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TANKAR FÖR PASSIONSTIDEN. 

Hunnen till d_etta ställe kan du 
betrakta huru vär Herre Jesus un
der den aftonen gav oss -ett före
döme i fem stora dygder. Hans 
ödmjukhet tvådde lärjungarnas 
fötter. Hans kärlek gav dem hans 
lekamens och hans blods sakra
ment och det härliga avskedstal, 
som är fullt av maningar till bro
de1�lig kädek. Hans tålamod för
mådde till och med fördraga för
rädaren och fiendens smädelser, 
då han blev tillfångatagen och 
bortförd likt en tjuv. Hans lydnad 
vandrade med högburen panna till 
lidande och död efter hans faders 
vilja. Hans andakt upprepade tre 
gånger si1i bön i örtagården. Lå
tom oss fördenskull ivrigt efter
följa honom i dessa dygder. 

Sankt Bonaventurci. 

Betrakta hononi åter, hur han 
s.Jäpas fram av dessa usUngar över 
bäcken och fram på Jerusalems 
gator under stoj och oro. Rams 
händer äro sammanbundna bak på 
ryggen. Ha:ns mantel är avdragen. 
Hans huvud är obetäckt och ned-

böjt av trötthet. Han drives fram 
med fruktansvärd !hast. 

Sankt Bonavenl'ura. 

Betänk huru stor han är som 
led för dig! Och ·omfamna hans 
kors med längtan efter -lidande. 
Och liksom han har uthärdat oför
rätter, förebråelser, hån och pina, 
så omfamna också du efterliknan
de Herrens lidande för hans skull 
alla lidanden, uppfyl,ld av oförrät
ter, kilander, hån och allehanda 
plågor. 

Sankt Bonavent'llrn. 

Betrakta och begrunda vem han 
är som led och sök att efterlikna 
honom, att du må förunnas att 
taga del ;i hans lidanden, som var 
den Oskyldigaste, den Saktmodi
gaste, den Kärleksfullaste, -den Ätl-
laste av människo.söner. 

Sankt Bonaventura. 

Men törhända har du höi't det 
och dock icke förnummit glädje. 
Men det kommer sig just därav att 
du ej heller förstått att känna sorg' 
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över hans lidanden. Ty jag är för
vissad a:tt om du förmådde deltaga 
i hans pina och bevarade ditt sin
ne samlat och iv11igt, icke förstrött 
sökande allehanda världsliga ting 
eller onyttiga omsorger och ny
fikna grubblerier, så skulle du be
ständigt hava en förnimmelse av 
påskens glädje. Detsamma skulle 
du ock kunna uppnå varje sönä::i.[, 
om du under fredagen och lära&. .. 
gen ville förbereda dig genom in
nerliga betraktelser över vår Her
res pina, i synnerhet som aposteln 
säger, att liksom vi hava tagit del 
i hans lidanda1, så skola vi ock 
bliva delaktiga av hans förhärli-
gande. 

Den omständigheten att Thomas 
tvivlade tillät Gud särskilt för att 
vår Herres uppståndelse därige
nom skulle kunna bekräftas genom 
ännu säkrare bevis. Men betrakta 
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honom tillika noga här och lägg 
märke till hans sedvanliga barm
härtighet, ödmjukhet och brinnan
de kärlek. Ty han 1 ·isar sina sår 
för Thomas och de andra apostlar
na för att taga bort den sista slö
jan av osäkerhet från deras hjär
tan för deras bästa och för vårt. 

Scinkt Bonciventurci. 

Kr,istus har låtit sina fem sår
märken bliva kvar på sin förhärli
gade lekamen icke endast för att 
han på domedagen skulle kunna 
visa de otacksamma vad han hade 
lidit för dem. Han ville också att 
helgonen i de levamde.s land för 
evigt skulle hava för ögonen vad 
han uthärdat för deras frälsning 
och därigenom upptändas till obe
ski�ivlig tacksamhet och eviga lov
sånger. 

Sa,nkt Thomas av Aqvino. 

RECIPROCITET. 

Hur ofta ha vi inte hört den 
gamla vishetsregefo ur bergspre
dikan : "Al:lt vad I vilj en, att män
niskorna skola göra eder, det sko
len I ock göra dem". Hur annor
lunda skulle ej den mänskliga sam
manlevnaden te sig, om männi
skorna litet mera rättade s1ig efter 
denna Kristi förmaning, som fram
håller reciprocitetens, ömsesidig
hetsbegreppets g.l'undläggande be
tydelse för moralen. Ett utpräg
lat partisinne dövar eliler dödar 
förvånande lätt sinnet för recipro
citet också hos i det privata livet 
okland·erliga personer. I sitt dyrka
de ,partis tjänst kunna de visa mot
ståndaren stor hänsynslöshet sam
tidigt som de själva av honom for
dra ej mindre stor hänsynsfullhet. 
De kunna använda de grövsta och 
orättvisaste ord i striden för sina 
ideer, men uppröras i sitt inner
sta, om motparten skulle begagna 
sig av ordagrant samma uttryck 
�ot dem. Med största harm ktwna 

de tala om all verklig eller förment 
orätt, som deras meningsfränder 
fått lida av fientliga makter men 
visa sig lugna och oberörda vid 
tanken på den orätt, som motstån
daren fått lida av deras parti. 
Ofta har partisinnet till dea grad 
förblindat deras omdöme och för
soffat deras rättskänsla, att de al
drig själva märka denna sin fun
damentala orättvisa då de med en 
förbluffande naivitet blottställa 
den för en mera kritisk yttervärld. 

Nyss ha vi här i vårt land fätt 
vara vittne till en verklig mönster
uppvisning i bristande reciproci
tet till följd av föi1blindat parti
sinne. Kardinal van Rossum har i 
höstas utgivit en broschyr om sin 
nordiska sommarresa av år 1923, 
som uteslutande riktar sigtHI Hol
lands katoliker. Genom förmedling 
av antikatolska ivrare i utlandet 
blir dennas innehåll känt av lika
sinnade partigängare i Norden. 
De delar ur densamma som särskilt 



äro äg,nade att väcka ovilja här
uppe utplockas omsorgsfullt, och 
då lämplig tidpunkt kommit, pu
bliceras d,e i några stora dagliga 
tidningar. 

Men liksom denna aktion från 
början till slut är ett typiskt par
titaktikens verk, är den också allt
igenom präglad av förblindat par
tisinne. Den 0mstridda broschyren 
av kardinal van Rossum är i själva 
verket genomandad av den varma
ste kärlek till de nordiska folken. 
Man märker, att det här icke är 
"någon vanlig turist", s'om beskri
ver sina reseintryck från fjärran 
land. De nordiska katolikerna för
nimma också i den höge kyrkofur
stens skrilft samma varma hjärtas 
slag, som förmådde honom att för
ra sommaren trots sin höga ålder 
underkasta sig en besvärlig lång
resas alla obehag med oupphörliga 
festligheter, uppvaktningar och 
samtal, som verka ej mindre tröt
tande än själva resans mödor och 
strapatser. Sällan har någon av de 
resenärer, som under tidernas lopp 
besökt våra nordiska länder, skri
vit en skildring av sina intryck 
· som vittnar om så stark kär1ek till 
Skandinaviens folk som kardinal 
van Rossums lilla skrift. Men här
för blundar det antikatolska parti
sinnet, och anstränger s,ig för att 
upptäcka gra11det i sin broders öga 
med total glömska av bjälken i sitt 
eget. 'l'y hurudana bruka de rese
minnen vara som våra svenska 
protesfanter pläga publicera som 
frukter av turistfärder i katolska 
länder. Inte brukar d€t i regel va
ra den broderliga kärleken, som 
för deras penna vid beskrivninge�1 
av vad de sett och hört. De ha 
ofäa blivit mottagna med förtroen
defull godtrogenhet, med största 
vänlighet och gästfrihet i kloster 
och andra kyrkliga institutioner. 
Och de belöna allt detta med mer 
eller mindre elaka beskrivningar 
av en frånstötande värld, där man 
blott möter smutsiga präster, feta 
munkar, mörker och vidskepelse 
av alla slag. Förnök till djupare 
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förståelse, rättvist bedömande gJ
ras sällan •eller aldrig. 

Den partiska antikatolicismen i 
vå1-t land har ondgjort sig över 
kardinalens ordval och genom sin 
framställning hos den tidningslä
sande aHmärnheten efterlämnat det 
intrycket att ord som "kättare", 
"gruvliga villfarelser", "eld och 
svärd" stå på var eller varannan 
rad i hans lilla resebok. Detta är 
fullkomligt missvisande. Men om 
också så skulle vara - ha våra rin
dignera:de fullgoda skä:l att känna 
sig djupt förnärmade? Vilket 
språk använda de sig själva av, när 
det blir tal om katoliker? Hur ut
tryckte sig t. ex., en den svenska 
statskyrkans ledande man som bi
skop Nils Lövgren i Västerås i sin 
"Kyrkohis>toria till skolornas 
tjänst" (1901) om papismen? På 
sid. 230 finna vi hur "d€t påviska 
mörkret åter fullständigt omtöck
nade dessa länder" ( Italien och 
Spanien). På följande sida finna 
vi "de katolska villfarelserna", "de 
påviska villfarelserna" o. s. v., o. 
s. v. På sista tiden ha uttrycken 
något modererats. Nu talar man 
om "magi", "pagainism" med flera 
ord som till formen kanske äro 
mindre skarpa men til,l å.nnehållet 
förefalla ej mindre kränkande än 
de gammallutherska kraftglosorna. 
Detta anses allt i sin ordning, men 
begagna sig 'katolikerna av allde
les samma vapen blir indignatio
nen stark och helig. 

