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BONAVENTURAS BETRAKTELSER
ÖVER KRISTI LEVERNE.
KAP. 11.
Den tiden då Jesus var tolv år for
han upp till Jerusalem med sin Mo
der och sin Fosterfader, efter som
sedvänjan var i judarnas högtid som
varade i åtta dagar. Alltså ser du
att också pilten Jesus nu bemödade
sig och for lång väg för att hedra sin
himmelske Fader i högtiden, ty allra
störst är kärleken mellan Fadern
och Sonen. Ännu beskar·e plåga och
bittral'e hjärtans värk kände han av
Gud Faders vanheder, då han såg
många synder begås, än han förnam
hugnad av qen heder som de visade
Herren i det yttre och uppenbara
högtidsglammet·. Och nu står han,
lagens Herre, och håller lagen lik
som en annan fattig människa.
Då nu högtiden var över och hans
Moder och Fosterfader farit dädan,
blev han kvar i Jerusalem. Giv nu
noga akt på allt som här säges och
föreställ dig, att du själv är närva
rande där, ty Maria är mycket gude
lig och gagnelig. Nu skall du v·eta
att Nasareth där vår Herre bodde
och Jerusalem äro skilda åt av fyra

och sjuttio mil. Men då Vår Fru och
Josef foro från Jerusalem, gingo icke
båda samma väg. På kvällen då bå
da kommo till den plats där dagsle
den slutade, där de också skulle ta
ga härberge, fick hon s·e Josef men
icke pilten Jesus, som hon tänkte
skulle hava följt honom. Hon spör
jer då var pilten Jesus är. Han sva
rar: »Icke vet jag det, ty han följde
icke n1ced mig. » Då fickhon en myc
ket stor sorg och vart illa: vid sig och
sade med gråtande ögon: »Icke heller
kom han med mig. Jag ser väl, att
jag icke väl vårdat min son.» Och
hon gick genast åstad och letade ef
ter honom samma kväll ur hus i
hus det mesta hon förmådde. Och
hon sade till alla som hon mötte:
»Sågen I icke min son, eller I, haven
I sett min son?» Och knappast viss
te hon till sig av längtans förtärande
brand. Den gamle mannen Josef
följde henlll'e med stor gråt och ve
klagan. Och då de ej kunde finna
honom den kvällen, så tänk på vil
ken ro de kunde hava den naUen all-

28
ramest modern, som älskade honom
innerligast. Och fastän hennes vän
ner tröstade henne, så lät hon sig
icke tröstas. Ty det att mista Jesus
är ingen barnlek. Betrakten henne
väl och varkunnen eder över henne
av allt hjärta, ty hennes själ är nu
i ängslan och vedermöda. Ända se
dan hon ,blivit född intill den dagen
hade hon aldrig varit i så stor sorg.
Därför skola icke vi för mycket oroa
oss då vi hava bedrövelse, då vi se
att Gud icke ens s�,onade sin Moder,
ty sorgerna låter han komma till si
na vänner, de äro hans kärleks tec
ken och det är oss gagneligt att hava
dem.
Omsider gick Vår Fru in i kam
maren till sin .bön och hon gav sig
till att gråta sägande: »O Herre Gud,
du högste, mildaste och bäste Fader,
det har täckts dig att giva mig din
Son. Men du ser att jag har förlo
rat honom och att jag icke vet var
han är. 0 Fader, giv mig honom
åter! Tag från mig denna bittra
kalk och visa mig din Son. 0 Fader,
se till mitt hjärtas bedrövelse och ej
till min försummelse, att jag har va
rit ovarsam om honom, ty utan ho
nom kan jag icke leva. 0, allrakä
raste Son, var är du, vad har väl bli
vit av dig? Eller hos vem har du
tagit härbärge? Eller har du åter
farit till din Fader i himmelrike?
Ty jag vet ju att du är Gud och Gud
Faders Son. Varför sade du ingen
ting till mig? Eller har kanske nå
gon lagt försåt för dig, ty jag vet
väl att du är född som en sann män
niska. Och förut, då Herodes letade
efter dig, for jag med dig till Egypti
land. Din Fader beskydde dig från
all vånda, min allrakäraste Son. Visa
mig var du är, min Son, så vill jag
komma till dig. Annars måste du
åter komma till mig. Handla med
mig på detta sätt, så skall det aldrig
mera hända, att jag icke väl bevarar
och granneliga beskyddar dig. Icke
gjorde jag dig väl något in.en, min
Son, att du därför skildes från mig.
0, min Son, dröj 1m icke längre att
komma till mig. Ända s·edan du föd
des var jag aldrig utan dig intill deh-,
na dag, aldrig åt jag eller sov· ufan ·

dig förrän nu, och icke vet jag hur
detta har kunnat hända. Du vet, att
mitt hopp, mitt liv och allt mitt go
da är i dig, och utan dig kan jag ej
uthärda, visa mig därför var du är
och hur· jag skall kunna finna dig.»
Med dessa och slika ord gav Modern
sig hela natten möda för sin allra
käraste Son.
Men reda111 arla på morgonen gin
go de bort från huset och letade efter
honom överallt runt omkring på alla
vägar, ty folket for dit på många vä
gar, liksom · man kan fara från en
stad till en annan på flera vägar än
en. Nästa dag gingo de och sökte
på andra vägar och sporde efter ho
nom bland deras vfunner och frän der. Och då de icke kunde finna
honom, ängslades Modern såsom den
som ej har något hopp och hon ha
de ingen lisa.
Men tredje dagen gingo de tillba
ka till Jeruslem och funno honom
där i templet sittande mitt ibland al
la lärarna. Och då hon fick se ho
nom blev hon så.glad, som om hon
åter hade vaknat till liv och föll på
knä och tackade Gud med tårade
ögon. Och då pilten Jesus fick se
sin Moder, gick han genast fram till
henne, och hon tog honom innerli
gen i sin famn och kysste honom och
lade sitt ansikte intill hans och hål
lande honom i sitt sköte vilade hon
sig sålunda en stund med honom.
Och ej förmådde hon då att tala av
kraftlöshet. Sedan sade hon dock
till honom: »Son, vi gjorde du oss·
detta? Jag och din Fosterfader ha,
va sörjande letat efter dig.» Han
svarade: » Varför sökten I mig? Ty
jag bör ju vara i det som tillhör min
Fader.» Då sade Modern till honom:
»Son, jag vill att vi åter skola kom�
ma hem till vårt hus; vill drt ej kom
ma hem med oss?,; Han svarade: i
,, J'ag vill göra' det som täckes eder.,,
Och for åter med dem till Näsareth.
Såg du '11'.u. Vår 'Frus ;,vedermöda
och bedrövelse, medari hon letade ef:.
ter sin Son? . Men vad gjbrde pilten ,
Jesus j de tre dagarna,? Följ. nogå ·
hans steg; så får, du se,' hur-. han· går:.'
till · fattiga mäns: hus, och är ,ämni
blyg att bedja: om härbärge..c · . .Oeh,
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den fattige pilten Jesus är tacksam
ntt fattigt folk vill giva honom något
att äta. Skåda honom ock jämväl
sittande. bland lärarna, med vänligt
t:mlete, .vis och värdig uppsyn, och
han· lyssna,r liksom han ej visste nå
got, fastän han vet allt, men detta
gjorde hai1 för ödmjukhets skull.
Men lärarna förundra sig och blygas
vi9- hans underligt visa svar.
Nu må du märka i det som här
har sagts_ trenne mycket märkeliga
ting. Det första är, att den som full
komligt vill tjäna Gud, han skall ic
lrn umgås med sina fränder utan fa
ra ifrån dem. Ty pilten Jesus läm
nade sinljuvaste och allrakäraste Mo
der, då han ville akta på att göra sin
Faders gärningar, och fastän de sök
te efter honom fanns han· ej ibland
vänner och fränder. Det andra är att
elen som vandrar i ett andligt lever-

ne icke skall förundra sig att han
stundom är liksom torr utan nådens
vatten. Ej må han trn sig övergiven
av Gud, ty detsamma hände jämväl
Guds :Moder. Fördenskull får han
icke bliva ljum utan han måste
granueligen spörja och leta efter ho
nom med andens outtröttliga id och
möda förblivande i helig hug och go
da gärningar och han skall åter fin
na Jesus. Det tredje är att hain icke
skall följa sitt eget sinne eller fara
efter sin egen vilja, ty då vår Herre
Jesus hade sagt att han borde akta
Faderns gärningar, vände han detta
råd och följde sin Moders vilja och·
for clädan med henne och sin Foster
fad�r och var dem undergiven och
lydig varutinnan du ock må förun
dra dig över hans ödmjukhet, om
vilken härnäst ytterligare skall förtäljas.

OM KIRKEN I DANMARK 1923.
Man har en naturlig Trang til ved
et Vejafsnit, - en srerlig Mileprel,
Toppen af en l10j Bakke eller lignen
de, - at b.live staaencle et 0jeblik og
se sig 0111. Saa vandre Tankerne til
bage til hvad godt og ondt, der har
m0dt os, hvad forn0jeligt og besvrer
ligt, man har gennemgaaet, hvad
smukt og hresligt, man har set paa
den tilbagelagte Vejstrrekning. Saa
lidt som Mileprelen amdrer Vejens
Beskaffenhed, saa lidt rend�·er Aars
skiftet Tidens Gang, men det er net-.
op saadan et Vejafsnit, hvor man
grerne bliver staaende lidt og ser sig
tilbage. Der var baade godt og ondt,
baade forn0jeligt og besvrerligt, baa
de smukt og h:,esligt paa den kathol
skes Kirkes Vej i Danmark gerinem
Aaret 1923.
Naar jeg nu skal lade Blikket glide
tilbage over det forgangne Aar, saa
er,detjkke Meningen, at jeg herrnecl
vil fors'0ge at levere et Bidrag til .
Dan
, marks Ki:rkehistorie i 1923; men
vi trenke os, at vi sidde ved Kamine11
Nytaarsaften; og saa slukke vi Lam-

