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OM
KRISTI PRÄSTÄMBETE.
,

UTDRAG UR DEN HELIGE TOMAS' SUMMA THEOLOGICA
Prästämbetets säregna uppgift
är den att verka som medlare mel
lan Gud och folket, i det att dess
utövare nämligen förmedlar· gu
domliga gåvor åt folket, varför
han också kallas sacerdos, liksom
en som skänker andta sakrala
skatter i enlighet med orden (Ma1ach. 2 :7): "Man må fråga lagen
ur hans mun", nämligen prästens.
Men hans medlarskap framgår
även därav, att han åt Gud fram
bär folkets böner, och i viss mån
tillfyllestgör Gud för deras synd,
såsom aposteln uttrycker det
(Hebr. 5 :1): "Var och en överste
präst tages bland människor och
tillsättes för människor för deras
angelägenhete1: hos Gud, till att
frambära gåvor och offer för syn
der".
Men allt detta passar i högsta
gra:d in på Kristus. Ty genom ho
nom hava gudomliga gåvor medde
lats människorna, som det är skri
vet (2 Petri 1 :4): "Genom vilken
(Kristus) han har givit oss dyr�
bara och i hi;)gsta måtto stora löf-

ten, på det att I därigenom skolen
få delaktighet i den gudomliga
naturen." Ävenledes var det !han,
som försonade människosläktet
med Gud, som det heter (Kol.
1 :19): "Ty det behagade Gud att
all fullhet skulle bo i honom, och
att genom honom försona allt med
sig." Fördenskull är prästämbetet
i högsta grad överensstämmande
med Kristi verk.
Aposteln sägar (Efes. 5 :2):
"Kristus älskade oss och utgav sig
själv för oss till offergåva och
slaktoffer åt Gud, till välbehaglig
lukt." Enligt Augustinus (de Ci
vit. Dei cap. 5) är "varje synligt
offer sakramentet eller det synliga
tecknet för ett osynligt offrande."
Men ett osynligt offrand.e är det
varigenom en människa frambär
sin själ åt Gud som psa1misten
skriver (Ps. 50 :19): "Ett offer åt
Gud är en förkrossad ande." Där
för kan allt som erbjudes åt Gud
i det syftet att människans ande
därigenom skall komma sin Ska�
pare närmre i viss mening kallas.
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offer. Människan är nämligen _sär.,:, '. � syndarens hjärta omvänder sig till
skilt av tre grunder i behov· av · Grid. Syndastraffens kvarblivna
offer. För det första för att erhål
märken bliva helt och hållet. bortla förlåtelse för synden genom vil-
tagna genom den tillfyllestgörelse,
ken hon !hålles borta från Gud,.. som -den benådade sedan skänker
varföre också aposteln säger, . · · Gud. Men båda dessa verkningar
(
. Hebr. 5:1), att till prästens ämåstadkommas genom Kristi prästa
bete hör, att han frambar "gåvor
döme... Ty genom hans kraft gives
och offer för synder." För det an
oss nåden, genom vilken våra hjär
dra är offer behövligt för att mäntan omvändas tm Gud, som det
. niskan skall kunna bevaras i nå
står skri vet (Rom. 3:24) "De rätt
dens tillstånd, alltid' fästad vid.
färdig göras utan förtjänst genom
Gud, i vilken hennes frid 'och frälshans· nåd, genom återlösningen i
11ing består. Därför .frambur6s i
Kristus Jesµs ; honom har Gud
gamla · förbundet särskilda ,frids- . · framställt till ett försoningsoffer,
offer för de offrandes frälsning
medelst tron, i hans blod." Men
{se 3 Mos.. cap.. 3).
han. var också den som fullkomligt
Men för det tredje erfordras of
tillfyllestgj6rde för oss, han som
fer för att människoanden full
"·bar vår krankhet och lade på sig
komligt skall förenas med Gud,
vår sveda" (Is. 53:4). Härav fram
vilket allramest skall bliva till
går, att Kristi prästämbete har
verkliighet i himlen. Sålunda fram
fullkomlig kraft att utplåna syn
buros också i kraft av Moselag·en
den.
heloffer, som helt och hållet upp
Såsom ovan nämnts ställes en
brändes (se 3 Mos. cap. 1). Men
präst som medlare mellan Gud och
just detta har. kommit oss till del
folket. Ty den är i behov av för
genom Kristi mänskliga natur. Ty
medling med Gud, som själv icke
för det första: äro våra synder där
kan framträda till den · Högste.
igenom utplånade, som vi läsa
Han underordnas sålunda präst
(Rom. 4:25): "Vilken utgavs för
ämbetet genom att göra:s del,aktig
våra synders skull." För det an
av detta ämbetes frukter. Men nå
dra är det genom honom, som
got sådant höves icke Kristus, om
vi få mottaga den frälsande nå
vilken aposteln säger (Hebr. 7:
25): "(Därför kan han ock alltid
den i enlighet med Skriftens ord
,(Hebr. 5:9): "Han vart för alla
rädda) dem som genom honom
,dem som· lyda honom upphov till
framträda 'till Gud, då ih"an alltid
,evig frälsning." För det tredje är
lever för att medla för oss." För
det genom honom som . vi gjorts
denskull är det icke förenligt med
-skickliga till nådens fulländning
Kristi ställning att för sig själv
(Hebr. 10 :19): "Genom Kristi
behålla prästämbetets frukter utan
blod hava vi tillförlitligt hopp om
fastmera att meddela dem åt an
tillträde till det allraheligaste", d.
dra. Ty den varifrån en handling
har sitt ursprung i någon bestämd
v. s. till himlens härlrghet. För
denskull var Kristus till sin
ordning inverkar på andra utan
mänskliga· natur icke blott endast
att själv i sig mottaga något av
'Dfferpräst utan även en fullkomlig
denna sin inverkan, såsom solen
offergåva, på samma gång synd
upplyser utan att därigenom själv
offer, fridsoffer och heloffer.
upplysas, elden värmer utan att
För ett fullkomligt renande från
därigenom själv uppvärmas. Men
synden erfordras två villkor, liknu är Kristus urkällan till varje
0som varje synd innehåller tvenne
rättmätigt prästämbete. Ty Mo
silag av orenhet nämligen skuldens
selagens präster voro endast förebilder till honom, och det nya för
befläckelse och straffets märke ef
ter synden. Skuldens fläckar ut I bundets präster företräda i sin
iPlånas genom nåden, genom vilken J. ämbetsutövning h:;tns person, så1