I kardinalens skrift har man till 
sin förtjusning• funnit ett par ut
talanden, som bero på rena miss
tag. SärskHt nöje har man haft 
av propagandachefens skildring 
av biskopinnornas handpåläggning 
vid luthersk biskopsvigniing. Kan 
man tänka sig något mera löjligt 
och ovederhäftigt? Eller man har 
njutit av samme höge kyrkofurstes 
påstående att birgittinersystrarna 
i Djursl10lm vistas här trots "gäl
lande svensk lag". Och partisin
nets fariseer slå sig för sitt bröst 
och tacka Gud, att de icike äro som 
denne kardinal. Men hur göra de 



själva, då de färdas i katolska läri
der. Händer det aldrig, att de 
utan att närmare undersöka frå
gan sätta tro till skenbarligen tro
värdiga människors uppgifter på 
ort och ställe, vilka sagesmän ock
så måste anses närmast ansvariga, 
om uppgifterna i fråga senare 
skulle 'befinnas falska? Faktiskt 
bli vi katoliker angenämt överra
skade, om vi någon gång finna en 
fullt korrekt protestantisk fram
ställning av katolska förhållanden 
- detta säges utan varj,e. polemiskt 
intresse. Kan man då finna det så 
besynnerligt, att kardinal van Ros
sum, vars arbetsområde sträcker 
sig ut över fem världsdelar, inte 
kan den svenska dissenterlagen 
utantill, vilken blott förbjuder 
verkliga, klausurerade och kontem
plativa, j,ordälgande kloster? Eller 
har man rätt att göra sig lustig 
över den illa underrättade "propa
gandachef en", som svävar i okun
nighet om den djursholmska bir
giUinerkommunitetens statuter? 
Kardirral van Rossum som genom 
sitt oerhört omfattande arbete 
kommer i kontakt med hundratals 
kongregationer och som icke haft 
minsta del i systrarnas hitkomst. 

Partiförblindelsen har också liv
ligt förargat sig över, att den lu
therska läran enligt kardinalens 
framställning påtvungits de nor
diska folken mot deras vilja, att 
den i Sverige införts genom "eld 
och svärd". Nu vet envar som 
känner de skandinavi.ska ländernas 
historia, att den lutherska rörel
sen häruppe Ull största delen fram
tvingades av furstar och stormän, 
att folket på må}J.ga håll särskilt 
i Sverige och Norge och på Island 
satte sig till motvärn mot den nya 
läran, som sågs med misstänksam
het och ovilja, att den danska re
formationen genomfördes av Kri
stian III år 1536, varvid alla Dan
marks katolska biskopar fängsla
des, att flera svenska och norska 
biskopar likaledes sattes i fängelse 
eller drevos i landsflykt, att klos
tren överallt brutalt indrogos och 
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skövlades, att tiggarmunkarna i 
Danmark fördrevos, varvid också · 
några l,edo martyrdöden, att de 
svenska böndema gång på gång 
reste sig mot den nya kyrkliga ord
ningen och blodigt blevo tillbaka
slagna. Detta endast några exem- · 
pel. Att kardinalen i sak har rätt 
i sin reformationsskildring är så
lunda höjt över allt tvivel. Men 
kanske uttrycket att lutherdomen 
"med eld och svärd" infö1�des i Sve
rige ej är ett fullt adekvat uttryck 
för den historiska sanningen. Sve
riges katolska biskop har också 
offentligen förklarat sina betänk
ligheter mot detsamma. Tänk om 
våra strähga motståndare manife
sterade samma samvetsömhet och 
ytterliga noggrannhet i uttrycken, 
som de fordra av oss, när de själva 
·skriva kyrkohistoria om den ka
tolska reformationen på 1500-ta
let. Vi återvända till den för sin 
ädla moderation ber.ömde biskop 
Lövgren och se vad han i sin ovan 
citerade "Kyrwohistoria till ,skolor
nas tjänst" har att säga om denna 
mäktiga rörelse. 'Naturligtvis 
framhålles (sid. 234), att kung Si
gismund "med list och våld" sökte 
återntälla den katolska kyrkan i 
Sverige, medan Gustaf Vasas pro
blematiska sätt att gerromföra den 
lutherska reformationen karaktä
riseras sålunda (sid. 231): "I bör
jan gick dock konungen mycket 
varsmnt t-illväga .. . för att ej oroa 
den okunniga och lätt vilseledda 
allmogen. " Om jesuiterna vet sam
me uppburne författare att 'berät
ta: "De fordrade icke en avgjord 
brytning med synden, utan lade 
hyende under lasten och läto köt
tets gärningar framstå som dyg
d er" (sid. 228). "I Europa drypa 
jesuiternas spår av blod. Religions
förföljelser och religionskrig, up
penibara våldsdåd och hemliga 
brott beteckna deras väg" (sid. 
229). Dessa citat äro ingalunda 
ensamstående. Våra lutherska lä
roböcker i historia innehålla lik
nande påståenden i riklig mängd. 
Och det är endast en kort tid se-



dan som en av våra frommaste och 
bästa lutherska biskopar i ett of
fentligt anförande uttryckte sin 
glädje över, att den stora massan 
av svenska folket ännu betraktar 
katolikema ungefär som hed11in
gar ! Med dylik hänsynsfull sarn
ningsenlighet behandlas vi katoli
ker av samma partibundna grupp, 
som uppskakas i sitt innersta av 
att en katolsk författare i en po
pulärt håHen liten broschyr be
gagnar sig av ett uttryck, som icke 
på millimetern täck;er den histo
riska sanningen. 

"Sanning och rätt" skulle vi alla 
bemöda oss om och var och en i 
sin stad noga akta sig för parti
sirnnets förblindande gift. Det 
finns också många svenska ka toli
iker, ,som känt sig nedstämda med 
anledning av angreppen på kardi-
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nal Rossums broschyr. Men ihar 
icke denna presskampanj haft det 
goda med sig, att våra motstånda-· 
r-es ögon öppnas för ömsesidighets-· 
sinnets ,betydelse? Nu ha de för en 
gångs skull själva kunnat erfara,. 
huru det känrns att bliva i några 
punkter omtalade på ofördelaktigt 
sätt och i en punkt t. o. m. bliva 
utsatta för en förlöjligande tillvi
telse, som sedan befunnits ogrun
dad. Ha de då också kommit att 
tänka på ihur det skall känpas för 
oss katoliker att oupphörligen för
talas och kränkas i tal och skrift, 
att åter och åter göras till föremål 
för en mängd ovederhäftiga be
skyllningar? Om så är, har denna 
episod varit till stor välsignelse 
för den konfessionella sammanlev
naden och den interkonfessionella 
moralen i de nordiska länderna. 

RELIGIONSFÖRFÖLJELSENS RIKE. 

När nöd råder, när förtryck 
övas, hava de nödställda och för
tryckta en given försvarare. Det 
är Petri efterföljare, den heliga 
fadern i Rom. Så var det under 
folkvandringarnas stormuppfyllda 
skede. Så i medeltida dagar. Så 
också i senar.e tider. Vem har väl 
glömt, huru Pius IX, en ·av histo
riens största och ädlaste påvar, 
energiskt grep in och vid flera till
fällen framför allt genom ency
klikan "Ubi Urbaniano" av den 30 
Juli 1864, med apostolisk kraft ta
lade tröstens ord till de förtryckta 
och den allvarliga bestraffnirngens 
till ryska tsarens regering för de 
omänskliga förföljelserna mot ka
tolikerna i Polen - Polen, som nu 
återuppstått och ånyo hävdar sin. 
plats blarnd Europas självständiga 
stater. 

Trogen sina företrädares exem
pel och sitt ädla hjärtas lbud, har 
vår Helige Fader, Pius XI vid fle
ra tillfällen höjt sin röst till de för
följdes försvar och upprepade gån-

ger manat Kyrkans barn i olika. 
delar av världen att rikta blickar· 
och förböner på våra förtryckta. 
bröder under de ryska bolsjeviker
nas välde. Som g,oda katoliker vilja 
vi följa Påvens maning, så mycket 
mer, som ej ett år, ja knappast en 
månad förflyter utan att bringa 
budskap om nya yttringar av reli
gionsförfölj-else. 

Förra året såg den fromme ro
mersk-katolske prästen Monsigno-
re Budkiewicz avrättas av bolsje
vikerna och den åttioårige ärke
biskop Cieplak dömas till livstids
fängelse - båda polacker liksom 
otaliga wndra katolska martyrer i 
ryska riket, både präster och lek
män. 

Nu berättar den kände journa
listen. francis Mc Cullagh i New
y ork "Herald" om nya våldsdåd 
och "The Catholic Mind" (New
York; N:o 1, 1924) gör dem be-

. kanta i katolska kretsar. Ur Mc 
Cullaghs skildring återgiva vi föl
jande: "Den 7 Nov. 1923 anställde, 



bolsjevik-1)olisen razz1a i ett hus 
på Prechistensky Boulevard i Mo
skva : det hade länge använts så
som seminarium, där katolska teo
logie studerande i hemlighet för
beredde sig för prästämbetet. Så
dana neofyter i Petrograd och Mo
skva hava annan sysselsättning 
under dagens lopp. Några äro 
uppassare, några gatsopare, några 
rödgardister, några bodbiträden. 
På aftonen studera de sina teolo
giska böcker och bedja, men de 
måste bedja mycket försiktigt, då 
deras tilltag är .i högsta grad olag
ligt, och det överallt i Ryssland är 
fullt med öron, som ivrigt lyssna 
,efter ljud av böner. 

En razzia företogs samtidigt i 
ett hus på samma boulevard. Det 
beboddes av tjugutre dominikaner-
1rnnnor under ledning av lVfadame 
Abrikosowa,och alla äro ryska kon
vertiter, med undantag av en, som 

· .är polska. Systrarna undervisåde 
barn i religion, hjälpte fattiga, 
skötte sjuka samt fader- och mo
derlösa barn. Razzian började kl. 
11 på aftonen. Systrarna hade 
just slutat sin aftonibön och skulle 
lägga sig på golvet, ty 1så stor är 
deras fattigdom, att de ej hava 
några sängar. Då bryts plötsligt 
dörren upp, och en avdelning röd
gardister med revolvrar i handen 
intränger. Ti,Usammans med dem 
kommer sju agenter för den be
ryktade hemliga polisen, varav en 
kvinnlig. Dessa skurkar drevo in 
alla systrarna i ett och samma rum 
·och kvarh5llo dem där till klockam 
5.30 påföljande morgon. De un
tderkastade dem den råaste under-

80 

sökning, varvid de förlöjligade och 
förhånad,e deras religiösa bruk och 
sökte injaga skräck hos dem. 

