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.JAG VÄLSIGNAR FRAMTIDEN.
Det är ,snart
Det. berättas, att
ett · sjukt · barn
jämnt 2 år sedan
som den ädle,
som en . gång i
fromme bisko
feberyrisel
såg .
pen av Danmark
'-tjärnorna lysa
von
Johannes
in genom fönst
Euch med dessa
ret ropade till sin
förtröstansfulla
moder:-»Giv mig
solen, mor!» Så
ord · uttalade sin
sista biskopliga
lunda utsträcka
välsignelse och
också vi alla vå
ra armar . emot
slutade sitt dåd
rika liv. På trö
solen och längta
skeln till det nya
efter lyckan. Vår
sol ,är tron, vår
året skulle jag
upprepa
stjärna förtrös· .
vilja
dem som en
tan på Gud. Om ·
vi, alla i tro -0ch
lyckönskan. till
alla mina katoli
förtröstan vand
ra vår väg fram
ker och till Cre
dos ana läsare i·
åt och tacksamt
gemen.
mottaga au den
Den katolska
, dagliga glädje, .
Hans Högvi:irdighet Biskopen
tron är ju, en lju som: Kyrk11ri bju
på nyåret 1924.
sets,· förtröstans,
der oss, då skola
livsbejakandets, framstegens, fram
vi också vandra i ljuset och bo i
tidshoppets religion.
tillfredsställelsens - hydda · och · i
Jag välsignar framtiden! Dessa
lyckans qai. Jag välsignar denna
ord gälla varje hjärta och varje hem.
fridens hemvist och dess solbelysta··
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vägar för eder alla. Måtte år 1924
bliva ett lyckans, framåtskridan
dets, nådens år för oss· alla! ·
Jag välsignar framtiden! Des�a
ord gälla hela vårt älskade faster
land och dess framtid. I sin stora
godhet har Gud trofast _be�kydd::tt
vårt land under de sista åren av
ofred och outsägligt •elände runt om
kring i Europa· och förunnat det en
under nu rådande förhållanden 11[1.
stan enastående ro och blomstring.
Av hela vårt hjärta älska vi vårt vid
sträckta, sköna fädernesland, där
ännu så många härliga minnesmär
ken tala till oss om en förgången ka
tolsk !blomstringstid. Med den forn
svenske' krönikeförfattaren ville vi
alla bedja:
Gud Fader, Son och elen Helige Ande
Beskärme Sverige av allom vandel
Jungfru Maria, Guds Moder ren,
Bevare Sverige från allt men!
Heia vårt arbete, hela vårt böne
liv, varje slag av vårt hjärta vilja vi
ägna vårt land och vårt folk. Så
många ,katoliker ute i - världen. så
många kl0;ster i skilda länder bedja
och offra för Sv,erige. Så ofta våi:t
breviariums sköna allmänna förbö
ner återvända, har Roms Kyrka Sf)lll
en omtänksam moder också lagt en
bön för Sveriges konung och folk i
min och alla mina prästers mun, att
Gud » ville göra sitt folk lyckligt, viil
signa sin arvedel och leda och upp,
höja elen i all evighet.» Må vi hand
la efter detta vår Kyrkas föredöme.
Måtte Guds ansikte, hans välsignel
ses solsken lysa i miclda:gsglans över
sankt Eriks och sankta Birgittas
land!
Jag välsignar framtiden! Jag viH
signar deTIJ katolska Kyrkan i Sveri
ge och hennes lyckliga framtid. Vi
gå visst icke och vänta på några sto
ra mirakel under den1 närmaste
framtiden. Stora äro svårigheterna
för vårt arbete i Sverige och måiiga,
många fördomarna mot vår tro.
Frälsaren liknar ju sin Kyrka vid
det lilla senapskornet, som mf:ste
växa ,och växer i kraft av; sin inne
boende sundhet. Troligtvis blir det

endast enstaka särskilt benådade
själar här ·i Sv,erige, som under de
närmaste åren komma att finna vä
gen till Moderkyrkan och visa det
konsekventa modet att följa sin
övertygelse. Men » varen vid gott
fnocl>>, lyder Frälsarens ord också
till oss. Den Kyrkas sak, som be
varat Kristi lära ren och oförfalskad
genom tiderna, kan aldrig bliva då
lig. De skräckbilder, som okunnig
heten hai; trott sig se inom hennes
vigda murar: samvetstvång, obsku
rantism, bakåtsträveri m. fl., finnas
där icke i verkligheten. Med sina
sanningar, sina sakrament, sina he
ligai offer och tabernakel, sin levande Kristus, sin ledande Helige Ande
har hon också mycket att bjuda :;Ö
kande själar i Sverige. Hon står
trygg, bedjande, kärleksfull och vän
tar. Vi förlita oss på vår goda SDk,
på Guds försyn, nådens kraft, histo
riens makt. Vi förlita oss på sven
ska folkets utpräglade rättskänsla,
söm loi.appast i längden kan tillåta,
�tt elen lilla sk.aran katoliker i lan
det förvägras den likställighet med
övriga medborgare och elen reli
gio,nsfrihet,� som nutidsandan ford
rar och som. de religiösa minorite
tei'na i katolska länder redan lagli
gen besitta.
Under de sista månaderna ha vi
fått läsa så mycket om katolsk pro
paganda här i landet. :Medan å ena
sidan en stark längtan och sträva,n
går genom världen, att de i den
kristna tron åtskilda bröderna skola
lära 'bättre känna varandra och där
igenom också komma varandra
närmre, finnes det tydligen också
alltjämt i vårt land en riktning, som
med: ängslig oro följer katolikernas
steg ända. in i de minsta enskildhe
ter och son1 till och med tyckes ön
ska att den hade makt att förbjuda
och förhindra varje livstecken från
vår sida, ja, t. o. m. vår självklara,
av cl.en svenska grundlagen bestyrk
ta rätt att ordna våra angelägenhe
ter, vilket allt de ansett sig kunna
beteckna med Q.'et gemensamma
namnet propaganda. Också gent
emot ,dylika försök vilja vi bibehålla
vårt förtröstansfulhi lugn.
0

Den katolska Kyrkan har aldrig
varit någon vän av den påträngan
de, bullersamma propaganda på ga
tor och torg, som särskilt av refor
merta sekter ivrigt bedrivas i katol
ska länder. Varje övergång till ka
tolska Kyrkan måste grunda sig på
lugn öv,erläggning och djup överty
gelse. Men vi hålla det för vår oför
ytterliga rätt att på ett möjligast till
fredsställanqe sätt organisera det
svåra själavårdsarbetet ibland vårt
lands kringströdda katoliker, att
skapa de för os•s och våra barn nöd
vä,ndiga institutionerna, att andäk
tigt och högtidligt fira vår guds
tjänst, att i ord och skrift förkunna
Jesu Kristi rena evangelium. Ej
heller kan man begära att vi skola
avstå från varje människas naturli
ga rättighet att försvara ,sig, att i
sanningens eget intresse bemöta de
otaliga fördomar och ofta otroligt
falska för,estäl1rningar om den katol
ska tron, som råda i landet. Med
bestämdhet och lugn vilja vi också
förtroendefullt sträva efter sådana
lagförändringar, ,som låta konung
Gustav III:s - vilkcen själv i Rom
anhöll om en apostolisk vikarie för
sina katolska undersåtar - och den
svenska grundlagens frihetsälskande
och välvilliga principer bliva konse
kvent tillämpade också på oss sven
ska katoliker, så att alla de sk.ran
kor falla, som stå i avgjord mot
sijttning till tidsandan. Här vilja vi
end!ast erinra om den oriktiga fram-.
ställningen av den katolska Kyrkan,
hennes läror och inrättningar i de
svenska läroböckerna, vilken knap
past står i samklang med statens
plikt att giva sina barn den oförfal
skade sanningen. Vi påminna om
det faktum, att Sv,eriges, katoliker
måste betala skatt till en annan kon
fessions underhåll, att de i religiösa
angelägenheter som vid giftermål
måste vända sig till ett annat kyrko
samfunds tjänare för att erhålla nö
diga intyg och att slutligen våra ka
tolska församlingar blivit fråntagna
sin gamla rätt att föra kyrkoböcker
med officiell karaktär, ,så att de nu
måste sakna .fullständiga uppgifter
om siina katolikers antal, adresser

och levnadsförhållanden, varigenom
själavården för katolikerna avsevärt
försvåras om icke ofta i avlägsna
platser omöjliggöres. Såsnart det
framstegsvänliga svenska folket får
verklig kännedom om dessa förhål
landen och kan uppdraga en jämfö
relse mellan å ena sidan de större
medborgerliga fri- och rättigheter
som protestanterna åtnjuta i katol
ska länder å andra sidan de pinsamma undantagslagar som ännu gälla
för katolikerna i Sverige, så kommer
utan tvivel den allmänna meningen
i vårt land mer och mer att ställa
sig på vår sida. Men även alla de
steg, som vi måste taga för att för
bättra vår ställning, måste vara bur
na av den kärlek, ,som beder och ar
betar för landets välfärd och stor
het. För att använda ett uttryck av
den helige martyren Ignatius skall
»tron bliva vår hjälm, kärleken vår
lans, tålamodet vårt pansar » .
Vår bästa propaganda skall dock
utgöras av katolikernas uppbyggli
ga liv och goda exempel,' av deras
duglighet och deras offersinne. Jag
välsignar Kyrkans framtid! Vår
första och förnämsta uppgift är att
uppehålla det 1·edan bestående och
att på ett sätt som är värdigt vår tro
och våra församlingar bygga vidare
på den gamla grunden. Jag tänker
härvid närmast på våra skolor och
anstalter och på vår tidskrift Credo.
Särskilt är det just nu en bjudande
"nödvändighet att våra katolska
uppfostringshem för gossar och flic
kor bliva utvidgade och bättre ut
rustade. Ännu äro de allför små för
att fylla sina viktiga uppgifter. För
denskull riktar jag nu den varmaste
apell till Sveriges katoliker, särskilt
de mera välsituerade att offervilligt
och frikostigt understödja oss med
,sina gåvor, på det att vi må bliva i
ståmd att skänka alla våra barn en
gedigen undervisning och· en kristen
,uppfostra;v. Vi ha ju·inga större kle
noder än barnen och det finnes
knappast något mera förtjänstfullt
verk än att sörja för att de få en god
uppfostran.
Jag väl,signar framtiden. Också
Credos fra;mtid vill jag välsigna, att
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den må bliva · framgångsrik och
l ycklig. Förutom omsorgen om vå
ra anstalter och skolor finns det in
genting. som ligger mig så varmt om
hjärtat som vår katolska tidskrifts
blomstring. Den är en av de svenska
katolikernas stora huvuduppgifter.
Credo är fördenskull det andra före
tag i ordningen, som jag ivrigast an
hefaller åt mina katolikers off,ervil
lighet. Måtte därför gåvor och ibi
drag tillflyta Credo i en gyllene
ström. För oss är Credo den apo
stel, på vilken Skriftens ord kunna
tillämpas: » Huru ljuvliga äro icke
derns fötter, som bringa sanningens
och fridens evangelium! » Därför
skulle vi bereda väg för denne vår
apostel och för honom öppna dörrar
och hjärtan på vid gavel.
Sålunda vilja vi vandra vår väg
framåt, i arbete, i bön, i kärlek, i

förtröstan. De katolska gudshusen
byggas alltid så att de vända sig mot
soluppgången! Kyrkan hoppas ju
på ljuset, blickar förtröshmsfullt
mot morgongryningen.
Jag välsignar framtiden! Detta
otd skul1e för oss alla bliva det nya
årets lösen. Så segla då ut och far
vid! Guds hand in i ,en lycklig fram tid, vårt livs, vår Kyrkas skepp. CJ"e
clos farkost! Din mast skall vara
korset, ditt roder tron, ditt ankare
hoppet, dina segel spännas av kär
leken. Din fyrbåk är Kristus, den le
vande Frälsaren, som är vägen, san
ning,en och livet, ditt säkra mål fri
dens och lyckans hamn för folken
och för de enskilda, för tid och evig
het. Så res då lycklig och far i trygg
het, t. o. m. stormarna kunna blott
föra dig in i hamn.
i- Jo h a n n e s E r i k.

