ncle t av den katolska kon'
fessronella skolan.
Den ny.a .t j e r) k i s k a n a t i o
n a l k y r k. a n har nyligen hållit

ett koncilium, som dels har · valt
doktor Farsky till pafa,iark, dels ut
talat sig för biskopsämbetets av
skaffande. Samma koncilium be
stämde, att man skulle bibehål'la
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treenighetsläran men avskaffa läran
om Kristi gudom. I denna den ny
aste bland kyrkobildningar härskar
sålunda redan en rent grotesk upp
lösning och förvirring.

BÖN N EFOREN INOEN FOR NORDENS
FOLKS TILBAO EVENDEN T I L
D EN KATOLSKE TRO.
(Forts.)

I lang Tid blev endog Ud
övelsen af den katolske Guds
dyrkelse forbudt under st'renge
Straffe, og fremdeles den Dag i
D ag göres Udbredelsen af Katoli
cismen i det störste af disse Lande,
Sverrig, til Genstand for mange
Hindringer. Imidlertid er disse
Folkeslag i sreregen Grad vrerdige
til Medynk, thi medens andre om
fattede Reformationen med Iver,
saa var disse derimod for en stor
Del fast knyttet til den sande Tro.
DeJ:1es Storhed ved at F,rafaldet i
disse Lande blev en Gerning fuld
bragt af de efter at tilegne sig det
fra Kirkerne plyndrede Bytte be
grerlige Ifonger, og undertiden,
desto vrerre ! af hofsmigl'ende og
pligtsvigtende Biskopper. For at
faa F, olk til at antage Kretteriet
blev di1sse Opviglere nödt til at ,ind
före det umrerkeligt, idet de först
.biheholdt den katolske Gudsdyrkel
ses Ydre og Ceremonier, saaledes
at de ulykkelige Skandinaver blev
Luthe1·anere uden at göi1e sig rig
tigt Rede for denne sörgelige For
andring. H vis de altsaa fortjener
Fölelser af Forbarmelse fra vor
Side, vilde det ikke vrere billigt at
tilkendegive dem for dem ved at
bede srerskilt for disse adsktlldte
Brödres Tilbagekomst til den Hel
lige Kirkes Hjord ? I vor Tid ihar
<ler dannet sig Sammenslutninger

til Bön for at udvirke forskellige
Folks Omvendelse, navnligt for
Englands, Ruslands, Negrenes, o.
s. v., og srerligt den förste Flore
ning har frembragt saare trösterig
Frugt. Vilde De ikke anse det for
godt, Monseigneur, at grunde en
from Forening af den Art til For
del for Skandinavien ? De er Ef
terfölger efter mere end 10 Sekler
af den Biskop, som gav dets Apos
tel den pontifikale Salvelse og De
tilhörer den religiöse Orden, blandt
hvis Berömmelser dernne Apostel
er en : skulde De ikke vrere fuld
strendigt udpeget netop derved til
at srette Dem i Spidsen for et fred
sommeligt Korstog, bestemt til at
tilbage..erobre til den Romerske
Kirke disse Lande, som fordum
var en af P.erlerne i dens Dron
n1ng- og Moder-Krone ? Deres
smukke Bispedömme har den JEre
at vrere det förste i fäekken af OJ.ele
Kristenheden ved sin Iver for T1�n
ens Udbr, edelse* ) : fortjener det
ikke at vrere Udgangspunktet for
et Vreuk bestemt til at genopvrekke
denne samme Tro i en Jordhund
hvor den fordum var blomstrende ?
Jfong11essen i Metz har til Formaal
at fremme Andagten til den helli
ge Eukaristi ; vilde det ikke vrere
at arbejde med Fordel til den En*) Forfatteren. sigter her til, at Metz,
i Forhold til Folkemrengde (600 000
Indbyggere) ydede det höjeste Bidrag til
"La Propaigation de la Foi'';
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. de, at söge at genopvrekke og at
udfolde Dyrkelsen af det Hellige
Sakramente i Lande, hvor den nres
ten er döet hen, efter det at have
funklet med livlig Glands, at döm
me efter de herlige Katedraler,
som endnu bestaar i disse nordlige
Egne, og som blev bygget i Troens
T1idsaldre foT at tjene til Paulun
för den guddommelige Hostie ?
Hvis Deres Storhed skulde be
hage at svare bekrreftende paa de
Spörgsmaal som jeg vover at stille
ham, vi'lde det uden Tvivl vrere
ham let at komme til Forstaaelse,
hva:d angaar Organisationen af
denne Bönne-Forening, med dem
som skulde vrere srerskilt ånteresse
rede deri, jeg vil sige med de rer
vrerdi1ge apostoliske Vikarer i N or
dens 3 Kongeriger. Maaske kender
De aUer,ede den ene eller anden af
de�n ; de i Sverige og Darnmark er
Landsmrend, idet de er oprindelige
fra Hannover ; den i Norge, Mgr.
Fallize, er Luxembourger, og taler
lige saa flydende det franske
Sprog som det tyske ; hvis han
kunde tage Del i Kongresse11, for
stod han ma:a:ske hedre end nogen,
om ikke De selv, der at tale de
stakkels Skandinavers Sag, blandt
hvilke der for faa Aar 'Siden er op
.staaet flere iöjefaldende Konver
sioner, srerl:iigt i Norge og i Dan
mark. - Men hvis Deres Storhed
maaske vilde give den Ide sit Bi
.fald, som jeg ydmygt nedlregger
for Dem, vilde jeg vrere ham tak
nemmelig for a,t vrerdiges at göre
den til sin og at fortie den stakkels
Munks Navn, som udtrykker den
for ham paa en saa ufuldkommen
Maade. Min eneste Attraa, hvis
denne Bönneforening sku1de kom
me til at grundes, vilde vrere at bli
ve det mest ukendte Medlem deraf ;
jeg kender förresten slet ikke dis
se nordiske Lande, hvor jeg uden
Tvivl aldrig kommer til at srette
min Fod, jeg har ikke Forbindel1s e
med nogen af deres Indbyggere;
,og hvis jeg elsker at hede for dem,
er det for en Bevreggrund lignende
den, som driver andre Troende til