,Systrarna fingo tillbringa en 
natt under dödlig ångest. Klockan 
5.30 på morgonen kom en automo
bil fråt1 hemliga polisen, och i den 
fördes priorinnan Madame Abri
kosoWla och sju eller åtta systrar 
till fängelset. Saimna natt gjordes 
dylika razzior och arresteringar 
företogos i hus med anhä:ngare av 
den unierade Kyrkan överallt i 
Moskva : 13 eller 14 unierade äro 
redan insatta i fängelser, och hus
undei:sökningar och arresteringar 
fortgå . 

. Följande dag häktades Fader 
Niklas. En annan stor process av 
samma slag som den mot Mgr. Ci
epfak torde förestå." 

Så långt Mc Gullagh. 
Häktningarna av de teologie stu

derande, vilka med lidande och 
död som framtidsutsikt vilja ägna 
sig åt själasörjarens kall, ogärnin
garna mot de fromma dominika
nernunnorna, de fattiges . och sju
kas fattiga vårdarinnor, talrika 
katolska biskopars, prästers och 
lekmäns martyrium (Cieplak, 
Budkiewicz m. fl. )  - allt för tan
ken tillbaka till förföljelserna mot 
de första kristna, så mästerligt 
sldldrade i Wisemans "Fabiola" 
och Sienkiewicz "Quo vadis'' ? Och 
åter ljuder det gamla ordet : "Mar
tyrernas blod är utsädet på Kyr
kans åker." 

Kulla i Odensvi, S :t Sigfrids 
dag 1924. 

G u s t a f A r m f e I t. 
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I NVIGNING EN AV KATOLSKA KYRKAN 

I STOCKHOLMS STADSHUS 1784. 

Den 11 aprH är en betydelsefull 
dag för den katolska församlingen 
j Stockholm. Denna dag år 1784 
invigdes nämligen den första ka
tolska kyrkan i nämnda stad sedan 
Gus-taf III genom det s. k. tolerans
ediktets utfärdande givit kato
likema en viss religionsfrihet i 
Sverige. Nu kunde de härvarande 
katolikerna fira sin gudstjänst i 
fred samt uppfostm sina barn i sin 
ky1,kas lära. Att den religi1011sfri
het som givits emellertid var myc
ket ofullständig framgår · ,bl. a. 
därav att ämrn var avfall från 
"den rena evangeliska läran" be
lagt, med landsförvisningsstraff. 
Det kanske kunde intressera Cre
dos läsare att veta: något om denna 
första katolska kyrkan ,sedan den 
s. k. reformationen och 0111 dess 
invig11ing. I Uppfostringssällska
pets Tidningar, utgivna av den 
flitige Gjörwell, av år 1784 läsa 
vi om den första katolska försam
lingen och dess kyrka på sid. 227 
följande "Angående den nyligen 
här i hufvudstaden invigda offent
liga Catholska Kyrkan får man 
meddela följande efterrättelse. Allt 
sedan Kon. Gustaf I, eller . under 
en tid af hela 250 år har Ca,tholska 
Religironen icke haft annan fri el
ler offentlig tillåten öfning, än i 
de främmande ministrarnas capel
ler. Riksens ständer tilläto först 
1779 en fullkomlig samvetsfrihet, 
och Hans nu regerande Maj :t kon, 
Gustaf III, utfärdade 1781 en för
ordning, som förunnar dem af ca
tholska bekännelsen fri religions
öfning. Sedan den Hel. Fadren 
Påfve Pius VI häraf fått del, skic
kade · 'han till Sverige Theol. doc
torn Hr. Paschalis Oster, såsom 
Vicarius Apostolicus för att sätta 
Catholikerne i stånd att njuta des
sa dem gifna privilegier till godo, 
hvilka utgöra ett antal af omkring 

· 2000. Denne Theol. Doctor, som 
är ifrån stiftet Metz, kom hit mot 
slutet af sistl. Jul med bref ifrån 
Hans Helighet till konungen. Han 
presenterades för Hans Maj :t, som 
ock lät utfärda för ho1�om sitt öpp
na bref af d. 15 Sept. hvarmedelst 
han befullmäktigades att hafva 
öfverinseendet öfver alla catholska 
kyrkoärenden i hela Sverige, och 
att i underdånighet hos Hans 
Maj :t alla de hithörande ,angelä
genheter anmäla. Den 8 si;,tl. F,ebr. 
sammankallade han de härvarande 
catholiker, för · att gifva dem del 
af påfvens fullmakt och Hans 
Maj :ts öppna bref. Vid denna 
sammankomst valdes ock 4 kyrko
råd, hvilka befullmäktigades a-tt be
vaka catholikernas angelägenhet i 
wnseende till en sockenkyrkas (Pa
roisse) inrättning, i ,samråd med 
den Apost9liske Vicarien. Valet 
föll härvid på Hr. le Fevre, hof
mästaren för · pagerna hJos Deras 
Kongl. Högheter och capitaine i 
Kgl. Fransysk tjänst ; Hr Uttini, 
KgJ. capelmästare, samt herrarna 
Schi.irer och Hesse, bägge handlam
de här 'i staden. Konungen har ock 
varit så nädig och upplåtit ett rum 
i � orra flygeln på stadshuset vid 
Södennalms torg att däruti förrät
ta catholska Gudstjänsten, till kyr
ka hinne1' byggas. - Första Guds
tjänsten hölls därst. Påskdagen d. 
11 Apr. och börjades ceremonien 
med capellets invigning. Legations
predik:anterne Hr. P:at. Dahmen 
från Wien och Hr. Pat. Iharraran -
från Madrid, de enda nuvarande 
catholske präster i Stockholm, för
rättade diaconi och subdiaconi 
syssla vid den högtidliga messan. 
Musiken var författad af Hr. Ut
tini, och utfördes af Kgl. . capellet, 
ävensom Te Deum, hvilket sjöngs 
efter aftonsången. H. K. H. her
tig1en af Södermanland var därvid 
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närvarande, äfvensom många an
dra personer af förnämt stånd be
vistade denna högtidlighet och där
till voro vittnen. Det välsignade 
brödet utdelades af Fru Grefvin
nan Wrede, född .Sparre, stats.fru . 
hos Hennes Maj :t Drottning,en. 
Efter invigningen höll Hr. doctor 

Oster ett kort tal, hvaruti han för-· 
klarade de hithörande samt nu bru
kade ceremonier. Hela denna hög
tidlighet har blivit förrättad i bä
sta ordning, medelst vidtagna klo
ka anstalter, hvilka också icke litet 
bidragit till de närvarandes stora 
uppbyggelse." E. W-m. 

C.REDOS BÖCKER. 

Jorsalafaerd I, Il. AV J o
h a n n e s J $6 r g e n s e n. 
Gyldendalske Boghandel, 
Nordisk Forlag, Köben
havn. 

Johannes J $6rgensen målar med 
en målares alla färgnyanser på sin 
palett. Han förmår, som den or
dets konstnär han är, levandegöra, 
vad han ser och upplever. Med ett 
par penndrag frammanar han en 
stämning, visar en bild, fångar den 
säregna doften i ett landskap, och 
vad som för honom själv varit en 
upplevelse förmår även hos läsaren 
väcka en liknande känsla. Livet, 
människorna, seder oc'h bruk pas
sera revy - hela det b1'okiga fan
tastiska österlandet, med sina alla 
skarpa kontraster och sin särskil
da, utpräglade doft, rullas upp för 
våra blickar. Men först och sist, 
hari vandrar på! helig mark, och 
med sin djupa vördnad för allt he-

ligt griper han oss, som han själv 
blivit gripen - tvingar oss på knä, 
som han själv knäfallit. "Jorsala
faerd" är som att läsa bibeln på 
nytt. Det finns knappast ett stäl
le, en helgedom där minnet ärinu 
lever bevarat, där J prgensen ,ej 
med bibelns egna ord påminner 
oss om vad som en gång passe
rat. Det är som !bilden av Kristus 
blir mer levande och verklig, när 
en nu levande människa på sin pil
grimsfärd aliltjä:mt känner och sKå
dar kraften av vad som · där för 
1900 år sedan hände. ,Så starkt 
har Kristusbilden präglats på lan
det och livet, att den t. o. m. i en 
andra hands förnimmelse verkar 
som nu levande verkligt liv. Man 
ser för sig mästaren, som går där 
och lär, hjäliier, strider och lider. 
Han blir på något underligt sätt 
levandegjord på nytt. -

Jerusalem blir det första, och 
Jerusalem blir det sista som J $6r-



_gensen beser. Jerusalem, som be
reder honom så många missräk
ningar och besvikelser, men som 
ändå blir målet för hans längtan 
- den plats dit han vänder sitt 
anlete, som mohammedanen vänder 
sitt mot Mecka. Där finns ju den 
heligaste av alla gravar - graven 
som är tom emedan han, som vilat 
där är uppstånden. Graven, som 
ännu i dag utstrålar en sådan and
lig kraft att alla t. o. m. den mest 
styvnackade protestant, ·andäktigt 
böjer sina knän. - Där finns 
Gethsemane, platsen man knappt 
-vågar beträda med sitt syndiga, 
jordiska jag. En plats där man 
.ännu känner ångesten darra i luf
ten, och där marken förefaller att 
vara evigt fuktig sedan den gån
gen den fuktades av den i vånda 
framprässade blodsvetten. - Där 
finnes Via Dolorosa - Korsfäst
platsen - där finns allt det som 
inledde korsets triumftåg genom 
världen - allt det, som gjorde dö
den till en seger - i stället för sor
gebudskap. 

Det är med vemod man läser om 
det tillstånd som nu är rådande 
vid dessa helgedomars murar. 
Split och strid härska, och .en evig 
kamp om äganderätten sätter den 
-ena trosbekännelsens efterföljare 
i harnesk mot den andra. Och stri
den har tagit sig sådana uttryck, 
att myndigheterna fått utpostera 
mohammedansk vakt vid den he
liga graven för att hindra munkar
na att gå, till handgripligheter. 
Det är så oförklarligt att de som 
leva liksom inom hägnet av helig
hetens murar, så kunna glömma 
det bud, som lärts oss som ett av 
de yppersta "att älska sin nästa 
såsom sig själv". 