127
som vi läsa (2. Ko.r. 2 :10) : "Ty
även jag har förlåtit, om jag för
iåtit något, för eder skull i Kristi
ställe." Fördenskull hövdes det
icke Kristus att själv behålla nå
got av sitt prästämbetes frukter.
I prästämbetet komma tvenne
ting i åtanke. För det första själ
va offrets frambärande, för det
andra offrets fullbordande, som be
står däri att de för vilka offret
frambäres komma i åtnjutande av
dess ändamål. Men ändamålet
med det offer som.'Kristus fram
burit bestod ej i timliga fördelar
utan i eviga skatter, som vi .fått
mottaga i kraft av hans offerdöd.
Fördenskull heter det (Hebr. 9 :
11), att "Kristus kommit som över
stepräst för det tillkommande go
da" och på grund därav kallas
även Kristi prästadöme evigt. Och
detta Kristi -offers fullbordande
förebildades därigenom, att Mose
lagens överstepräst en gång om
året med bockars och kalvars blod
inträdde i det allraheligaste, så
som det läses i 3 Mos. 16, medan
han, sålunda icke offrade bocken

och kalven i det allraheligaste utan
i förgården. S;;immalunda inträd:_
de ,också Kristus i det · allraheli
gaste, det är i själva himlen, och
beredde väg för oss, att vi också
skulle inkomma dit genom ha!ns
blods ){raft, som han utgöt för oss
på jorden.
Det gammaltestamentliga prrust
ämbetet var en förebild för Kristi
prästadöme, icke som om det förra
skulle hava uppnått det senares
kraft, som det i högsta grad var
underlägset, ty dels utplånade icke
· Mos elagens prästämbete synderna,
dels var det ingalunda evigt som
Kristi prästadöme. Men denna
Kristi prästämbetes överlägsenhet
över det levitiska förebildades i
Melkisedeks prästadöme, som mot
tog tionden av Abrwham, i vars
länder Moselagen� präster så att
säga deltogo i denna hans hand
ling. Fördenskull heter det, att
Kristi prrustadöme är enligt Mel
kisedeks ordning på grund av det
sanna prästadömets övserlägsenhet
över det endast förebildande präst
ämbetet.