at gaa i Forbön for Skrersildens
mest. forladte Sjrele.
Hav den Godhed, Monseigneur,
at tilgive mig den Frihed, som je'g
har taget mig ved at omtale dette
Spörgsmaal for Dem ; men den
Godhed som De saa ofte har lagt
for Dagen over for mine og over
for mig selv har opmuntret mig til
at göre det i al Enfoldighed.
Vrerdiges, Monsei,gneur, at skren
ke mig Deres V:�lsignelse og tage
vel imod Ytringen af den dybe
A::rbödighed med hvilken jeg har
den lEre at vrere Deres Storheds
meget ydmyge og helt thengi�1e
Tjeiller i vor Herre og i vor salige
Fader S :t Benedikt.
fr. N. N.
Efter at have sikret sig Benedik
tiner-Munkens TiHadelse sendte
Mg1r: Benzler dennes smukke Brev
med ,sin A11'befaling af Sagen 'bil
Mgr. Fanize, No,rges apostoliske
Vikar. Denne sendte fölgende in
teressante og smukke Brev til
Munken :
Christiani'a , den 1 Juni 1907.
lErvrerdige Fader,
Det er umuligt at sige Dem, med
hvilken Fryd jeg ihar lhilst Deres
Forslag om en Bönnefore11ing for
de tre skandinaviske Folks Genfor
ening med vor heUige Kirke, fra
hvilken de har vreres skilt, ik:ike ved
·et frivilligt Frafald, men ved
pligtsvigtende Fyrsters List og
Vold. For at sige Dem Grundene
til rrnin Glrede vilde j,eg kun have
at gentage Deres Brevs veltalende
Ord til Hans Storhed Monseigneur
Biskoppen af Metz. Men der er
endnu en helt srerlig Grund. Blandt
alle Ver:dens Protestainter har de
skandinruviiske Landes Lutheranere
faktisk fjermet sig mindst fra den
katolske Lrere og Praksis, og efter
som Herren, -ved en srerlig ,Naade,
ihar bevaret for dem den gyldigie
Daa:b lige til vore Dage ; eftersom
end:mere det, som de med Forfrer
delse forlrnster som katolsk, aldeles
ikke er katolsk og forkastes med
end större Forfrerdelse af den ka-
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tolske Kirke ; eftersom endel,fg de
standse. Det si,ger Dem, rervrer
res Liv, saa vel det offentlige som
dige Fader, hvor uopsffitteligt det
det individuelle Liv, er i Bund og
er at man kommer os til Hjffilp. Det
Giiund kristent endnu den Dag i
synes virkeligt som om det gud
Dag : saa kan man sige, ak i Al
domme1ige Forsyn har indgivet
mindelighed er disse Folk endnu
Dem denne lykkelige Tanke.
katolske uden at Vffire sig det be
Fka i Dag· af vil jeg skrive til
vidst. De fortjener altsaa mere end
mine
ffirvrerdige Medbrödre i
nogen anden Nation Katolikkernes
Stocl{lholm og i Köbenhavn. Det er
Medfölelse og deres Understöttel
umuligt at samles for at dröfte
se, sffirligt Böndiette
vigtige
' -,
Anliggende
nens Understötmundtligt ;
telse. Og netop
nu er denne Un
Stockiholm er i
derstöttelse dem
575 Kilometres
mere nödvendig
Afstand iherfm
end nogen Sin
og 'Köhenhavn i
de. I de sidste
en Afstand af
Aar har en for
566, og i disse
frerdelig Ratio
nordliga Egne
nalisme
gjort
er vi nödsaig,ede
Indfald i disse
til at drage For- '
Lande og truet
del af den korte
med at bortlirke
Sommer for at
fra dem de dy
göre vor Visi
rebare Rester af
tats,i,ejse. DetJ er
deres katolskie
denne
sidste
Arv. Oppe fra
Aarsag som og
Universitetets
saa sffitter mig i
teo1ogiske Lffir·e
den
sörgelige
Umlllighed for
stole og fra tal
at tage del i
rige lutherske
Prcedikanter vo 
den eukaristiske
Kfrken i S :t Ansgars Födelsested.
Kongress i\ M,etz
ver man, stöt
tet paa Bibefor a:t hjffilpe
til med at fremme Deres P,lan.
len ( ! ) , at fornffigte den Aller
Det forgangne Aaar hindrede
helligste Treenigheds Hemmelig
en lang Sygdom mig i at göre
hed, Vor Herres guddommelige
min Visitatsrejse ; jag kan altsaa'.
Undfangelse og Guddom, hans
ikke fritage mig• fra at göre
virkelige Opstandelse, Sakramen
den dette Aar ; det vil, med vore
ternes Virkekraft, Jesu Kristi
utrolige Avstande, blive mere end
virkelige Nffirvffirelse i den Al4,000 I{;ilometre at gennemrejse til
1erhelligste Eukaristi, den evige
Lands og til Vands, og disse umaa
Pine og indtil den Hellige Skrifts
d!elige Rej,ser opbruger min Tid
guddo!Ilmelige Aabenbaring. Gud
og mine Krffifter. Ogsaa dette
ske Lov, der lffigger sig i Fol
Aar at beröve mine kffire Med
ket ·og 1<1elv i Gejstligl].eden en
a:ribejdere og mine gode Or
sitrerk Reaktion for Dagen, og for
at forsvare sig er de »Orthodokse»
denssöstre, afsondrede lige indtil
det dybeste Lapland, for deres
ikke bange for aa:bei1t at tage Til
:flugt til katolske Bevisgrunde. Til
Hyrdes Besög, det ,kunde jeg ikke
forsvare over for Gud ! Forresten
Trods herfor gör Ondet hurtige
er alt allerede ordnet og fastsat.
Fremskridt, Fremskridt som vore
I disse Omstrendigheder vover
faa Dusin katolske Prffister nok
j eg at henvende mig· ti1 Deres
kan b1;emse en Smule, men ikke
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Apostel-Hjerte, som jeg har ·opda
get i Deres Brev; De vil fo11blive
skjult. .JErwerdige Fader, og hvis
Gud vilde, at det ikke skulde vrere
sa:aledes, vilde De saa undslaa Dem
for at trrede frem fra Deres Skjul
for at gaa i Tusinder af St. Bene
dikts Sönners Fodspor, som blev
Apostle ? Nej, sikkerligen ! Nu
vel, det ser for mig ud til, at Gud
vil, at De selv i Met.z skal prre
dike dette hellige Korstog. De vil
de. göre det under Deres fremra
gende Broder i St. Benedikt, Mon
seigneur af Metz' formaaende Be
vaagenhed, og Sejren vil vrere siik
ker. Vrer af den . godhed ikke at
afälaa den Velg1erning mod en
stakkels Sjrelehyrde, som i tyve
Aar har ventet paa denna Hjrolp
og som vil kysse D eres Födder,
. hvis De forskaffer ham den.
J eg venter endog mera av St. Be
nedikts Sönner. Jeg har to Söstre,
s'Om er Benedfätinerinder, den ene
i Liege, den anden i Ventnor. Hvor
mange Aar '.har · de ikke allerede
bedt med mig om, at Herren; maat
te indrömme det stakkels Norge
den Naade at se Benediktiner-Fred
rnne vende tilbage � Landet besid
der endnu ikke noget Munkeklos
ter :
Vejen er banet, thi en ny
Lovgivning tillader Munkiene at
slaa sig ned i Norge i fuld Friihed,
endog uden nogen , Formali,teter.
For atten Maaneder siden har j eg
talt med Deres .JErvreFdigste Pri
:lnas i Rom. Tanken om at grunde
et Hus i det gamle Bispedömme
Hamar, hvor alt endnu skal göres,
hvor der endnu hverken ,er Prrost
eHer Katolikker, men som fremvi
ser alle önskelige Betingelser for
en Grundleggelse, hehagede ham.
Han lovede mig at tage sig deraf.
Men . jeg har intet erfaret. I det
vii beder for Norge vil vi omfatte
Tanken om en saadan Guundlreg
gelse. Aa, hvis det var mig givet
at se den virkeliggj ort, saa skulde
jeg gerne sige til Herren : "Nunc
dimittis servum tuum, Domine."
Imidlertid twkker j,eg Dem fra
Dybet av min Sjrel for Deres helli-

ge Iniitiativ, og jeg heder Herren
om at gengrelde Dem derfor ved at
overöse Dem med sine Velsignelser,
Deres meget hengivne Broder i
Chr. t J. 0. Fallize, Biskop
J.
ad' Elusa, Apostolisk Vikar' i
Norge.
'Dil den lErvrerdige Fader Dom
N. N. i Baronville. � "
(,Som man ser adresset'ede Mgr.
Fallize , Brevet til Dom N. N. i
Baronville. Da Munkene i Frank
rige under Mini1steriet Waldeck
Rousseau ( 1901 ) blev drevet i
Landflygiig1hed, tog Munkene fra
St. Maur de Glanfeuil deres Til
flugt til Baronvrne i Belgien. Vi
skal senere komme tilbage hertil. )
Benediktineren havde i Sinde at
svare Mgr. Fallize pa:a dennes Op
fordring til ham om selv at prre
dike dette fredelige Korstog ; hain
vilde undslaa sig, i det ihan fandt,
at ,han ikke havde de nödvendige
Talegaver. Da kom der Underret
ninger, som gjorde dette overflö
digt.
Mgr. Benzler havde optaget
Munkens Brev meget elskvrerdigt ;
men han syntes, at den Maud,
ilivem den lEre tilkom at fremlregge
denne Sag offentligt paa den euka
ristisike Kongres i Metz ikke var
harm selv som Metz' Biskop, men
Mgr. Heylen, Premonstrate:nser og
Biskop af Namur i Belg,ien, i Egen
skab ·af vedvarende President for
de eukaristiske Kongresser. Mgr.
BenzJer skrev derfor til Mgr. Hey
len, som imidlertid fandt, at Tan
ken ikke faldt in.den for en eukaris
tisk Kongres' Ramme. Dette svar
lod Mgr. Benzler sin generalvikar
meddele til Benediktineren i Ba
rnnville ved Brev af 28 Juni. Som
Fölge af disse Begivenheder skrev
sa:a og.saa Munken i Baronville til
Mgr. Faillize for at meddele ham
Udfaldet af Henvendelsen til Mgr.
HeY1len ; dette var i Sliutningen af
Juli Maaned.
Följende Svar fra Mg1·. F,allize
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til Benediikbinennunken forstaas
uden Ifommentar :
»- Christiania, (Akersveien 5)
7/8 1907.
.lErvrerdige ·Fader.
Tilbagekommen fra Lapland i
Gaar Aftes, for snart at drage af
Sted igen i en anden Retning, fin
der jeg Deres krere Brev af 29 Juli
tilligemed Herr Generalvikaren
af Mietz' af 28 Juni. Fiat voluntas
Domini ! Herren vil ikke mindre
belönne Deres redle Hensigter imod
os, og for min Del skal jeg ikke
lade vrere med at rette mine ringe
Bönner til Ham for Dem selv og
for alle dem, for hvem De nrerer
Deltagelse.
Tanken ,om et Bönneforbund sy
nes dog alligevel at skulle virkelig
göres. Faa Dage efter at jeg havde
skrevet til Dem, bad skandinaviske
Konvertitter i Italien mig om Til
ladelse til at grunde et saadant
Forbund ; jeg ilede med at svare
dem og bad dem om intet at fore
tage, for ikke at hemme Deres
V.rerk. NL1 skal jeg skrive til dem,
at intet modsretter sig Virkeliggö
relsen af deres Hensigt Vrer saa
venlig, jeg beder Dem derom, at bi
sfaa os ved De1;es hellige Bönner.
Idet jeg beder Dem om at modi
tage mine hjerteligste Hilsener, er
je,g lykkelig ved et forblive.
Deres meget hengivne Broder
i J. Chr.
t J. 0. F1allize, Biskop af Elusa,
Apostolisk Vikar. -»
Imidlertid havde Mgr. Heylen
paa den universelle eukaristiske
Kongres' sidste Generalförsam
ling omtalt Missionen i Skandina
vien med faa Ord, og paa hans Op
fordring bad saa hele den vreldige
Forsamling' et »Fader vor» og et
»Hil dig, Maria;» for de nordiske
Lande og srerligt for Oprettelsen
af Bönneforeningen. Dette Möde
fandt Sted den 10. August 1907, en
Mrerkedag i Foreningens Historie :
Den förste Mrerkeprel var bleven
plantet i Metz.