Från Jerusalem går färden vi
dare genom det heliga landet. Vi 
lrnmma till Bethlehem, staden om
given av ängder täckta av endast 
sten, en hård stad, där även män
niskorna hade kalla stenhjärtan 
och' där icke fanns plats i härber
get ens för en kvinna i barnsnöd. 
Vi se ängen, där herdarna hörde 
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änglar förkunna det ljuvliga och 
glada budskapet. - Boas' marker, 
där Ruth, den moabitiska kvinnan 
gick och samlat ax. - Mamre 
lund, där ännu stora ekar stå och 
påminna om när Gud uppenbarade 
sig för Abraham. - Hebron, där 
muhammedanerna vakta AJbra
hams grav, och dit en kristen en
dast med allra största svårighet 
kan få tillträde. 

Genom landet som en gång flöt 
av mjöllt och honung - Kanaans 
land - men som nu endast består 
av öde öken, där endast sand mö
ter blicken och intet av liv kan spå
ras, går färden vidare. Den stora 
tystnaden, "le silence du desert", 
kommer fram ur de korta raderna, 
denna förunderliga ökentystnad 
som utövar som en trollmakt, fa
scinerande och samtidigt stimule
rande. 

Förbi öde, kala klippor går vä
gen till "Frestelsernas berg". Vid 
dess fot lever jorden upp på nytt 
- där växer blommor och träd, 
men halvvägs upp för berget går 
vägen över stenar och klippblock, 
en mark så stenig att frestarens 
ord "säg att dessa stenar skola 
bliva bröd", får sin påtagliga för
klaring. Och även frestelsen med 
"all världens riken och härlighet" 
blir åskådliggjord, när man från 
bergets krön blickar ut över det 
underbara rika och härliga land, 
som utbreder sig för ens syn. 

Juda land är det kalla, obarm
härtiga och hårda - landet utan 
nåd. Men Galileen är nådens land. 
Där lever Mästaren ännu. Där är 
landskapet leende och ljust, mar
ken täckt av sköna, prunkande 
blommor. Där möta vi N azareth, 
där barnet Jesus växte upp. Där 
ligger synagogan, varifrån han ta
lade, så att han fördrevs ur staden 
och upp på branten, varifrån ho
pen ville störta honom ner. Även 
ett minne från senare tider möter 
oss, det franska klostret "Les Co
linettes", där Charles de Foucauld 
levde en tid som portvakt och fann 
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vad ham sökte - fattigdom, ring
het och ar.bete. 

Kana - Thabor - Tiberias -
Nain - idel gamla kända och väl
bekanta namn återfinna vi i J pr
gensens bok. På nytt tala minnena 
till oss, på nytt uppstår den upp
ståndne, på nytt lever han, tröstar, 
sty_rker o�h lär. Trots strider och 
hat, människor emellan, trots den 
sorg main känner, att inte en gång 
landet där jorden är fylld av min
nen och helighet, kan skapa kärlek 
och fred, trots allt detta blir bilden 
av Kristus så underbart levande 
och klar, så mäktigt verkande, att 
som helhetsintryck av J orsala
faerd, står endast och allenast den 
levande Kristusbilden. Man glöm
mer nästan, att i det heliga landet 
finns så mycket av ondo. Man ser 
endast Mästaren. 

K. H a m i 1 t o n. 

Hvorfor jeg er Katholik. 
Et katholsk Livssyns Ud
vilding af P a u 1 J. R e i
t e  r, Lffige. Katholsk F1or
lag. Kpbenhavn. 

Det torde vara en allmän iaktta
gelse, att de motiv, som föranlett 
en konvertit att förena sig med 
Moderkyrkan, .ge färg och karak
tär åt hela hans liv som katolik. 
Miljön, varifrån · han utgick, de 
problemkomplex, som framtvinga
de ett avgörande, de Kyrkans skat
ter, varefter han särsknt längtans
fullt sträckte sig och intensiteten 
i denna längtan komma att påtryc
ka honom en ofrånkomlig prägel. 
Hans amdliga liv kan fördjupas, 
han kan gå från klarhet till klar
het i trons värld - och det sker i 
allmänhet utefter en linje, vars 
riktning under lugna förhållanden 
bestämmes av ovan angivna fak
torer. Konv,ertiter förbliva alltid, 
icke minst när deras andliga liv är 
friskt pulserande, medvetet eller 
omedvetet mer eller mindre för
täckta individualister - ett förstå
eligt och under normala förhållan
den ingalunda beklagligt faktum. 

Läsningen av den danske läka
ren Paul J. Rieters konversions
historia har styrkt mig i denna min 
uppfaittning, på samma gång som 
den på ett ovanligt sätt fängslat 
mig. Den trivialitet, som plägar 
utmärka en stor del, för utomstå
ende rätt ointressanta konversions
redogörelser, märkes här kke ett 
spår av ; författaren synes vara en 
tränad stilist med förmåga att ge
nomskinligt klart kunna analysera 
även långt ti11baka i tiden liggande 
själstillstånd utan sentimentalitet, 
utan affektion och utan tröttande 
patos, men med en klädsam själv
ironi, som man icke alltför ofta 
påträffar hos monografiskrivande 
konvertiter. Två faktorer sam
verkade till D :r Reiters konver
sion : ett levande, mäktigt tyngan
de syndmedvetande, som ,;aldrig 
trots ärlig strävan, trots böner och 
ånger, nattvak, K. F. U. M.-rnöten 
och psalmsång fann vila och mot
vikt i frälsningsvisshet", och "en 
nästan omättlig trängtan till Guds
hängivenhet och Gudsdyrkan, "en 
trängtan, som jag aldrig fann till
fredsställd genom vad jag själv 
kunde prestera eller hos det tros
samfund, jag var född i". Att som 
26-årig välbeställd borgare kunna 
så pregnant, så betagande och så 
uppbygglig,t som här sker ge ut
tryck å:t vad som rörde sig i 15-
åringens själ, vittnar om osedvan
lig andlig spänstighet. Det är ett 
hjärtegripande bidrag till klargö
randet av den begynnande yng
lingatidens religiösa psykologi och 
icke sällan hårt tyngande problem
bördor, som här presteras. En ny
vunnen kunskap om den katolska 
Kyrkans botsakrament blev för 
Reiter räddningen och den närma
ste anledningen till konversiomm, 
som föregåtts av ett intensivt stu
dium av medeltidens historia. I 
bokens sista.kapitel, som bär över
skriften : "Hvorfor jeg er Katho
lik", vittnar författaren på ett 
11ättframt, vinnande sätt om den 
katolska trons centrala plats i hans 
liv, denna tro, som för honom ka-



star ett förklarande ljus över evig
hetens problem och fyller hans livs 
dagar med djup harmoni. "Min 
tro blir på ett sätt mer och mer 
barnets. Jag känner mindre, re
flekterar mindre ; jag tror. Jag 
känner mig mera maktlös gent
emot livet, tycker, att det är oänd
ligt mycket mera komplicerat än 
förr ; förstår mindre, tycker där
för, att jag är en dåligare debat
tör i dessa spörsmål. Tron har bli
vit innerligt fö11bunden med mitt 

85 

djupaste jag, den viktig·aste delen 
av mitt liv. Jag känner tron som 
något organiskt och levande, oänd
ligt fint och komplicerat som själ
va det levande livet." 

Sällan har jag påträffat en skrift 
med så pass gediget innehåll som 
denna i en mera anspråkslös ut
styrsel. Den 25-öring, som utgives. 
för inköp av boken, kan emellertid 
betraktas som en synnerligen lyc
kad penningplacering. 

E d v i n S a n d q_ v i s t. 

rån Credos torn 

De danska Josef ssystrarnas pro
vinsialf öreståndarinna Moder Rosa 
avled efter en kort sjukdom den 
22 mars i Odense, där hon befann 
sig på tillfälli.gt besök. Det är 
icke stort mer än halftannat år 
sedan som hon utsågs till sitt makt
påliggande och vanskliga ämbete, 
därför var hon ännu föga känd 
uta:r;iför systrarnas egen krets. 
Från 1894 till 1902 hade hon vis
tats i Danmark som lärarinna vid 
den gamla franska skolan vid 
Toldbovej . Därefter var hon under 

20 år verksam i Brtissel, där hon 
började med undervisning i an
språkslösaste former men slutade 
med att stå i spetsen för en skola 
med 700-800 lärjungar. Som pro
vinsialföreståndarinna för Dan·
mark tog hon strax itu med stör
sta fasthet och energi. Den hårda 
vinterns ansträngningar bröto ned 
hennes 'bräckliga hälsa. 

Sankt J osefäsystrarnas nya mo
numentala sjukhus i Fredrriksstacl 
har i dagarna blivit invigt av .;Nor-



:ges biskop Johan Olav Smit, assi
sterad av. sognepresterna Möllen
-beck (F1'edriksstad) ,  Kjelstrup 
(Kristiania) och Toll (Fredriks
hald) .  Också ''Smaalenenes Soci
aldemokrat" förefaller alltigenom 
tilltalad av de sköna invigningsce
_remonierna, påpekande att den ka
tolska Kyrkan " i motsaetning til 
den protestantiske" tager "skjön
heten og kunsten i sin tjeneste". 
Både biskopen, prästerna och kor
:gossarna voro enligt samma tid
nings skildring "i fuldt höitids
:skrud". Aftonen före invignings
dagen höll den berömda författa
rinnan fru Sigrid Undset i "Fred
riksstad Arbeiderförenings" lokal 
ett föredrag : "Fra Islands biskops
saga". "Sankt Olav" framhåller, 
att detta, som hölls till förmån för 
det nya sjukhuset "var en ople
velse for alle som hadde de for
nödne forutsretninger at fölge med 
i fruens a:andefulde og laererike 
utredning". 