pen og stirre incl i liden, og saa lade
vi Tankerne gaa over l0st og fast,
som det er h.<Bnclet i Aarets Lob, og
da navnlig over de Indtryk, som det
altsammen har efterladt i vort Hjer
te eller vort Hoved.
Den 25' Januar viedes Pater Jo.
seph Brems til Biskop i A verbode i
Belgien. Talrige Danske vare kom
ne til Stede ved den hellige Handling;
blandt andet havde katholsk Klubs
Rejsehureau arrangeret en F:celles
rejse dertil.
Det var ikke nogen let Plads Bis
kop Brems skulde gaa ind til, saa
sandt, som det aldrig er let at folg,e
i en K,<Bmpes Fodspor, navnlig ikke,
naar en l10j Alder har forlenet denne
med en fornget Vrerdighed.
Den 21 Februar d0de Sogneprres
ten ved Sand Ansgars Kirke i Ifo
benhavn, Pastor Braun.
Pastor Braun var dansk af F0d
sel, en af de forste danske Prrester
siden Refoi·rnationen, og dette ,(ar
sikkert ikke uden Indflydelse paa
det inderlige Forhold, der kdm til at
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herske mellem ham og hans Menig
hed. Det var ikke nogen Iigegyldig
Skare, der til sidste Plads fyldte
Sanct Ansgars Kirke ved hans Be
gravelse, man fik snarere Indtrykket
af B0rn, som folge en elsket Fader
til hans sidste Hvilested.
Pastor Braun var en af den Slags
sj:,eldne Mennesker, der udfylde en
stor og vanskelig Plads og forrette
et ualmindelig stort Arbedje, paa en
saadan rolig og beskeden Maade, at
man i Grunden först ret m<.Brkcr de
res enestaaende Dygtighed og Klog
skab, naar de gaa bort, naar de ikke
ere der mere. Han var en Maud
med en.alsidig Dannelse og stor Vi
clei1 og af en helligm.<.Bssig Fromhecl.
Hans sidste 0nske var, at han rriaat
te opleve elen Dag, da den nye Bi
s·kop kom til Landet, det opnaaede
hai1 · fä.ke, forst til hans Begravelse
kunde Biskoppe-1 naa at v,<.Bre til
Stede.
Den 26. Februar var vor nye Bis
kop, Monseigneur Brems, kommen
ber til Landet, men paa Grund af
Pastor Brauns D0d, maatte den offi
cielle Modtagelse udskydes, og forst
den 7. Marts fandt denne Sted ved en
h0jtidelig Afteugudstjeneste i Sanct
Ansgars Kirke.
Der var en Ting, der ved denne
Lejlighecl traadte s,IBrlig klart og ty
delig frem for os alle, og det var Incl
sigten af, hvor godt det er, at vi i
den katholske Kirke ikke kender
noget til folkevalgte Pr,<.Bster og
Biskopper, at vi ikke kender noget
til nogen Myndighed, der kommer
nede fra, men at al Myndighed for
lenes oppe fra, i sidste Instans fra
Gud selv. Det kunde jo ikke und
gaas, at der blandt kirkeinteressere
de M:,end og Kvinder, under det
lange interregnum efter Biskop v.
Euchs D0d, udpeg•edes snart den ene
og snart den anden som Efterfolger.
Mange Gange har jeg sagt til Folk,
der stredes om dette Emne » tag den
med Ro, vi faa den, vi skulle have)>
og det fik vi. Da den nye Biskop
korn, saa var der ingen, der var i
Tvivl om, at et bedre Valg kunde
den hellige Stol ikke have truffet,
men netop denne �fand var der vist

ingen af os Idoge lfons, der havde
t<.Bnkt paa. Der findes baade selvbe
staltede Kirkef,IBdr,e og Kirkem0dre,
men det er sommetider ikke saa
ilde, at de inizen Ting have at sige.
Den 14. April tildelte Hans Maje
st::et Kongen den forhenv,<.Brende
Provincialforstanderinde for Sanct
J osephss0strerne, mere Genevicve
Fortjei1tmedaillen i Guld, en Udm.<.Br
kelse, som kun er bleven: faa Ud
Jamdinge til Del.
F,or alle, som nogensinde er kom
men i Bernring med mere Genevieve,
eller i det heJ.e taget med Sanct Jo
scphss0strene, var denne Anerken
clelse af hencles og deres Arbejcle fra
allerl10jeste Sted en Kilde til udelt
Glmde. Mere Genevieve .var en af de
forste Sanct Josephss0stre, der kom
her til Landet, og det er under hen
cles Ledelse, at S0str·enes Virksom
hecl har naaet det Omfang, som den
har nu. Da S0ster Genevieve, kom
til Danmark, var der 50 Sostre het
i Landet, og da hun i 1922, paa
Grund af Alder, trak sig tilbage, tal
te Ordenen 450 Medlemmer og 26
nye Institutioner, Skoler og Hospita
ler, vare voksecle op. Endog paa Is
land naaecle hun at gruncll::egge et
Hospital og en Skole. Her er en
regte K vincles Arbejde for sygc og
tr::engencle, for B0rnenes Undervis
ning og Guds Riges Uclbredelse, ikke
for L011 og ikke for Berommelse,
men stille og beskeclent, - kun for
Guds Skyld. Herimocl blegner al
Tal e om Kvinclebev::e.gelse og Kvin
dens Ligeberettigelse; elen Slags
Kvincler, son1 hun er en af, de staa
h0jt over al D0gnets Krevl og Kappestricl, de ere udenfor Sammenlig
ningen, de ere store.
Den 25. April var en M::erkeclag
for Cistercienserinclernes lille Kloster
i Allerslev ved Leire, idet det paa
denne Dag kunde optage sin forste
N ovice, siden S0strenes Ankomst til
Danmark. Abbecl Bruno, fra Klos
teret i Hohenfurth, var selv kom
men elen lange Vej fra Checoslova
ldet, for at foretage Optagelsen. Det
var en smuk og gribende H0jticlelig
hecl da elen unge Pige, ifort en hvicl
Brucledragt, traadte frem for Alte-
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det, for at lade sig indvie til Christi
Brud.
Den 21. Juni ankom Cardinal van
Rossum, som var udsendt af Paven,
ber til Danmark. Dette Bes0g vak
te en naturlig og .berettiget Opsigt i
hele Landet; ,men ,vi.kunde ved den
ne, som ved saa mange andre Lej
ligheder, glrede os over den Velvilje
og Loyalitet, som den danske Presse,
med meget faa Undtagelser, viser os
Katholikker.
Efter at have holdt en h0jtidelig
Pontificalmesse i Sanct Ansgars Kir-

Krypten under Sanct Knuds · Kirke
er, som den smukke Kirke selv, i
Almindelighed aaben for alle og en
hver, uden at man beh0ver nogen
smrlig. Tilladelse. Da imidlertid
Cardinal van Rossum ved sit Bes0g
i Odense, som naturlig var, ogsaa
0nsk,ede at ibes0ge Krypten under
Kirken, da blev dette forhindret ved
Stiftsprovst Liitzh0ffts Indskriden.
Hvad kunde der vel ikke ske, der
som man tilstedede en saa farlig
Mand, som en romersk Cardinal Ad
gang? Havde ikke den samme Car-

Fra Bispevielsen i Averbode.

ke i K0benhavn og bes0gt flere Pro
vinsby,er, afrejste Cardinalen den 30.
Jurni til Island, der nu blev oph0jet
til et sevlstrendig Prrefectur under
Pastor M. Meulenberg.
Cardinal van Rossums Bes0g gav
Anledning til en lille fotn0jelig Epi
sode. Som 1bekendt er Kong Knud
den hellige bisat i Krypten under
Sanct Knuds Kirke i Odense. At
denne Bisrettelse g0r et smagl0st og
fors0mt Indtryk og er lidet vrerdig
for •en af Landets Konger, selv om
denne ikke havde vreret en Helgen
og Landets Skytspatron, skal jeg
kun lige nrevne i Forbigaaende.

dinal, ved Bes0get i Roskilde Dom
kirke, i Sp0g sagt til Biskop Brems,
der jo er titulrer Biskop af Roskilde,
at det maatte vrere morsomt for barn
at se sin Domkirke? Og var det
en Sp0g? Nej her var den yderste
Forsigtighed forn0den, og ned i
Krypten kom Cardinalen ikke. Nu
kan man se bort fra, at en Cardinal,
ifolge internationale Regler, er Iige�
stillet med regerende Fyrster, ens
Begreber om almindelig H0flighed
kunne vrere mere eller mindre
strämge, endslwnt der vel aldrig
vilde vrere blev,en nregtet Stiftsprovst
Li.itzh0fft Adgang til noget katholsk
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Valfartssted, selv om han var op ' Joseph Messmer, Domorganist i
traadt i fuldt Ornat ( altsaa Pibekra
Salzburg, udforte en af barn selv
ve), . man kan endvidere have for
componeret Messe.
skellige
Meninger om, hvorvidt
Da jeg .som Dreng, gik i Skole paa
Stiftsprovsten har overskredet sin
Sanct Andreas Collegium i Ordrup,
Myndighe:d eller ej, alt dette faar
var Pater Schmid forst min Pnef.ekt,
vre-re hvad det vrere vil, en Ting
- som de, der havde Opsyn med
kommer man ikke uden om; og det
Drengene kaldtes, - og senere min
er det Skrer af Komik, der hviler
Klasselrerer. Fra den Tid af bestod
over Stiftsprovstens Optrreden, der
der et Venskabsforhold imellem os,
da ogsaa blev hilst med en home
som varede hele Livet. Mange Aar
risk Latter fra nresten alle Sider
efter, da Pater Sohmid allerede var
Landet over.
Sogneprrest i Aarhus, traf jeg ham
ved et Bes0g paa Collegiet, og love
I en af Sjrellands slrnnneste Egne
med Skov og S0 og frodige Marker,
de ham, at Jeg vilde bes0ge barn i
tret ved den lille By Ringsted, hvor,
Aarhus. Da jeg nu i Sommer med
foruden den . gode Dronning Dag
min Yacht laa i Aarhus H avn, glre
mar, ogsaa den hellige Knud Lavard
dede jeg mig til at kurn:le opfylde
hviler, ligg,er Haraldsted. Her var
det snart gamle L0fte, og da det net
det, at Hertug Magnus i Aaret 1170
op var en S0ndag, jeg kom til Aar
slog sin Fretter Hertug Knud La
hus, var min forste Gang op til den
vard ihjel, og der, hvor Hertugens
smukke katholske ·Kirke, der i sin
Legeme · faldt, sprang en Kilde ud.
Tid blev bygget af Pater Sträter, og
Snart efter hans D0d rerede Folket
saa en af mine gamle Lrerere. Her
allerede Knud Lavard som en Hel
erfarede jeg da, at jeg var kommen
gen, og sener� har Kirken stadfre
for sent, nogle faa Dage for s ent,
stet Folkets Dom. Allerede i flere
netop tids nok til min gamle V ens
Aar har der vreret afholdt Valfarter
Begravelse, og heller ikke i denne
til Haraldsted. En af Dagene om
kunde jeg tag,e Del, da jeg ingen
kring Festen for den hellige Knud
S0rget0j havde med, men jeg stod
Lavards Skrinlreggelse, den 25. Ju
blandt- det talrige Publikum langs
ni, . drager en Skare af k atholske
Fortovene. Det var et prmgtigt F0l
ge. Biskoppen selv fulgte ham til
Mrend og K vinder med Korset i
Fods. Saa kom talrige Pnester, og
Spidsen, under Psalmesang og B0n,
saa Byens protestantiske Prrester, i
ad Landve}en, over Marker og
Enge og gennem Skoven, fra Ring
Ornat, og saa Folk, rige Folk og fat
sted og til .det Sted, hvor Hertugen
tige Folk, navnlig mange fattige
Folk; og saa h0rte jeg da, hvorledes
blev myrdet. F0rst var det kun en
lille Skare, men fra Aar til Aar vok
Folk rundt om mig talte om ham,
ser Pilgrimmenes Antal. Indtil i
som den gode Maud han var. » Det
Fjor har man dog vreret en Grest
var en meget afholdt Maud,, sagde
paa fremmed Grund, og det har der
en ved Siden af mig, stille hen for
for, trods al Grestfrihed vreret van sig. Ja, det var netop det han var,
skelig at g0re noget videre for en
Han var en meget afholdt Maud, og
vrerdig og stadig Udsmykning, men
jeg kan ogsaa sige Grunden, hvorfor
i Fjor er det lykkedes at erhverve
han var det. Det var for di der un Stedet ved K0b, saa at en af vort
der den udadtil ofte til�yneladende
Lands mindevrerdige Pletter er kom
haarde Skal, bankede det bedste og
men i den Kirkes Eje, hvis Hellig
varmeste Hjerte, og som Andagten
dom den er.
til Jesu helligste Hjerte var den, han
viede sine fleste Krrefter, saaledes
Den 11. Juli d0de Pater Schmid i
synes Gud at have b0nh0rt hans sta
Aarhus, kun 2 Maaneder efter, at
dige B0n » fac cor nostrum secun
hans Menighed havde fejret 50 Aars
dum cor tuum, (omdan vort Hjertc
dagen for sin Bestaaen, ved hvilken
efter Dit Hjerte }. >>
Lejlighed den 0strigske Componist
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Og hvad er der saa mere at be
rette ? Monseigneur Brems er ble
ven Command0r af Dannebrog, ef
ter forst at have faaet Ridderkorset
af den belgiske Leopoldsorden, og
han ,er flyftet ind i en Villa takket
Y,'Bre en storstilet Gave fra Direktor
Anton Petersen. Derr nye Bolig vil
danne en Y,ffi·rdigere Ramme om Bi
sk,oppens h0je Embede, •end den
gamle 3 V,':E'relsers Lejlighed_ bagved
Sanct Ansgarkirkeri, som hans For
gmngere maatte tage til Takke med.
I Fredericia har de faaet et stort
nyt Orgel med 1 ,200 Orgelpibcr og
Sakramentskirken paa N0rrcbro i
K0hen havn har faaet 2 nye Klokker.
I Hudk0ping er der bleven k0bt en
Egendom, hvori der skal indrettes
Kapel og i August Maaned nedlagde
Pastor Jensen Grundstenen til Sanct
Josephss0strenes Skole paa Frede
riksberg ; » Institut St. Jeanne d'Arc»