Rem Dage efter at man offentligt
havde omtalt og bedt for Optetel
sen af Bönnefo1,bundet skrev den
danske Piater Pio fölg,ende Brev til
Benediktinern, det behöver ingen
Kommentar.
Teterchen d. 15 August.
»- t
J. M. J. A.
Meget lErvrerdige Fader,
Hans Storhed Monseigneur Bi
skoppen af Metz har i Gaar med
delt mig Deres fromme Forsret om
at grunde en Forening til Bön for
de skandinaviske Landes Konver
sion. I min Egenskab af Dansker
af Födsel, og af Missionrer i Dan
mark, iler j eg med at udtrykke for
Dem al den Glrede,. som jeg har er
far,et ved denne gode og ghedelige
Nyhed. Tillad mig, meget lErvrer
dige Fader, at lykönske Dem med
Deres hellige Forehavende, som vil
göre overordentligt meiget godt for
v;ore Lande, og at takke Dem for
den Interesse, som De er saa elsk
vrerdig at mere for mit krere, lille
Fredreland. Danmark kommer i
Dag tilbage til Katolicismen. Hver
Dag gör vor hellige Religion store
og trösterige .Fremskridt der. Jeg
vor have d en .lE:re og den Fornöjel
se at undernolde Dem derom naar
jeg om nogle Ug,er skal tillade mig
at aföegge Dem et lille Besög i
Baronville. Vor Kongregation har
,allerede grundet to Stationer i Lan
det. Den överste Biskop har lige
overdraget til os at opföre en na
tional Kirke i O.dernse - öen Fyn
- til .lEre for Hellig Knud, Konge
og Martyr, Kongeriget Danmarks
Vrernehelgen. Denne Kirke skal
endnu mere foröge den glredelige
Bevregelse mod Tilbagevenden og
vil blive af den aller höjeste Betyd
ning for Danmarks Konversion.
Det er for at samle sammen det
nöd;vendige Pengeforraad til dette
Frelsevrerk at jeg har paabegyndt
en lang Rejse i Belgien, Alsace
Lorraine og i Svejts, idet jeg hol
der Velgörenhedspredikninger over
alt hvor jeg kan og Foredrag med
Lysbilleder over »det maleriske og

306
det religiöse Danmark». Den SUITT1,
som ,endnu mangler os, er forholdsvis ringe, 30 a 40,000 francs. Jeg
har godt Haaib om at faa Bugt der
med. Kirkens förste Sten blev ned
lagt sidstleden Oktober under al
mindelig Glrede ikke blot for vore
Katolikker, men ogsaa for Byens
Protestanter. Om Gud vil, skal ·
Kirken konsekreres til meste Aar.
· - Söndag den 18 August skal jeg
prredikie i Vor-Frue-Kirken i Metz.
Mgr. Benzler interesserer sig me
get for vor Mission og har givet
mig den hjerteligste Modtagelse.
Han har endog villet bidrage til
vort Vrerk med en storslaaet og
höjmodig Almisse. Hvis jeg kan
skaffe mig nogle Adr,esser og An
befalinger saa vil jeg ogsaa göre
Visitter i Familierne.
Jeg er selv en forhenvrerende,
omvendt Protestant, födt i Köben
havn selv, af en gammel fransk
Familie, udvandret til Danmark
nogle Aar för Revolutionen. S;om
Doktor i Medicin fra Fakultetet i
Paris har jeg udövet Lregeviden
skaben för jeg intraadte i Ordens
livet. Jeg tillader mi1g, meget lErvrer
dige Fader, at anbefale endnu en
Gang· v:or Mission og vort Vrerk
til Deres kristelige Barmhjertig
hed og til Deres gode Bönner. Paa
Forhaand og af ganske Hjerte Tak
for alt det, som Deres lE rvRrdig
hed gerne vil göre for os !
Vrer saa elskvwrdig, meget lEr
vrerdige Fader, at optaige ve! For
sikringen om min dybe og religiöse
5'rblidighed i Vor Herre.
Eders engelske Fredre foresretter
sig at slaa sig ned i Danmark.
P. Pion de St. Gilles.
C. SS. R.
Missionrer i Danmark. -»
Dette Brev blev skrevet i Teter
chen, et Redemptorist.:.Hus i Lor
rnine. Paa Foranledning af Pater
Pios Brev skrenkede en Slregting
af Munken 5,000 francs til Fuld-

endelsen af St. Knuds Kirke i
Odense. * )
Som det fremgaar af Mgr. Fal
lizes Brev var det ogsaa andre, som
nrerede Planer om e11 Bönnefor
ening for Nordens Omvendelse.
Allerede i 1885 havde den norske
Konvertit, Fröken Marie Knudt
zon, Datter af Kaanmel'11erre
Knudtzon paa Ulleberg, forfattet
en »Bön for Skandinavernes Om
vendelse», der af Leo XIII blev
beri1get med Aflad. Bönnen gen
gives i sin Helhed i Beringers »Les
Indulgences» (Paris 1893 ) , I Bind,
II Del, S. 239. Og vi ved, at Fru
Cady de Navacelle havde dannet
en Bönneforening for de skandina
vislm Landes Konversion för den
af Pius X i Clervaux operettede,
hvornrn denne Artikkel handler,
endnu var bleven til. Vi ved intet
om, hvad de i Italien vrerende nor
ske Konvertitter, som Mgr. Fallize
hentyder til, har företaget sig i
denne Sags Anledning. Men sik
kert er, at Tanken om en Bönne
forening var noget, der dengang
laa i Luften.
Imidlertid skulde der endnu gaa
et Par Aar, inden den Plan, som
Munken fra St. · Maurus havde
fremsat, skulde blive til Virkel�g.,
:hed. Han vedblev trofast ait bede
for1 de nordiske Folk og opgav ikke
Haabet om at se Planen realiseret.
Ligeledes vedblev den danske Re
demptorist Pater Pio at arbejde
for Sag'en ; han opfordrede atter og
atter den ukendte Munks Abbed,
Dom Paul Renaudin, til at oprette
Foreningen. Dom Renaudin var
den sidste Abbed af Glanfeuil ( St.
Maur) og blev tillige den förste
Abbed i Cleivaux ( St. Maurice) .
Han havde i ve! et Aars Tid over
vejet Sagen. Et Pilegrimstog til
Corb�e, hvor St. Ansgar havde le
vet, skulde afgöre Sagen.
Den Munk, om hvem vi her hai•
fortalt ' har i sin Journal for 5/6
* Kirken blev indviet - ikke tn S :t
Knud, men til S :t Alban, hvis Legeme
skal vrere bisat der fra gammel tid.