Det engelska episkopatet har 
förlorat en av sina utmärktaste 
medlemmar genom biskop Richard 
Collins' nyligen tima:de frånfälle. 
Den avlidne, som var född den 5 
april 1857, tillhörde en gammal 
familj från Berkshire, som under 
gångna tider mycket lidit för sin 
katolska tro. Ännu i hans barndom 
hade den antikatolska hetsen i 
England icke upphört. Sålunda 
var han som ung pojke vittne till 
hur en pöbelhop stormade det lilla 
kapellet i Malmesbury, varvid den 
tjänstförrättande prästen blev all
varligt sårad. Denna skakande 
upplevelse bestämde honom att 
.ägna sitt liv åt Kyrkans tjänst. 
År 1885 blev han prästvigd, och 
kort därefter fick han mottaga 
det svåra uppdraget att öva sjä
lavård i Wolsingham, en typisk 
diasporaförsamling med ytterligt 
små ekonomiska resurser. Efter 
en tid blev han utnämnd till kyr
koherde vid St. Andrew's' försam
ling i Newcastle för att sedan ver
ka med mycken iver som admini-
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strator för katedralen i samma 
stad. År 1905 vigdes han till hjälp
lbiskop och år 1909 utsågs han till 
biskop av Hexham och Newcastle, 
Englands nordligaste stift. Som 
sådan ägnade han sig med beun
dransvärd självförgätenhet åt sitt 
ansvarsfulla arbete. Fastän hans 
hälsa ständigt var otillfredsstäl
lande, skonade han aldrig sig själv. 
För ungefär ett år sedan blev han 
omkullslagen, då han sökte hjälpa 
till att hejda en skenande häst. 
Strax därefter måste han intaga 
sjuksängen, varifrån nu döden be
friat honom. 

Det har väckt stort uppseende i 
Skottland, att en av landets ut
märktaste protestantiska präst
mä:n, Rev. A. P. S. Tulloch, i en 
predikan för sina trogna försam
lingsbor tillkännagivit sin avsikt 
att övergå till den katolska Kyr
kan. Även hela hans familj, hu
stru, dotter och två söner, vill föl
ja hans exempel. Sönerna ha för 
avsikt att bliva katolska präster. 
I det pittoreska benediktinerklos
tret Fort Augustus föl'bereder han 
sig i stillhet för det viktiga, avgö
rande steget. 

Ärkebiskop . Redwiood · av Wel
lington, Nya Zeeland, kunde den 
10 :de sistlidne fäbruari fira fem
tioårsjubileet av sin biskopsvig
ning, en ytterst säHsynt högtidlig
het. Han är född i Birmingham 
år 1839 och blev vigd till biskop 
av själva kardinal Manning i Lon
don år 1874. Den ärevördige ju
bilaren fick mottaga lyckönsknin
gar från alla öiskoparna i Austra
lien och Nya Zeeland och uppvak
tades av . ·en sto1: deputation av 
tacksamma katoliker. Också den 
Helige Fadern hade sänt honom en 
ytterst älskvärd skrivelse. Biskop 
Redwood tillhör maristernas kon
gregatron, i vilken han inträdde år 
1863. Han är särskilt uppskattad 
som predikant och är trots sin hö
ga ålder ovanligt verksam och liv
lig. Helt nyligen har han företa-



git en lång resa för att utdela be
kräftelsBns sakrament och till på 
köpet har han under densamma 
hållit flera föredrag. 

Som bekant har på sista tiden 
representanter för den katolska 
och den ctnglikanska vä1·Zde,n haft 
ingående förhandlingar om möj
ligheterna av ,en kristenhetens 
återförening. Redan år 1921 bör
jade denna aktion i Mechelen, den 
gamla ärkebiskopsstaden i Belgien, 
under kardinal Merciers presidi
um. Sensationslystna tidrungar ha 
skyndat sig att publicera starkt 
färglagda skildringar av dessa lär
da meningsutbyten. Men om man 
också från mera vederhäftigt håll 
ställer sig något skeptisk inför 
dessa strävanden efter återföre
ning, vore det dock överdrivet pes
simistiskt att frånkänna dem all 
betydelse. Kardinal Mercier har 
själv i ett vältaligt Herda:brev över 
förhandlingarna i Mechelen gjort 
ett påpekande, som är värt en all
deles särskild uppmärksamhet. 
Han uttrycker detta sålunda : "Re
dan år 1877 skrev Newtman : 'Hela 
denna tid (50 år) har jag väntat, 
att en stormflod av allmänt ut
bredd otro skulle komma, och un
der alla dessa år har mycket rik
tigt dess vatten stigit och stigit 
1ikt en syndaflod. Jag ser också in 
i en period efter min bortgång, 
då endast bergstopparna skola 
sticka upp som öar i den väldiga 
vattenmassan.' Och han tillägger : 
'Jag tänker härvid särskilt på den 

· protestantiska världen ! . . .  Klar
synta protestanter sågo, hur New
mans profetior gingo i uppfyllelse. 
De män ibland dem som ännu be
v<arat tron på Kristi gudom' och 
Kyrka, som bedja för sin frälsning 
och för de själar, som anförtrotts 
åt deras vård, inse faran och för
stå, att det är deras plikt att mot
arbeta den. Sådana män var det, 
troende män med höga kvalifika
tioner i både moraliskt och intel
lektuellt avseende, som Försynen 
ledde hän mot oss och som vi hade 
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glädjen att få hälsa välkomna.'' 
Vi se här blott en detaljbiild ur den 
protestantismens inre klyvnings
process, som de sista åren varit 
märkbar litet varstans också i Sve
rige. De konservativa bildade pro
testanterna närma sig mer och mer 
den gamla katolska tron, medan 
protestantismens radikala flygel 
mer och mer närmar sig det rena 
fritänkeriet. 

Doktor Ludwig Pastor, den all
mänt beundrade författaren till 
"Geschichte der Päpste", för när
varande Österrikes ambassadör 
vid den Heliga Stolen, blev före
mål för mycken uppmärksamhet 
från de kyrkliga myndigheternas 
sida på sin nyligen firade sfuttio
årsdag. Kardinalerna Gasparri, 
Merry del Val, Friihwirth, Bisleti, 
Ragonesi och Ehrle, flera medlem
mar av diplt>matiska kåren och en 
mängd prelater framförde person
ligen sina lyckönskningar till den 
åldrige vetenskapsmannen, som i 
så hög grad gjort sig förtjänt om 
den katolska forskningen. Påven 
sände honom ett handskrivet brev, 
i vilket han uttalade sina livliga 
förhoppningar, att det ännu måtte 
bliva doktor Pastor förunnat att 
fullborda sitt monumentala verk 
om påvarnas historia. Den sålun
da firade och uppburne kyrkohisto
rikern har till ledstjärna för hela 
sin forskning haft Leo XIII :s tan
ke, att den katolske forskaren häm
synslöst bör söka den historiska 
sanningen, vilken Kyrkan aldrig 
behöver frukta eller dölja. Sålunda 
framställer ·också Pastor på varnas 
historia utan de minsta förskö
ningsförsök av de mindre tilltalan
de sidorna i densamma men också 
med undvikande av de sensationel
la svartmålningar, varmed en par
tiskt antikatolsk historieskrivning 
ansett sig böra väcka antipati mot 
påvekyrkan och urskulda den ky1·
kosplittxande revolten mot denna. 

Förre kronprins Georg wv Saxen 
uppgives för närvarande som teo-



logie studerande i Freilburg i 
Schweiz förbereda sig för det he
liga prästämbetet. En annan med
lem av den mxiska konungafamil
jen, prins Max, blev prästvigd re
dan år 1896 och :har sedan på flera 
olika platser varit en verksam 
kraft i det katolska arbetets tjänst. 
Den senare har också gjort sig be
kant som ivrig fredsvän. 

Under ordförandeskap av Mgr 
Cremomsi har en "centralkomniit
te för trans bevarwnde i Palestina" 
nyligen bildats i Rom. Denna or
ganisation har ställt som sin upp
gift att understödja den latinska 
patriarken av Jerusalem i hans 
fromma bemödanden att bevara 
och styrka den kristna prägeln av 
det land, där· vår Frälsare levde 
och dog och att giva hela världens 
katoliker en riktig kunskap om 
den verkliga sitnaUonen i det He
liga Landet, ej minst om de intri
ger och svårigheter, som den ka
tolska trons bekännare i Palestina 
för närvarande oroas av. Den He
lige Fadern har uttryckt sitt djupa 
intresse för denna kommittes ar-
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bete, som Hans Helighet uppmun
trar och väilsignar. 

Ärkebiskoparna av New York 
och Chicago ha helt oförmodat bli
vit kallade ,till Rom för att där 
bli va utnämnda till kardinaler. 
För närvarande finnas 33 icke-ita
lienska medlemmar av kardinal-

. kollegiet. Ryktet berättar att kar
dinalernas antail snart skall fixera,s 
till 80 (för närvarande 70), sär
skilt som också Spanien ·och Syd
·amerika önska en något fylligare 
representation i det heliga kolle
giet. 

Marskalk ,,. Tsao-Kuen, den nye 
presidenten för rnpnbliken Kinci, 
har sänt en notifikation av sitt val 
till den Helige Fadern. I detta 
brev .lovar han att på alla sätt söka 
främja vänskapen mellan Kina och 
den Heliga Stolen. Redan s·om mi
litärguvernör av Ce-li visade den 
nye kinesiske presidenten mycken 
sympati för den katolska missio
nen och visade sig värdesätta den 
apostoliske vikarien Mgr Fabre
que så högt, att han nu utnämnt 
denne till medlem av sitt råd. 



89 

I 

Våta k�tofafut bfttt · 

, 

LÅNGFREDAG. 

Fridens Konimg, du den krona 

hatet vridit tåligt bär. 

D'ina bröders brott att sona 

du dess ondskas offer är. 

Bröder än mot bröder strida, 

göra ont - och själva lida! 

Herre, i de kvalda bröst 

tänd din kärlek, gjut din tröst. 

E s t h e r A d e 1 e v o n G e g e r f e 1 t. 

DE MÅNGA ORDEN. 

"Där många ord äro, där är icke 
synden borta, men den som styr 
sina läppar, hrun är förståndig." 
- Ordspr. X: 19. 

Där mycket talas blir säkerligen 
någon synd begången. Hjärtats 
ondska fön,åder sig, om icke tun
gan tyglas. De talträngda vålla 
o:fta mera skada än de avsiktligt 
falska och illvilliga. De yppa hem
ligheter, åtskilja vänner, förbittra 
fiender, såra hjärtan, brännmärka 
karaktärer, äro till hinders för 
sanningen. De åstadkomma allt 

ont, ofta utan att mena det, ofta 
till sin egen skam och sorg. De 
glömma tungans makt och faran · 
av dess otyglade bruk. Den är en 
eld, tjänlig - när den .hålles inom 
sina skrankor - trn att liva och 
styrka och till att underlätta ar
betet, men åstadkommande förstö
relse om den icke hejdas. 