C REDOS NYÅRSBREV.
Åter kan Credo börja ett nytt ar
betsår, det femte i ordningen. Det
nyss tilländalupna året har inga
lunda varit fattigt P.å händelser av
intresse för Sveriges katoliker. Utan
att vi själva egentligen ha gjort nå
gonting till saken har » den katolska
frågan» oupphörligen ventilerats i
dagspres,sen och för åtskilliga av vå
ra protestantiska landsmän har den
tydligen nu ·börjat att betraktas som
ett verkligt centralt spörsmål, som
man icke i längden ·skall kunna lyc-

kas att » gaa udenom». Särskilt un
der höstmånaderna ha flera av våra
stora tidningar i känsla av frågans
aktualitet börjat att på verkligt all
var - ,ej längre blott av kuriositets
intresse - diskutera den katolska
Kyrkans problemställningar.
De
grupper som redan på förhand anse
sig nödsakade att taga parti mot den
gamla kristentron ha nu blott p å
några få år lyckats få tryckt en hel
liten speciallitteratur om » den ka
tolska faran» , vari dock en mera be-
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sinningsfull ton börjat uttränga den
i Sverige förut rådande pamflettar
tade framställning,en av påvekyr
kan. Endast i ett eller annat un
danskymt provinsblad kan man än
nu påträffa antikatolska artiklar i
den gar,nla goda, grovt och uppen
bart ovederhäftiga stilen.
Tiderna förändras i sanning och
vi med dem. Under hela årgången
1923 har Cr ,edo låtit själva sin gam
le arvfiende Olaus Petri uppträda
och tala i nummer efter nummer.
Hur fullständigt . ha icke de flesta
av hans huvudanklagelser mot Pe
trus och dennes Kyrka nu förlorat
sin aktualitet! Hur sällan sysselsät
ter sig icke våra dagars polemik
mot » den framträngande katolicis
men » med frågor sådana som Kyr
kans synlighet, styrelseform och lag
bundenhet! Den moderna prote
stantislllen har glömt en äldre ge
nerations fältrop: Bibeln allena, då
den som bekant numera icke ens
har en hel Bibel kvar i sitt !bibliotek.
Vai' finna vi i våra dagars antikatol
ska böcker och artiklar den romer
ska läran om bikt eller mässöffer
allvarligt dryftad för att inte tala
om den lutherska nåde- · eller sak
tamentsteologin ? Nej, nu är det
helt andra frågor som dominera i
den aldrig vilande striden mellan
Petrus och Petri. Det bevisades
bäst av fjolårets svenska pressdi
skussion över ämnet : Vad synes
eder om den katolska Kyrkan? Un
der innevarande år vill också Cre
do bättre följa med ·"in tid än i fjol
och från 1520-talet överflytta ,sin
11ppmärksamhet på 1920-talet.
Men också innanför murarna har
föregående år medfört betydelse
fulla förändringar. Nya initiativ ha
tagits på församlingslivets grund
läggande område.
De nyvordna
nordiska biskoparnas signaler till
katolskt skandinaviskt samarbete
ha riktat allas våra blickar på ett
hoppgivande verksamhetsfält med
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nya uppgifter. Och framförallt har
Kardinal van Rossums nordiska
sommarresa år 1923 på ett nytt väl 
taligt sätt påmint oss om sambandet
med den stora katolska världen, re
dan här på jorden en skara, som in
gen räkna kan av alla folkslag och
släkten och tungomål, n1-ed vilken
också vi i den civiliserade världens
nordligaste gränstrakter stå i en in
tim och levande förbindel,se. Och
nästan överallt i detta Kristi heliga
rike knoppar för närvarande en lo
vande vårtid, som kanske sänder
några upl?tinande strålar ända upp
till våra också i religiöst avseende så
vintriga trakter.
Med tacksam
glädje vill Credo, den ringaste bland
Kyrkans sånings, män, följa denna
det krisbrn livets spirande växt ej
blott i Sverige och övriga slrnndina
viska länder utan också överallt i
stora vida världen, där det katolska
familjenamnet är känt och älskat
som skönaste adelsmärke.
Men för en katolsk tidning är det
omöjligt att uteslutande ägna sin
uppmärksamhet åt det innevarande
årets skiftande händelser. Vår heli
ga Kyrka hämtar sin styrka ej minst
av sina djupa rötter i en rik forn
tids fruktbara mylla. År 1924 mar
kerar 650-årsminnet av tvenne kyr
kolärares död, vilka räknas bland
våra allra största: den helige Tho
mas av Aqvino och den helige Bo
naventura. Liksom vi under fjol
året betraktade stycken ur Saint
Frarn;ois de Sales' skattkammare,
vilja vi under det nya året söka upp
få.nga några glimtar från den and
liga skönhets- och fromhetsvärld,
som öp2nar sig i dessa båda heliga
lärares härliga skrifter.
I förhoppning om fortfarande
hjälp och stöd - också för vår för
framtiden grundade Credos Fond
bedja vi få önska läsekrets och öv
riga vänner i norr och ,söder, öster
och väster
ett gott o ch välsignat nytt år .
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» Pax Christi in·, regno Christi» . - Kristi frid i Kristi ri'ke. Det är grund
tonen i den första encyklika ( Ubi ar
cano Dei ), som vår Helige Fader
Pius XI utfärdat, den lösen han ut
ger för stater, söndrade -efter världs
kriget, det program, han uppställer
för samhällslivet inom folk, uppriv
na genom klasskampens oro.
Djupaste orsaken till de olyckor,
varav världen hemsökes, är, ,såsom
Påven framhåller, att samhället av .
vikit från Gud ( Joh. 15 : 5 ), och sko
la förhållandena förbättras, måste
därför materialismens kräftsår, som
redan anställt så mycken förödelse,
avlägsnas både ur statens och famil-·
jens liv.
» Framför allt är det i människor
nas hjärtan, som frid måste brin
gas» , skriver Påven, » ty det tjänar ej
mycket till detta yttre sken av frid,
som leder och reglerar förbindelser
na mellan männisfr.orna såsom ge
nom ett slags hövlighet: den frid,
som behövs, är den, s,om genomträn ger och lugnar hjärtan, som böjer
och förbereder dem för inbördes bro
derlig välvilja. Men detta kan åstad
kommas endast av Kristi frid. » Må
Krbti frid fröjda edra ,hjärtan » ( Kol.
3 : 1 5 ). Det kan icke finnas någon
a'llllan frid, än den, som Han själv
giver de sina ( Joh. 14 : 27), Han
som, därför att Han är Gud, med sin
blick genomtränger hjärtan.
Om Kris,tus blir allt i alla ( Kol.
3: 1 1 ) och samhällen och stater i si
na inre och yttre förhållanden följa
Kristi bud, då skall sann frid råda i
deras liv.
Men Kristi frid förutsätter Kristi
rike. Hans rike, Hans heliga Kyrka
är den enda, som är i ståond att brin
ga hjälp. För att i änn1U större och
mer omfattande grad åstadkomma

detta ställer Påven i utsikt att sam
mankalla kristenhetens biskopar,
och Han manar dem att i förening
med sekular- och icke minst or
densprästerskapet liksom även med
olika katolska organisationer arbeta
för genomförandet av de höga, heli
ga uppgifterna, varvid han varnar
för skadligt nyhetsmakeri i dogma
tiskt, moraliskt, juridiskt och socialt
avseende (Efeser. 4: 1 4 ).
Då endast sanningen förmår skän
ka rätta lösningen på så många och
invecklade uppgifter, är vår Helige
Fader angelägen att giva en pålitlig
tolk och färdledare. Han anvisar en
sådan. Det är S: t Thomas ah Aqui
no, vilken han prisar i ,eincyklikan
» Studiorum ducem » , av den 29 juni
1923, sex århundraden efter dennes
kanonisation 1323. Pius XI gör till
sina de ord, som uttalades redan av
Johan XXII: »Thomas ab Aquino
har upplyst Kyrkan mer än alla
andra kyrkolärare; man lär mer i
hans skrifter under ett år än i de
andras under ett helt liv" , och vår
Helige Fader erinrar även om Aqui
natens svar, då den korsfäste Frälsa
ren sade: » Du har skrivit väl om
mig, Tomas ; vilken belöning vill du
hava för din möda?» - » Herre, Dig,
och ingenting annat än Dig. »
Denna encyklika skall nog finna
genklang ä v,e n utom den katolska
kristenhetens råmärken, och om
också några dissonanser komme att
förnimmas,, skola så småningom
många av våra frånskilda bröder in
stämma i vad den lärde protestanten
Ihering skrev om S :t Thomas ah
Aquino : "Med förvåning frågar jag
mig: Hur var det möjligt, att sådana
sanningar, sedan de en gång blivit
uttalade, kunde råka i glömska hos
vår protestantiska vetenskap? Om
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man behjärtat dem, vilka irrvägar
hade man icke kunnat bespara sig. »
(Ihering, » Der Zweck im Recht » , sid.
161 ) .
Men ej endast på sådana den krist
na vetenskapens, filosofiens och teo
logiens stormän, som S:t Thomas ab
Aquino, S: t Frans av Sales, kardinal
Robert Bellarmin S. J., ' vars beatifi
kation ägt rum under årets lopp, har
den Helige Fadern fäst kristenhetens
blickar. Han har även påmint oss
om sådana blyga, i det undangömda
doftande små blommor i Kristi örta gård som den unga blida karmeliter
nunnan Bienheureuse Soeur Therese
de l' Enfant-Jesus - hon, vars liv,
såsom Påven uttrycker sig, är » ett
föredöme av ödmjukhet, barmhär
tighet, kärlek till Gud, ett föredöme,
som man kan efterfölja på alla orter
och i alla stånd» .
Också martyriets blodröda rosor,
de dyrbaraste av alla, har Kristi kyr
ka fått skåda under årets lopp, och
Påven erinrar om dem i sin encyk
lika av den 12 nov. 1923, utfärdad
med anledning av att 300 år förflutit
sedan den helige Josafat, tillhörande
katolsk unierad ritus och biskop av
Polotsk (i ryska riket ), led martyr
döden 1623 för sin trohet mot S :t
Petri efterföljare, för sitt ståndaktiga
fasthållande vid den katolska tron.
Martyrens blod skall, såsom Påven
framhåller, just nu tala för folket i
ryska riket; där åter » kristna i
mängd, präster och biskopar kastats
i fängelse och föras till döden » .
Den Helig·e Fadern i Rom står ej
ensam med sin protest mot bolsjevi
kernas religionsförföljelser. Också
anglikanska kyrkans primas och le
darna av andra protestantiska kyr
kosamfund, exempelvis ärkebiskop
Söderblom, sökte komma de förfölj
da till hjälp, men förgäves.
Bland de många katolska präster
som dödats a:v bolsjevikerna, är
kyrkoherden Budkiewicz en av de
mest kända. I ryska riket finnes för
närvarande endast en enda romersk
katolsk biskop, den åttioårige ärke
biskop Cieplak, men han liksom tal
rika präster försmäktar i fängelse.

Alla andra äro landsförvisade, som
liga av dessa efter att förut hava hål
lits i långvarigt fängelse, såsom ärke
biskopprimas av Mohilew, baron
Edvard von Ropp, och biskopen av
Minsk, Mgr. Sigismund de Lozinski,
vilken numer är ivrigt verksam i den
polska delen av sitt biskopsdöme och
anses vara en av det polska episko
patets yppersta medlemmar.
Ärkebiskop von Ropp, vilken fun
nit en fristad i Polen, har tillsam
mans med ett stort antal framståen
de män, tillhörande olika trosbekän
nelser, riktat ett upprop till kristna
i hela världen, framhållande, att
mänskligheten och all kristen kultur
hotas :av den religionsfientliga rö
relse, som satts_i gång av bolsjeviker
na, och · manande alla, som tro· på
Gud, att med gemensamma krafter
försvara sig mot en riktning, som
ödelägger familjeliv och moral och
förnekar Gud själv.
Såsom kristenhetens förpost och
· bålverk mot öster står nu liksom i
forna dagar det katolska: Polen med
nära 30 millioner invånare. Andliga
ordnar, som under det ryska rege
mentet, voro förbjudna, hava fått
tillträde och utveckla en välsignelse
rik verksamhet i olika delar av lan
det. De utgöra den bästa motvikten
mot det proselytmakeri och den sjä
lafångst, som, under välgörenhetens
täckmantel, oblygt bedrivits av vissa
sekter. Ordnarna bidraga kraftigt
att ·höja det religiösa livet. Till rik
välsignelse äro deras skolor. Både i
andligt och världsligt avseende ut
vecklas ett intensivt nydaningsarbete
i det land, som lidit fruktansvärt så
som krigsskådeplats, först under he
la världskriget 1914-18 och därpå
under den ännu mer förödande ry
ska bolsjevik.invasionen, tillbakasla
gen genom polackernas seg,er under
Warszawas murar 1920, när Vårfru
dagens klockor kallade till bön.
Även till det högre undervisnings
väsendet sträcker ·sig förnyelsearbe
tet. Vid sidan av äldre universitet,
bland andra det gamla berömda
Krakau, har upprättats ett fritt ka
tolskt universitet i Lublin, skapat