skal den hedde. I Nrestved, i Midt
sj,'Blland, indviedes den 15. Novem�
ber Sanct Elisabethss0strenes nye
Hospital, der nimmer 30 Senge, og
endelig 11,!Brmer Kirken i H01me, paa
Bornholm, sig stre-rkt sin Fuldendel
se, men dermed ere vi allerede kom
ne ind i det nreste Aar.
liden i Kaminen er ved at d0 hen,
og saa slaar Klokken tolv paa Taar
net, - forst kommer de surna Klok
kers sprede Slag, og saa sretter den
store Klokke langsomt og sindigt ind
med tolv rungende Slag - det gam
le Aar er til Ende.Ett år förlidit, ett annat år,
ur mörka skötet av tiden går
och mänskolivet är blott ,en gnista
i världens natt, där hon snart skall
brista.
(Zach. Topelius. )

.T o s. H o l s t e i n - L e cl r e b o r g.

UR ENGLANDS RELIGIÖSA LIV.
OXFORDRORELSEN.
IL
Några veckor efter de båda vän-
nernas återkomst till Oxford höll
Keble sin ovannämnda ryktbara pre
dikan, och vid ett möte i Hadleigh i
Suffolk beslöt en liten grupp entu
siaster, för vilka han ännu var den
ledande själen, att utbreda sina åsik
ter genom utgivande av s. k. Tracts
(traktater ). Dessa traktater voro
korta, koncisa dokument, vart och
ett belysande någon sida av de stora
katolska sanningar, som hade blivit
negligerade - dock icke motsagda
- av Englands kyrka under de se
naste 250 åren, men det var hennes
uppgift att förkunna enligt ,, trakta
rianernas,, mening. Den allra första
traktaten, skriven av Newman om
den apostoliska successionen, tilläg
nade� » hans bröder i det heliga
prästämbetet» . Det bör ihågkom
mas, att rörelsen under sin första pe
riod vände sig till de få, icke till
mängden. Det var herdarna, som

hade befunnits vara i behov av upp
lysning, ick.,e hjorden. Det var kyr
kans läroämbete, som hade blivit
förbisett och enligt traktatförfat.tar·
nas åsikt måste prästerna göra klart
för sig, att de voro sakramentsför
valtare, innan folket åter kunde bli
va katolskt (i vidsträcktaste me
ning ). Newman hade vid denna tid
blivit utnämnd till kyrkoherde vid
universitetskyrkan S :t Mary och
hans predikningar där varje vecka
blevo ett starkt stöd för traktatverk
samheten och voro ifråga om sina
verkningar efter allt att döma mera
fruktbärande än traidaterna. Ty
N ewman var en stor predikant. Re
dan hans oerhörda allvar och hans
apostoliska nitälskan skulle hava va
rit tillräckliga för att skaffa honom
g·ehör inom vida kretsar, m en då
därtill kommer hans fängslande
charm i det rent yttre framträdan
det, hans rösts skönhet, hans fullän
dade språk, som ingen engelsman
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lyckats överträffa, hans briljanta, or
ginella ämnesval, är det icke svårt
att förstå vilken oförliknelig verkan
allt detta skulle hava på ett audito
rium av unga män, lätt mottagliga
för intryck. Keble och de övriga le
darna för rörelsen blevo helt ställda
i skuggan, och för en tid fann sig
Newman, själv till sin natur så: till
bakadragen, vara det unga Oxfords
idol, som han behärskade genom sin
lysande genialitet.
Den äldre generationen i Oxford
var icke så lättvunnen. De » skrift
lärda» , vilka i detta fall utgjordes av
de ledande männen vid den gamla
universitetsstadens » colleges)) och
andra akademiska andliga, sågo med
oblida ögon sin unge kollega, som
talade med myndighet och icke så
som de. Som ett lJlndantag bland
dessa dignitärer uppträdde emeller
tid doktor Edward Bouverie Pusey,
professor i hebreiska och ,en bety
dande man vid universitetet, som ef
ter att liksom Nikodemus en tid
ha hållit sig på avstånd slutligen be
stämde sig för att förena sitt öde
med traktaternas författare, då han
bidrog till deras arbete med en djup
gående avhandling om Dopet. I den
na uttryckte han den fullt katolska
uppfattningen av detta sakrament,
och han undertecknade den dessut
om med sitt inflytelserika namn.
Pusey signerade i olikhet med de öv
riga sina traktater ; det är av den
grunden, som anhängare av den nya
rörels,en komma att kallas puseyiter,
I Oxford själv talade man mera om
newmruniter, och Newman var utom
all fråga centralfiguren i den kyrk
liga väckelsen, mer än någonsin efter
Hurrell Froudes födidiga bortgång,
vars okuvliga ande intill det sista ha
de lyst med oförminskad glans ge
nom en obotlig sjukdoms kvalfulla
mörker.
Den stränge, solide professorn i
hebreiska hade i själva verket aldrig
kunrnat vinna någonting av det per
sonliga inflytande som Newmanutan
minsta ansträngning vunnit. Men
för den anglikanska kyrkan var det
en olycka, att Pusey icke hade leda�
reskapet, ty efter fem års strävsamt
1

ar.bete, varunder Newmarn vunnit tal
rika lärjungafl och utsikterna för
den anglokatolska saken alltmera
ljusnade medan misstron mer och
mer sövde�, stod Oxfordledaren
plötsligen inför en uppenbarelse.
Medan han var sysselsatt med stu
diet arv den monofysitiska striden så berättar han i sin självbiografi
Apologia - fick han med ens ett
underligt infall : )) Tänk om den ro
merska Kyrkan i alla fall skulle ha
rätt ! )) Den nya tanken förbl,eknade
lika hastigt som den hade framma
nats. Men den blev ingalunda ut
plånad. Doktor Newmarn hade bör
jat fundera över den '.>tora frågan
om den engelska kyrkan över huvud
var en sann kyrka. Och såsnart en
katolskt orienterad man med hans
intellektuella redlighet och logiska
kraft börjat sysselsätta sig med den
frågan, så kunde det ej vara något
tvivel om hur det slutliga svaret
skulle utfalla. N ewmarn stod åter
inför den underliga synen, medan
han höll på med en artikel om aria
nerna, skriven av doktor Wiseman,
som senare blev utsedd till förste
kardinalärkebiskop av Westminster.
)) Det var en svårsmält artikel)) ,
skrev han, )) mritt första allvarliga an
fall av romersk uppfattning. Den
kom mig att få ont i magen)) . Sankt
Augustinus' ord : » Securus iudicat
orbis terrarum)) började ringa i hans
öron. Den anglikanska kyrkans
ställning blev svårare och svårare att
försvara, då han fick klart för sig
till vilken grad den saknade detta
kännetecken av apostoJi,sk renhet i
lära och praxris, som han förut hade
trott vara dess egendom, och då han
samtidigt började förstå, att de sk.,en
bara skiljaktigheterna mellan vår
tids romersk-katolska läror och den
äldsta Kyrkans lika tillfredsställan
de som behändigt kunde förklaras
med tillhjälp av den teori om dog
mens utveckling, som han själv se
nare utarbetade i detalj. Men om
också N ewman enligt egen uppgift
redanc år 1839 låg )) på sin dödsbädd
som anglikan » , så behövde han lik
som Karl Il )) orimligt lång tid för att
dö )) . Aret 1841 offentliggjordes den
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bekanta Traktat 90, i vilken han för
att lugna sitt eget och måhga lär- ·
jungars samvete försökte bevisa, att
de 39 artiklarna åtminstone tilläto en
katolsk tolkning och sålunda kunde
urnderskrivas även av katolskt sinna
de. Man måste hålla i minnet, att
på den tiden urnderskrivandet av
den anglikanska trosbekännels·en var
ett oeftergivligt villkor för var och
en som ville studera i Oxford som
·akademisk medborgare. Då alltså
denna fördömde » den roinerska lä
ran om skärselden», hävdade New
man att med dessa ord endast kras
sa och materialistiska skärseldsföre
ställningar åsyftas, och då den
brännmärker »mässoffren» som hä
diska, hedniska och vådliga, så an
såg han, att härmed endast de miss
bruk som skola ha drivits med betal
da själamässor träffas av den angli
kanska bannstrålen, Då man tager
allt detta i betraktande, var det icke
besynnerligt, att denna traktat fick
vad man i dagligt tal kallar ett
» varmt» mottagande och att den till
och med officiellt proskriberades av
elen akademiska styrelsen, som i ett
upprop, uppslaget runt omkring i
Oxford, fördömde »sådana tolk
ningsmetocler som ett försök att sammanjämka underskrivancle av artik
larna med antagandet av romersk
katolsk
villfarelse.))
Domprost
Church är sträng i sitt omdöme om
detta de akademiska auktoriteternas
steg, men rättvisrun fordrar att man
medgiver, att den stora majoriteten
av engelska folket delade deras
åskådning och att det endast var
Newmans säregna ,sinnestillstånd och
hans önskan att framhärda i sin tro,
att den anglikanska kyrkan var en
del av den katolska, som satte honom
i stånd att skriva denna traktat. De
fina distinktioner som syntes legiti
ma för en man av hans intellektuella
träning voro fullkomligt obegripliga
för den stora massan, som från den
na tid betraktade honom som den
samvetslöse anstiftaren av en ny pa
pistisk komplott. Likväl är det gan
ska underligt att en man i hög äm
bets.ställning inom anglikanska kyr
kan, som senare blev domprost av