307
.1909 nedtegnet fölgende : »Den lEr
vrerdigste Fader Abbed begiver sig
til Corbie, hvor han vil forretbe
Gudstjensten i Morgen i Stedet for
Biskopen af Amiens, som er för
hindret." Abbeden blev ledgaget
af en ung Munk, som et Par Uger
i Forvejen (den 20 Maj ) havde av
lagt sine Klosterlöfter, netop den
Mand, som 10 Aar senere skulde
blive hans direkte Arvtager som
A'bbed af Clervaux og Bönnefor
eningens Pnesident, nemlig den
JErvrerdigste Fader Abbed Josef
Odo A'lardo af St. Maurice de
Clervaux. Abbeden har werdige
des at giv;e os fölgende Enkelthe:.
der : Den 20 Maj 1909 havde han
aflwgt sine Ordenslöfter ; den 5
Juni forefager han den förste ·
Rejse efter Professionen, idet han
ledsager sin Abbed til. Corbie ; den
fölgende Dag, Trefoldig,hedssöndag
( 6/6 1909 ) , holder Dom Renaudin
Pontifikalmesse i d1en gamle Ab
bedikirke, <ler nu tjener som Sog
nekirke ; han var bleven indbudt
dertil af lErkeprresten Carron,
Corbies Dekan. Med Mitra og Stav
leder han en Proces,sion til lEre for
Ste. Collette og Ste. Jeanne d'Arc, i
Anledning af denne sidste Helgen
indes Beatifikation. Efter Festlig
hederne bliver Dom Renaudin og
Dom Alardo vist omkring paa de
historiske Stedi;r, beser Klostrets
Bygninger og Kirken. Idet de
vandrer paa disse Steder, hvor
Nordens Apostel, St. Ansgar, en
gang i lrengst forsvundne Tider
havde sagt Verden Farvel og viet
sig til Gud, er det, at Albbeden ta
ger Beslutningen om at oprette
»Bönneforeningen for Nordens
Folks Tilbagevenden til den katol
ske Tro» i det nye A'bbedi, ihan er
i Frerd med at grunde i Clervaux.
· Den förste Mrerkeprel i Forenin
gens Historie var bleven plantet i
Metz, hvis Biskop havde konsekre
ret St. Ansgar, den anden blev her
med plantet i Corbie, hvor �ordens
Apostel var bleven Benediktiner
Munk.
Abbedi:et i Corbie har en rervrer-

dig Historie ; det blev gTundet un
der Karl den Srt;ore af St. Adal
hard. Paa St. Ansgars Tid stod
Klostret i dets höjeste Blomstring,
og der er flere Helgener, hvis
Navne er knyttet dertil. Under
den franske Revolution flygter
Munkene, der ikke lrengere er saa
nidkrere og trofaste mod St. Benes
dikts Regel som fordum. Imidlertid
bliver Klostret skaanet for öde
lreggelse under Revolutionen, og
da Na,poleon drager forbi, giver
han Ordre til at vedligeholde Byig
ningerne, s"Om han vil bruge til Sol
daterkaserner.
Den storartede
Abbedikirke bliver senere berövet
sit Kor og sine Tvrerskib af Kom
munen, som finder, at Kirken er
for stor til at kunne vedligeholdes ;
de tre Skibe bliver staaende. Dette
fandt Sted under det förste Kejser
dömme. De tre Skihe og de to Taar
ne staar fremdeles urörte, naar
undtages, at tyske B omber under
V,erdensk:!'."igen forettede Skade ;
men Skaden er udbedret, og der
holdes atter Gudstjenester i Kir�
ken.
Under disse Hvrelv fattede Dom
Renaudin Forsrettet om at oprette
den Bönneforening, som er bleven
kaldet til at nedbede Guds N aade
over de La:nde, hvem engang St.
Ansgar havde bragt Troens Lys,
men som siden var blevet overskyg
get af Vrangtroens Mörke.
F,oreningens Historie er nöje
knyttet til Abbediet i Clervaux's.
Munkesamfundet fra St. Maur
sur-Loire ( St. Maur d e Glanfeuil ) ,
der lig·ger ca. 35 kiln . fra Solesmes,
havde i Waldeck Rouss,eau-Mini
steriets Forfölgelse slaaet sig ned i
Belgien, der var mere grestfritt end
Frankrige. Men det var kun for 9
Aar at Munkene blev vre11ende i
det gamle Slot Baronville nrer
Beauraing ; de havde her levet un
der meget primitive Forhold, saa
ledes at f. Eks. to Stuer eller Sale
i Slottet tjente til Kapel- eller Ab
bedikirke, den . ene som Sanktu
arium og Presbyterium under eet,
den anden som Kirkeskib. Takket
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vrere Abbeden, Dom Renaudins
utrrettelige Opofrelse kunde Murn
kesamfundet i Aaret 1910 slaa sig
ned for stedse i Clervaux. I sa11i1ne
Aar og paa sa1n1ne Sted indstiftedes Bönnefo1·eningen. Dom Renau
din havde sendt en skriftlig Bön til
Paven, Pius X, om tilladelse til i
sit ny;e Ahbedi at oprette den. Pa
ven billigede i den Grad Planen,
at han vrerd:iigedes selv at oprette
Dette
F1oreningen ,sammesteds.
skete ved Breve af 8. Mars 1910.
Den Munk� om ihvem vi her skri
ver, fik af sin Abbed i Opdrag at
redigere den lille historiske Frem
stilling af Katolicismen i Norden,
som siden 1916 har haft sin Plads
paa de to förste Si:der· af den lille
Traktat, der giver Oplysninger om
Forening1ens Indstiftelse og Statu- .
ter ; 'harn siger deri :
Er det ikke de Katolikkers Pligt,
som har »haft den Lykke at blive
födt i den sande Heligion, eller at
indtrrede i den, at bede for d,eras
fraskilte Brödre, af hvilke mange
holdes tilbage i VranglreI1en af god
Tro ved d!eres Opdrwgelses For
domme og ved de falske Forestil
. lirnger, som de danner sig af Kato
licismen ? Og s ömmer det sig ikke
for St. Benedikts Orden at arbejde
ved Bönnen, som er deres hoved
sagelige Virksomhed i Kirken, faa
disse twbte Faars TilJbagevenden til
den gode Hyrdes eneste Hjord, si
den denne samme Orden roser sig
af ford um at have fört deres For
fredre fra Hedendommen til den
sande Tro ?
I denne Mening har den lErvrer
digste F1ader Abbed af St. Maurice
de Clervaux (Bispedömmet Luxem
bourg) nedlagt for den överste Bi
skop sit önske om i sit Kloster at
oprette et Forböns-Samfund for
Skandinavernes Tilbwgevenden til
Katolicismen : Hans Hellighed Pa
vien Pius X har vrerdigedes vsed et
Breve med Dato af d. 8. Mars 1910
at velsigne Foretagendet, oprette
ög indstifte dette Samfund og be
rige det med megen Aflad. »
Denne Munk og hans Abbed,