8
genom Monsiignore Radziszew,skis
okuvliga energi och Karl Jaroszyn
skis offervillighet, denne godsägare,
som skänkt sin stora förmögenhet
till det unga universitetet.
Av stor betydelse för den kyrkliga
litveckling�n torde ett konkordat bli
va. Förberett redan då Påven Pius
XI var nuntie i Warschau, är det nu
föremål för förhandlingar, vilka t or
de underlättas därigenom, att den
polska republikens president, Stanis
laus Woiciekowski, är god katolik.
I nydaningens och förnyelsens tec
ken står Österrike, lett av sin ut
märkte förbundskansler, Monsignore
Seippel. Statsman som få, klok,
energisk, vidsynt och försonlig, har
han förstått att styra rikets farkost
oskadd bland farliga blindskär och
hotande brottsjöar. From präst och
varm fosterlandsvän, inser han, att
enda:st religionen kan hela och för
nya folk och individer, och för en
man, som är den personifierade
osjälviskheten, hysa till och med re
ligionens fiender respekt.
Liksom i Österrike så äro katoli
kerna i Tyskland det samhällsbeva
rande elementet, en förnyande livs
kraft genom sin sunda ruppfattning
av familj och stat, en gammal och
beprövad damm mot oordningar och
övergrepp, från vilkendera sidan de
än må komma. Liksom katolikerna
med Windhorst i spetsen försvarade
samvetsfriheten mot kulturkampens
samvetstvång, och under Kettler
och Kolping skyddade och främjade
arbetarnas bästa, så hava de nu gått
man ur huse för att värna om krist
na föräldrars rätt: fr�n Bayerns,
" i.irtembergs, Hessens, Badens, lik
som från de nordtyska stiftens kato
liker hava jättepetitioner inkommit
om kristendomsundervisningens bi
behållande i skolorna.
Etf annat katolskt önskemål är
nått: i Berlin har upprättats ett ka
tolskt biskopssäte. Staden räknar ju
ungefär en halv miljon katoliker och
äger mer än ett hundra katolska kyr
kor och kapell. .Även ett katolskt
folkuniversitet har kommit till stånd
där, med föreläsningslokaler i olika
delar av staden.
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För främjande av högre filosofi
ska studier har i Köln grundats Al
bertus-Magnus ,akademien, och vid
dess öppnande talade professor Swi
talski över » Betydelsen av skolasti
kens studium för vår tid och Alber .
tus-Magnus-akademiens uppgifter. »
I tacksam hågkomst bevarande
minnet av det apostoliska storverk,
som utfördes av Beatus Petrus Cani
sius, den katolska trons ypperste för
svarare under 1500-talets omvälv
ningar, ingick stiftssynoden i Köln
med bön till Påven, att den salige
Canisius måste bliva kanoniserad.
Han föddes som bekant i Nymwe
gen i Nederländerna. I denna stad
hava Hollands katoliker med den
energi och offervillighet som utmär
ker dem, lyckats upprätta ett ka
tolskt universitet. Det invigdes den
17 okt. och är ett lysande vittnesbörd
om katolicismens framsteg i Hol
land. I få länder torde katolikerna
vara så väl organiserade som där,
och i knappast något annat torde
omvändelserna till den sanna Kyr
kan vam så talrika som där, i för
hållande till folkmängden. Endast
dess granne på andra sidan Kanalen
kan tävla därmed. Ty i EngLmd
och W ales utgjorde konversionernas
antal under nästförflutna år 1 1,62 1,
och en av de mer kända bland kon
vertiterna:, den illustre engelske för
fattaren G. K Chesterton anmärker
träffande, att förr brukade man an
giva skälet till att man blev katolik.
Nu däremot borde man egentligen
uppgiva, varför man ej blir det.
Vilken skillnad mellan förr och
nu! Under Henrik VIII, Elisuhct
och Cromwell flöt katolskt blod i
strömmar. Präster och munkar ja
gades som vilda djur. Alldeles som
de första kristna i katakomberna
höllo Englands katoliker gudstjänst
på de mest gömda och otillgängliga
ställen. Nu däremot råder fullstän
dig religionsfrihet. Klosterväsendet
är nu mer blomstrande än före om 
välvning,en. I Hyde Park i London
hållas populära apologetiska före
drag av katolska lekmän, tillhörande
Catholic Evidence Guild, och tusen
tals lyssna till dem. I underhuset
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sitta 24 k�toliker av olika politiska
partier. Katoliker ha va tillträde till
de högsta civila, militära och diplo
matiska posterna, och engelska ko
nungaparet har haft audiens hos På
ven. Där man förr skrek »No po
pery » , där kan Times nu lugnt di
skutera frågan om den engelska hög
kyrkans återförening med Rom, och
16,000 högkyrkomän, samlade till
kongress, sända hyllningstelegram
till Påven.
En vändning till det bättre har in 
trätt också i det land, där Jeanne
d' Arc efter s_ekler blivit lyft från bå
lets smälek till altarets heder, och
där Lourdes-madonnans källa kväl
ler fram med hälsobringande, livgi
vande flöden.
Niir religionens fiender beröva
de Frankrikes katolska biskopar och
präster deras löner och boställen.
hoppades de, att religionens sista
timme skulle slå. Men biskopar och
präster offrade hellre allt, än de sve
ko sin trohet mot Påven och Kyrkan.
Och deras trohet bar frukt. De fran
ska katolikerna, som alltid varit så
frikostiga mot den yttre missionen,
förenade sig för att bispringa sina
herdar ·och främja religionens sak. I
spetsen för förnyelsen går Paris och
i Paris eliten av dess bildade ung
dom, och den håller sig ej avskild
som snäckan i sitt skal utan tager
hand om de djupa leden genom kari
tativa sammanslutningar, studiecirk
lar, Sl)Ortföreningar m. m.
Kraftiga stödjepunkter äger man i
de katolska universitet som Frank
rikes biskopar, understödda av ivriga
lekmän, redan år 1875 grundat. Des
sa katolska ,universitet, framför allt
det ypperliga Institut catholique de
Paris, verka som fyrbåkar, lysande
och vägledande, och dess professo
rer ha va gjort betydande insatser på
nästan alla vetandets områden.
Ej mindre glädjande är det katol1 ska fromhetslivets starka uppblomst
ring. I synnerhet i Paris uppföres
den ena kyrkan efter den andra i
arbetarkvarteren, och får besök ,ock
så av sådana som förr aldrig bruka
de komma.
Till den sista kategorien hörde för

ej så länge sedan regeringen . Men
numer sedan Union Sacree råder, ser
man dess medlemmar vid officiella
högtidligheter i kyrkan.
Minnet av en av Frankrikes stör
sta och ädlaste söner har i år firats,
då 100 år förflutit, sedan Louis Pa
steur föddes, <len snillrike v.eten
skapsmannen, varmhjärtade männi
skovännen och fromme katoliken,
som brukade säga: » Sedan jag stude
rat någorlunda, har jag en bretag
nisk bondes tro. Om jag studerat
gnundligare, skulle jag ha en bretag
nisk bondkvinnas tro . »
Också i Italien synas de makt
ägande slå in på en väg till förson
ligare hållni!1g gent emot Kyrkan.
Ty sedan Mussolini, den mäktige
fascistledaren, är diktator, hava kru
cifixen återu:p_psatts i skolsalama,
och religionsundervisning skall infö
ras i statens skolor, under det sådan
meddelats enda.st i enskilda skolor
och naturligtvis av prästerskapet.
Kraftigt, varmhjärtat, genomträngt
av kärlek till den katolska tron och
den apostoliska Stolen, var det tal,
som Spaniens ridderlige konung
höll, då han och hans drottning ha
de företräde hos Påven, och den He
lige Faderns svar hade samma var
ma ton.
Alla stats- och regeringschefer
äro ingalunda besjälade av samma
kä:nslor mot Kyrkan som den span,
ske monarken. Men att allt flera
träda i officiell förbindelse med den
Heliga Stolen, vittnar om påvedömets
betydelse och inflytande i våra da
gar. Ungefär 27 stater äro repre
senterade vid Vatikanen, medan de
ras antal däremot var vida mindre,
innan den store påven Benediktns
XV besteg S:t Petri stol.
I vissa länder, där Påven ej före
trädes av nuntie, accrediterad hos
statschefen, representeras han av en
apostolisk delegat. Så är fallet i Fö
renta Staterna med ungefär 25 miljo
ner katolik.er. De amerikanska ka
tolikernas offervillighet är stor och
ej mindre deras organisationsförmå
ga. Den framträder på glänsande
sätt i ett av den berömda kardinal
Gibbons sista storverk, » N. C. W.
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( National Catholic Welfare Council)
som den efter kriget heter med för
ändring av ))War» till »Welfare » .
Den står under episkopatets ledning
och arbetar på olika avdelningar: en
för undervisningsväsendet; en för
pressen; en för lagstiftning ; en för
socialt arbete och en för lekmannaorganisationer. Dåvarande delega
ten, Mgr. Ceretti, numer nuntie i
Paris, stödde kardinal Gibbons strä
vanden härför.

Då man talar om offervillighet,
bör man ihågkomma, att den näppe
lig,e n någonstädes är större än hos
våra katolska missionärer och ,syst
rar ute i hednaländerna. En gläd
jande företeelse är, att kallelser till
m1ss10närens försakande liv bliva
talrikare bland olika nationer. Den
största insats.e n har hittills gjorts av
Frankrike.
Kulla i Odensvi, Januari 1924.
G u s t a f A r m f e 1 t.

SVENSK KYRKOKRÖNIKA 1923.
Var 1922 för katolska Kyrkan i
Sverige ett stilla år utan alltför an
n1ärlmingsvärda yttre händelser,
blev 1923 så mycket mera det stora
året, ja, ett av de största sedan re
formationstidens dagar. Då det i
förra årets krönika framhölls, att vi
känt oss stå vid gränsen till ett nytt
skede i vår missions historia, kunde
likväl ingen tillnärmelsevis a,na, att
det nya året skulle bliva till den
grad händelserikt, som det nu ter
sig vid en återblick.
1923 blev året, då vår nye Biskop
kom. Invigd till sitt ämbete under
synnerligen storartade' högtidlighe
ter av den p åvlig, e nuntien Pacelli
den 7 januari i närvaro av bland
andra sju svenskar, anlände han i
april månad till sitt nya fosterland,
dit ryktet om hans upphöjda egen
skaper gått före honom. Det var i
S:a Eugenia kyrka i Stockholm, B i
skopens första officiella möte' med
Sveriges katoliker ägde rum, och
nedskrivaren av denna krönika räk
nar de intryck, han då överväldiga
des av, nära nog till de starkaste han
m ottagit i sitt liv som katolik. Klädd
i en lysande skrud, vari påvens gyl
lenvita och Sveriges blågula färg,e'r
bildade huvudinslaget; mottog den
na kyrka den så länge efterlängtade
Överherden. Starka voro de band,
som den kvällen lmötos mellan den
nye Biskopen och Sveriges katoliker,
band som senare än ytterligare till
vuxit i styrka. Högtidlighet följde