Chester, kunde tala om · en andlig
ledare som Newman på följan:de sätt:
)) Då jag först läste Traktat 90, var
mig dess författare obekant. Men jag
sade mig då - och det upprepar jag
ännu utan att därmed viljakomma :1.t
författaren : Jag skulle inte gärna vil
ja anförtro min börs åt den traktat
författarens vård.)) Ett sådant ytt
rande visar ju endast, hur överhettad
stämningen var vid denna tidpunkt
och med vilken ingrodd misstänk
samhet man betraktade traktatför
fattarna. Man gör sig svårligen en
föreställning om vilken ångest dylika
anklagelser för oärlighet injagade
hos Newman, som alltid var en skru
pulöst sanningsälskande man och
därtill sjukligt ömtålig för männi
skornas klander.
Newmans ställning under . den
storm a,, smä_delser, som framkalla
des av Traktat 90, underlättades in
galunda av hans ,egna anhängare. De
mera försiktiga bland dem sutto in
svepta i tystnad. Men den djärvare
flygeln gick till ytterligheter. Så
exempelvis W. G. Ward, som nu bör
jade spela en betydande roll. New
man . själv nedlade sitt ämbete vid
Saint Mary's och drog sig tillbaka till
Littlemore, en by nära Oxford, där
han tillsammans med några trogna
följeslagare levde ett till hälften klos
terligt liv i bön och studier, medan
han bidade Guds ledning. Men han
blev icke lämnad ensam. Liksom
Froude hade tryckt på Keble, så
störde Ward nu Newmans lugn.
Warcl som var en hänsynslöst logisk
tänkare utan sin lärares särskilda
ömhet för de anglikanska idealen ha
de läng·e anat var Newmans långa
pilgrimsfärd sannolikt skulle sluta.
Själv kände han sig starkt dragen
till den katolska Kyrkan. Särskilt
tilltalades han av den framskjutna
roll som det övernaturlig:;i. livets
verklighet spelar i hennes teologi.
Däremot kände han sig äcklad av de
39 artiklarnas tvetydighet och med
gav att han hade undertecknat dem
)) i deras iek,e -naturliga mening )) . Det
enda som höll honom kvar inom en
gelska statskyrkan var hans seglivacle föreställning, at\ fastän denrna
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saknade alla den sanna Kyrkans ytt
re kännetecken, ·hon dock kunde be
traktas som en till hälften omed
veten utdelerska · av katolicismens
övernaturliga nådeskatter. I sin bok
» Idealet för en kristen Kyrka »
(1843 ) förklarade sig Ward som up
penbarligen betraktade Rom som
detta ideal, att han omfattade » hela
det romerska lärosystemet» på sam
ma gång som han stod kvar inom
engelska statsky'rkan.
Och han
skröt av att han hittills varken fått
mottaga någorn näpst från de kyrk
liga eller från de akademiska myn
digheterna av den anledningen.
Han skulle ej behöva vänta länge
på sina domare. På Oxfords aka
demiska: konsistoriums nästa sam
manträde blev hans bok i högtidliga
former fördömd och han själv berö
vades ej mindre högtidligt sin alrnde
miska grad och sitt akademiska
medborgarskap. Det var endast med
svårighet soin · de upprörda fäderna
kunde avhållas från att samtidigt
också uttala en liknande förkastelse
dom öv,er Traktat 90. Några dagar
därefter blev den från Canterbury
utkastade Ward upptagen av Rom.
Under tiden drabbades den tyste li
dandesmannen i Littlemore av det
ena slag,et efter det andra. Arkebi
skopen av Canterbury liksom bisko
pen av London godkände planen att
upprätta ett biskopsdöme i Jerusa
lem, i enlighet med vilken en biskop,
ena gången utnämnd av anglikaner,
andra gången av tyska lutheraner,
skulle styra en förenad engelsk-tysk
kyrka i Palestina. Med andra ord
- samma kyrka som just med ut
tryckliga ord hade fördömt » ro
mersk-katolsk villfarelse » , utsträckte
nu än en gång en vänskaplig hand
till de andliga arvtagarna av ärke
kättaren i vVittenberg. Ingen under
att den anglokatolske stridsmannens
blod kokade ! Till råga på allt blev
ungefär samtidigt också doktor Pu
sey anklagad och dömd för villolära
av Oxfords universitet med anled
ning av en mycket måttfull predikan
i anglikansk 1600-talsstil om » den
heliga Eukaristiin som en styrka för
den botfärdiga» . Dessa och andra

liknande händelser bidrogo till att
bereda Newmans själ för den överty
gelse, som blev hans, då han avslu�
tade sitt verk om » Utvecklingen» den övertygelsen att när allt kommer
omkring det endast är den romerska
Kyrkan, som uppfyUer de villkor
. s om man måste ställa på Kristi san
na Kyrka, den enda som både kan
tillfredsställa intellektet och själens
längtan och föra människan till Gud.
Den 8 oktober 1845 upptogs anglika
nismens store man; som dittills aldrig
utom i utlandet övervarit någon ka
tolsk gudstjänst ej heUer personligen
känt någon katolsk präst, vid 45 års
ålder i Kyrkan av passionistfadern
Dominic. Kort tid där, efter konver
terade också hans medbröder i Litt
le1nore, av vilka de flesta senare
även blevo hans medbröder i den
gren av St. Filip Neris oratorium,
som hain med Pius IX-s tillåtelse
grundade i England. I motsats till
kardinal 'Wisemans och Påv,ens för
väntningar följdes icke Newmans
konversion av något massuttåg ur
den engelska statskyrkan. Men i
alla fall blev den som någ0111 har
sagt » ett slag för detta samfund, ef
ter vilket det ännu raglar » , och allt
s,edan denna märkliga konversions
dag har den ständiga strömmen av
konvertiter från anglikanism till ka
tolicism aldrig upphört att flyta .
med allt ,bredare fåra.
Emellertid fortsatte Oxfordrörel
sen att utveckla sig i katolsk riktning
särskilt tack vare Kebles och Pusey'>
ansträngningar, ty dessa män stan
nade båda kvar för att efter bästa
förmåga söka laga den bresch i de
ras försvarsställning som uppkom
mit genom en medkämpes » avfall»,
vilken var större än de. Men i själva
Oxford blev det den liberala rörel
sen, ledd av Starnley, som erövrade
den följande studentgenerationen,
och denna betraktade både puseyi
ter och lågkyrkomän med samma
överlägsna hån. Skådeplatsen för
det anglokatolska arbetet förflytta
des i stället till storstäderna, där Pu
seys lärjungar omsatte hans läror i
praktiken och pekade på nya ideal
för de amglikanska andliga genom
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sitt fattiga och försakande liv och·
genom det fromma nit, varmeif 'de '
sökte bibringa folket en stor del av
våra katolska läror. Dessa rörelsens
arvtagare måste uthärda myck·en:
förföljelse både från biskoparnas · ·
och de världsliga myndigheternas si
da, innan de lyckades tillkämpa sig
en säkei· ställning.i statskyrkans råd.
. Men _de fingo också 11,iuh mödans
lön och utgöra nu en inflytelserik
anglokatolsk flyg·el inom engelska
kyrkan, en grupp, som genom sin i
ett protestantiskt samfund enastå
ende nitälskan oc'h tro i viss mån gör
bot för den likgiltighet och slöhet,
som är rådande inom de övriga par
tierna i deras kyrka. Med all sin
brist på logik kan dock · den anglo
katolska rörelsen betraktas som ett
medel att återföra England till den
gamla tron. Också de katoliker som
betrakta densamma med minsta för
ståelse måste medgiva, att den är ett
mera hoppgivande tidens tecken än
exempelvis elen modernistiska rörel
sen. Ej heller kunna de förneka, att
den stora huvudmassan av engelska
konvertiter s,eclan den tiden har kom
mit fram till sina fäders Kyrka på
högkyrklighetens väg.
Till sist några ord om Oxforclrö
relsens ledare. Keble och Pusey
<logo båda som medlemmar av den
anglikanska kyrkan, och de stora iin 
stitutionerna Keble College och Pu
sey House föreviga deras minne i det
Oxford som de älskade och tjänade
så ivrigt. Ward höll sig som ka
tolsk lekman alltid i första ledet
bland försvararna för Kyrkans in
tressen, fastän hans ungdoms » Cre
do in Newmannum» senare lämnade
rum för en ej mindre oreserverad be
undran för den store konvertiten
ärkebiskopen, kardinal Manning.
Han nämnes vid sidan av Veuillot

bland de ivrigaste förkämparna för
det vatikanska kyrkomötets bestäm
melser. Vad Newman själv beträf
far, så var hans långa levnadsbana
efter kom;ersionen världsligt sett
olycklig nästan ända fram till slutet.
Intetav' hans företag tycldes vilja
lyckas, och hans alltigenom oxfoi·.d
ska sinnelag •·. blev delvis på grund
av hans egen skuld till en början
missförstått i Rom. Samtidens lilla
skara engelska katoliker var långt
ifrån utmärkt av intellektuella fär
digheter eller vidsynt blick. New
man fann endast få bland dem, som
voro honom andligen jämnbördiga,
medan han samtidigt måste kämpa
mot allehanda fördomar och avund
sjuka i sin nya verksamhetskrets.
De smärtsamma förluster av gamla
vänner och verksamhetsområden
som hans ko1wersion medförde be
traktades dock ailtid av Newman
själv som ett intet i jämförelse med
de stora nådeskatter han fått motta
ga. . Och redan i detta li_vet blev han
också belönad; då han var sjuttionio
år gammal, satte Leo XIII Kyrkans
ins·egel på en mans förtjänster, som
sedan » bar Roms purpur med min
sta högmod, största rättvisa » . Eng
land skall aldrig förgäta honom, en
av våra största män. Redan nu små
ler hans byst från sin piedestal i Tri
nity Colleges trädgård i Oxford mot
de unga män, som vandra samn1a
vägar . som han en gång vandrade.
Och i det Brittiska Rikets väldiga hu
vudstad finna vi hans staty framför
den majestätiska kupoltäckta Orato
riekyrkan, från vars högsta gavel
spets Vår Fru med utsträckta ar
mar nedkallar himlens välsignelse
över det land där han levde och dog
i hennes Sons ' tjänst.
E cl m u n cl L a n g t o n.
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CREDOS BÖCKER
Taksigelse til Gud i Form
af et Litani ved J a k o b
0 1 r i k. Katholsk Forlag.
K0benhavn.
Första gången jag stiftade bekant
skap med denna storslagna litania.
var en mycket mörk augustikväll
1923, då författaren och jag tillsam
mans vandrade landsvägen fram
g,enom Östjyllands sydliga slättbygd.
Litanian förelåg då ännu icke i
tryck - ur minnet reciterade förfat
taren den för mig i hela dess längd.
Aldrig skola de intryck förblekna,
som etsade sig in i mitt sinne den
stunden.
Nu ligger litanian framför mig i
verkligt elegant utstyrsel med teck
ningar av Gisela Trapp. Och tan
karna gå tillbaka till den mörka au-

gustikvällen och andra för mitt hjär
ta dyrbara kvällar där nere i Kolding
hos Monsignore Olrik. Litanian kan
icke beskrivas, den måste läsas eller
höras. Innehållet är i högsta måtto
äktkatolskt med något starkt maje
stätiskt över sig, och språket utmär
kes av en konstnärlig rytm, som icke
mattas av ett enda ögonblick. Det är
en brusande hymn till Hans ära, som
är den högsta Godheten. Denna
upphöjda, trosvarma lovsång är till
lika -ett mycket mäktigt vittneshijrd
om det katoiska livets oöverskådliga
fullhet och rikedom, trösterik att lä-
sa icke minst i svåra stunder. Jag
vill gärna citera en del av dess inne-
håll, men jag vet icke vad jag skall
välja, ty litanian är ett fast uppbyggt
helt. Jag väljer på måfå:

»Foi.' Daabens rensende Vand paa vort Hoved, takker vi Dig, o Gud,
For dem, <ler forte os til Din Kirke, takker vi Dig, o Gud.
For Fader og Moder og Sl::egt og Venner, takker vi Dig, o Gud.
For F::edreland, Konge og Flag og Sprog, takker vi Dig, o Gud.
For dagligt Brncl og for Hjem og Syssel, takkel' vi Dig, o Gud.
For Trost og Helse og V::ern mod Farer, takker vi Dig, o Gud.
For Gerning og Bod, som Du gav os al 0ve, takker vi Dig, o Gud.
For Lidelsens bitre men styrkende Breger, takker vi Dig, o Gud.
Fordi Du har vmret vort k::erlige Forsyn, takker vi Dig, o Gud.
For Lyset, Du t::endte i brelgrn.0rke N::etter, takker vi Dig, o Gud.
For R0sten, der l0d gennen Bliendv::erkets Taage, takker vi Dig, o Gud.
For Haanden, der greb os, da Grunden ga,v efter, takker vi Dig, o Gud.
For Jesu Christi medlidende Hjerte, tall:ker vi Dig, o Gud.
Fordi Du til Gengreld for Synd gav os Naade, takker vi Dig, o Gud.»

Ed v i n S a n d q v i s t.
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Min forste Bonnebog, Ka
tholsk Forlag, K0benhavn.

'

Redan aningen om densammas an·
nalkande förlänar ny livslust och ny
glädje, nytt mod och nya krafter.
Denna lilla danska bönbok för
Överallt i Norden ha vi lagt märke
barn synes mig komma att �ylla et�
till
detta i den senaste tiden. Också
länge känt behov. - Vem mmnes e,1
Finland
katoliker med biskop och
huru andäktig, och om jag så får sä
prästerskap i spetsen blicka med
ga, fylld av sin egen storhet, � an
glad hoppfullhet mot våren som
som barn kände sig, när man fick
skall komma. Denna glada hopp
sin första bönbok. · Man bar den
fullhet återverkar välgörande på
med sig, helst så synlig som möjligt.
initiativ- och arbetskraft. De goda
.Tag minnes mycket väl, att fastän
följderna visa sig redan. I Finla�
jag ej kunde läsa, jag med st?l!�et
bland annat därigenom, att den m
visade den för min mycket rehg10sa
hemska katolska litteraturen där rik
gamla sköterska med orde� : » Det
.
tas med nya alster. Rätta sättet för
här är Guds ord, och det ar 1mtt
övrigt att möta vårtiden - sånings
eget. » - I den bönbokei1, fanns ej en
tiden.
enda bild, utom ett kors pa parmen,
Vi ha just från Helsingfors motta
och detta kors fyllde mitt barnasin
git
några små andaktsböcker och
ne med undrande högtidsstämning.
helgonlegender, vilka, utgivna på
Små barn ·· - det var dit jag
svenska språket för de svensktalan
ville komma. - ha va tidigt, ett stort
de katolik,erna i Fi,nland, äro väl
behov, att tala om, och höra talas
förtjänta av uppmärksamhet även
om Gud. - » Varför lät Gud de elaka
hos oss här i Sverige.
män11iskorna spika den stackars .Je
Vi finna först B a r n e n s f ö r
sus på korset ? " Känna icke alla,
s t a h ö n b o k { Helsingfors 1923.
som hava små barn i sin vård igen
Pris fmk. 3: -), en liten vacker bok
el e n frågan? - I ,, Min förste B0nne
för barnen, innehållande de dagliga
hog,, hava vi fått en väreleful� hjälp ,
bönerna och andra andaktsövningar,
.
att kunna besvara och klargora for
däribland en mässandakt med illu
våra barn redan på ett tidigt sta·
strationer. Tillsammans har boken
elium handlingen i det heliga mäss
femton vackm, för barn'en tilltalan
offret. De vackra färglagda bilder
de och åskådliggörande helsidesbil
na äro ett ypperligt medel, att fånga
der. De vackra, innerliga bönerna i
de;as intress,e och hålla uppmärksynnerhet, men även bilderna, det
. samheten riktad på det som försig
lilla nätta formatet, elen prydliga ut
går framme vid altare.t. - Barn �ro
styrseln och lättlästa stilen bidraga
mottagliga för religwnens sa�mnutan tvivel att åt boken förvärva de
gar som helt små, om man vack,er
smås tillgivenhet.
deras undran och eftertanke genom
En aridaktsbok för äldre är
heliga bilder - så komma frågorna,
F r a m f ö r k r u c i f i x e t ( Över
som: det icke alltid är så lätt för för
sättning. Pris fmk. 3: -). Den in
äldrar och uppfostrare att för bar
nehåller betraktelseböner inför den
net förståligt och klart kunna besva
Korsfästes bild, synnerligen att re
ra men i ,, Min förste B011nebog"
kommendera för den heliga fasteti
h;va vi fått en god hjälp. Må den i den.
lilla boken bliva till välsignelse för
Den tredje skriften i samlingen är
föräldrar och barn i hela Norden.
en broschy�· om S a n k t H e n r i k,
E 1 s a L a m b e r t-M e u 1 1 e r.
F i n 1 a n d s a p o s t e 1. ( Med två
illustrationer.
Pris fmk. 3: -).
Boknytt från Finland.
Sankt Henrik hör ju till den skara
Katolska skrifter på svenska
av heliga, som levat och verkat i
språket utgivna i Helsing
vårt
land och som vi svenska kato
fors.
liker därför särskilt vörda. Därför
· Även hit upp till vår kalla, vintri
· borde denna lilla skrift vinna sprid·
ga nord kommer, om än sent, våren.
ning även på denna sidan Bottenha'
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vet. Den är en skildring av Sankt
Henriks liv och verk, byggd på be
rättelser ur olika historiska arbeten
och på Sankt Henrikslegenden så
dan den uppbevarats genom tiderna.
En bok, som bland många Credos
läsare kan påräkna intresse, är
H e l g o n l e g e n d e r, berättade av
Moder Mary Salome, översatta från
engelskan av Karin Antell (Pris fmk.
7 : 50). Vi ha nämligen redan i vår
tidning under avdelningen » Våra ka
tolska hem» läst en del av dessa upp
byggliga och lärorika legender och
lärtatt uppskatta dem.
Vi begagna tillfället att bringa
översättarinnan ett tack för hennes
flitiga, värderade medarbetarskap i
vår tidning, på samma gång vi tacka
för denna i bokform utgivna samling
legender och fromma berättelser,
som helt visst skall bliva till gagn
och välsignels·e isynnerhet för de
unga, för vilka den närmast är av
sedd.
Samtliga ovannämnda skrifter
kunna rekvireras från Katolska
Prästgården, Parkgatan 1 A, Hel
singfors. Den låga finska valutan
gör att böckerna i svenskt mynt bli
ytterst billiga.
P. L.
Den liellig·e Frans Xaver.
Av F.
F. MJ a u r e r.
208 sidor.
Pris häftad kr.
3 (:dsk.), Köbenhavn, Ka
tholsk Forlag.
Maurer skriver i förordet till sin
Xaverbiografi, · att den är skriven
med en djup kärlek till den store
missionären och med tanke på att
kll!nna väcka även hos andra samma
kärlek till den helige och hans verk.
Detta löfte har författaren hållit och
vi äro skyldiga honom tack för det
ta. Genom hela verket går denna be
undran, denna hänförelse för ban
brytarens stora personlighet, storvul
na planer och storslagna metoder
och resultat. Men denna kärlek gör
författaren icke blind för den helige
Frans Xavers begränsning. Även
helgonen ha sina begränsningar, ic- ·
ke blott de med den mänskliga na-

turen nödvändigt givna, utan envar
även sina säregna, beroende dels
på den tids ande, vilkens barn
de äro, dels på ensidigheter och bris
ter i begåvning och karaktär. 1600och 1 700-talet var ofta med sin be
undran för det heroiska, som även
framträder i dess konst, blint för des
sa fel eller slöt _§gonen för dem.
Biograferna borteliminerade dem,
hjälten måste absolut lyftas upp till
skyarna.
Det är just det moment, som allra
mest rekommenderar Maurers Xa
verbiografi, att han förstår på iett
fint sätt att införa oss i alla detaljer
av det konkreta verkliga missio
närslivet med alla sina svårigheter
och missräkningar och likväl giva
oss ett starkt intryck av den överna
turliga elden, som brinner i Xavers
gudsälskande hjärta.
Maurers Xa verbiogrnfi är b åde på
grund av sitt ämne och framställ
ningssättet ett verkligt plus i vår
skandinaviska katolska litteratur.
A. M-r.
Ifronor av guld\ och törne.
Av C 1 a e s L a g e r
g r e n. P. A. Norstedt &
Söners förlag,
Stockholm
1923.
Det var icke av svaghet för att hö
ra talas om den fina världen och få
mitt lystmäte därav, som jag grep
till tredje delen av markis Lager
grens berättelser ur sitt livs minnen
utan kanske mer för att fullfölja vad
jag en gång börjat med intresse. Läs
ningen av )) Kronor av guld och tör
ne ) blev för mig icke någon missräk
ning. Ty jag fann i boken själv en
hel del minnen, som. gladde mig att
återuppliva, och en kunds utr,op i en
bokhandel, då boken utbjöds till
henne )) Usch den handlar ju bara
om katolska prästen kunde ej av
skräcka mig , från att läsa den tvärtom - på de första sidorna tagu
vi avsked av den gamle vördnadsbju
dande ärkebiskop Bitter för att sedan
med markisen begiva oss till Miin
chen att hälsa de svenska katoliker
nas nye överherde. Var det ej min-
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nen, värda att återuppliva. Här pas
sera de i markisens anteckningar
åter revy dessa kära platser i Miin
chen, mig så bekanta från studie
åren, och alla de från biskopsvig
ningen 1923 bekanta anletena, påv
lige nuntien Pacelli, Kardinal Faul
haber och de hirstliga personerna
som. övervarit vår nye biskops vig
ning. Utmärkta fotografier bidraga
att göra minnena ännu livligare.
Resan genom Tyrolen och över
Brenner, skildrad så levande, väcka
nya minnen, glada och sorgliga. Brix
en tioårsminnet av min prästvigning
g, enom dess furstärkebiskop. Rom,
minnen, som .,iag aldrig skall glöm
n1a.
,:tven för andra än mig och dem
som hava personliga minnen på des
sa platser måste denna bok vara av
intresse ty den för dem in i en värld,
som de väl •knappast förut haft en
rätt föreställning om. Katolskt liv,
katolskt tänkande,. ädla personlighe
ter, ja in i hjärtat av det katolska li
vet, det påvliga Rom. Man lever
"med vid markisens skildring av allt
detta. Skildringen av det påvliga ho
vets olika personligheter och kapitlet
" Vintern i Rom" höra till de intres
santaste partierna i den eljest redan
högst intressanta boken - men de
väcka tyvärr längtan ut till den stora
·katolska världen och dess stora per
sonligheter. Skildringen av Pius XI
stämmer i allt överens med
den bild jag själv fått vid min pri
vataudiens, så välvilligt mig förskafa
fad just samma vinter av markis La
gergr,en, som även ,,isade mig och
min broder den största älskvärdhet
vid vår vistelse i kristendomens hu
vudstad. Vi erfara också båda sam
ma ·känslor, som de markisen kän
de vid sitt besök, då vi med häls
ningar och brev från hennes syster i
Miinchen uppsökte den gamla vörd
nadsbjudande grevinnan zu Stolberg
i hennes villa på Janiculus. Marki
sen skildrar sina intryck från Bir
gittasystrarnas hem. i Rom, deras
stora fattigdom, deras strävsamhet
och deras tillförsikt att trots sitt ar
mod söka även få till stånd en verk
samhet i Norden. Systrarnas kapell,