Dom Renaudin, sendte lVIgr. Falli
ze den glredelig'e Efterretning om
Bönneforeningens Oprettelse. Hans
Höjrervrerdighed svaTede fölgende :
»- Christiania ( Akersveien 5)
21 Mars 1910.
lErv. Fader.
Hvis den meget JErv. F. Abbed
og· De har villet bringe mig en rig
tigi; stor Glrede ved Paaskefestlig
hedernes Tilstunden, ved at under
rette mig om Oprettelsen af Eders
Abbedi, endog af et Samfund til
Bön for Nordens Folks Tilbagevsen
den til Katolicismen, saa vrer god
hedsfuldt overbevist om, at Eders
redie Hensigt tilfulde er bleven
naaet. Sa sandt der findes nog,et
virkningsfuldt Middel til at före
disse krere kristne Folk tilbage til
den Moder, fra hvem man lumske
ligen har adskilt dem, saa er det
Bönnen. Det ·vil vrere Bönnen, som
vil opvrekke de Apostle, som er nöd
vendige for at forkynde den sande
Tro for disse Folk ; det er Bönnen,
som skal fremkalde for os de Velgö
rere, som skal give os Midlerne til
at grunde Frelses-Vrerker, og det
er Bönnen, som fremfor alt skal
forskaffe de vildförte Sjrele det
nödvendige Lys og den nödvendige
Sityrke til at vende tilbruge til den
sande Tro. Jeg takker Dem ogsaa
fra Dybet af min Sjrel for at have
dannet dette frelsebrin:gende For
bund. Matte Herren gengrelde D em
derfor ved sine rigeligste Naad•ega
ver ! - Der er srerligt een Gunst,
som jeg; venter af Forbundets Bön
ner, og det er d en för min Död at
se den Dag, da St. Benedikts Sön
ner atter skal trrede ind i Norge,
for der at sammenknytte vore gam
le Benediktineres straalende Over1everinge1< I det jeg beder Dem om
venliigst at modtage for Dem selv
og for den meget JErv. F. Abbed
m:ine hjerteligste Hilsener, er jeg
lykkelig ved at forblive Deres me
get taknemmelige og hengivne Bro
der i Jesus-Kristus.
t J. 0. Fallize, Biskop af Elusa,
Apostolisk Vikar for Norge. -»
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Siden 1910 har Munkenes For
bönner dagligt fornyet sig i Abbe
d iet i C1ervaux. Dagligt er de ste
_get op mod Himmelen, og dagligt
neddrager de Guds Naade over de
no:rdiske Lande. Men det er ikke
blot de temmeligt faatallige Mun
ke, som beder for Skandinavien.
Der er en Mrengde fromme Kato
likker ude i Verden, under alle
Himmelströg, under alle Livsfor
hold, som dagligt forener sine Bön
ner med disse Munkes. Mange en
ligt staaende Konvertitter i de pro
testantiske nordiske Lande, unge
og gamle, mange Klostre i katolske
Lande, ja endog Trappistinder i
Japan, men isrer Katolikkerne i
Holland og Frankri,ge er med i det, te fredelige Korstog. I de sidste
Par Aar har Medlemme:mes Antal
fo11dob1et s ig, fra 20,000 til 40,000.
Men alle Nordens Katolikker burde
vre11e Medlemmer, og ivrige Med
lemmer, saa at Bönnerne kunde til
tage i Styrke og Omfang og frem
bringe den Virkning, hvortill For
eningen er stiftet : et kristent Nor
den, i Fred og Samfund med den
apostoliiske Stol i Rom, et katolsk
Norden, et fromt.Norden, et helligt
Norden - som fordum. Kunde
disse Linjer faa et eller andet lun
lmnt Medlem til at fornye sin Iver
og sim Krerli1ghed, en eller anden,
som har trenkt paa . at blive Med
lem, til at .göre Alvor deraf, og en
eHer anden til at slutte s ig til For
eningen, som ikke har kendt til
- den, saa vilde det, at vi har skrevet
dette, vrere Gud velbehageligt. Da
vilde Bönneforeningen vokse - et
merito et numero.
Foreningens Statutter er udar:bej
dede af dess Grund1er, D om Paul
Renaudin, 0. S. B., efter Mönster
af Statutterne for »L'Archiconfre
rie de Notre-Dame de Compassion
pour le Retour de L'A11gleterre a la
Foi Catholique». Der er ingen Ud
gifter förbundne med Indmeldel
sen, ej heller betales der nogen
Kontingent. Kun een Betingelse
maa opfyldes : et dagliigt »Ave Ma
ria» for Nordens Omvendelse. Ind-

meldelserne kan sendes til Dii,ekto
ren for Bönneforeningen Abbaye
de Clervaux, Lu:x;embourg.
Fo11eningens Prresident er altid
Ahbeden i Clervaux selv.* ) Da
Dom Renaudin blev blind, nedlagde
han sit Hverv, og Dom Josef Odo
Alardo blev udnrevnt til Abbed af
" Slt. Mauritius al Clervaux den 3.
December 1919 ; han biev vi,et den
15 Januar 1920 ; men fra den Dag
af, da han blev valgt til Abbed, har
han vreret Bönneforeningens Prre
sident. Den -lErvrerdige Fader Ab
bed Dom J- osef Odo Alardo nrerer
stor Intreresse og Krerligihed for de
nordiske Folk, og det er ham en
stor Glrede, naar han kan göre no
get g·odt for de nordiske Katolikker
og vore i Troen fraskilte Brödre.
Nordboerne faar i hans Kloster den
hjerteligste Modtagelse, og han kain
ogsa:a glrede sig over stadigt at
have nordiske Grester. Flere Nord
boer har allerede aflagt den katol
ske Trosbekendelse i hans Abbedi
kirke, og andre Konversioner lader
sig haa:be.
Det kan vrere af Interesse at aab
ne Foreningens Arkiver.
Paa et Blad, ganske alene og med
store, röd-e Bogstaver staar :
Zij11e Eminentie
Kardinal
W. van Rossum
Kopenhagen. - - R ome.
29 Juni.
1923.
Efterskrift.
Det er Skik i Kloste:ret i Cler
va ux, at Novicerne hvert Aar ud
förer ,et lille Arbejde til Abbedens
Navnedag ; som saadant blev dette
beskedne Arbejde til ; derfor brerer
det fölgende Tileg1nelse :
D om J· oseph Odon Alardo
Hornmage de soumission
respectueuse et filiala
* Han udnrevner en af sine Munke til
Direktör.
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ham. Men vi gör det alligevel ; k�n.
lader vi vrere at sigse ham det ; og
vi vil for denne Gangs Skyld give
Afkald paa den Fornöjelse, det al
tid er at vise disse so krere Munke
»Credos» rige og smukke Indhold
- af gode Grunde. Dom Henry
Vi vil her benytte Lejligheden
til offentligt at takke ham for - Clause har vreret ForeniI1Jg ens Di
rektör lige siden dens Oprettelse,
hans store Krerlig1hed og Offervilog han ofrer stadigt Foreningen og
1:iigihed mod de skandinaviske Lan
Skandinavien en ut:rrettelig Krerlig
de og mod de mange Skandinaver,
hed og Interesse. Han har vreret i
som har banket paa Klosterporten
Köbenhavn (191 1 ) , og paa hans
og som han altid har modtaget
Cellevregge hrenger der Kort over
s om en Fader, som en virkelig
Skandinavien ; ligeledes taler og
AlbbaJS.
skriver han Dansk: - R. Pere·
I det vi bad ham, om Tilladelse
:Prreur er till i ge Grestepater og
til at offontliggöre denne Over
Dom Clause er hans Medhjrelper
sigt over Bönneforeningens Tilbli
som saadan ; de er begge meget af-:
velse sagde ham, då vi talte om den
holdte af alle Skandinaver, som hai
y;dmyge Munk, som er dens Op
gmstet Klostret, paa Grund af de
hovsmand, og som ikke har villet
res Venlighed og Omsorg for dem.
tillade os at nrevne ihans Navn :
Dom Gueranger, der af Pius IX
»1Nommez-le quand-ITT1eme.» Der
efter sin Död blev rost som en sand
for vil vi ikke lrengere fortiie hans
Di8cipel af St. Benedikt - »verus
Navn, men nöjes med at fortie for
Benedicti discipulus» (Breve »Gau-:
ham, at hans Abbed har givit os
demus a.utem» af 29 Marts 1875 ) ,
Lov til at navngive ham og at vi
var i Aaret 1848 af Rom bleven op.:
gör det. Manden er Klosterets
fordret til at grundlreg,ge et Berne
höjt agtede Prior, Dom Jean du
diktinerkloster i Norge ; men paa:
Coetlosquet ; som . et lille betegnen
Grund af Tidens Ugunst blev det
de Trrek paa dennes Ydmygned kan
ikke ,gjort. Nu tales der atter om
nrevnes, at en gang, da den Novice,
en saadan Grundlreggelse. Matte
som har skrevet disse Linjer, i
den snart föres ud i Li vet, saa man
A111ledning af dette Ar'bejde s ögte
der i Landet kan faa et liturgisk
nogle Oplysninger hos Dom Jean
Midtpunkt, et· Tilflugtssted for de
du Coetlosquet paa dennes CeHe,
Sjrele, der i Ensomheden söger
og da dennes Samtale b1ev afbrudt
Gud, et helligt, fredomgivet Sted,
af Angelus-Klokken, indböd Dom
hvor Prrester 01g Troende, der vil
du Coetlosquet, Kloste11ets Prior,
göre en Retrret, kan ty hen, et Bön.:
den unge Novioe til at benytte sig
nens og Bodens glödende Arnested !
af hans Bedepult, medens han selv
Fölgende Brev hentyder til Bön
knelede ned paa Cellens Gulv.
neforeninges förste Trreden ut i Li
Den lErvrerdigste Fader Abbed
veii og giver interessante Enkelthe
havde ladet en anden ydmyg Munk,
der om et tidligere Fo1'Sög paa at
mangeaarige,
Bönneforeningens
danne en saadan. höjt förtj,ente Dir. Dom Henry Cla
use, 0. S. B.,. i egenskap heraf !rese
t
Korrektur paa det lille Arbejde, el
Piax
ler rettere : censurere det. Den vre
Sainte-Francoise
sentli ge lEndrilllg han har företa
18 9 :ber 1910.
get deri er en systematisk Udslet
lErvrerdige Fader.
telse af sit eget Navn ; og da vi kom
Jeg har först i Gaar faaet Kend
for at afhente Arbejdet, saa denne
skah til Deres Brev, som er ankom
lEndring og protesterede derimod,
met til Rom under mit Fravrer;
fo1,böd han os kategorisk at rnevne
pour le jour de sa fete
la St. J oseph de 1924
son enfam.t devone
fr. B . . S . .
Obl. 0. S. B.-"
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)>Rivista» beskreftiger sig ikke di
rekte med Velgörenhed ; men det
vil beredvilligt optage Deres histo
risk Notits, og i Fortsrettelsen vil
Foreningens Reglement komme.
Imidlertid vil dette kun kunne ske
i Löbet af fölgen:de Aar, da sidste
N lllll1IBer af denne Aargang er lige
ved at udkomme.
Vil de tillade irnig at sige Dem at
Fader Emmanuel havde haft den
samme Tanke som Deres lErvrer
digste Abbed, om at komme Missio
nerne i Norden til Hjrelp ? Han
havide endog forsögt at grunde til
den Fonnaal en Velgörenhedsfor
ening, som han havde benrevnet
»L'reuvre de saint Amschaire» (St,
Ansgars velgörende F\orenirng) . Og
dette Foretagende har opna:aet
nog}e Resultater ; der staar et dyre
bart memento derom tilbage i Stif
telsen af Hospitalet »N otre Darrne
de la sainte Esperance» (V, or Frues
Hospital) i Kristiania, hvis förste
B_egyndelse er bleven tilskyndet og
b1staaet af den 1Ervre11dige Fader.
De vil ikke se nogen Ulempe deri,
lErvrerdig,e Fader, at jeg fremkal
der i Erinringen dette Minde som
ikke berörer det Initiativ, d�r er
blevien taget af Deres lErvrerdig
ste Abbed noget af dets Fortjene
ste. Hans Vrerk, som er blevet rejst
pa:a et hredt Grundlag og er bifaldt
og velsignet af Rom, byder det bed
ste Pant paa et godt Udfald, me
dens Fader Emmanuels, der var
:meget indskramket, arllerede for
lrenge siden er forsvundet.
Behag, JErvrerdiige Fader, at
modtage Udtrykket for mine bed
ste . Hilsener i Vor Herre, og vrer
saa venlig at overbringe Deres lEr
vrerdigste Fader Abbed, som jeg
ihar haft den lEre at hilse paa i
Paris omkring Midten af Septem
ber, mine rerbödigste Hilsener.
D. Bernard Marechaux,
Ahbed af S :te Francoise.
Dette Brev blev skrevet fra
Mont-Ollivet-Benediktinernes Klo
ster i Rom, hvis Stifter var den