sedan p_å högtidlighet, alla bärande
på det mest övertygande sätt vittnes
börd om med vilka uppriktigt varma
känslor den nykomne Herden öve'r
allt omfattades. Uppfylld av inner
lig kärlek till sina svenska katolik,er
har Biskopen under det gångna året
trätt i intimaste förbindelse med
dem, och många, djupt ingripande
initiativ har han r edan hunnit taga
till deras fromma. Den universa
lism, som är ett av vår Kyrkas främ
sta kännemärken, representerar vår
Biskop på ett sätt, som vunnit livligt
erkännande inom alla läger, och i
sitt officiella framträdande har han
visat sig besitta starkt utpräglad för·
ståelse för tidens och landets speciel
la 'krav. Diet herdabrev till försam
· lingarna i Sverige, vår Biskop iitfär
dade vid tillträdandet av sitt höga
ämbete, blev ett vältaligt, hjärtegri
pande vittnesbörd om hans brinncm
cle herdekärlek, manifesterad i val
språket : )) Caritas numquam excidit» ,
och hans varma och fulla tillgiven
het för allt Sveriges land och folk.
Det var i sanning ett historiskt
ögonblick, då Sverige för första gån
gen sedan Nicolaus' av Alba och
Wilhelms av Sabina dagar kunde
inom sina gränser hälsa en romersk
kardinal välkommen.
Som » de
svenska katolikernas skönaste hög
tidsvecka efter reformationen» har
någon karakteriserat de dagar, Hans
Eminens Kardinal van Rossum här
tillbragte under augusti månad . Fö-
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remål för den största uppmärksam
het från den svenska dagspressens
sida anses hans besök böra tillmätas
stor framtida betydelse. Fader m er
än furste erövrade han redan vid sitt
första framträdande på det mest av
görande sätt alla katolikers hjärtan,
och efter våra förhållanden storar
tade hyllningar gåvo övertygande
bevis därpå. Det skall aldrig av oss
förgätas med Villi!et stort och äkta in
tDesse Kardinal van Rossum omfat
tade vår minnesrika katolska stor
hetstid - hans besök och uttalanden
i Vadstena, Linköping och Birka ut
göra mycket vältaliga vittnesbörd
därom.
E n mäktig historisk stämning vi
lar över vår Biskops med :anledning
av Birgittajµbileet i år utsända her
dabrev, ett oförglömmeligt upphöjt
äreminne över den mest frejdade och
vördade av Sveriges alla döttrar. Väl
inföll redan den 23 juli 550 års min
net av den nordiska sierskans bort
gång, men särskilda omständigheter
föranledde vår Biskop att förlägga
det kyrkliga firandet :av detta j,ubi1eum till den 7 oktober, den heliga
Birgittas årliga festdag, och högtid
lighållandet skulle enligt hans för
ordnande ske med festpredikan och
festgudstjänst samt om möjligt med
ett förberedande triduum i vikaria
tets alla kyrkor och kapell. Så sked
de även, och ,enligt ingångna under
rättelser blev denna kyrkliga jubel
fest överallt på det värdigaste sätt fi
rad, icke minst i Stockholm, där kyr
koherde Nordmarks fem Birgittapre
dikningar och kyrkokörens utförnn
de av ett flertal nummer ur den
gamla birgittinska ritualen bildade
ett starkt inslag i festligheterna. Det
var vid en av dessa festgudstjänster,
som tillfälle bereddes att officiellt
hälsa fyra av den heliga, Birgitlas
andliga döttrar välkomna till Birgit
tas land. En gammal dröm har Lli
vit verklighet : Sverige har haft glä d
jen att åter - vi hoppas n u för all
tid - få se birgittinersystrar verka
inom sina gränser.
Det kan betecknas som den stör
sta framgång för den katolska skan
dinavismens sak, att Nordens samt-

liga nya katolska biskopar enhälligt
och varmt deklanerat sin ansl,utning
till tanken på praktiskt :samarbete de
olika länderna emellan. Biskops
konferenserna i Göteborg, Stock
.halm och Hälsingfors under maj och
augusti månader äro förvisso att be
trakta som mycket hoppgivande ut
slag av denna gemensamma strävan
till samarbete. Danmarks förre Pro
vikaries besök och föredrag i Stock
holm i våras, de skandinaviska bi
skoparnas av ·stor entusiasm prägla
de möte med Stockholms försa mling
i somras och det rätt starka danska
inslaget i årets svenska vallfärd an
ses som löftesrika tecken på vad vi
i fortsättningen hava att emotse. Allt
tyder på att vi kunna förvänta, att
inom det närmaste decenniet få ett
intimt skandinaviskt samarbete för
verkligat.
Uppförandet av passionsspel i
Stockholm i april månad, reträtten
med andliga övningar enligt S :t lg
natii metod å Marielund i maj och
stiftandet av en manlig Mariakon
gregation för huvudstaden i höstas
äro jämte mycket annat glädjande
uttryck för det inre katolska livets
växt och styrka bland oss. Hugh
Bensons geniala skapelse » Natt
vardsrmnmet » , framställande pas
sionshistorien, blev för dem, som be
vittnade dess uppförande i Stock
holm av unga katolska kristna, ·till
en sannskyldig gudstjänst, och tan
ken på dess årliga upprepande un
der den heliga fastetiden har vunnit
allmän anklang. Det har från and
ligt ledarehåll framhävts, huru väl
lämpade just för det svenska lynnet
de andliga övningar visat sig vara,
som under reträtten å Marielund äg
de rum, och hu11u utmärkt de mot
svara de krav på intensiv förnyelse i
troslivet, som på ett alldeles särskilt
sätt föranledas av svenska katoli
kers isolerade ställning i en, irreligiös
omgivning, varför det är att hoppas,
att å11ets reträtt må kunna betraktas
som en välsignelserik början till
ständigt återkommande
andliga
exercitier för olika grupper inom vå
ra församlingar.
Den frejdade katolske moralteolo-
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gen professor J. Mausbachs offentli
ga apologetiska föredrag i Malmö j
Göteborg och Stockholm under sep
tember månad voro avsedda att ut
göra ett led i vår Kyrkas strävan att
bland våra landsmän sprida kun-·
skap om hennes lära och praxis med
särskild hänsyn tagen till rådande
missuppfattningar och gängse fördo
mar. Föredragen, storslagna såväl
ifråga om form som innehåll, an
knöto till de uttalanden från lu
therskt-teologiskt håll, som på sin
tid framkommo med anledning av
Ärkebiskop Bitters inlaga till Kungl.
Skolöverstyrelsen angående de sven
ska läroböckernas framställning av
den katolska Kyi'kans åskådning,
och det kunde med glädje konstate
ras, att utförliga, objektivt hållna re
ferat över desamma inflöto i ett stort
flntal dagliga tidningar. Det är att
hoppas, att denna så lyckligt påbör
jade offentliga föredragsverksamhet
angående aktuella katolska spörsmål
må gå en stadig utveckling till mötes,
då den utan tvivel utgör ett mycket
värdefullt medel i arbetet att bland
utomstående sprida upplysning· om
vad den katolska Kyrkan till sitt vä
sen i verkligheten är.
Det lettiska, i laga ordning (med
3/4 röstmajoritet ) fattade paria0

mentsbeslutet att ställa Jakobskyr
kan i Riga, byggd omkring 1 225 av
katoliker men senare utan rätts
grund fråntagen dem, till den där
varande katolske ärkebiskopens för
fogande, av svenska protestanter i
obetänksamt agitationssyfte och för
korthetens slmll kallat » kyrkorovet i
Riga» , åstadkom under sommarmå
naderna en rätt vidlyftig pnessdi
skussion här i landet. Från svenskt
högkyrkligt håll sattes samtidigt
med stor apparat en proteströrelse
mot ifrågavarande beslut i gång, till
vilken c : a 3 procent av Sveriges be
follming visade sig villig att ansluta
sig. Sedan en i själva Lettland verk
ställd folkomröstning utfallit till av
gjord förmån för parlamentets ställ
ningstagande och den baltiska repu
blikens sändebud i Stockholm of
fentligt förklarat, att den lettiska re
geringen av egen drift och livlig ön
skan överlämnat kyrkan till katoli
kerna, har det blivit upps,eendeväc
kande tyst kring den svenska pro
teströrelsen, vilken numera överallt,
säkerligen även av sina upphovs
män, betraktas som en obehörig in
blandning i ett främmande lands in
re ang,elägenheter.
E d v i n S a n d q v i s t.

UR ENGLANDS RELIGIÖSA LIV.
OXFORDRORELSEN.
I.
Den 14 juli 1833 höll Reverend
John Keble, kyrkoherde i Hursley,
Hants, och medlem av Oriel Colle
g,e, Oxford, ,en universitetspredikan
över ämnet: » Nationellt avfall» .
» Denna dag » , skrev kardinal New
man, » har av mig alltid ansetts som
begyn:nelsedagen för 1833 års reli
giösa rörelse» , senare metit bekant
under namnet Oxfordrörels,en. Den
har fått detta namn därför, att den
var ett verk av ,en frainstående
grupp unga Oxfordlärare, av vilka
de flesta tillhörde det andliga ståil1-

det, en del av dem voro medlemmar
av Oriel College, som trots sin obe
tydliga numerär länge åtnjutit det
största anseende för lärdom och
fromhet.
Vad var det då · som inspirerade
en engelsk prästman att för nittio
år sedan i anglikafl1ismens cen
trum hålla en predikan över ett så
,eg,enartat och förbryllande ämne?
För att kunna giva svar på den frå
gan måste vi gå något tillbaka i ti
den och taga i betraktande det då
varande tillståndet inom den engel
ska högkyrkan och i England över-
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huvudtaget. Vi befinna oss i tiden
för the Reform Bill, en r, evolutionär
tid, kännetecknad av stort industri
ellt uppsving och exempellöst stark
folkökning : följaktlig, en en tid av
stor nöd och vida utbrett missnöje
inom stora delar av folket. De li
dande massorna, som hittills icke
haft något att ,säga till om beträf
fande statens affär, er, hade just fått
rösträtt, och de brun,no nu av river
att få använda denna gentemot de
privilegierade klasserna och störta
de högfärdiga statsämbetsmän, som
de sågo leva ett luxiöst liv, medan
de själva trots deras ständiga slit
knappast kunde förtjäna tillräckligt
för att på nödtorftigaste sätt uppe
hålla livet. Till de onyttigaste av
dessa lyclmns gullgossar räknades
bland andra högkyrkans ibiskopar
och högre prästerskap, en kår som
syntes hava förlorat så gott som all
förståelse för de andliga uppgifter,
de en gång haft att vårda, och där
för tycktes vara utan all raison
d'etre. Förvisso var genomsnitts
prästen - fastän ofta en välvillig
och respektabel man - blott i säll
synta fall uppfylld av tanken på sitt
kalls höghet: ännu mindre voro bi
skoparna det, alltför många av dem
levde en grand seigneurs liv, vistades
gärna vid hovet och visiterade sällan
,eller aldrig sina stift, som hade sitt
största intresse för dem i •egenskap
av inkomstkällor. Den religiösa en
tusiasm, ,som krnnde påträffas här
och var 'bland det yngre prästerska
pet, blev strängt ogillad ; de präster,
som befunnos vara religiöst livakti
ga, behandlades med förakt av de
kyrkliga dignitärerna och blevo råd
da att gå över till metodisterna, som
under l edning av John Wesley hade
separerat femtio år tidigare i miss
tröstan att kunna göra något för
Gud · i den atmosfär av religiös för
soffning och intellektuellt stillastå
ende, som kännetecknade Högkyr
kan. Genom sin nitälskan och si'lll
energi hade dissenterprästernkapet
lyckats vinna på sin sida majorite
ten av de i antal starkt tillväxande
fattigare klasserna och hade hos des
sa ingjutit sina e�na fientliga känslor
0

mot den övermodiga statskyrkan,
som kastat ut dem. Därtill kom
mer, att katolikerna 1829 äntligen
fått större rättigheter, varjämte tio
protestantiska irländska biskopsdö
men blivit indragna under Lord
Greys liberala regering, som ansåg,
att fyra anglikrunska ärfoebiskopar
och aderton biskopar, alla mycket
högt avlönade, voro en alltför kost
bar anomali i ett land, vars hela pro
testantiska befolkning i antal under
steg befolkningen i ett enda engelskt
stift. Samtidigt hade Lord Grey
uppma:nat de engelska biskoparna
att »heställa om sitt hus » , och pö
beln hade antänt biskopens av Bri
stol palats samt åkallat premiärmi
nisterns namn, medan man dansade
på askhögarna. Makliga biskopar
och sömnaktiga präster valmade
plötsligt förskrämda upp och före
nades i ropet: » Kyrkan är i fara» .
» Vi funno oss överfallna inifrån och
utifrån » , skrev K,ebles vän Palmer,
» men det vär,sta av allt var, att vi
för kyrkfolkets vidkommande icke
hade någon auktoritetsprincip att
appellera till för att försvara Kyr
kan, som i allmänhetens ögon lmap
past var något annat än ,ett depar
tement för den allmänna moralen.
» Den apostoliska successionen» , för
att citera den dåvarande biskopen
av London, »hade upphört med the
Non-Jurors » , och kyrkan syntes ic
ke hava ,stort annat att göra » än att
med så stor värdighet !:>Om :ip.öjlig
het drnga sig ur spelet och dö. »
Men organisationer - även d e till
synes kraftlösa - dö icke utan strid,
och det stod klart för mera allvar
ligt sinnade män bland det angli
kanska präster,skapet, att ansträng
ningar måste göras för att rädda
Englands kyrka fråln undergång.
Tr, e lärda teologer representerade
tre olik;i åsikter om hur detta bor
de gå till. D :r Arnold, r!iormatorn
av de s. k. »Public ,Schools» och
föregångare till de eng,elska moder
nisterna, yrkade på union med dis
senterna och upphävande av trosar
tiklarna. » Hur mycket kan menige
man ,sväJja? » var för honom lik
som för de senare latitudinarierna
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frågan, varpå allt hängde, men att
sådana åsikter som hans kunde bli
va upptagna till allvarlig prövning,
visar, i vilk-et läge anglikanska kyr
kan redan kommit. En annan åsikt
hävdades av d:r Whately, senare är
kebiskop av Dublin, som skilde ,sig
från Arnold därutinnan, att han an
såg den kyrkliga organisationen va
ra av gudomligt ursprung, fast den
romerska kyrkan på grund av sina
» villfarelser » hade förverkat all rätt
till att vara ,en del av Kristi kropp.
Whately trodde icke på en ofolbar
kyrk·a och hade ingen sympati för