Biskop Mullers gudstjänst hos dem,
katakomberna och den svenska bi
skopens mässa i detta det underjör
diska Rom med de första kristnas
gravar, audiensen tillsammans med
systrarna hos påven, allt detta
måste i hög grad intressera katolska
lä�are, om de själva upplevat det el
ler ej.
Kapitlen I Marocko, Granada, Se
villa, Madrid och To1edo öppna för
läsarne ·en annan värld ej 1.nindr·e in
tressant. Mästerlig är skildringen
och medryckande. Vem måste ej
fyllas av beundran för den ädle mar
skalk Lyautey, vem ryser ej vid bil
den av tjurfäktning. en i Sevilla.
Ännu tvenne kapitel äga för katol
ska läsare sitt speciella infresse. Lim
pias med det undeföara krhcifixet
och besöket hos ·exkejsarinnan Zita
med skildringen av kejsar Karls
fromma död, mig så bekant genom
breven av min forne studiekamrat,
den ungerske unga prästen Dr Zsam
boki, som följde sin härskare i larnds
flykt och bistod honom i döden.
Återigen minnen som vakna. Zita
och Karl, som jag minnes så tydligt
från Innsbruck, där de fromma som
de voro också besökte prästsemina
riet och där den ende nordbon även
fick ynnesten att föreställas för det
då nyförmälda höga paret, som väl
ännu ej drömde om den lott, som
skulle bliva deras, ty ännu hade ,ej
det ödesdigra skottet i Sarajevo
smällt, som skulle förskaffa dem
kronor av guld, som skulle senare
förvm1dlas till kronor av törne. Så
dana stunder, som markisen upplev
de vid besöket hos den så hårt prö•
vade och dock ej brutna exkejsarin nan, ja de måste lämna djupa intryck
och gripande har markisen förstått
att delghm läsaren. dem.
Så har markis. Lagergr, en förstått
att i hela boken giva sitt sista år i
Södern i en levande tavla, som
måste fånga läsarens intresse. De tal
rika, utmärkta illustrationerna och
porträtten göra 1bilden ännu klarare.
Och skulle det tyckas, att även denna
del stä11er sig dyr, så må man betän ka, att det som ingenting ·kostar
ingenting är värt. För svenska kato-
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liker är dBnna del så intressant och
så givande att den knappast kan
kallas för dyr.
S. N o r d m a r k.

Klyftan utan bro. Roman
av A n n i e Å k e r h i e l m .
Bonniers Förlag, Stockholm.
Att leva sig in i en förgången tids
händelser och föreställningar och att
kunna göra dem åskådliga för vår
tids människor, är en förmåga, som
icke envar besitter. Men i förelig
gande bok framträder både den le
kande fantasi och det säkra grepp
på verkligheten, som kan tvinga hi
storien att slå upp sina portar ,och
låta oss intränga i en sä1,egen värld,
som dock i mångt och mycket liknar
vår egen. Det är inga marionetter,
utan mänrniskor av kött och blod,
som röra sig i Annie Åkerhielms
nyaste bok.
Den historiska bakgi·unden är in
kvisitionens kamp under 1 200-talet
mot albigenserna eller katarerna,
vilka hotade att i södra Frankrike
undergräva all vördnad och lydnad
för både kyrklig .och världslig över
het. Denna sekt, som kommit från
Bulgarien, hade återupptagit marn
keiska irrläror : de förkastade Gamla
testamentet, vars Gud de sade djävu
len vara, avskydde Kyrkans guds
tjänst, kors och heliga bilder och för
klarade att Kristus endast hade ägt
en skenkropp och ej lidit för oss på
korset. De voro rent ut sagt till
hälften hedningar. Vem kan förund
ra sig över att medeltidens trosivriga
kristna kände det som sin plikt f!lt
bekämpa dem till det yttersta?
Författarinnan framställer de bäg
ge stridande parterna objektivt, vil
ket ju icke i allmänhet varit fallet,
då inkvisitionen kommit på tal i Sve
rige och det är denna glädjande före
teelse, jag särskilt skulle vilja fästa
uppmärksamheten på. Visserligen
beskrh er hon katarerna i tämligen
ljusa färger, men hon giver också
fullt erkännande åt motståndaiinas
goda egenskaper. Den unge ridda
l'ens Gaillards kärlek till Esclar
monde, som han visat riddartjänst,
11

då hon förirrat sig i skogen, får en ·
tragisk avslutning. Han upptäcker
att hon är dotter till 00 albigensisk
adelsman, ägaren till borgen Mont
segur, otrons huvudfäste. Själs
kampen vid vilken hans tro och
hans kärlek strida om herraväldet
och tron utgår med segern, är gri
pande skildrad. Han får ett stöd i
dominikanermunken, Guillaume, Ar
nauld, som äger en brinnande över
tygelse om rättvisan av sin sak och
överhuvud taget framträder med en
starkare individualitet i boken än de
dimmiga figurer, som representera
katarernas )) biskopar och fullkom
liga )) ,
Inkvisitionen besegrade irrläran i
södra Frankrike och upprätthöll för
bindelsen med Kyrkan i de provin
ser, där den varit nära att brytas.
Den har klandrats för sin hårdhet
och i några fall må denna anklagel
se vara riktig. Men medeltidens
uppfattning därom uttrysker St.
Louis i de ord, som författarinnan
lägger i hans mun: )) Finns det ett
förfärligare brott än falsk troslära ?
Vad äro mord och rå,n och stöld
emot detta ? De vålla timliga lidan
den, som intet betyda bortom graven.
Men att locka eri själ från Gud och
hans sanning, från evig salighet till
eviga kval - är det icke fasansfullt
att sådant alltjämt får ske? Finns
det ett straff, som här kan kallas
för strängt ? ))
V i svenskar böra heller icke visa
fariseisk harm över inkvisitionen, ty
vi hava haft en fullt jämförlig reli
gionsförföljelse tinder Gustav Vasas
tid i vårt land. I Svenska Dagbladet
under strecket stod nyligen en intres
sant artikel av Nils Ahnlund. Den
hette » Krypa till korset» . Däri ·om
talas en konungsräfst 1 541, varvid
Olaus Petri, Laurentius Petri och
Laurentius A1ndreae närvoro. En
bondson, Mats Larsson dömdes för
uppenbar förstockelse att söndersli
tas med glödande tänger, men undfår
av nåd det lindrigare straffet att
hängas » emellom himmel och jord i
en ljus galge» . Protokollet till den
na räfst med en liten Upplandssoc- ken, Alrnnda, som försökte försvara
1
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sm tro och sina gamla sedvänjor, är
ännu otryckt. Alltjämt ligger halv
d,ager över detta betydelsefulla ske
de av svensk historia och det är en
stor uppgift för svenska lärde att
forska vidare i de gamla rättsproto-·
kollen.
Klyftan utan bro heter Annie
Åkerhielms .bok, men jag hoppas att
titeln icke är symbolisk. I vår tid,

då enhetssträvandena mellan de oli
ka kyrkosamfunden äro så levande
och den anglikanska kyrkan med
längtan ser över till Rom, då kunna
vi väl hysa förhoppningar om, att
en bro kan byggas, på vilken de
kristna, som hava en varm tro och
ett ärligt uppsåt, kunna gå över till
sitt rätta fädernesland igen.
K a r i rn S p a r r e.

rån Credos lorn
Enligt en högintressant artikel i
Dagens Nyheter ( 2 1 januari) har 1
dagarna i Paris publicerats ett arbete
om en märklig silverkalk, som år
1910 fanns i Antiokia i Syrien, dold
i en underjordisk källare. Noggran
na, årslånga undersökningar av det
ta fynd ha företagits av framstående
specialister, och dessa ha kommit
till det resultatet att silverkalken
ifråga måste betecknas som »det äld
sta kristna konstföremålet» , som vi
överhuvud känna. Närmare bestämt
anses Antiokiakalken vara förfärdi
gad under senare hälften av första
århundradet e. Kr., då flera av Her-

rens omedelbara lärjungar och sam
tida ännu voro i livet. Bland de på
kalken utskurna figurerna ha känna
re på området ansett sig kunna identifiera en central Kristus, omgiven av
apostlarna Petrus och Paulus, och
dessutom Judas Taddeus, Jakob den
Yngre, Andreas, Lukas, Markus,
Mattens och brödraparet Johannes
och Jakob. Man tror sig kunna för
moda en viss porträttlikhet med de
avbildade apostlarna, då · flera
av dem ännu voro i livet, då konst
verket skapades. Frälsaren håller
sin hand utsträckt över en tallrik
med sju bröd, två fiskar och ett vete-
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ax och runt omkring bilda frodiga
vinrankor en verkningsfull orna
mentik. Man tycker, att denna sil
verkalk .lämpligen kunde studeras av
de många lärda herrar, som sträva
efter att få, konstaterad en » urkris
tendom» ,, som på alla , möjliga ,sätt
skiljer sig från den nu rådande, som
blivit uppblandad med allehanda ju
daiserande, hellenisei·ande, 111. m. ele
ment. Här finna de en kalk från
den apostoliska tiden, där samtliga
evangelister sitta och viUna om san
ning,en, där Herren Kristus tronar,
omgiven av de båda katolska apost
lafurstarna, och där evangeliets sju
bröd och två fiskar vänta på undret,
som av dem skall skapa ett kvan
tum livsmedel, som är tillräckligt för
5,000 män förutom kvinnor och
barn. Ja, här stå de inför en kostbar
silverkalk, som utan tvivel också är
en stillsam mern kraftig predikan om
den heliga Eukaristin - man märk,e
veteaxet och vindruvorna, anspelnin
gen på brödförökningen, kalkens än
damål!_ En katolsk konstnär år 1924
kunde , lätt ha valt liknrunde fram
ställningar för ornamenteringen av
ett praktfullt nattvardskärl som An
tiokiakalkens skapare - kanske år
74 e. Kr. !
Påv• en har i staten Pernambuco i
Brasilien upprättat ett nytt biskops
stift med Petrolina som huvudstad.
Den påvlige legaten i Ruhrområdet
Mgr Testa har häftigt insjuknat i
bronkitis och vårdas på Elisabets
systrarnas Sjukhus i Essen.
Vid sitt första plenum under det
nya året har det brnsilianska parla
mentet beviljat ett bidrag på 450,000
lire för uppsättandet av en grandios
Kristusbild på den högsta bergstop
pen i Rio de Janeiros omgivning. Den
imponerande jättestatyn kommer att
behärska hela stadern och hamnen.
Med anledning av denna fråga hava
samtliga talare ur de konservativa
och nioderata partierna begagnat sig
av: tillfället för att offentligen giva
uttryck åt sin katolska övertygelse.
I senaten beslöts t. o. m. enstämmigt
att bevilja det den föreslagna sum-