omtalte Fader Emmanuel. Dom
Emm:amuel var en samtidig af Dom
Gueranger, som i 1849 blev anmo
det af den romerske Propaganda
Kongregation om at vise sine
aandelige Sönner St. Ansgars Fod
spor ; den endnu lidet sikrede Be
gyndrelse af Solesmes-grunidlreggel
sen tillod ikke den store Genopret
ter af Munkelivet i det Land, som
med Rette bre11er Titelen »Kirkens
reldste Datter», at vie til Skandina
viens Tjeneste mere end sin eg,en
umaadelige Lrerdom, som han be
nyttede sig· af til Redaktionen af
en Afhandling til Biskoppernes
Biskop.
Af det her berettJede har vi Gang
paa Gang faaet Beviser for den
aJpostoliske ·Stols Omsorg og Vel
vilje for de nordiske Lande. - For
tiden kopieres i Klosteret i Cler
va ux alle Dokumenter vedrö11ende
Bönneforeningen, paa Opfordrinrg
fra Rom. Kopierne skal indsendes
til den store Verdiens-Missions-Ud
stilling, som skal fi'nde Sted nreste
Aar ; de ,bliver smukt tidstyrede
med Enluminure og Miniaturer. Maatte Missions-Udstillingen op
flamme alle kristne Hjerter, der
besöger den ; maatte den ha.ve ti1
Resultat en dybere Krerlighed til
Verdens F,relser og til Sjrelene, som
er forlöste ved hans dyi�bare Blod ;
maatte den have til Virkning redel
modige Krerlighedsofre, der ikke
alt:id behöver at vrere materielle,
Krerlighedsofre bestaaende af For
bön og Udsoning, uden hvilke alle
materielle Rigdornme intet gavner.
Og maatte det engang ske, at de
Kristnes Yppersteprest og de tro
endes Patriark ikke lrengere ud
strrekker sine Arme mod et vantro
og genstridigt Folk. Og maatte
Kirkens udödelige Herre, den evige
Herlig,heds Konge, den gode Hyrde,
för de vildfarne Sjrele tilbage til
de gode Grresgange.
1

Te ergo quasumus, tuis famuUs
subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
F r.- B. S k j e 1 s ö.
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JAG LÄNGTAR, 0 MARIA.
Jag längta1·, o Maria,
till dina, milda händer,
jag längtar, o ,Maria,
att se ditt anlets ljus. - Högt över fjäll och skogar
i skumma vinterländer
ett stjärnetecken skåda1· jag :
här är Marias hus.
Hör stormens litamia:
"Du kraftens höga moder,
·den oro, som oss jaga,r.
i .dig ett sli!Jt ska,ll få".'
Och alla, mörka flocle1·
de svalla, högt och sia :
"Vå11t böljebrus det tystna skall,
_ när till d'in nejd vi nå".'
Mitt hjärta, o Maria,
det fylls av fröjd till randen,
för din skull tystnar stormen,
och 1Jattnen stilla, stå,
ty du har fött en konung. - Ledd av hans ljus i anden,
jag vandra vill till österla,nd
a.tt av Hans frid Url!dfå.

S i g- u r d D a h 1 1 ö f.

ETT JULMINNE.
"Den snöiga Nord är vårt fäder.,.
nesland" - - de ,spröda tonerna av
den 1ga;mla väckareklockans spel
dosa förkunnar att klookari är halv
fem och tiden inne att stiga upp för
att hinna till juldagens tidiga mässa
i grannstadens lilla kato1ska kyrka.
En blick ut genom fönstret visar
mig sanningen av orden : den snöi
ga l\Iord, höga driv·o r, ,snötyn gda
g1�enar. Melodien frammanar städ
se för mig bilden av min farmors
Iilli)j sirliga gestalt ; så ofta den ståt
liga marschen spelades upp bruka
de hon resa sig och taga några takt
fasta ste,g. Ända til'l sin död viid 87
års ålder ia:kttog den energiska lilla
damen denna sedvana för att däri
gerrom ägna ,en hedersbe tygelse åt
fäderneslandet och minnet av sin
man som under de eggande tonerna
av finska rytteriets marsch kämpat
med i Sverig·es sista krig.
Alla bilder av blodiga fejder för
j agas dock snart av tanken på da
gens betydelse och i mitt av smärt
samma ime strider sargade hjärta
genlj uder nu änglarnas lovsång den
första julnatten : "Ära va'l'e Gud i
höj.den och frid på j o1,den åt män
niskorna som hava en god vilja."
Därute har nattens starka snöfall
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över gatans smuts höljt en matta,
som det nästan göri mig ,ont att mär
lm med mina steg. Husen stå mörka
och tysta, men högst uppe i deH äre
vördiga domen lyser väkta:1;ens lam
pa. Därovanför den: strålande stjär
nehimlen.
Först vid den sparsamt upplysta
j ärnvägsstationen ,synas människor,
och spärrvakten be,svarar förvånad
00h med en viss tvekan min häls
ning : "god jul", - - för honom
oväntad från det tidiga morgontå.
gets passagerare.
Dunk, - dunk, - dunk, - dunk,
- Trots maskinens enformiga vagg
visa, tågets sövande gungning och
elen stora tröttheten efter julbråd
skan kan jag ej såsom medpassa
ger,arne taga en liten slummcrstund
i kupehörnet. Jag lutar ansiktet mot
fönsterrutan och drar tillsammans
gardinerna bakom nacken för att
avstänga ljuset från taklampan. Må
nen har gått upp. Den vida, vita
slätten fångar mitt sinne.
Här och där i de ,små stugorna så
väl som i de välbyggda bondgårdar
ne långs järnvägen börja ljus tän
das och då tåget stannar vi,d en sta
tim1 hör j,ag t. o. m. bj_ällerklang
från landsvägen och från en liten
byk.yrkas torn ljuder klock:ringnin
gen, som med s itt högtidliga bing,
bång, - bing, ,bång, - kallar till
ottesång.
Visst g-Iäcles jag över och beder för
de fromma, som trots midvinterköld
samlas för att sjunga sin gamla jul
psalm : "Var hälsad, ,sköna morgonr
stund", - men, ack, huru vemodigt
är det dock ej att tänka på huru
mycket dessa sakna av vaicl deras
fäder en gång i svunnen tid ägde i
samma gamla guds-hus.
Nu stannar tåget vid slutstationen
och de få passagerarna skingras i
märket därutanför. Ett vänligt väg
ledande ljus skimrar även här från
fönstret under en smäcker tornspi
ra. Ookså denna helgedom tillhörde
en gång våra fäders kyrka.
Därbortom ligger målet för min
tidiga färd. Ack, huru oansenligt
- till det yttre är ej det lilla kapellet,
1