» Christmas Year » , som väckte stor
sensation på grund av de nya åsik
ter den innehöll, och som sedan räk
nats till Englands klassiska andakts
böcker. · Det skulle bliva en hän
given lärjunge till Keble, den mera
djärve H :g,1:[ell Froude, givet att re
presentera sin lärare i det praktiska
livet. Froude var mindre deciderad
ifråga om anglikanismen än kyr
koherden i Hur,sley och var mindre
fientligt sinnad mot Rom. Han ha
de icke något fördrag med dem
bland sina landsmän, vilkas enda
strävan syntes gå ut på att till varje

Oriel College, Oxford.

de stora katolska lärosatserna, t. ex.
Kristi verkliga närvaro, vartill hans
lärjunge Newman snart nog skulle
bekänna sig. Kebles åsikter - den
tredje av teolog, erna - voro nya för
hans samtida, fastän de allmänt gil
lats av sjuttonde århundradets ang
likanska teologer. Keble ansåg den
anglikanska kyrkan vara _en gren
- och den mest äkta grenen - av
den heliga, allmänneliga kyrkan,
vartill han också räknade Rom trots
dess »förvrängningar » . Keble hade
avstått från en utmärkt ,ställning i
Oxford och lysande framtidsutsik
ter där och i stället mottagit ett pa storat på landet, där han skrev sin

pris förhindra en brytning mellan
kyrka och stat. » Låt oss avskaffa
den nationella kyrkan och söka få
en verklig kyrka» , berättas han ha
va yttrat. Newman var ,samtida
med Froude vid Orielkollegiet och
blev av denne till en början betrak
tad med misstroende, enär Froude
uppfattade honom som lågkyrklig
och anhängare av Whatelys libera
lism. Men de båda männen hade
två ting gemensamma : båda voro
fyllda av djup harm över religio
nens ställning i England, och båda
hade stark böjelse för vänskap. S å
småningom utvecklade sig en myc
ket djup vänskap dem emellan, och
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det är »tvivelaktigt, om någon sena
re kom att intaga Froudes plats i
Newmans hjärta» . Än vidare: Frou
de lärde Keble och Newman att för
stå varandra, och den yngre New
man, som helt fängslades av kyrko
herdens heliga liv, avancerade steg
för steg från ·den position, vartill
Whately hade fört honom, till upp
fattningen av den synliga . kyrkan
som ett i läroavseende ofelbart sam
fund. Froude lärde honom att be
trakta England och Rom som likar
tade lemmar på samma kropp England och Rom voro båda villfa
rande fast på ,olika sätt i många av
seenden, men likväl fasthållande vid
det väsentliga i den katolska tron.
Det var särskilt ifråga om aposto
liciteten, som Rom icke ansågs fylla
måttet, i det den första kristna kyr
kans tro förmenades hava blivit för
dunklad genom senare tillökningar,
vilka England emellertid på sin tid
gjort sig kvitt. Englands kyrka å
andra sidan ansågs redan då vara i
saknad av en katolicitet, som Rom
på ett ,så i ögonen fallande sätt ägde.
N ewman betraktade alltid Rom som
något stort. Han hade uppfostrats
till att se henne som )>Stor i Anti
christs storhet» ; senare skulle ha111
erkänna hennes gudomliga storhet.
För ,en tid framåt kom han nu att
omfatta Kebles åsikt om Rom som
)> en villfarande syster till Engiands
kyrka)> , men han hade i grund och
botten svårt att förlika sig med den
na teori, kanske därför att han in
stinktivt kände, att hon vaT för stor
för att ens delvis kunna taga fel.
Ända till 1839 synes han emellertid
halft om halft hava misstänkt henne
för att vara Antichrist: men från
den tiden synes hennes sanna stor
het och härlighet hava gått upp för
honom. Det var 1832, som Newman
i sällskap med Froude för första
gången besökte Rom, och de blan.
dade känslor av sympati och mot
vilja, som den ,eviga staden ingav
den unge prästmannen, återspeglas

livligt i följande rader, som han ned
skrev vid den tiden:
»How shall I name Thee, Light of the
wide west? Or heinous Error Seat?
0 that thy creed were sound. ,
For thou dost soothe the heart, thou
Church of Rome,
By thine umvearied watch and var.ied
round
of service in lhy Saviour's holy home.»

Sedan de två vännerna lämnat
Rom, besökte de Neapel, varest de
mycket bedrövades över vad de där
fingo se. På Sicilien insjuknade
Newman och var nära döden. Den
na tid betraktade han alltid . s om en
kris i sitt liv. Då han så vistades i
döds, skuggans dal, trodde han sig
hava mottagit en definitiv kallelse
till en stor uppgift, och . denna
uppgift var att lära sina hmds 1nän den sanna meningen i den
första, nu bortglömda artikeln
i deras troshekännelse : Jag tror på
en katolsk apostolisk kyrka. New
man återvånde till Oxford, fylld av
)> en öv,ersvallande energi och glädje,
,s om han aldrig förut eller senare er
farit» . På hemvägen - medan man
var tvungen att ligga stilla i Ajaccio
bukten - skr,ev han sin mest be
römda religiösa dikt :
» Led , milda ljus, när natten faller på !
Led d u rrni g fram!
Min väg är mörk, och j ag har långt alt gå.
Led du rrnig fram!
Styr du min fot! Jag vill ej se min stig
i fjärran dis. Ett steg är nog rför mig . . . ,>

Denna hymn anslår den grund
ton, som hädanefter skulle karalde
risera Newmans liv, en grundton av
ytterlig hängivenhet under och re
solut lydnad för Guds vilja, av fast
beslutsamhet att låta leda sig av
»ljuset » , vart det än förde honom.
E d m u n d L a n g t o n.
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HURU LÄNGE ÄNNU ?
VADJAN TILL ARLIGT TANKAN DE PROTESTANTER.
Ofta och mycket skrives i tid
ningar, journaler, böcker om katoli
cismen, d. v. s. om katolska läror,
institutioner, ceremonier, bruk, klo
ster, påvar, biskopar, präster, jesui
ter. m. m. Vi bemöta även
ibland dylika framställningar för
att någorlunda rätta, vad däri stri
der mot verkligheten. Men allt
för ofta äro dylika alster så fulla av
oriktiga uppfattningar, att det icke
lönar sig, att försöka korrigera dem.
Det beror visst icke alltid på skri
benternas elakhet ; men i allmänhet
kunna vi icke frikänna dem från en
beklagansvärd okunnighet. Då frå
gar man sig ovillkorligen: Hum
länge skall ämm denna okunnighet
om katolska ämnen få lov att behär
ska ett välmenande, högt kultiverat
folk?
Att en gränslös okunnighet om
katolska Kyrkan är rådande på pro
testantiskt håll, därom må det vara
lovligt, att här anföra orden av nå
gra alldeles vederhäftiga och fullt
sakkunniga vittnen.
I bildade kretsar gäller alltför
mycket grundsatsen: » Catholica non
leguntur » : »Katolska skrifter läsas
ej ! » - D et uttrycker Max. Harden i
» Zukunfb (19 1 1 , sid. 124) med
hänsyn till vitterheten så: » Vi hava
i Tyskland en stor katolsk litteratur
och vi käll!Ila den icke. Det får icke
förbliva så. » - Detsamma gäller
om alla det offentliga livets områ
den, om vetenskap, politik, konst,
kultur, o. d. Det finns nog klassi
ska katolska verk om allt detta ;
men: » Catholica ,non leguntur » , och
så kommer det sig, att osanningar
och falska åsikter om katolska Kyr
kan äro gängse och synas vara out
rotliga; hum långe ännu '!!
D :r Ferd. Schmidt skriver: »Det
är protestantismens gamla fel, att
man, när det är tal om katolicismen,
nästan uteslutande kritiserar ultra
motanismens svagheter och utväxter. Vi skulle hava mycket större

vinst, om vi bemödade oss att rätt
skatta den romerska Kyrkans starka
och kulturfrämjande potenser. ii (Der
Niedergang des Protestantismus :
1 904, sid. 26.l
Den protestantiske professorn F.
M. Schiele i Tiibingen: ii Huru föga
känna vi och förstå vi katolicismens
religiösa krafter. Huru utesluter re
dan vår undervisnirngsmetod av
konfirmander, som ännu i dag be
drives med den gamfa orthodoxa
tidsålderns polemiska vapen, all till
gång till katolicismens inre liv l » och
han beklagar, att man i religionshi
storiskt hä1ns, eende mera söker för
stå buddismen och islam, än kato
licismen. (Evang. F,reiheit 1908,
häft. 1 1, sid. 42 1 . )
Den protestantiske kyrkohistori
kern- A. Harnack i Berlin skriver:
>> De lärjungar, som lämna gymna
sierna känna en hel del av kyrko
historien, mestadels - varom jag
ofta övertygat mig - utan samman
hang och mening ; några känna t. o .
m. d e gnostiska mysterierna och
allehanda brokiga och värdelösa de
taljer ; men den katolska Kyrkan; hi
storiens största religiöstpolitiska ska
pelse, känna de absolut icke och
hängiva sig åt några torftiga, vaga
och rentav galna föreställningar
därom. Huru hennes stora institu
tioner uppkommo, vad de i Kyrkans
liv betyda; huru lätt man kan miss
tyda dem, varför de så säkert och
eftertryckligt fungera. - allt detta
är för dem efter mina erfarenheter,
med några sällsynta undantag en ter
ra incognita ( främmande ) - (Ans
Wissenschaft und Leben I sid. 96 f. )
Skriftställaren Theodor Fon
tane, kalvinist, beklagar i sin bok:
W anderungen durch die Mark
Brandenburg, (Stuttgart, J. C. Cot
ta, 1912 1 Teil sid. 45 ) att prote
stanterna sällan veta, vilka, konst
skatter de besitta i de kyrkor och
kloster, som härröra från den katol
ska tiden: >i Denna okunnighet är så
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stor, att den borde giva dem något
att tänka, vilka icke tröttna att be
römma vår tids vetande och upplys
rning. Påfallande är i synnerhet att
vårt folk icke vet något om sin hi
storias perioder före Luther. Man
kä,nner varken tingen ej heller
deras namn ; av tjugu personer
på landet vet icke en enda, vad » der
Krummstab » (kräklan ) är. I IUos
terkyrkan i Rupin frågade jag kloc
karefrun, vad slags munkar där ha
de levat, varpå hon svarade : 'ich
jlobe; et sind katolsche gewesen' :
jag tror det har varit katolska I »
D : r Kornelius August Wilkens in
tygar: » De vårais okunnighet om den
bästa katolska litteraturnn är en
skandal (ist eine Schande ) . Oräkne
liga pastorer leva ·och dö, utan att
någonsin hava läst en katolsk bok.
Och då tro de sig veta, att det
hos katolikerna endast finnas legen
der och bönböcker. Jag ångrar icke,
att jag händelsevis kommit till att
någorlunda lära mig känna katolsk
teologi. I vilken vetenskaplig rust
ning stå då icke många prelater i
motsats till våra generalsuperinten
denter ! » (Aus den Tagebiichern
eines evangelischen Pfarrers ; Giiters
loh C. Bertelsmalllru 1917, sid. 33. )
Professor Fr. W . Foer,ster,
som säger om sig själv, att han » i
många år varit katolska Kyrkans
förbittrade motståndare » , skriver:
» Ibland våra bildade klasser här
skar livligt intresse för religiösa bruk
hos invånarna på Fidji-öarna eller
tibetanerna ; men angående katolska
Kyrkan är okunnigheten hos allvar
ligt lagda män rentav himmelskrian
de, - och _så är det dock frågan om
en institution, som icke är av i dag
,eller i går och som icke har sin
bärkraft hos någon sekt eller ett Rar
halvgalna personer ,eller pedanter ;
utan en institution, som är moder
till hela vår kultur och som icke en
dast många århundraden igenom
har hänryckt de största och mognaste själar, utan som ännu i dag hos
nästan alla nationer räknar talrika
vederhäftiga män och kvinnor till
sina uppriktigaste bekännare och
som fortfarande genom sina ordnar