man. · Detta är blott ett bland de
många tidens · tecken, som tala om
Brasiliens återvändande till fulltonig
katols·k bekännelse.
Kommitten för anordnandet av in
ternationella eukaristiska kongresser
har nyligen på sammanträde i Pari'>
beslutat att nästa stora världskon
gress till det Allraheligaste Sakra
mentets ära skall hållas den 22-27
juli detta år i det ärevördiga Amster
dam. D en närmast därpå följande
eukaristiska lwngressen kommer att
förläggas till en så hypermodern stad
som Chicago år 1926.
I tidskriften » New Dramatic Arb>
har den nyligen från Ryssland åter 
vände skriftställaren Rene Miller of
fentliggjort en serie artiklar över nu
tida religiö·sa strömningar i bolsjevi
k,ernas förlovade land. Modereligio
nen i Sovjetlarndet kallas för närva
rande kollektivism. Individen med
sina personliga rattigheter skall allt
mera undanträngas av framtidens
gudomlighet, mängden, den organi
serade massan, som allena kan göra
anspråk på några rättigheter. D en
personliga själens existens förnekas,
psykologi och filosofi få ej mera lä
ras på universiteten. Likaledes vill
man avskaffa juridiken, vilken ju
som bekant förutsätter vissa rättighe
ter för varje individ. Denna bolsje
vikiska religionsrörelse har uppställt
som sin symbol maskinen, som den
förgudar och tillbeder. Maskinen
anses vara den enda makt, som kan
skänka den icke minst i Ryssland
kvalda mänskligheten en lyckligare
framtid.
Vid det nya årets början räknn:r
kardinalskollegiet 64 medlenmr n. r .
Av de under Leo XIII. kreerade !rnr
dinalerna leva ännu 4, Vanmutelli,
Logue, Nava och de Skrbinsky. Den
nuvarande Påv,en har hittills ut
nämnt 12 kardinaler. Under det för
flutna året ha 5 kardinaler avlidit :
Prisco, Richelmy, Soldevila och Ma
rini. Till nationaliteten äro 33 med
lemmar av det heliga kollegiet italie-
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nare, de övriga 31 tillhöra andra na
tioner.
Fmnslw akademin har under det
förflutna året tilldelat åtskilliga Jrn
. tolska präster utmärkelser för litte
rär verksamhet. Särskilt har den
därigenom framhävt det lika an
språkslösa som utmärkta arbete, som
bedrives vid Frankrikes katolska
universitet.
Bland de sålunda
utmärkta märkas pater Caval
lera vid det katolska universitetet i
Toulouse, pater Vincent vid motsva
rande institution i A ngers, Mgr Pru
nel vid Paris' katolska högskola.
Bland de 4 jesuitfäder · som mottagit
lilmand� utmärkelser märkes pater
Sortais, vilken prisbelönats för sin
uppseendeväckande skildring: Den
moderna filosofin från Bacon till
Leibnitz. Även åtskilliga andra ka
tolska arbeten ha prisbelönats av
Frankrikes högsta lit.terära areopag.
Det polska katolska universitetet i
Lublin äger redan fakulteter för teo
logi, kanonisk och borgerlig rätt
samt filosofi. Det ledes av domini
kanerpatern Woroniecky och har 50
professorer och 1,500 studenter un
der innevarande termin. Den nya
hoppingivande högskolan har redan
hunnit förskaffa sig en stor och im
ponerande byggnad.
Biskopsdömet Rif{la, som genom
föregående hösts ivriga tidningskam
panj blivit så allmänt känt i Sverige,
har nyligen av den Heliga Stolen
upphöjts till ärkebiskopsdöme. Den
nuvarande Påven var som nuntius i
Warschau outtröttligt verksam för
ordnandet .av de kyrkliga förhållan
dena i Östersjöprovinserna. Den 22
september 1918 blev Riga biskops. döme, år 1920 blev Mgr Springowitz
utvald till dess förste biskop i nyare
tid. Också de estniska katolikerna
äro ställda under hans jurisdiktion.
Genom den apostoliske delegaten
Mgr Cassulos bemödanden har det
lyckats att organisera Egyptens kato
liker till energisk aktion. I landets
större städer har man redan hållit

katolikmöten, som ha blivit till glän
sande manifestationer av religiös
hänförelse. Gudstjänsterna fi!,'ades
därvid såväl enligt latinsk som en
ligt koptisk ritus .
Också från Japan har influtit ett
glädjande nyårsmeddelande. Därva
rande fransiskanermissionärer ha
vid årsskiftet börjat utgiva den första
katolska tidning, som någonsin ut
kommit på det japansk� språket.
Den bär det för de flesta europeiska
öron obegripliga namnet » Koinyo� .
Man har det intrycket, att en
strömning i katolsk riktning för när
varande går genom Tyskland; Kon
versioneuna tyckas bliva allt talri
kare. .Tesuitpatern Lippert hai' ny
ligen hållit religiösa föredrag i själ,
va det röda Leipzig och i det klas
siskt protestantiska Halle - på båda
stäHen inför tättpackade åhörare
massor. I Hamburg och Hannover
har den bekante pater Muckermann
talat över » Våra dagars längtan ef
ter Gud» . Biskop Schreiber av Meis
sen föreläser vid universitetet i Halle
över kristlig filosofi. Den kände
nykterhetsivraren pater Elpidius mö
tes under sina föredragsresor genom
protestantiska trakter i mellersta
Tyskland överallt med den varmaste
sympati. I Detmold talade han från
Slottsplats· en till stadens till största
delen icke-katolska invånare. I Ber
lin planerar man grundandet av en
gren av » Kvinnornas från Bethanien
Sällskap» , som har till ändamål att
återvinna de vilseförda i tron.
Ett märkligt tidens tecken är ock
så den längtan efter prästämbetet,
som har gripit flera män i sin bästa
ålder. Bland dem som sålunda för
bereda sig på de heliga vigningarna
märkas den förre kronprinsen av
Sachsen, ,en förutvarande general, ett
förutvarande stadsråd. Den katolska
kärleksverksamheten väcker allmän
beundran. Ensamt i Mtinchen be
spisar den dagligen 10,000 nödlidan
de. Från Österrike meddelas, att det
länge plarnerade katolska universite
tet i Salzburg nu snart står inför sitt
öppnande.
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Shakespeare's födelsestad Strat
ford on Avon har för första gången
sedan århundraden valt sig en ka
tolsk borgmästare. Söndagen efter
valet begav sig denne med alla sina

ämbetsmän till den åt Englands apo
stel, den helige Gregorius, vigda kyr
kan för att bedja om Guds välsignel
se över sin verksamhet:

PASCAL.

raste stil, som särskilt under 1600talet ställde till .oro inom Kyrkan i
Frankrike och Nederländerna och
som i läran om synd och nåd har
. ett .betänkligt släkttycke med kal
vinismen.
Ä andra sidan får man emellertid
ej förgäta, att Pascal var en katolsk
apologet av första rang, som genom
sin imponerande personlighet, sin
brinnande ande har fört många till
tron. Den bekante tvivlaren Bayle
skrev redan år 1684: »Fritänkarna
kunna icke mera säga, au det endast
är småsjälar som visa böjelse för
fromhet, ty marn kan utan minsta
svårighet visa dem, att en av de stör
sta geometrici, en av de skarpsinni
gaste metafysiker, en av de mest ge
nomträngande andar som världen
någonsin skådat har varit en from
man.» Härmed åsyftas Pascal.
Men detta ä1'. .icke nog. Den store

Förlidet år firades 300-årsminnet
av den store matematikern och tän
karen Blaise Pascals födelse. I kyr
kohistorien är han mestbekant som
författaren till de mot jesuitorden
riktade »Provinsialbreven», vilka
mer än något anrnat bidragit till de
ännu i dag gängse protestantiska fö
reställningarna om jesuiternas dåliga
moral. Genom denna kvicka och bi
tande, men i hög grad partiska och
orättfärdiga stridsskrift bar den sto
re Pascal icke endast tillfogat jesui
terorden utarn hela Kyrkan en skada,
som ännu icke kan överblickas. Där
för har han blivit en populär tros
hjälte i antikatolska kretsar, på se
nare tiden också här i Sverige. Så
mycket mera som man i honom ock
så ser en hänförd anhängare av jan
senismen, en irrlärig riktning i dyst-
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och djupe tänkaren Pascal ville un
der hela sitt liv vara en trogen son
av den heliga Kyrka, _ som han mot
sin avsikt så mycket har skadat. Den
sista tidens noggranna u'ndersöknin
gar av Pascalkännare som. Girand,
Bremond och Strowski hava· klar
lagt en fortskridande ,1 dejahsenisa-
tion" (avståndstagande från janse
nismen) under den stridbare man
nens sista år.
Man finner mindre och mindre
anledning att betvivla den skildring,
som hans själasörjare Beurrier, kyr
koherden vid Saint-Etienne-du-Mont,
efterlämnat över hans sista sjukdom
och död. Enligt denna har Pascal
själv på sitt sista sjukläger försäkrat
att han under de sista två åren " dra
git sig bestämt tillbaka " .från all di
skussion om nåden och förutbestäm
melsen " med tanke på dessa frågors
stora svårigheter» och sin egen " to
tala obekantskap med den skolasti
ska teologien" . I stället. förklarar
den sjuke högtidligen, att han " vill
hålla sig till de meningar som Kyr
kan har angående dessa stora spörs
mål,, och att han vill " fullkomligt
underkasta sig JeSll Kristi ställföre
trädare, den Helige Fadern » .
Blaise Pascal har sålunda på själ
va dödslägret uttalat en gripande ka
tolsk trosbekännelse, så klar som
någon kan önska. Vad han felade
måste tillskrivas det blinda partini
tet och bristande kunskaper på dog
matikens och moralens områden.
Men inom de1n katolska Kyrkan vill
han förbliva, och där borde man '
nu också lämna honom i fred.