- huru fattigt ti'll sin utsmyckning,
- och dock, huru rikt. · Konungarnas Konung, Frälsaren själv. Han,
vars födelsefest vi nu fira, möter oss
där, kommer i sitt allraheligaste
Sakrament lika verklig, lika person
lrig som Han en gång i barnets öd
mjuka gestalt kom i Betlehems fat
tiga stall. På knä i tillbedjan inför .
Honom som är kärleken, - ljuset,
-- vägen, - sanningen, - livet.
Den första stilla mässan slutae
och prästen försvinner 'in i saikristi
an. Det dröjer en minut innan en
annan träder ·för altaret för att på
nytt börja den helig·a handlingen.
Tätt br,3 dvid mig inom kyrkodö1·
rnn står en man, synbarligen · till
hörande "den högre, bildade klas
sen". Allvaeligt och ,ogillande be
traktar han de små barnen, som med
fromt knäppta händer gå fram och
knäböja framför det på ett sidoalta
re ordnade "BetlehemstaI1et", vars
sydländska b1•okiga bilder för dem
framställa julens stora mysterium,
J esusbarnet i krubban, Guds Moder,
Jungfru Maria, elen helige Josef, och
he11darne däromkring och ovanför
en ängel.
Av hjärtat beklagar jag den stac
kars mannen, som synbadigen vån
das vid tanken på de katolska bar
nens fostran till "bilclclyrkan" och
"helgonuillbecljan". Kanske skulle
han förstå det han nu ser om han
förut sett den lilla flickan kyssa ,sin
döda moderS' porträtt •och viska :
"'rack, kära mor för det du alltid
var så snäll, och förlåt mig att jag
den där gång-en sva:raicle dig så
styggt och tPotsigt pch var så oly
dig och sprang ut och smutsade ned
min vita klädning och rev ,sönder
den, så att du_ fick så mycket besvär
med att tvätta den ,och laga den åt
mig".
K100kan ringer åter. Företrädd
av ministranterna skrider den ga:m
le kyrkoherden fram till altaret för
att börja ottesångsmässan. · Hans
röst ljuder så mäktig då han into
nerar : ' "Gloria in excelsis Deo", ooh
kören fortsätter i jublande tak t : "et
1
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in terra pax hominibus bonae vo
luntatis - - "
Det är sångmässa och församlin,
gen sjunger den ena vackra hymnen
efter den andra följande mässans
heliga handling.
Efter körens
"Sancvus" tystnar sången, - det
heligaste ögonblricket na'lkas : kon
,sekr,ationen. Under djupaste tyst
nad tillbedes J;-,rälsaren, dold under
Sakramentets slöja. Vid kommuni
onen har jag den stora 1yckan att få
emottaga honom, julens största gå
va. Ack, kunde jag dook rätt tac
l�a honom därför, ---:- i hjärtat, med ord, - i gärning.
• Gärna ville jag ännu längre dröja
kvar i hans tempel, men plikten kal
lar :mig tiU hemmet, där en sjuk lig
ger och våntar på mig. Jag reser
mig och går ut ur kyrkan just när
den tredje mässan börjar. Störd av
mitt hastiga uppbrott ,ser mannen
vid min sida förvånad ·och ogi'llan
de på mig. Synbarligen finner han
min brådska opassande. Ack, om
ja,g haft tillfälle att säga honom
några Ol'd till förklaring. Av allt
att döma är han en uppriktigt tro
ende man, varmt mån om Guds ära.
Själv konvertit och fort.farande bo
satt i protestantiskt hem, förstår jag
så väl deime främling. Såsom lu'...
theran har han ju lärt att katolsk re
ligion blott är ytligt formväsen, ja,
har sjunkit ned till hednisk bilddyr-

kan, och han tycker sig nu se san
ningen av sin uppfattning bevisad
genom de små barnens tbön framför
krubban och den i hans tycke så
vanvördiga hast varmed en natt
vardsgäst lämnar kyrkan. Många
av de fördomar ,goda protestanter
hysa 1110t model'ltyrkan grunda sig
på bristancfc kunskap om och miss
uppfattning av hennes· lära och
praxis.
Minuterna äro räknade. Jag has
tar fram genom de ännu nästan
folktomma gatorna och hinner ned
till stati onen 'i sista ögonblicket före
tågets avgång. Ett par minuter där
efter befinner jag mig utom stai
dens gräns. Det börjar ljusna och
under det tåget rusar framåt ,ser jag
i väster en skymt av havet, ännu
icke bundet av isbojan, i öster den
vtda slätten, längst bort vid horison
ten då och då ,en glimt av den bleka
vintersolen.
Äter ,sjunga vagnarnas hjul sin
monotona sång. Den ger rytm åt
min taoksägelse och bön :
Gud vare tack för vart band ,osc;
binder vid fädernas kyrka,
Dag gånge fram i vårt land med
ljus att vi känna och dy,rka
än i vår mörka och snöiga Nord
sanningens solklara ord.
E. A. v. G.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR.
DÖDENS SKÖRDAR.
Det snart tilländalupna året har bragt
Stockholms katolska församling smärt
samma förluster. Den 1 maj kom det
länge väntade dödsbudet, som förkun
nade föreståndarinnan vid Oskar I : s
Minne 1node1· Ever1nodas förtidiga bort
gång. Ej minst för den högt ansedda
institution, för vilken den avlidna stod
·i spetsen, betydde detta dödsfall ett
verkligt tomrum, som icke så lätt kun
de utfyllas. Moder Evermoda · hade
ägnat största delen av sitt trägna ar
betsliv åt den svenska katolska verk
samhetens tjänst. Under en lång följd
av år hade hon förestått Josefinahem-

met för ålderstigna katoliker, då hon
kallades att intaga samma ställning vid
Oskarsminne. Men blott en kort tid
blev det henne förunnat att verka på
denna nya plats. Så kom sjukdom och
död och kallade henne till det liv som
evärdeligen förbliver.
En kännbar förlust drabbade ock
så Stockholms katolska värld på hös
ten 1924, då fröken Jenny Miiller, den
i vida kretsar kända och skattade före
ståndarinnan vid Franska skolan här
städes, efter ett svårt lidande fick
lämna detta jordiska. Fröken Muller
var född i Stockholm av katolska för
äldrar och var i sin tidiga ungdom med
vid grundandet av den undervisnings-
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anstalt, i vars utveckling hon sedan så
djupt skulle ingripa. Hennes stora. livs
intresse var och förblev städse ungdo
mens fostran. Hennes ovanliga kraft
och energi utförde verkliga storverk.
Ej blott i Sverige, Danmark och Norge
var hon verksam i skolans tjänst. .Till
och med i hj ärtat av Ryssland grund
lade . hon en skola, vars arbete · först
genom bolsj evikrevolutionen avbröts.
Som föreståndarinna för Franska sko
lan i sin födelsestad var hon verksam
sedan år 1895. Med sin levande och
brinnande energi lyckades hon av denna
undervisningsanstalt göra en verklig
mönsterskola för språkundervisning,
som ännu är tämligen enastående i
Sveriges huvudstad. Hon var den borna
ledarinnan, som hade tid, krafter och
intresse för allt som rörde hennes kära
skola. Hon ägde en rik intelligens, en
säker praktisk förmåga, men framför
allt ett varmt hjärta. Som alla utpräg
lade personligheter kunde hon lätt . bliva
missförstådd och felbedömd av ytliga
betraktare. För dem som hade lyckan
att känna henne närmare blev det emel
lertid alltmera klart, att fröken Jenny
Muller var en människa av stora mått,
vars livsverk kommer att bliva av he
stående värde. Det har · också redan
före hennes bortgång vunnit erkännan
de. Sålunda har hon erhållit heders
legionen och medalj en Illis quorum.
. Men Franska Skolans föreståndarin
na var framförallt en from kristen. Fri
från allt fromleri var hon aldrig den
som förde sin gudsfruktan till torgs.
Men då det verkligen gällde, då pröv
ningar och lidanden kommo, då blev det
klart för alla hur genomträngd hon
var av levande kristendom. Hennes
sista sjukdom var så kvalfull, att er
farna läkare förklarade, att de sällan
hade varit vittne till något liknande.
Men trots d.etta vägrade hon att taga
morfin, hon ville lida till slut, och hon
uppoffrade sina plågor för Kyrkans sak
i fosterlandet och färdernestaden. Det
var en sann uppbyggelse, en gripanqe
predikan att få besöka henne under den
tid, då hon på sjuksängen övade · denna
stilla hj ältebragd. Den kraftiga stäm
man hade blivit mjuk, nästan öm, an
siktet formligen utstrålade kärlek till
Gud och undergivenhet under hans vilja.
Hon ville uthärda, så länge det var Guds
vilja. Trots sina åttio år, trots sitt
långa lidande förblev hon till själen ung
och frisk in i det sista. Första fredagen
i november kom förlossningens av hen
nes vänner nästan efterlängta,de timma.
Hennes j ordfästning blev till en gri
pande sorgehögtid. Den förrättades av
provikarien kyrkoherde Wessel, som re
presentant för Biskopen, som till sitt
livliga beklagande av sjukdom förhind
rades att sj älv få hålla densamma.
Kyrkoherde Wessel läste också från al-