förrättar underv,erk av självuppoff
ring i hemlandet och i hela världen,
och som på grund därav öppet eller
hemligt avundas av utomstående. »
( » Jahrbuch moderner M enschen : » :
1907, sid. 1 1 2 f. )
D : r Karl Bueysig, professor vid
universitetet i Berlin säger i Berlin
bladet » Tag » ( 1914, N : r 130) » D et
är naturligt att våra fäders kyrka,
som ännu .i dag bär namnet och gör
anspråk på att vara allmän (ka
tolsk ) väcker deras sympati, ja kär
lek, vilka äro det växande kulturbe
greppets ainhängare. Vi känna oss
trötta på de protestantiska teologer
nas schablonmässiga utfarande och
ivrande; vi vredgas över de fraser,
som det liberala fritänkeriet av läg
re observans tillägnar ' katolicis
men . . . så att aldrig någon varit me
ra intolerant, än dessa förfäktare av
oinskränkt tolerans . . . Jag känner
mig mycket oroad vid alla de fient
ligheter, vilka ännu den katolska
delen av vårt folk ibland protestan
tiska och ofta icke mer kristliga
kretsar av våra bildade har att ut
stå. »
Den icke-katolske skriftställaren
d :r Karl Jentsch har utgivit en bro
schyr om : » Wie dem Protestantis 
mus Aufklärung iiber den Katolicis
rn:us nottut Ullld g, egeben werden
soll» (Leipzig, F. W. Grunow, 1917 ,
3 Aufl. sid. 6 , ff. ) Han säger: »En
genomsnittsprotestant, i synnerhet
om han har föga tillfälle att umgås
med katoliker, betraktar katolicis
men som en röra (Wust ) av vidskep
liga meningar och bruk ; och när
han finner, att andligt framstående
människor icke endast stanna kvar
i katolska Kyrkan, utan även visa
kyrkligt sinnelag, så ans,es det som
hyckleri. Stora protestantiska filo
sofer och historiker från Herder,
Lessing, Joh. von Muller ned till
Ranke hava hyst ,en bättre mening
om katolicismen ; de hava sett i den samma en för sin tid nödvändig och
berättigad form av kristendomen.
De stora moderna teologerna gå ännu
ett steg längre ; Harnack bevisar, att
skolastiken icke varit något annat
än sin tids filosofi, som 'med orätt
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bortvisas från filosofiens område
och förhånas, samt att den förrättat
ett beaktansvärt och nyttigt kultur
arbete. Han (Harnack ) likasom
Ritschl och Hausroth hava vederlagt
fördomen, att allt katolskt en
dast är en av okunnigt folk ut
kläckt och av sluga hierarker till sin
personliga förmån uppdiktad vid
skepelse ; de hava bevisat, att den
väsentliga strukturen av det speci
fikt katolska i 3. århundradet var
fulländat .9ch att dess rot låter upp
täcka sig i Nya Testamentet. Av
del1111a historiskt sanna uppfattning
spåras föga i de okatolska tidningar
och tidskrifter, varur nutidens full
vuxna . hämta den största delen av
sin undervisning om ting, som för
tjäna allmänt intresse. »
Greve Paul von Hoensbroech, som
efter sitt utträde ur jesuitorden be
traktat det som sin livsuppgift att
bekämpa ulramontanismen; klagar
i septemberhäftet för 1906 av sin
tidskrift » Deutschland » över » Den
horribla okunnighet som råder i
protestantiska akademiskt bildade
kretsar om katolska Kyrkan ; att
han av protestantiska andliga i alla
grader, av universitetsprofessorer,
även teologiprofessorer hört yttan
den om katolska ting, som varje lä
roverkselev hade kunnat veder
lägga.»
Att även Sverige icke saknar män,
som på sin tid voro koryfeer på ve
tenskapens område, men som ägde
en grundligare kunskap om och hög
aktning för katolska Kyrkan, än
schablonmässiga ivrare det kan
läsas i Baron Armfelts föträffliga
skrift : » Min väg till Kyrkan . )) Vi
tillåta oss här ur denna skrift upp
taga, vad en dag d :r Karl Olbers,
1 :ste teologie professor i Lund, med
synbar tillfredsställelse och gillande
berättade för honom: »Några luther
ska pastorer av mycket ultraprote
stantisk och antikatolsk kulör voro
en dag på besök hos ärkebiskop
Reuterdahl. Då samtalet kom in på
katolska Kyrkan, uttalade de den
önskan, att den dag måtte komma,
när äntlig,en påvedömet skulle stör
ta samman. '.Käre herrar', svarade

Reuterdahl, 'först och frä1nst går
den öim;kan aldrig i fullbordan; ty
påvedömet störtar aldrig samman.
Och vid�ue är det aldrig något att
önska. Ty om S :t Petri stol ramla
de, så ramlade också all auktoritet
och ordning i världen, och det för
sta som skulle sopas bort, vore det
lutherska prästerskapet'.
I sammanhang med dessa klago
mål om protestantisk okunnighet
om katolicismen må det vara tillåtet,
att framställa några indirekta vitt
nesmål om protestantismens fakti
ska ideella armod. Så säger Lesssing
i ett självförsvar ( » Nötige Antwor
ten » ) att han » är uppriktig nog att,
fastän lutheran, hellre taga sin till
flykt till en lärosats av den romer
ska Kyrkan, än att låta hela den
kristna religionen duka under för
fritänkarnas inkast, som endast träf
fa bibeln, men icke religionen ; som
endast träffa den bok, som enligt
Luthers nya, men i!ntill denna dag
icke bevisade lärosats, endast och
allenast lär innesluta religionen. »
En blick på de stora tyska pro
testantiska skaldernas förnämsta
v, erk visar, att de på sina ideala höj
der imponerades icke av protestan
tismens, utm11 av katolska Kyrkans
fömämsta dogmer och religiösa
bruk. Vad t. ex. Goethe skriver om
katolska tin�, om den helige
Filip Neri, om kyrkor och katolsk
konst i Italien, om medeltidens
konstverk vid Rhen och Main, om
nådebilden i Einsieci'eln, om Rochus
festen, om Krubbframställningar
och götiska kapell, hans härliga
förklaring av de sju heliga sakra
menten, allt detta visar, vilket värde
den store skalden satte på katolsk
tro och kultur.
Klopstock säger uttryckligen, att
han så författat sitt stora epos )) Mes
sias )> , att icke ett enda ord skulle stöta
katolikerna »på det att hans verk
icke må vara onyttigt för katoliker
na s om äro våra bröder både som
tyskar och som kristna. >) Samme
författare intygar, huru han på sin
vandring genom södra Tyskland bli
vit förtjust över dern1 där brukliga
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hälsningen:
» Lovad vare Jesus
Kristus ! »
Protestanterna ställa sig s å gärna
avböjrmde gentemot vördandet av
Maria, Kristi moder ; men i nyare ti
der, då man på allt sätt söker efter
nya upplivningsmedel av det reli
giösa livet i protestamtismen, frågar
man sig » Vad saknar den evangeli
ska kyrkan? » - och den prot. pa
storn Jungnickel svarar helt enkelt:
» Den protestantiska kyrkan ·saknar
modern; vi måste återhämta Mo
dern Maria! » Denna längta'll! ,efter
Maria finner knappt något ,skönare
uttryck, än i den enkla dikten av doo
unge skalden Novalis ( 1772-1801 )
pseudonym för friherre Friedrich
Leopold von Hardenberg varav v1
återgiva två verser:
»Ich sehe Dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgeclriickt;
Doch Keins von allen kann Dich schilclern,
Wie meine Seele Dich erblickt.
Ich weiss nur , dass cler Welt Getiimmel ,
Seitdem mir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar siisser Himmel
Mir ewig im Gemiite steht . . . » ·

Schillers stora tragedi »Maria
Stuart» är så alltigenom katolsk, att
ingen mindre än Richard W ag
ner kallar den » ett förhärligande av
det katolska dogmat» . Den katolska
drottningen kommer på scenen med
krucifixet i handen ; hon står lik
som ett helgon och en martyr vis-a
vis sin protestantiska hycklande
motstån
1 derska ; allt jordiskt ligger
henne fjärran; det enda hon längtar
efter är » kyrkans tröst och sakra
mentens välgärning " ; i kyrkans tro
vill hon dö :
»Die Kirche ist',s , die heilige, clie hohe,
Die zum Himmel nur die Leiter baut ;
Die allgemeine, clie Katholische· heisst sie ;
D enn nur der Glaube aller stärkt den
Glauben;
vVo Tausencle anbeten uncl verehren,
Da wircl die Glut zur Flamme, und
befliigelt
Schwingt sich der Geist in alle Himmel auf.
Ach, die Begliickten, clie clas froh geteilte
Gebet versammelt in dem Hans cles Herrn !

Geschmiickt ist der Altar , die Kerzen
leuchten,
Die Glocke tönt, cler Weihrauch ist gestreut,
Der Priester steht im reinen Messgewancl,
Er fasst den Kelch, er segnet ihn, er kiindet
Das hohe Wuncler der Verwancllung an,
Und niederstiirzt dem g11genwärtigen Gott
Das gläubig iiherzeugte Volk . . . »

I sann.ung! - Schiller ser i det
heliga mässoffret något mer än blott
och »rökelse» och
»ceremonh
» mumlad bön! "
Kristenhetens splittring är ju ett
beklagansvärt faktum ; och om Kris
tus och apostlarna icke hade förut
sett och förutsagt densamma, då
kunde vi med skäl betvivla, att Kri
sti och apostlarnas verk varit av
Gud. Men i trots av denna förut
sedda splittring har samme kristendomens grundläggare förutsagt : » det
skall varda en hjord och en herde» ;
och i sin översteprästerliga bön hat
han enträget hett sin himmelske Fa
der: » att alla må vara ett» , och tillagt
»helga dem i s, anningen! » - Enhe
tens band skall vara sanningen. Vi se kristenheten delad i två delar,
som båda, - låtom oss antaga det,
- ärligt söka att åstadkomma den°
na enhet i sanningen. Huru, är det
möjligt, om icke den ena giver efter
för den andra? endera måste uppgi
va sin mening i de delar, som omöj
ligt kunna för·enas me_d varandra.
På den, ena sidan hava vi katolicis
men : ,,,en förträfflig organisation av
en enhetligt sluten Kyrka med sina
präster, inrättningar och förenin
gar» (Prof. Martin Rode . . . ) ; på
den andra sidan protestantismen
med hundratals olika sekter, med de
mest motsägande meningar om Gud,
om Kristus, om Kyrkan, om himme
len oc_h helvetet, utan ett enda posi
tivt enhetsmoment, om icke den ne
gativa motsatsen till katolska Kyr
kan. Skola nu katolikerna övergi
va sin läras och disciplins 1900-åri
ga unde1·bara enhet? eller de mot
satta parterna sitt meningarnas i
schismens och protestantismens ur
sprung rotade virrvarr ?! Ettdera
måste ske, om det skall varda någon
enhet i sanningen; en av parterna

20
måste företaga en kopernikansk för
ändring av sina omdömen; en av
oss måste bortlägga sin okunnighet:
antingen katolicismen sin okunnig
het om protestantismen, eller prote
stantismen sin okunnighet om kato
licismen. På katolicismens sida rå
der ingen okunnighet om protestan
tismen ; ty ingen människa kan över
huvud visa oss en enda positiv. en
hetsmening i den protestantiska

världen i de religiösa frågor, som
avvika från katolska Kyrkans lära:
»quot capita tot s ensus >> : så många
huvud, lika många meningar! Men på protestantiskt håll klaga
protestantismens ledande män om
»horribel, himmelsskriande» okun
nighet angående katolicismens be
stämda, klara lära! - Huru länge
ännu!
F. B o r k a.