le utkoras till en hjärtas dam. Det
ta sätt att gå tillväga blev ofta nog
ganska fatalt och kunde även lätt
bli ett tillfälle till synd.
Så att småningom, när männi
skorna blevo förståndigare och
sysselsatte sig mera med högre ting,
lade de bort denna hedn,iska sedvän
ja och nöjde sig med att sända kort
åt varandra. Till och med dessa
kort eller s. k. valentiner förekomma
sällan numera, och det är en lycka,
ty de voro ofta.mycket vulgära.
Men · det famis · en gång en: verklig
Valentin, och hem var ett helgon.
Som du ka111, förmoda hade han intet
som helst att skaffa med det hedni
ska bruket. Tväi·tom höll han ren
hetens dygd· i · den · allra största ära
och vrir �n beskyddare' av 1unga flic
kor, bland vilkas skyddshelgon han
räknas. Han var en helig präst och
levde i Rom på förföljelsens tid.
Hans högsta glädje · var att bistå
martyrerna under de1'as sista stun
der o�h i fängelset. r,rnr ha:ti så själv
i sin tur b1ev fängslad, skall han ha
botat sin få\1gvaktare Asterius' dotter
för blindhet. Den unga flickan före
des · 'till Valentin, och han lad_e sirna
händer på hennes ögon och sade :
,, Herre Jesus Kristus, Du som är det
sanna ljuset, upplys denna Din tjä
narinna! " Vid dessa ord blev bar
net seende, och Asterius och hans
hustru kastade sig på knä för Valen
tilll's fötter och bönföllo honom om
att säga dem vad de skulle görn för
att bli frälsta. Valentin befallde
dem att slå sönder alla sina avgudar,
ti.tt' fasta tre dagar, att förlåta ana
som förorättat dem och sedan låta
9-öpa sig. Allt detta gjorde Asterius,
· /och han blev döpt jämte sitt husfolk,
S:T VALENTINS DAG.
; . 111.alles fyrtiosex personer. Dessa
1iya kristna beseglade nästan omedel
Har du hört talas om elen dum
bart sin tro med martyrdöden, och
ma seden i forna tider att taga sig
Valentin följde snart efter sina and
en " valentin " ? Med en " valentin"
liga barn. När :hairJ1 förd �·s inför cl� 
menades en hjärtanskär för det
maren begagnade man sig av varJe
året, och det var brukligt bland de
tänkbart argument för att förmå ho
lägre klasserna, allt ifrån hednati
nom att förneka sin tro, men Val·en
den, att utse åt sig en sådan på S :t
tin förblev ståndaktig. Då avkunna
Valentins dag, Den första ungmö
des dödsdomen : Den kristna prästen
man råkade se på morgonen skulskulle pryglas med klubbor och där0
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efter halshuggas. Den helige man
npn utstod sitt martyrium med stort
talairtod och mottog kronan och pal
men den 14 februari.
Här finna vi. det ·enda sambandet
mellan martyren och den hedniska·
plägseden. Han dog den 14 februari,
och detta .vår aftonen fö1'e del)' . dag
då .de hedniska romarne firade sin
fest till ·ära för Febmata Jzmo och
de11 tid då: gossar drogo lott·om·nant
ne'i ' på :. en . kainrat åt sig för åtet. .
S : t F.ra11s av Sales insåg faran av
att bibehålla det gamla bruket, så att
han uttänkte i stället en kl'isten lott
dragning. Barin och ungdom skulle
genarµ lottning välja åt sig skydds
helgpn, vilka de skulle hålla i syn�
nerlig ära och sträva att efterlikna
under hela året. Denna goda sed
iakttages fortfarande icke enda,st i
S :t Ftans av Sales' hemland. Frank
rike, utan i många andra läin:der ock
så. En av familjemedlemmarna klip
per små papperslappar - lika, mån
ga lappar som det finns medlemmar
i familjen - och skriver två helgon
namn P..å varje lapp, och så drar mai\
lott aftonen före S :t Valentins dag :i
P å en papperslapp skriver man . V
ex. :S:t A loysius, S:ta Elisabeth; . på
en annan: S:t El'ik, S:ta Agnes, ct: s. .
v., allt efter behag. Jag tror att ):lef
ta mycket skulle bidraga till vörqa'.1\

\

·det av helgonen, och de skulle till
gengäld säkert icke glömma
oss. Du
· ·
har ju förstått 1hig ?
I

Efter Moder Mary Salome m. fl.
av K a r i n A n t .e l I.

-

• .• 1 i

PILGRIMSBöN.
0 /(rist, val' oss när
i uål't fräznlings�kap här.
Se, vi vandra i ensamhet,
H el'J'e Kl'ist, val' oss näl'.
Led du vårn steg
på den villande väg,
så att icke vi falla må Herre, led vai'a steg.
Stiill frnm föl' Val' syn
städs ditt rike i skyn!
Gör oss 1·edo att offra allt
f Öl' ditt rike i slcyn.
0 /(rist, var oss niil'
i vart }oJ'deliv häl',
och i dödsiimmans bitterhet,
Herl'e /(rist, var oss när.
T o r e K i l m a n.

;( �:r Till Dill l\Iinnes Ära.)
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR GCH FÖRENINGAR
�
.

, · MALMÖ.
Onsdagen den 23 januari hade den ka
tolska föreningen för unga flickor »S :ta Ka
tbarina• , sitt första sammanträde i försam
linge1is prästgård.
Föreningen har kommit till stånd på ini
tiativ av Pastor Kuipe�s i ;,amv.erkan med
Elisahcthsystrarnä som . energiskt bemödat
sig om alt få tillsammans så många ungdo
mar som möjligt. Också var det ett 20-tal
ungdomar som , kommit tills_t_ädes och strax
efter kl. 7 genJjöd skolsalen av unga glada
röster, vilket borgade för aH kvällen. skulle
bliva glad och trevlig.
Efter att Pastor Kuipcrs först hälsat alla
välkomna och tack.al för att samt)iga så
mangrant infunnit sig förrättades val av
styrelse.
Till ordförande valdes frk. Milbers, till
kassaförvaltare frk. Marta Stark och till
sekreterare frk. Gurli Hegardt . Därefter

.

.

. .

.

.

beslöts enhälligf att föreningen ' skulle ,bära
S :ta Ka tharinas namn . och , a It den skulle
sammanträda två gånger i månaden.
Efter· valen höll Pastor Kuipers ett fÖre
drag "Oin glädjen" ' . som med intresse å
hördes av de unga.- Efter föredi'aget vidtog
ett livligt .samkväm. som pågick till halv 10,
då man , skildes åt fast besluteIJ, att även
nästa gång möta lika mangrant så att m,an,
kunde få heder av S :ta Xaiharinas ' förening.
_ ' G. Helt. •
CREDOS FOND.
Transport 9,161 : :__ .
259: 10
Räntor för · 1923 . , . . . . . .' . . . . . . ,
Till den-Heliga 'Jungfruns ära . . - 1 0 : �
I. H. med tack till Gud för det ·
1.0: -;minnesrika året 1924 , . . ,. , . . .
Summa kronor 9,440: . 10

1.
2.

Fredag. St. Jgnatius. Biskop. Martyr.
(Jesu hjärtas fredag)
Lördag. Marie kyrkogång (Kyndels
· massii).

3, Söndag. Fjärde efter Trettondagen.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1 1.
1 2.

(I l1ögm. Kyndelsmässa}
Måndag. St. Ansgar. Nordens apos
tel . ·
Tisdag. S : ta Agatha, Jungfru, Martyr.
Onsdag. St. Titus. Bisk. Bekännare.
Torsdag. St. Romuald. Abbot.
Fredag . . .St. Johannes de Matha.
Lördag . . St. Cyrillus från Alexand
ria. Bisk. Kyrkolär. .
Söndag. . Femte efter Trettondagen.
(I högmässan St. Ansgar, Nor
dens Apostel)
Måndag. Apparitio B . M. V. Imma
culatae.
Tisdag. Serviterordens sju heliga
stiftare.

Enligt samtida vittne!;börd har den s lore
påven Gelasius I verkligen utarbetat ett
sakra1nenlarium till kyrkligt bruk. Nn
känner man i verkligheten till t,vå
för det offentliga bruket bestämda sakra
mentarier i den romerska Kyrkan: Det
gregorianska och det av Gregorius använ
da gelasianska. Då det av Thomasiu s .
utgivna e j ä r d e t kända gregorianska 'så.
antages det på vissa grunder vara Gela
sius I:s sakramentarium.
Det tredje sa½:ramentariet är det just
nämnda
Sacramentarium Gregorianum
uppkallat efter Gregor I (596___;_604) , som
enligt sin biografs, diakonen J oh anne,s
berättelse ombesörjt en ny upplaga ti�·
det förutnämnda gelasianska, reviderat
orh ändrat detta i avsevärd grad och så
lagt grunden till det nuvarande romersk.a
missalet.
Sakramentm·ierna innehöllo de '. för
prästen nödvändiga beståndsdelai·na .. av
den heliga mässan och är som sagt u.r
sprunget till det nuvarande missalet (mäs's
boken) . Till mässans celebrerande h örde
emellertid i äldsta tider en hel del andra
böcker. T. ex. Lectionarium (epistolare) ,
Evangcliarium, Antiphonarium (för san- ·
garne även Gradualierna, oc,h Seque112:ia
lierna) . Själva ri'tualen innehö�ls i sät- ,
skilda böcker s. k. ordines ecclesiq:� tici.
/Finnas kvar i handskrifter.)
Varje av
dessa böcker henämndes ofta lihcr missale

1 3 : Onsdag. Ferialdag.
14. Torsdag. St. ValentiJ�. Martyr.
1 5 . Fredag. St. Sigfrid. ,Smålands Apostel.
1 6. Lördag . . Ferialdag. ,
17. Söndag. Septuagesima.
18. Måndag. St. Simeon. 'B i sk . Martyr.
19. Tisdag. Ferialdag
20. Onsdag. Ferialdag.
2 1 . · Torsdag. Ferialdag,,
22. Fredag. Cathedra St. Pelri Antio
chiae.
23. Lördag. S t. Petrus Damianus. Kyrkolä1·are.
24. Söndag. Sexagesima.
25. Måndag. St. Matthias. Apostel.
26. Tisdag. Ferialdag.
27. Onsdag. Ferialdag.
28. Torsdag. Ferialdag.
29. Fredag. Ferialdag.
(isynnerhet naturligtvis sakramentariet) .
Så
småningom visade sig, behovet att,
isynnerhet då prästen ensam (utan assi 
stens) oelebrerade, äga alla dessa böcker
samlade i en bok, som innehöll allt till
mässan erforderligt av böner, läsningar
i och liturgiska föreskrifter och så uppkom
lill slut ett nMissale plenarium »· - oftasl
Redan lång
· endast kallat Missale.
Trident voro
tid före kyrkomötet
sådana »plennria» i bruk, men ofta
skiljande sig från varandra och belydligl
avvikande från den gregorianska Jiturgien,
.·vilket gjoi'd�e en revidering och reformc
. rinf( nödvändig. En sådan kom till stånd
på anmodan av Tridentinska Concilict och
pµ.börjades av Pius IV, och fullbordades
ay Pin$ V och gjordes förpliktande för
alla kyrkor, där den romerska ritus var i
bmk ( 15 70 ) . Alla gamla missale förbjödos.
- Då nya tillsatser emellertid ändå in
smögo sig undergick Missalet åter en revi
dering , under l{lemens VIII. En sista för
oättring', genomgick det (i avseende på ru
, brikernst) under Urban VIII 1 634. - Nya
mässforinulär tillkommo under Pius IX,
· ·ieo XIII, Pius X och under påven Bcne
<;likt XV prefa tioner, vilket gjorl en ny
, llj)p\aga av Missale Homanum om . ej
1iödvändig, så dock önskvärd, och h ar J U',l
i dag, arna en sådan kommit till s tånd .
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