Syndiga ord kunna vara få o�h 
noggrant valda. Denna varning .. 
gäller de många orden. Att behär
ska sin tunga är varje kris.tens 
förpliktelse ; annars vore ens re
ligion fåfäng. Det ges flera till
fällen då man bör iakttaga tystnad 
än då man bör tala. "Det är sali
gare att giva än att taga" gäller· 
icke mina ord. Talförmågan är gi
ven till hjälp, icke till hinder, för 
mig själv och andra, under arbetet 
och förströelsen. Pratsamhet kän
netecknar fåfänglighet och brist 
på eftertanke och uppfattning. Jag 
kan ej lära något om jag ,ej vet 
att också lyssna i tysthet. Varför 
basunera ut allt som stiger upp ti11 
mina läp1)ar, vilket ka:nske . ingen 
bryr sig om att höra? Varför obe
kymrat säga ut det som jag längre 
fram uppriktigt skall önska 



-0sagt? Jag vHl icke vålla skada, 
men om jag frivilligt låter min 
tunga löpa åstad kommer den sä
kert att förstöra min nästas sin
nesro eller goda namn och draga 
mig själv in i ledsamheter och 
synd. "Onyttiga ord" leda till "då
ligi tal". Tungan är en makt till 
gott eller ont Betrodd med en så
dan .makt är jag skyldig att se till 
att den styres av himmelsk vishet 
och kärlek, så att den icke "sättes 
i brand av helvetet" att utföra syn
dens verk. "Tungan kan ingen 
männi,ska tämja", men jag kan, 
med Guds nåd, styra min så att den 

· blir harmlös. Jag kan sträva efter 
att bli lik "den fullkomlige man
nen", som, "genom att icke fela i 
sitt tal", visar att han är i stånd 
att behärska hela sin natur. 

Sätt en vakt, o Herre, för min 
mun och bevaka mina läppars dörr, 
så att jag genom att icke fela i 
ord må kunna hålla hela kroppen 
i tygel, enligt Din heliga vilja, till 

· mitt fullkomnande, genom Jesus 
Kristus. Amen. 

OMKRING ARBOGAMINNET. 

Med anledning av det i år inträf
fande 450-årsminnet av de sven
ska biskoparnas sista synod i Ar
boga har man från flera håll un
drat, om många liknande möten 
hållits i det medeltida Sverige. Hi
storien berättar om upprepade 
svenska provinsialsynoder, fastän 
de oroliga tiderna förhindrade de
ras regelbundna upprepande. 

Den traditionella platsen för 
dessa biskopsmöten var det idyl
Jiska Telje (nuvarande Södertelje) ,  
dit de flesta av de höga prelaterna 

, bekvämt kunde komma sjöledes. 

�o 

Bland de på provi11skonciliet i 'rel
je år 1380 närvarande kyrkofur
starna nämnas förutom ärkebisko
pen, biskoparna av Linköping, 
Strängnäs, Västerås och Växjö. 
Men med Telje tävlar årets min-
11esstad Arboga som omtyckt mö- · 
tesplats för det svenska episkopa
tet. Också år 1412 hölls där en 

betydelsefull provinsialsynod, som 
utfärdade flera förordningar. Men 
ävenledes i den kyrkliga huvudsta
den Uppsala hölls år 1368 ett bi
skopsmöte,1 och redan så tidigt som 
1241 ägde en liknande samman
komst rum på Götala nära Skara. 
Även det kyrkligt så blomstrande 
Östergötland kan b�römma sig av 
ett provinsialkoncilium inom sina 
gränser. Det hölls i Söderköping 
- då en betydande stad - dit det 
sammankallats av ärkebiskopen 
Nils Ra'gvaldsson (1438-1448) .  

Av de danska provinsialsynoder
na hade den som hölls år 1425 i 
Köpenhamn kanske största betydel
se. Men också de biskopsmöten som 
ägde rum i Hälsingborg år 1345 
och i Malmö år 1383 satte djupa 
spår i kyrkohistorien genom de 
stränga bestämmelser de antogo 
för att . värna Kyrkan mot de 
världsliga stormännens tyranni. 

Också Norge hade sina katolska 
biskopsmöten under landets stor
hetstid.· Sålunda samlades de nor
ska biskoparna i Nidaros år 1351 
omedelbart efter digerdödens hem-
ska dagar. Och redan så snart som 
följande år - 1352 - möttes de 
outtröttliga prelaterna åter i Ber
gen. Men liksom det första av 
dessa koncilier är ganska väil be
kant, sakna vi nästan fullständigt 
upplysningar om det andra. Mot 
slutet av 1300-talet är det icke 
mem tal om några biskopsmöten 
i Sankt Olavs land. Först fram på 
1400-talet gjorde den för sin from
ma nitälskan berömde ärkebisko
pen Aslak Bolt ett försök att åter
uppliva den gamla traditionen. 
Men till det möte som han sam
mankallat i Bergen år 1435 kom 
ingen enda av landets biskopar 
personligen. 

Dock - också nordiska biskops-. 
möten voro icke okända för vår 
katolska tid. Det var på en sådan 
församling i Vordingborg år 1434, 
som en imponerande samling av 
icke mindre än 12 nordiska bisko
par med ärkebiskoparna av Lund 
och Nidaros i spetsen vände sig 



till det samtidigt pågående kyrko
mötet i Basel för att försvara den 
heliga Birgittas verk mot ankla
gelstir, som hade riMats mot det
samma. 

Efter den katolska tidens slut 
var det naturligtvis icke längre tal 
om några biskopsmöten, som själv
ständigt kunde arbeta för Kyrkans 
bästa. Först på allra sista tiden 
höra vi åter talas ·om dylika för
samlingar i våra nordiska länder. 
Sålunda sammanträffade de tre 
skandinaviska ländernas katolska 
biskopar föregående år i utställ
ningsstaden Göteborg och senare i 
förening med sin nyvigde finske 
ämbetsbroder i Helsingfors. Och 
helt nyligen sammanträffade Nor
dens fem katolska överherdar till 
ett verkligt plenarkoncilium i Kö
penhamn. Den gamla goda tiden 
är gömd men icke glömd, och tra
ditioner som troddes för länge se
dan begravna vakna åter upp till 
nytt -liv. 

S:T GÖRAN. 

I 

Vilket skimmer av poesi och sa-
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ga och hjältedåd omgiver ej det 
namnet ! Det manar fram bilden 
av en ståtlig krigare till häst, svän
gande sin högt upplyftade lans 
över det hemska odjur som vrider 
sig vid hans fötter. Är det väl un
derligt att just han skattades så 
högt av våra krigiska och ridder
liga förfäder, denne tappre hjäl- . 
te, denna ridderlighetens sinnebild, 
att bilden av S :t  Göran och dra
ken jämte den bedjande prinsessan 
så ofta prydde vår1;1, kyrkor och ka
pell, att man åkallade honom som 
sin skyddspatron ooh tillskrev 
hans mäktiga förbön den lyckliga 
utgången i sina strider? 

Men det var ej blott i norden 
hans anseende var så stort. Gre
kerna kallade S :,t Georg "den stör
sta martyren". I Konstantinopel 
funnos sexhundra kyrkor ibyggda 
till hans ära. Påven S :t Gregorius 
den store hyste en synnerlig vörd-

nad för honom, och Hkaså S :ta 
Klotilda, frankerkonungen Klod
v,igs maka. S :t Georg är Genuas 
och flera andra städers skyddspa
tl'On. Kon ung Edyard III av Eng
land instiftade en riddarorden till 
hans ära som än i dag äger be
stånd. Ja, högst vördades han väl 
i England, vars nationalhelgon han 
blev och där härropet under me
deltiden lydde : "S :t George f 01· 
nierry Englaind!" Allt ännu anses 
hans fest, den 23 april, för en na
tionaldag även av protestanterna i 
England, varav många knappast 
,ha reda på om det någonsin verk
ligen funnits ett helgon med det 
namnet. 

Vad veta då vi katoliker om ho
nom? 

Georg föddes i Kappadocien, en 
provins i Mindre Asien. Hans för
äldrar voro av ädel börd, och Ge
org uppfostrades .till krigaryrket. 
Han var begåvad, stark, rik och 
hade ett vinnande uppträdande. 
På den tiden var Diokletianus kej
sare och han fäste sig vid d�n unge 
ädlingen och gjorde honom tilil tri
bun, vilket ungefär motsvarar 
överstegraden hos oss. Från den 
stunden hade Georg ·en lysande ba
na framför sig. Han kunde med 
lätthet svinga sig upp till höga äre
stäHen, ty han var kejsarens fa
vorit. Men Diokletianus hade då
Hga rådgivare ooh lät utfärda 
skändliga dekret emot de kristna, 
och den ohyggligaste förföljelse 
sattes i gång. Georg tog avsked 
från sin tjänst, ty han förklarade 
att han icke kunde tjäna en herre 
som förföljde Guds helgon. Ej 
heller nöjde han sig med att helt 
enkelt draga sig tillbaka. Han 
skrev till kejsaren och förebrådde 
honom 'hans g1udlösa beteende. För 
denna förbrytelse blev Georg gri
pen och kastad i fängelse. Där lo
vade man honom stora belöningar, 
hotade honom och lät, då ingenting 
hjälpte, honom undergå den gräs
ligaste tortyr. Men alltsammans 
tjänade till ingenting. Georg var 
icke för ro skull soldat. Han kärn--



JJade den goda kampen och vann 
segerpalmen. Den 23 april ( om
kring år 303) halshöggs han i Ni
cömedia. 

Men varför avbildas då S :t Gö
ran dödande en drake? Drakar så
dana som på bilderna funnos helt 
säkert icke på Diokletianus tid. S :t 
Göran kan således icke h:a dräpt 
en dylik. Men de gamla krönikö
rerna och målarna brukade skildra 
verkliga vidunder då de menade 
andliga sådana ;. och andliga odjur 
äro då sannerligen den värsta sor
ten man kan ha att bekämpa eller 
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ens föreställa sig. S :t Görans vid
under var niänniskofruktan, kär
lek till världen, vilket är värre än 

I 
någon drake som någons,in blivit 
aVlbildad. Låtom oss taga denne 
"store martyr" till vår specielle 
skyddsherre och bedja honom hjäl-
pa oss att strida mot vår drake, 
av vad slag den än må vara, lika 
tappert som ha.n gjort det. 

Efter Moder Mary Salome 
av K a r i n A n t e 1 1  . 

FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

HÖGTIDLIG UPPTAGNING 

av medlemmar i MaTiakongregationen 
Regina Confessorum ägde för första gån
gen Tum Maria Bebådelsedag i S :  a 
Eugenia. kyrka kl. 6 e. m. 18 män, 
repTesenteTande skilda åldl'al' och yTken, 
invigde sig då åt Guds moder under 
stol' anslutning från föTsamlingens sida. 

Den mycket stämningsfulla akten in
leddes med pTedikan av Hans Högvör
·dighet Biskopen. Det var prelaten med 
det bTinnande herdehjäTtat och den for
ne, högt uppbuTne kongTegationsleda
ren, som då talade, Själv djupt gdpen 
av stundens säTegna högtidlighet, ut
vecklade Hans HögvöTdighet med utom
ordentlig kraft och värme sina tankar 
om MaTiakongregationens höga mål och 
medel, i hjärtegripande ord uttalade han 
de förhoppningar, han knöt till den nya 
Kongregationens kommande verksam
het för det religiösa personlighetslivets 
intensifieTing, och frambar sin biskop
liga lyckönskan till ett välsignelseTikt 
fortsättande av vad som nu påbörjats. 
DäTefter kom den högtidliga upptag
ningen i enlighet med gällande sed un
der ledning av Kongregationens preses, 
pastor A. Meyer. Med brinnande ljus i 
händerna läste aspiTanterna samfällt 
trosbekännels.en och invigningsbönen 
.samt mottogo de invigda medaljerna, 

vaTpå följde den egentliga upptagningen 
och avsjungandet av Jungfru Marias 
egen lovsång Magnificat. Den heliga 
akten avslutades med sakramental väl
signelseandakt. 

SenaTe samlades kongregationsmed-· 
lemmaTna till gemensamt samkväm un
der synnerligen a,ngenäma former. Pre
ses frambal' därunder i varma ordalag 
de närvarandes tack till Hans Högvör
dighet Biskopen för det mycket stora 
personliga intresse, denne visat Kon
gregationen i ord och handling, och i 
sitt svarstal betygade Biskopen bl. a., 
att dagen för honom varit den skönaste 
sedan hans ankomst till Sverige. 

Med skäl kan Maria Bebådelsedag 
1924 kallas en märklig dag i vår för
samlingshistoria. Det är att innerligt 
hoppas, att de löften, som då avgåvos, 
och de förhoppningar, som då kommo 
till uttryck, skola under mödosamma 
och prövande vardagstider infrias av 
dem, som den dagen av fri vilja på
togo sig ett stort ansvar. Kongregatio
nens framtida insatser och lycka kom
ma förvisso att ytterst bero på dess 
medlemmars trohet mot sina egna löf
ten. 

Styrelsen består av tTenne medlem
mar : herrar A. öhrll!berg, T. Kellne1· 
och underteckn:;id. Andakter' hållas hä
danefter andra måndagen och gemen-
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:samma kommunioner fjärde söndagen i 
varje månad. 

Edvin Sandqvist. 

I. S : T JOSEFS KAPELL 

å :församlingens kyrkogård har under 
den förflutna vintern införts såväl elek
triskt ljus som elektrisk uppvärmning. 

RADIO. 

S :t Eriks kyrkas utmärkta kör lät 
måndagen den 24 mars höra sig över 
hela Sverige, ja  över Skandinavien. Det 
var vid Stockholms-Tidningens radio
konsert som S :t Eriks kören medver
kade genom uppförande av den vackra 
mässan som ofta kommit till utförande 
i S :t Eriks kyrka av dess kör under 
direktör Axel Nylanders ledning; "Missa 
Salve Regina Pacis" eller som den ofta 
kallas "Fredsmässan" av Heinrich Hu
ber, utförd första gången i Mi.inchen 
med anledning av världskrigets slut. 
Sopransolist vid radiokonserten var fru 
Ellen E1sseen-Lindström och vid orgeln 
satt musikdirektör Werner Ekström 
som så mästerligt brukar traktera or
geln vid de större kyrkliga festerna i 
S : t  Erik. 

Utsändningen pe1" radio var synner
ligen lyckad och avlyssnades bl. a. med 
stort intresse av hans högvördighet Bi
skopen och samtliga i biskopsgården å 
Söder. Som extra nummer sjöng kören 
samma afton ytterligare den stämnings
fulla mässan S : a  Maria de Loreto av 
V. Goller. "Fredsmä.ssan" kommer att 
uppföras vid påskdagens högmässa i 
S :t Erik, då med förstärkt kör och med 
ackompanjemang a;v orkester. 

X. 

ST. JOSEFSFöRENIN.GEN. 

Vid årsmötet deh 16 mars föredrogos 
styrelse- och revisionsberätte1serna, av 
vilka föreningens nuvarande ställning 
framgick. Föreningens förmögenhet upp
gick vid 1923 års ·slut till 47,627:69 kr. 
Understödsfonden till kr. 7,715 : 93 -samt 
Sjuk- och Begravningskassans kapital 
till 12,100 :31 kr. Ansvarsfrihet för 
årets förvaltning beviljades. 

Vid styrelseval blev kyrkoherde S. 
Nordmark vald till ordförande, herr T. 
Kellner, vice ordförande, herr A. Chevet 
kassör och herr 0. Duintjer sekreterare 

. samt Edv. Wåhlander, klubbmästare och 
till suppleant herr J. Adams-Ray. Till 
rådgivande ledamöter utsågos hrr G. 
Furuström och G. Getzmann samt till 
revisorer hrr V. Funck och P. Lind
blom med hr F. Overödder som supple
ant. - Efter förhandlingarna, varvid 
man enade dg om att med särskild tanke 
på ungdomen arrangera särskilda klubb
aftnar, så snart lokalfrågan tillfreds
ställande ordnats, följde animerat sam
kväm. 

Föreningens sedvanliga g�mensamma 
heliga påskkommunion äger rum Palm
söndagen den 13 april kl. ½ 9 f. m. i 
St. Eriks kyrka - Samma dag på kväl
len ordinarie sammanträde för april. 

Högtidsdagen firas å J osefsdagen den 
11 maj under sedvanliga former. Hög
mässa med sång av manskör, festpredi
kan o. s. v. kl. 11 f. m. Högtidlig 
aftongudstjänst kl. 6 e. m. i St. Eriks 
kyrka. Högtidssammanträde därefter 
och supe. 

CONCORDIA CATHOLICA 

sammanträdde allmänt söndagen den 30 
mars i föreningslokalen Biblioteksgatan 
29. Vid detta sammanträde utsågs till 
sekreterare notarien Sant Orp. Friher
rinnan Marika Stjernstedt höll föredrag 
över ämnet "Drag till histo1'ien oni en 
landsförvisning och en åte1'ko1nst". In
nehållet rörde sig om katolicismens av
skaffande under Gustav Vasas tid, för
följelserna mot konvertiter under Gustav 
II Adolf isamt katolicismens tolererande 
under Gustav III : s tid. Föredraganden 
utvecklade även vilka oerhörda svårig
heter dr Nicolaus Oster, den förste ka
tolske överherden efter reformationen, 
hade att kämpa emot. Det i alla avseenden 
utmärkta och medryckande föredraget 
belönades med livliga, ihållande applå
der. Härefter följde supen, vari c : a  
ett femtiotal personer ,deltoga. Stude
randen herr Jack Ray föredrog flera 
sånger till medlemmarnas stora förnö
jelse. 

H. H. Biskopen bevistade saminanträ
det. 

.. 
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I slutet av april anordnar föreningen 
en ungdomsfest med föredrag, musik 
m. m. och ·söndagen den 18 maj, Sankt 
Eriks dag, gemensam resa till Uppsala. 
Närmare genom kallelsekort . 

C-y. 

M(ALMö. 

Ur Sydsv. Dagbl. Snällposten klippa 
vi följ ande : 

"I går middag (15/2) hade Elisabeths
systrarna i Malmö gjort ett litet avbrott 
i sitt uppoffrande arbete bland våra 
sjuka och mangrant samlats kring fest
ligt dukade kaffebord i sitt trevna hem 
i Lilla Nygatan 3. Och anledningen till 
att de för en gång lämnat sina poster 
vid sjukbäddarna var ingen mindre än 
att femtio år förflutit från den dag, 
då den första Elisabethssystern här bör
jade sitt församlingsarbete. Till för
höjande av dagens högtidlighet hade 
tacksamma och minnesgoda vänner sänt 
blommor, lyckönskningstelegram, bak
verk m. m. 

Elisabethssystrarnas verksamhet i 
Malmö daterar sig egentligen från den 
7 j anuari 1874, då en syster Siena, nu� 
mera bosatt i Köpenhamn men av sjuk
dom hindrad att närvara vid jubileet, 
kom till Malmö för att biträda med det 
sociala arbetet inom församlingen. Ur
sprungligen hade hon ej sjukvård till 
sin uppgift, .men så småningom drogs 
hon jämte en annan syster, som hade 
att uträtta Martabestyren · i det gemen
samma hemmet, in även på nämnda ar
betsområde, som i utvecklingen skulle 
bliva det väsentliga. Ganska snart lär
de man att uppskatta deras tysta men 
välsignelsebringande arbete bland fat
tiga och sjuka, understöd började dugga 
in från de gamla Malmösläkterna, var
igenom det blev möjligt att anställa fle
ra arbetskrafter, och år 1898 hade ej 
mindre än femton systrar full syssel
sättning i vår stad. Denna siffra har 
sedermera hållit sig tämligen konstant 
utom under kriget, då den betydligt re
ducerades på grund av att hjälp be
hövdes i hemlandet. 

Men nu äro de åter samlade här och 
gå med glatt mod dag efter dag till sina 
krävande uppgifter bland samhällets fat-
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tiga, sjuka och olyckliga. Len och öm 
är deras hand, där den ordnar med 
sjuklingens bädd, kärlek,sfull och delta
gande deras blick, milda och uppmunt
rande deras ord. Aldrig tröttna de, fast 
man tycker, att nattvak och långa dags
verken skulle i förtid bryta deras kraf
ter. Samma ömma vård gives åt de 
fattiga sjuka, ehuru de av dem ej mot
taga ersättning för sin möda. Och då, 
såsom vid jubileet i går, man vet att 
'systrarna' ha något att dela med sig· 1 
av, då samlas fattiga gamlingar kring 
deras bord som sparvar kring julkärven, 
ej blott för att mottaga hjälp och tröst 
utan även för att tacka och välsigna. 