rån Credos torn
Vårt norska broderorgan Sankt

Olav utkommer sedan nyåret 1924 i

alldeles ny dräkt. P å dess gula om
slag ses nu en symlJolisk fågel för
hoppningsfullt blicka mot solupp
gången, omgiven av eldslågor och
slingor med fornnordisk typ. Inuti
är tidningen numera rikt illustr,erad
och har på sitt omslags ,sista sida en
förteckning på norsk katolsk littera
tur. Sankt Olavs innehåll är nu lik
som förut omväxlande och aktuellt.
Också våra svenska katoliker kunde
hava mycken nytta och glädje av
Sankt Olav, som ägnar svenska reli
giösa förhållanden en intresserad
och vaken uppmärksamhet. Som

bekant ha vi icke någon alltför rik
katolsk litteratur häruppe i de skan
dinaviska länderna. Det gäller att
med tacksam erkänsla draga nytta
av det vi äga i den vägen.
Pater Joseph Q uelen, som under
flera år varit verksam i Randers,
har nyligen lämnat detta sitt v, erk
samhetsfält för att övertaga platsen
som kyrkoherde i J oudes, biskops
dömet Autun, i Frankrike. Ungefär
samtidigt har den belgiske pater
Ludvig de Vos , som förflutna hös
ten blivit prästvigd av biskop Brerns
i sitt hemland, anlänt till Köpen
hamn, där han fått anställning vid
Sankt Ansgars Kirke.
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Vid ,ett k onsistorium den 20 de
cember 1923 hava utnämnts två nya
kardinaler: Evaristus Lucidi och
Aurelius Galli. I sitt tal till kardi
nalema vid detta högtidliga tillfälle
berörde den Helige Fadern det nu
rådande världsläget. Trots otaliga
svårigheter funnos dock ljusglimtar.
Särskilt uttalade Påven sin glädje
över de eukaristiska kongresserna i
Paris och Genua, över jubileerna för
den helige Thomas och den helige
Josafat och slutligen: över den span
ske konung,erts besök i Vatikanen,
. vilket framhölls som ett vackert
exempel på tro och vördnad mot
den Heliga Stolen.
En intresserad iakttagare har
knappast kunnat annat äJn undra
över varför det planerade konkor
datet mellan den Heliga Stolen och
Frankrike ha1' råkat i långdrag.
Från initierat håll påstås, att det
första förslaget till ett lagligt ord
nande av Kyrka,ns intressen i Frank
rike särskilt har stött på ett envist
motstånd från prästerskapets sida,
som menar, att man under nu rå
dande förhållanden har rätt att vän
ta sig en mycket gynnsammare lös
ning av denna segslitna fråga. Sär
skilt anser oppositionen, att detta
första konkordat(örslag endast på
ett otillfredsställande sätt värnar
den kyrkliga äganderätten i Frank
rike. Bland de högre katolska dig
nitärer, som anses avgjort kritiska
mot ett omedelbart antagande av
konkordatet, nämnas kardinalärke
biskoparna av Reims och Bordeaux,
men också deras höge ämbetsbro
der av Lyon, Frankrikes primas,
ställer sig misstroget avvaktande.
Däremot anses såväl. den påvlige
nuntien för Frankrike som kardinal
ärkebiskopen av Paris mera gynn
samt stämda för en snart inträdande
lagbundenhet i Kyrkans ställning till
den franska staten, alldeles. ibortsett
från om det hittills framkomna för. slaget kan anses mer eller mindre
bristfälligt. De franska kyrkoher
darnas ställning till denna aktuella
fråga kan utan överdrift betecknas
som beundransvärd. Fastän de rent
personligen måste lida mycket under

nu rådande osäkerhetsförhållanden,
vilja de i allmänhet hellre uthärda
ännu en tid, tills Kyrkans rättsliga
ställning till staten kan ordnas ge
nom ett nytt förslag, som är mera
gynnsamt för religionens framtid i
det på kyrkliga minnen och kyrk
ligt offersinne så rika Frnnkrike.
En sund reaktion har på de sista
åren mer och mer blivit märkbar i
den Tjeckoslovakiska Republiken.
Vid de kommunala val som under
föregående höst ägt rumi landet har
det katolska partiet åter gjort en
vacker framstöt, som skänkt det ab
solut majoritet i Mähren .och place
rat det främst bland aila partierna i
Böhmen och Slovakien. Endast i
några av de ,största industristäderna
Prag och Pilsen ha de socialistiska
grupperna lyckats bibehålla den ma
joritetsställning, som de vunno ge
nom valen 1919. Inalles ha katoli
k,erna ökat sin väljarsiffra med
icke mindre än 800,000 sedan före
gående val. Ensamt i Slovakien ha
de vunnit omkring 130,000 nya
röster. Dessa det religions- och
,samhällsbevarande partiets förvå
nande framgångar i dessa oroliga
trakter förklaras ej minst av de upp�
rörande övergrepp mot de katolska
traditionerna, vartill upplösningens
förkämpar gjorde sig skyldiga under
tiden närmast efter autonomiförklaring-e n 1918.
Ärkebiskopen av O lmiitz Mgr. Sto
jan, de mähriska katolikemas pri
mas, ha:r nyligen avgått med döden.
Han var allmänt avhållen av folket
och särskilt bekant för sina strä
vanden att återvinna den grekiskt
schismatiska kyrkan för föreningen
med Rom. Som en symbol på det
nyvaknade intrnsset för de gamla
katolska ·minnena i Tjeckoslovakien
betecknas det grandiosa förslaget att
till minnesåret för den helige Ven
ceslaus' martyrdöd helt avsluta byg
gandet av katedralen i Prag. Denna
är liksom så många av våra stora
medeltida domkyrkor uppbyggd un
der århundraden och har sedan ge
nomgått skiftande öden. För att
energiskt kunna fullfölja färdigbyg
gandet har man beslutat att stänga
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domkyrkan under tre år. Det beräk
nas, att detta imposanta byggnadsfö
retag kommer att kosta icke mindre
än 15 millioner tjeckiska kronor,
men man förlitar sig på de tjeckiska
katolikernas kyrkliga offervilja.
Också för Oss olärda kan det vara
intressant att höra vad en verkligt
lärd ma,n kan ,skriva om den katol
ska Kyrkans vördande av den Heli
ga Jungfrun. Visserligen händer det
ej sällan att vi få en framställning
av densamma från utomstående,
som ingen katolik i världen någon
sin har drömt om. Men nog blicka
vi in i förut » oanade rymder» , då vi
läsa vad professor Eduard Meyer
har att säga oss om Marias ställning
inom den katolska teologin. Denne
lärde man är en av de förnämsta
lärarna vid Berlins förnäma univer
sitet och har på grund av sina ve
tenskapliga förtjänster utnämnts till
hedersdQ__ktor vid universiteten i Oxford, St. Andrews och Freiburg i Br.
Särskilt är han bekant som foi·skare
i antikens historia. På sista tiden
har han också börjat utgiva ,ett stort
anlagt verk om » Ursprung u,nd An
fänge des Christentums» . Häri står
att läsa i Bd I s. 79-81 : »I medel
punkten för den katolska folkreli
gionen står som huvudgud Maria,
den stora gudamodern, som behär
skar världen. . . . Alla andra guda
makter äro henne underordnade ;
den officielle överguden, Gud Fader,
himmelsguden, stäHes alldeles i
bakgrunden och även Guden Kris
tus, Kyrkolärans övergud, kommer
långt bakom henne . . . I själva ver
ket är det den gamla gudamodern,
som i Maria åter har valmat till fullt
liv. Ja, man kan säga, att med hen
ne den mindre-asiatiska religionen
har erövrat världen. Allt väsentligt
har hon gemensamt med Mindre
Asiens stora gudinna, (Denna var en
s. k. fruktbarhetsgudinna, en för
kroppsling av de i naturen verksam
ma vår- och sommarkrafterna. Cre
dos · anm. ) Marias dominerande
ställning är så väldig, att hon icke
endast är upptagen i Kyrkans böne
forniulär som den !behärskande ge-

stalten. Nej, den romerska Kyrkan
har t. o. m. upptagit hennes gudom
liga födels ,e bland sina1 trossatser. »
Som man väl kan först å har denna
lärda dogmatiska framställning in
om hela den katolska världen väckt
den största förvåning och den har
t. o. m. blivit hedrad med ett utför
ligt omnämnande i själva » Osserva
tore Romano» , som icke synes minst
förundrad över dessa de nyaste upp
lysningarna om » den romerska Kyr
kans,, åtgörandenr.
Om det infödda p1·äste1·skapet i
våra katolska missionsländer inne�
håller »Bayerischer Kurier» (20 dec.
1923 ) åtskilliga intressanta upplys
ningar. Hitre Indien med Ceylon
har icke mindre än 1960 infödda
präster, de flesta i landets sydligaste
delar, där mis,sionen av ålder varit
mest blomstrande. I Bortre Indien
räknas 950 infödda präster; det fin
nes t. o. m. delar av Tonking, där
det räknas en präst på 1,000 krist
na, samma proportion som i våra
bästa katolska länder. Kina har
1 ,030 infödda präs, ter för sina 2 mil
lioner katoliker, medan 33 koreaner
och 40 japaneser uppnått det katol
ska prästämbetets höga värdighet.
På Filippinerna arbeta 812 infödda
pi·äster, en relativt låg siffra, då man
betänker att denna ögrupps hela be
follming är till största delen omvänd
till den katolska kristendomen. P å
Söderhavsöarna finnas blott 8 papi
·stiska präster, vilket av kännare an
ses som ett tillfredsställande antal,
då dess befolkning står på ett lågt
kulturstadium. Afrikamissionen har
lyckats utbilda ej mindre än 60 ne
gerpräster, vartill komma ytterliga
re 200 infödda presbyteri på de afri
kanska öarna och i de unerade kyr
korna. lrr summa arbeta nu om
kring 5,100 infödda prästei· ute på
de olika missionsfälten. Antalet in
födda biskopar är naturligen mycket
mindre. Endast några filippinos,
de fyra syro-malalb ariska biskopar- '
na i Indien och den nyvalde bisko
pen av Tutikorin ibilda den första
kärnan till ett framtida episkopat av
världens alla raser och tungomål.
0
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DEN BLINDA KVINNAN FRAN
KYRö *
Vägen är lång, vägen är lång
Från Kyrö till !yousis och helgonets
grav.
Tung och lång är min pilgrimsgång,
Tyngre det kors som Herren mig gav.
Men när ändacl är den mödsamma
färd
' .
Skall jag se m.ina bam och Gu·ds strå
lande värld,
Ty Sankt Hemik lir 1iläktig och hör
våra böner,
Mina och edra, I fyra små söner!
Vägen är lång, vägen är lång,
I kära små söner, och stor är vår
nöd.
Sången tystnar väl månfl(en gång,
Bönen förstummas som trosvarm
ljöd.
Men Sankt
Henrik
ser
från Guds
.
himmel ner .
Till en sörjande moder och Herren
han ber
A.tt min längtan och suckan i glädje
må vändas,
Ljuset, som slocknade, åter tändas.

* Bland underverken efter S : t Henriks,
Finlands apostel, död berättas även om en
blind kvinna från Kyrö, som återfick sin
syn, då hon lovade att varje år vallfärda till
helgonets grav i Nousis.

Vägen är lång, vägen är lång
Från jordlivets sorger till himmelens
fred,
Full av faror vår pz'lgrimsgång,
Blinda vi gå den okända led.
Men den längsta natt skall en gång
förgd,
Och när slutligen framme vid målet
vi stå
Få vi nedlägga staven i fadershuset,
Dväljas för evigt i paradisljuset.
K a r i n A n t e l l.
DET FÖRSTA ORDET.
{Av Moder Ma r y S a 1 o m e. )
På Jungfru Marias trolovnings
fest, den 23 januari, föddes år 1585
ett 'barn, vars fader var herre till
Newby Hall,, Mulwith och Giv.en�
dale. Han var katolik och kallades
av kättare för » rekusant» . Han kun
de icke gå i kyrkarru, emedan man
hade tagit bort vår Herre från taber
naklet och Hans präster från altare
na och Hans ord ifrån folkets hjär
ta. Marmaduke W ard ådömdes
därför höga böter och betalade dem,
men han höll sig !borta från irrlä
rarne. Det lilla barnet, som föddes
åt Marmaduke, kristnades Joan (=
Johanna), men blev senare känt un-
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der sitt konfirmationsnamn Mary
(= Maria) . Hon var ett fromt barn,
och det första ord hon uttalade var
Guds heliga namn. En dag när hon
j ust be�:nte lära sig gå och kunde
taga ,sig fram med tillhjälp av sto
larnm, var hon nära att falla nedför
trappan. Hennes nior, som befann
sig i närheten, ropade i sin förskräc
kelse » Jesus, rädda mitt barn ! » Och
den lilla vände sig om och sade » Je
sus » ! Det räckte länge, innan hon
talade ett arnnat ord.
Sedan när Mary var mycket äldl'e
föll hon en gång och stötte ,sig så
hårt att hon . bedövades. Men hon
mindes .efteråt att hon då tänkt att
om hon bara kunde få fram ordet
» .Jesus » , så skulle allt bli bra. Med
mycken möda lyckades hon således
säga » Jesus » , och alla plågor för
,svunno och hon kom till fullt med
vetande igen. · Intill hennes levnads
slut fanns det för henne intet ljuva
re ord, intet llflllll1 som hon älskade
hälften så mycket som det heliga
namnet Jesus. Sina brev började
o�h slutade hon med » Jesus » ; hon
välsignade med detta heliga namn
och hon åberopade det städse. Hon
dog, trenne gånger uttalande det
samm:a.
När Mary var omkring tio år gam
mal utbröt en förskräcklig eldsvåda
på Mulwith. Hennes far var så upp
tagen av ledandet av sina mäns
släclmingsförsök att han icke märk
te att tre av hans barn saknades.
Men när han frågade efter dem och
erfor att de saknades störtade han
in i det !brinnande huset och anträf
fade dem där alla tre, Mary jäh1te en
systei· och en tbror, bedjande rosen
kransen med den djupaste andakt.
Mary förklarade att hon nog visste
att huset ,stod i lågor, men att hon
trodde att den heliga Jungfrun aldrig
skulle tillåta att de alla blevo inne
brända, emedan det var en hennes
högtider ; och därför hade hon nöjt
sig med att läsa sin rosenkrans.
Mary älskade sin far lidelsefullt,
och han var även en man s01n var
värd att älskas. Vi hava i behåll
följande beskrivning på honom :
>> Han var känd i trakten för sitt ut-