taret i Sankta Eugenia Kyrka det an
slående liktal, som Hans Högvördighet
hade skrivit över den avlidna. Bland
begravningsgästerna märktes utom den
bortgångnas åldrige broder doktor Josef
Muller, statsminister Branting, härva
rande franske minister och en stor ska
ra forna och nuvarande elever vid Fran
ska Skolan. Ute på kyrkogården höll
skolans inspektor, den kände litteratur
kännaren och skriftställaren d :r Sven
Söderman, ett hyllningstal, vari han gav
en träffande karakteristik av fröken
Mullers personlighet och livsverk.

R. I. P.

PILGRIMSRESAN 1925.
Man har nu bestämt tiden för pilgrims
tåget till Kristi Himmelsfärds-veckan.
Avresan kommer att ske från Köpen
hamn den 14 maj och återkomsten dit
äger rum den 27 maj, varför hela re
san kommer att vara 14 dagar. Uppe
hållet i Rom blir från lördagen den 16
till måndagen den 25 maj. · Under
uppehållet i Rom skola pilgrimerna
avlägga besök i de fyra större vall
fartskyrkorna : St. Peterskyrkan, St.
Paul, St. Johannes och S : a Maria Mag
giore, och dessutom kommer det att lä
sas en särskild mässa för dem i kata
komberna, alltså på det ställe, där de
första ·kristna samlades till mässa och
nattvard i fornkyrkans tid. Utan tvi
vel kommer denna mässa att bliva en
av de största upplevelserna under vall
färden. Nordens pilgrimer hava fått
löfte om att bliva mottagna i audiens
hos den Helige Fadern.
Priset för resan - uppehållet i Rom
inberäknat - blir 425 danska kronor
på 3 : e klass. Även 2 : a klass vagnar
(och sovvagnar) medfölj a - priset på
2 : a klass blir c : a 600 danska kronor.
Inom den närmaste tiden komma bro
schyrer att tryckas, innehållande alla
behövliga upplysningar. Förfrågningar
besvaras med största beredvillighet av
Kommitten för Romresan, Norra Smed
j egatan 24, Stockholm.
UPPSALA.
Söndagen den 7 december blev till en
stor högtidsdag för Uppsalakatolikerna.
De hade denna dag glädjen att övervara
högmässan i sin egen stad. De lokala
förhållandena ha hittills endast medgivit
att fira stilla mässor, Men den lilla
energiska församlingen har nu - i vän
tan på ett blivande kapell - försäkrat
sig om en stor präktig sal, där även
högmässan kan sjungas. Den högtidliga
mässan celebrerades av Pater A. Meyer
från Stockholm och efter dess slut upp
stämdes av den hoppfulla församlingen
»Te Deum laudamus»,

DECEMBER
1.
2.

Måndag. S :t Andreas. Apostel.
Tisdag. S :ta Bibiana. Jungfru.
Martyr.
3. Onsdag. S :t Franciscus Xaverius.
Bek. Kyrkolärare.
5. Fredag. Ferialdag. (Jesu hj ärtas
fredag.)
6. Lördag. (Vigildag till ,Maria obefl.
avlelses fest.) S :t Nicolaus. Bek.
Biskop.
7. Söndag. Andra i Advent.
8. Måndag. Maria obefläckade avlelses fest.
9. Tisdag.
festo1rtaven.
.
1.0. Onsdag. fi
l D agar mom
11. Torsdag, S :t Damasus I. Påve.
12. Fredag. Dag inom festoktaven.
13. Lördag. S :ta Lucia. Jungfru, Martyr.

1 4. Söndag

15.

Tredje i Advent. (Gaudete).

( I högm. : Maria obefläckade av
lelses fest.)
Måndag. Oktavdagen av M. obefl.
avl.

Julaftonen eller dagen före Jesu fö
delses fest firades av den äldsta kyrkan
med vakor och fasta och är alltj ämt en
sträng fastedag (vigilfastedag) såsom
förberedelse på den höga festen. Jul
aftonen bär Adams och Evas namn för
att påminna oss om huru Adams synd
sonats av Kristus, den nye Adam, män
niskosläktets förnyare. Bruket av fest
ligt smyckade julgranar skall påminna
om syndens träd i paradiset och om åter
lösningens träd, det heliga korset och återlösningens frukter och nådegå
vor. Ljusen erinra om Kristus värl
dens ljus. I katolska hem är uppställan
det av "krubban" med bilden av den ny
födde Frälsaren ett vackert bruk, som
mer och mer borde upplivas.
Julen. Frälsarens födelses fest fira
des redan tidigt av de kristna, men på
olika dagar. I västerlandet var den i .
äldsta tider redan förlagd till den 25
december, i österlandet däremot till den
6 j anuari. Sedan år 368 firas även i
österlandet julen den 25 december och
utgör således en av kyrkoårets orörliga
fester. Genom utdelandet av julklappar
och gåvor skola vi påminnas om den
största gåvan, som Gud skänkte värl
den, då han utgav sin enfödde Son till
dess frälsning. Jultiden är därför sär
skilt ägnad till att i tacksamhet för

16.
17.
18
19.
20.

Tisdag. S : t Eusebius. Bisk. Mar
tyr.
Onsdag. Ferialdag. Kvatember
fastedag,
Torsdag. Ferialdag.
KvatemberFredag. Ferialdag.
fastedag.
Lördag. Vigildag till S :t Thomas
fest. (Kvatemberfästedag.)

2 1 . Söndag
22.
23.
24.

Fjärde i Advent.

Måndag. S :t Thomas. Apostel.
Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. Ju1afton. Vigilfastedag.

25. Torsdag. Vår H erres J esu Kristi
födelse.

Fredag. S :t Stephanus. Protomar
tyr.
27. Lördag. S :t Johannes Evang.
Apost.

26.

28. Söndag. Menlösa barnens fest.
29.
30.
31.

Måndag. S :t Thomas. Bisk. Mar
tyr.
Tisdag. Dag inom juloktaven.
Onsdag. S :t Silvester I. Påve.

denna himmelska gåva även med gåvor
ihågkomma de fattiga ·och nödlidande.
Kristi födelses fest är uttrycket för
den största glädje. Kyrkorna stråla
i sin skönaste festskrud . och ljus
prakt. I vit skrud träder prä.,tell'
till altaret, lovsångerna Gloria och Te
Deum klinga åter och kring Frälsarens
sanna krubba och Betlehem (= brödets
hus) tabernaklet på altaret samlas de
troendes skaror för att i den h. Kom
munionen mottaga sin Återlösare.
På juldagen är det tillåtet för varje
präst att tre gånger frambära det heli
ga. mässoffret. Den första mässan er
- inrar om Jesu födelse av jungfru Maria.
Den firas vid midnatt och kallas "äng
larnas mässa". Den andra mässan på
minner om herdarnas tillbedjan av Fräl
saren och kallas därför "herdarnas
mässa". Den firas vid gryningen för
att erinra oss om huru med Kristi födel
se morgonrodnaden uppgick för världen.
Den tredj e mässan, som är högmässan
och firas vid ljusan dag påminner om
Kristus världens ljus och om hans eviga
födelse av _Fadern, varom evangeliet sä
ger : I begynnelsen var ordet och ordet
var hos Gud och Gud var ordet . . . "
S. N-k.