Silwi." 

SANKT LAURENTII GILLE 

i Malmö hade sitt årssammanträde sön
dagen den 2 mars, varvid års- och revi
sionsberättelserna föredrogos och styrel
sen beviljades ansvarsfrihet för föregå
ende års förvaltning. Härefter skreds 
till styrelseval och fick den nya styrel
sen följande sammansättning : Pastor 
Kuipers, Pastor Overschie, Herrar Jör
gensen, Beckers och Hopmann. 

C. B-s. 

REVISION. 

Undertecknade, av Hans Högvördig
het B�skopen utsedda revisorer att 
granska Credos, Katolsk Tidskrift, och 
Credos Fonds förvaltning och räkenska
per för tiden 1 jan.-31 dec. 1923 få 
efter verkställt uppdrag meddela : 

Vi hava genomgått räkenskaperna och 
därtill hörande verifikationer, invente
rat bankräkningar och hava funnit allt 
i god ordning samt · förvaltningen skött 
med omsorg och noggrannhet, varför 
revisionen ej givit anledning till någon 
anmärkning. 

På grund härav få vi tillstyrka, att 
Redaktionskommitten beviljas full och 
tacksam ansvarsfrihet för förvaltningen 
under tiden 1 jan.-31 dec. 1923. 

Stockholm den 29 . februari 1924, 
A. Meyer. G. Håkansson. Teod. Kellne1·. 

I anslutning till ovanstående revi
sionsberättelse beviljar jag Credos, Ka
tolsk Tidskrifts Redaktionskommitte 



ansvarsfrihet för tiden 1 jan.-31 dec. 
1923. 

Stockholm den 9 mars 1924. 
Johannes Erik Mil/ler. 

CREDOS FOND. 
Transport 9,624 :-
N. N. Malmö, till ära av Jesu 

heliga Hjärta . . . . . . . . . . . . 100 :-
Direktör A. N. . . . . . . . . . . . . . . 15 :-
Till den heliga Jungfruns ära 10:-
Till den helige Josefs ära . . 10 :-
J osefäföreningen, Stockholm . . 50 :-
N'. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 :-
Föreningen Lretitia, Stockholm 15 :-

Summa kronor 9,874 :-

TILL CREDOS LÄSEKRETS. 
1.  Expeditionen utsänder naturligtvis 

regelbundet- 1.,ar.ie nmnmer till tidnin-
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gens samtliga abonnenter, till dem som 
prenumererat på posten genom_ förmed
ling av CentralpostJkontoret i Stockholm; 
till övriga prenumeranter direkt från -
Credos Expedition. Då det emellertid 
stundom sker, att ett eller annat. num
mer förolyck'.ls på vägen och kommer 
bort, böra postprenumeranter reklamera 

eventuellt uteblivc11a nummer på veder
börande postanstalt och övriga abonnen
ter rikta liknande anmälan till vår tid
nings expedition. 

2. Gamla årgångar gå lätt helt eller 
delvis förlorade eller bliva besvärliga 
att hac11tera och gec11omläsa, så länge de 
få ligga oinbundna. Prenumeranter 
som hava intresse av att hava i sin ägo 
fullstäc11diga årgångar av vår tidskrift 
böra med det snaraste låta inbindci sina 
lösa Credohäften. Felande nummer 
kunna kompletteras genom expeditio
nen. 

Ange[ med de tre spikarna. 
Broderi på en korkåpa från Mora kyrka i Daln1;nc. 



APRIL 

1 .  Tisdag. Ferialdag. 
2. Onsdag. St. Franciskus de Paula. 

Bek. 
3. Torsdag. Ferialdag. 
4. Fredag. St. Isi,dor. Bisk. Kyrkol . 

(Jesu hjärtas fredag.) 
5. Lördag. St. Vincentius Ferrerius. 

Bek. 
6. Söndag. Passionssöndagen. 
7. . Måndag. Ferialdag. 
8. Tisdag. F,erialdag. 
9. Onsdag. Ferialdag. 

10. Torsdag. Ferialdag. 
11. Fredag. M.arias sju smärtor. 
12. Lördag Ferialdag. 
1 3. Söndag. Palmsöndag 

l 14. Måndag. Dag inom dymmelveckan. 

Några ord ännu om Breviariet, ty 
breviarböckerna äro en huvudbestånds
del av den offentliga kulten. Det är 
det flera gånger om ·dagen frambrag
ta böneoffret, som prästen i Kyrkans 
namn och för densamma hembär åt Gud, 
för att giva Honom skyldig tack och lov 
i mänsklighetens namn och anbefalla 
dess alla angelägenheter åt den Högste. 
- Till sitt väsentligaste innehåll består 
breviariet av Psalmerna och andra läs
ningar ur den heliga Skrift samt av 
antiphoner, versiklar och responsorier, 
till största delen också tagna ur den he
liga Skrift. Vidare kortare läsningar 
ur helgonens levnadsbeskrivningar samt 
hymner och lovsånger samt böner. Bre
viariets indelning i olika timböner (tide
böner) , beror på seden att förrätta bö
nen på vissa bestämda tider. Bestämda 
tider till bön var redan i gamla Testa
mentet vanligt. Så säger David : "Sju 
gånger om dagen säger jag ditt lov o 
Gud - och vid midnatt stod jag upp 
för att lovprisa dig." - Efter apostla
gärningarnas vittnesbörd voro på da
gen 3 : dj e, 6 : te och 9 : de timmen böne
stunder. - Även den nattliga bönen 
efter Frälsarens exempel övades på 
apostlarnas tid. Härav förklara vi lätt 
de olika namnen på de s. k. kanoniska 
tiderna - terz, sext, non, nocturn, ves
per, matutin. - Breviariet räcker till 

15. Tisdag. } Dagar inom 
16. Onsdag. dymmelveckan. 
17. Torsdag. Skärtorsdagen. 
18. Fredag Långfredagen . 
19. Lördag. Påskaftonen. 
20. Söndag. Påskdagen. 
21. Måndag. Annandag Påsk. 
22. Tisdag. \ 
23. Onsdag. I 
24. Torsdag. }Dagar inom påskoktaven . 
25. Fredag. I 26. Lördag. I 

27. Söndag. Vita Söndagen. 
28. Måndag. St. Marcus. Evangelist. 
29. Tisdag. St. Petrus. Martyr. 
30. Onsdag. St. Catharina från Siena. 

Jungfru. 

sitt väsen till Kyrkans äldsta tider, men 
rådde i avseende på sättet och arten 
av breviarieböckerna stora olikheter i 
olika delar av Kyrkan. Först på 1300-
talet samlades de i en bok i flera band. 
Den nuvarande formen är resultatet av 
århundradens långa förändringar. Sin 
bestämdare form fick Breviariet isyn
nerhet genom Jl1Unkordnarna, som gjor
de den gemensamma kanoniska bönen 
till en viktig beståndsdel vid kultens ut
övande och vi kunna nästan säga, att 
de än i dag äro de trogna väktarna 
över Breviariet. - Det slutliga ordnan
det och samlandet och reformerandet 
av Breviarieböckerna som ett enhetsverk 
sammanfaller i avseende på tiden med 
mässboken. - Breviariet i sin nuvaran
de form föddes 1568. År 1602 under
gick denna upplaga en revision i av
seende på språket och indelningen i 
verser och 1631 under Urban VIII yt
terligare en. - 1911 fick den sin nu
varande rätt omgestaltade form genom 
Pius X. - Vissa ordnar som Benedic
tiner, Cistercienser, praemonstratenser 
hava fått behålla sina gamla ordens
breviarier och begagna alltså ej det ro
merska, allmänt föreskrivna. - Andra, 
som jesuiter, redemptorister m. fl. äro 
förpliktade till det romerska breviariet. 

S. N-k. 



ÄLDRE ÅRGÅNGAR 

a v  

CREDO., KATOLSK TIDSKRIFT 
f i n n a s  a t t  t i l l g å f r å n  

C r e d o s E ,r p e d i t i o n, G ö t g a t a n 4 6, S t o c le h o l m 

För svensk cillmänhet iir den kcitolskci littercäuren av f le1·e olika 
skiil svMåtkomlig. En värdefull, ja, niistan omnbiirlig. hjälp f öi· 
inoderiw svenska1·, soin söka saklig och riktig .upplysning oin katolska 
föi·hållcinclen, e1·bjucle1· C R E D  0, K A T O L S K  TI D S K R I F T. 

Detta Sve?'iges enda katolskci pressorgcin liimnar en värdefull och 
allsidig upplysning oin elen .katolska Ky1•kan s å d a n  h o n  v e r  k
l i g e n ii r. Vackra och viirdefulla stycken ur kyrkofädernas och 
de klcissi.skci katolskci f örfattcwncis sk1·ifter, moderna frainställningcir 
civ Kyrkans liirci och prcixis, re,gelbiindet åtei·konimcinde översikter 
av katolsk verksamhet i tillci jo1·clens liinder söka i förening skiinka 
liisaren klcwhet i frågcin .: "V a cl ii r k ci t o l i c i s in e n ?" 

F ö R  

p 

V A R J E  K A T O L S K T  H E 111 ! 

J. G. H u b e r s  

• • 

r e  d I k n  1 n g a r 
Denna värdefulla bok 
finnes att til lgå genom 
Credos Expedition, Göt
gatan 46, S t o c k h o I 111. 

Pris inb,mden Kr. 1 , 50. 

-------------------------------------....J 
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En/ren till Birgillahemmel i Djursholm. 

S:ta Birg i t tas  Vilohem, 
B U R E V A G E N I 2 ,  

Dju r s h o l m. 
(Station Framnäsviken) 

Mottager till inackorclering Damer 
( även barn) för längre eHer kortare 
tid. Ljusa, varma nun med alla 
bekvämligheter . Härligaste utsikt 

· över Framnäsviken. Stor park. Ut
märkta tillfällen till. sport och 

promenader. Kapell 
i huset . 

Niirmare uvplysningctr lämncts av Bfrgittcl

systmrnct sk1"iftligen eller vr telefon 

D .i u 1· s h o l 1n 7 8 5. 