omordentligt tilldragande yttre, sitt
milda och vackra ansikte, sin verk
samhetslust, de ridderliga övningar
vari han var en mästare och fram
för allt för sitt mod och sin stånd
aktighet i den katol,ska tron, för sin
stora barmhärtighet mot de fattiga,
vilka aldrig ens under de svåraste år
bortvisades från hans dön', utan er
höllo sextio, åttio, shtndom ända till
hundra personer om dagen stora all
mosor av honom ; och därtill var
han ännu känd för sin tapperhet och
sin trofasthet mot sina vänner. »
Detta var ju en far som i allt var
förtjänt av att beundras, och Mary
skulle ha gjort vad som helst, hellre
än att hon förtörnat honom.
En dag när hon vai· mycket liten
befann sig Mary i det rum där hennes
far satt och skrev. Hon och en an
nan liten flicka lekte med varandra.
Kamraten uttalade en svordom .
:Mary förskräcktes. Hon vis·ste att
det fanns ingenting som hennes far
avslu, dde så mycket som fula ord.
Och för att giva uttryck åt sin fasa
upprepade hon ordet med hög · röst.
Stackars lilla Mary ! Hennes far
hörde vad hon sade, men han visste
1cke att det endast vai: ett upprepan
de av vad en annan sagt. Tvärt
emot sina principer gick han rakt
fram till det uppskrämda barnet och
t1Zktacle henne strax på stället. » Ef
teråt hörde han på mig » , berättar
hon vemodigt. Det särskilda beto
nande av ordet tuktade gör det
omöjligt att misstaga sig om arten
av det straff som tilldelades henne,
isynnerhet som vi veta att det icke
just sparades på riset i den tidens
barnkamrar.
Kanske gläder det er att höra att
Mary vVard som barn ingalunga var
fullkomlig. Hon hade ·sina fel precis
som ni. Hon tyckte om att lbli upp 
märksammad, hon tyckte o m be
röm, hon var vidskeplig. lVlen huru
bekämpade hon icke dessa fel ! För
att övervinna sin veklighet bruka
de hon, taga ett ämbar vatten och
skura hela den stenlagda gården.
» Hon tvättade kläder, diskade, slrn
rade golv och matade hönsen. » Och
allt detta i släktingars hus, där hen-

2 DUeS Ställning lätt kuncie ha blivit
misstydd. Mary var ett vackert barn.
En gammal biografiförfattare säger
om henne : » Henrnes drag voro säll
synt fina, hennes uttryck änglalikt
och hennes blygsamhet täck och vin
nande. »
.Men Man Wards levnadsbeskriv
ning bleve för lång för dessa spalter.
Man bör läsa den och se huru hon
växte upp och grundade en stor,
andlig orden, som utbrett sig över
hela världen; huru hon dog i när
heten av det gamla Bar-klostret i
York, där hennes andliga barn, ar
betat under mer än två århundra
den, fortsättande det hon påbörjade
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under sitt liv :____:_ att uppfostra barn
till att känna, älska och tjäna Gud.
Hon var en moder som alla barn
skulle ha älskat, och, om Gud så
vill, komma ni en dag att älska hen
ne. Hon var alltid strålande glad.
Hon kunde icke lida dystra ansik
ten. » Var glad ! » brukade hon säga ;
» i dessa tider» (mycket bistra tider
för henrne) )) är· munterhet, näst Guds
nåd, det bästa. )) )) Tre ting älskar
jag )) , brukade hon även säga : )) unga
människor som äro gudfruktiga,
gamla som äro tåliga och sjuka som
äro glada)) . Ännu när hon var dö
ende, prisade och tackade Mary Gud
med fröjd.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR
GÖTEBORG.

Sank t Sigfrids Gille avhöll sin julfest
Trettondeda:g, Jul i lokal i Gamla Högsko
lan. I den större salen ståtade tvenne
granar, rikligt behängda med den traditio
nella julgransgrannlåten. I det mindre
rummet stodo pyntade kaffebord med
många tända ljus, som lyste julslämning
ö,·er det hela. De deltagande, som upp
gingo till ett 100-tal - däribland 20 barn
- roade sig med dans och jullekar allt
till god och rikligi musik. S tämningen för
höjdes y tterligare genom sången, som
några av Gillets kvinnliga medlemmar för
detta tillfälle hade inövat. Naturligtvis
kom också sen t omsider den av barnen ef
terlängtade jultomten och u tdelade sina
gotte-påsar. Så fanns d e t också tombola
med lotter ,för 1 till 99 öre. Där ådagalade
deltagarna en ivrig optimism, vilket vål
l ade kassören ett omväxlande arbete. De
kvinnliga fes tkommitterade hade även an
ordnat buffe samt the-supe och skötte själ
va även serveringen. Julfesten fick härige
nom - en särskild hemtrevnad över sig och
alla deltagarna kunde säga, alt den var väl
lyckad och angenäm.
E. T.

REVISORER.

Hans Högvördighet Biskopen har upp
dragit å t Pastor A. Meyer, Herr Teod.
Kellner och Fröken Gerda Håkansson a t t
revidera Credos, Katolsk Tidskrift, räken
skaper för år 1923, samt åt Kyrkoherde S .
Nordmark och Grosshandlare G. Furu
ström alt revidera S : t Ansgars sals före
läsningsnänrnds räkenskaper för samma
tid .

CREDOS FOND.
Transport 9,076: 30 : G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10: A. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
20: Till den Heliga Jungfruns ära . .
25: Fru Edith Sundström . . . . . . . . . .
Summa kronor 9,161 : CONCOBDIA CATHOLICA

återupptager torsdagen den 24 januari kl.
�� 8 e. m. sina vanliga torsdagsmöten.
Allmänt sammanträde hålles onsdagen
den 30 januari kl. halv 8 e. m. precis i före
ningslokalen Biblioteksgatan 29, varvid
styrelse- och revisionsberättelserna för 1923
föredragas samt val av styrelse för arbets
året 1924 äger rum.
Sammanträdet torsdagen den 31 jmrnari
inställes.

JA N U A R I
1,

. 2.
3.

4.
6.

5.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jesu omskäTisdag. Nyårsdagen.
relse.
Onsdag. Jesu heliga namns fest .
Torsdag. Oktavdag av St. Johannes
Ev.
Fredag. Oktavdag av Menlösa barns
dag. (Jesu hjärtas fredag.)
Lördag. Vigildag till Trettondagen.
Epiphania.
Söndag, Trettondagen.
Heliga tre konungars dag.
Måndag. Dag inom Trettondagsok
taven.
(Hans Högv. Biskopens konsekra
tionsdag ) .
Ti s d a g .
·
O nsd ag ·
d agar mom
1're ttonI
Torsdag
dagsoktaven.
Fredag.
Lördag. Den heliga Familjens fest.
Söndag, Oktavdagen av Trettondagen.
Måndag St. Hilarins. Bisk. Kyrko
lärare.

Vi indela de liturgiska böckerna i av
seende på tiden för deras tillkomst i
antetridentinska eller sådana före Triden
tinska kyrkomötet och sådana som till
kommit efter, (reformerade liturgiska böc
ker.) - De utgöra naturligtvis de viktiga
ste källor vid studierna ay Kyrkans liturgi.
(Viktiga liturgiska källor äro natur
ligtvis även samlingarna av Ritus-congrega
tionernas dekret och förordningar, men
falla dessa ej under vad vi i egentlig me
ning kalla liturgiska böcker.)
Från de tre första århundradena finnas
tyvärr inga liturgiska böcker eller doku
ment i behåll eller andra skriftliga läm
ningar, som tala om dylika böcker. --·
Men några äldre skriftställare påstå att
likväl på andra århundradet, ja redan i
slutet av första, den kristna liturgin fun
nits nerskriven och sammanfattad i böc
ker, vilket ju ej förefaller otroligt, då
vi besinna nödvändigheten av en enhetlig
liturgi i den unga l{yrkan, vilken enhetlig
het omöjligt kunnat bevaras utan skriv
na liturgiska anvisningar. Ett annat be
vis taga vi härför ur själva Iiturgiens rika
material och omfattning, som skulle ha
gjort ett muntligt bevarande och ett red-

15.
16.
1 7.

18.

19.

20,
21.
22.
23.

24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.

Tisdag. St. Paulus. Eremit.
Onsdag. St. Marcellus, Påve Martyr.
Torsdag. St. Antonius, Abbot.
Fredag. Gathedra S :ti Petri i Rom.
Lördag. St. Henrik. Biskop Martyr.
(Finlands skyddshelgon.)
Söndag. Andra efter Trettondagen.
Måndag. St. Agnes Jungfru. Martyr.
Tisdag. St. Vincentius och Anasta
sius. Martyrer.
Onsdag. St. Raymundus · de Pennafort. Bek.
Torsdag. St. Timotheus. Bisk. Ma�t.
Fredag. St. Pauli omvändelse.
Tredje efter Trettondagen.
Söndag,
Måndag. St. Agnes Jungfru. Martyr.
Tisdag. St. Franci �cus de Sales. Bis
kop. Kyrkolärare.
Onsdag. St. Martina. Jungfru. Martyr.
Torsdag. St. Petrus Nolascus. B e
kännare.

terande ur minnet alldeles · otänkbart eller
omöjligt.
De äldsta liturgiska ,böcker, när det gäl
ler den västerländska liturgin, som utgöra
början för vad vi nu kalla Missale och som
vi äga kännedom om äro d-e s. k. romer
ska sakramentarierna. De äro till antalet
tre. Sacramentarium Leonianum. Nam
net har det av den, som upptäckte
detsamma i Verona 1735 Josef Bianchini,
som tillskrev det påven Leo den Store
( död 461 ) . Enligt Muratoris forskningar
utgöres det emellertid av ,en privatsam
ling av liturgiska formulär, som tillkom
mit först efter Leos och Gelasius' tid (tro 
ligtvis under Felix III 483-492) och ej
varit bestämda till kyrkligt bruk och
alltså egentligen ej förtjänar namnet
sa>kramentariuin i betydelsen av officiell Ji.
turgisk bok. - Däremot är Sakramenta
rium Gelasianum en sådan officiell bok
för den romerska Kyrkan. D,et har sitt
namn efter påven Gelasius I (492-495) .
Det var e n lång tid spårlöst försvunnet till
dess det återfanns av Morinus, och utgavs i
Rom av kardinal Thomasius ( 1 680) . -

Linkoln Bloms B oktryckeri, S tockholm 192•J .

S . N.-k.

Äldre årgångar
av

CREDO, KATOL.S K TIDSKRIFT
fi n n a s ä n n u a t t t i l l g å fr å n

Cr e dos Exp edit i o n, Gö tg a ta n 4 6, S to c k h o l m
För suensk allmänhet är den katolska litteratul'en au flere olika skäl
svåråtkomlig. En värdefull, ja, nästan oumbärlig hjälp för moderna
svenskar, som söka saklig . och 1·iktig upplysning om katolska förhållan
den, erbjuder C R ED O, [( A T O L S I( T I D S I( R I F T.

Detta Suedges enda katolska pressorgan lämnar en värdefull oclt
allsidig upplysning om den katolska l(yrkan s å d a n h o n u e r k l i g e n
ä r. Vackra oclz värdefulla stycken 111' kyrkofädernas oclz de klassislw
katolska författarnas skrifte1·, moderna framställningar au l(yrkans
lära och praxis, regelbundet återkommande översikter au katolsk uerlr.- ·
samlzet i alla jordens länder söka i förening skänka läsaren klarhet
i frågan: » V a d ä r k a t o l i c i s m e n? »

F ö R V A R J E K A T O L S K T H E ,Ml

J, G. H u b e r s

pred1k
�

�

Il l ll

D e n na värdefulla b o k
fin n e s att t i llgå genom
C r e d o s E x p e diti on, G ö t�
g a t a n 4 6, S t o c k h o l m .

P r i s i n b. Kr. 1, 5 0.

gar

E n t ren t ill B i rgitta h e m m e t i Dj u rs h o lm.

S : t a B i r g i t t a s Vi I o h e m,
B U R E V A G E N
D j u r s h o I m;
(Station Framnäsviken)

1 2,
....

Mottager till inackordering Damer
(även barn) för längre eller kortare
tid. Ljusa, varma rum med alla
bekvämligheter. Härligaste utsikt
över Framnäs:viken_. , Stor park. Ut:::
märkta tillfällen till sport och
promenader. Kapell
i huset.

När m a r e upp lys n in g a r lä m n a s åv Birgitta•
sys t r a r n a s k r iftlig e n eller p r t e lefo n
D j u r sh o l m 7 8 5.