SKANDINAVIENS INVIGNING TILL JESU
HJÄRTA.
På grund av beslut vid biskops
konferensen i Köpenhamn skola
Skandinaviens katoliker på sönda
gen inom Kristi Lekamens oktav,
den 22 juni detta år under högtid
liga former inviga sig och sina
länder till Jesu, vår gudomlige
Återlösares heliga Hjärta. Till
evig åminnelse av denna viktiga
händelse kunna tillföljd av ett in
dult från Rituskongregationen i
Rom (28 april 1924) präster och
folk i. de skandinaviska vikariaten
hädanefter på torsdagen efter
Kristi Lekamens fest bedja det
sköna officiet "av Jesu eukaristi-

ska Hjärta" för mässa oc,h tidebö
ner.
Också i Sverige dvaldes en gång
Frälsaren i hundratals tabernakel,
älskande och älskad bland sitt tro
fasta folk. Det var kärleken till
honom, som också i vårt land upp
byggde och utsmyckade kyrkor
och katedraler, tände offerljusen,
uppflammade allas hjärtan.
Till den lilla skara, som Sveri
ges katoliker i våra dagar utgör,
sändes härmed en hjärtlig inbju
dan att infinna sig vid invignings
högtiden, som firas i alla vik,aria
tets 'kyrkor den ,22 juni, ,och där-

vid nedbedja Guds välsignelse över
sig ·själva och sina familjer, över
land och folk.
' E:omnien, låtom oss binda. för
sommarens . . skönaste kransar ·. åt
vår Gud i tabernaklet. "Kommen,
låtom oss ·sjunga inför Herren och
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jubla inför Gud vår frälsning ...
Kommen, låtom oss tillbedja ·och
nedfalla inför Herren ·som ihar ska
pat oss. Ty han är Herren vår
Gud, men vi äro · hans folk och få
ren på hans betesmark." (Ps. 94.)

t

J o h a ri n e s E r i k.

''TILLKOMME OSS DITT RIKE."

TANKAR TILL KRISTI LEKAMENS FEST 1924.
"Cor Jesu, rex om:nium, cordi
um -:-- Jesu hjärta alla hjärtans
konung och medelpunkt." Det är
betydelsen av den högtidliga invig
niilgsakt, som Sveriges katoliker,
i anden · förenade med sina tros
bröder i de övriga .Skandinaviska
lärid,erna, företaga på Kyrkans
störa jubeldag, Kristi Lekamens
fest i år. De nordiska ländernas
biskopar önska att i likhet med
den katolska världens övriga her
dar, som för länge sedan företagit
denna invigning, ställa sina hjor
dar på ett särskilt sätt under den
gode Herdens beskydd. På Jesu
heliga hjärta sätta de alla sine för
hoppningar i sitt svåra, ansvars
fyllda kall att föra de dem anför
trodda själarna till sanningens
kunskap och frälsning.
Skall emellertid denna heliga in
vigningsakt få d"en betydelse våra
överherdar önska och hoppas,
så måste Nordens katoliker också
av hjärtat, så samfält, som det är
möjligt, deltaga i denna för den
katolska Kyrkan i Norden så be
tydelsefulla och som vi väl alla
hoppas, välsignelsebringande akt.
Därför måste vi förstå invignings
ak,tens ·anda och mening.
. Kristus är vår läromästare, vår
Gud, vår Frälsare, vår högste ko
nung och vår herde. Kyrkans in
nerligaste önskan, hennes uppgift
är det att. föra oss till Honom och
fö:rena oss med Honom. Vår hög-

sta lycka är det, att tron på Hans
sanningar, i • hoppet på hans löf
ten, i kärleken och nåden vara för
enade med Honom. Prästerna och
Kyrkan, alla nådemedel och Kyr
kan själv äro medlen och verkty
gen· till åstadkommandet av denna
vår förening med Kristus. . Den
helige Paulus uttalar det med or
den. "Allt är Edert och I ären Kri
sti" (I Kor. 3 :23). Aposteln ford
rar därför att vi "leva för Gud,
leva i Kristus Jesus, vår Herre."
(Rom. 6:11). Med vår egen svag
het och vid alla anfäktelser från
världens sida, levande i en omgiv
ning, som lösgjort sig från Gud
och förnekar ett övernaturligt liv,
skola vi alltid hava stora svårig
heter att leva för Gud i Krrstus
Jesus, Vår Herre och förbliva i
städse förening med Honom. Var
je tillfälle att förnya vår förening
med Kristus, att befästa densam
ma, måste vi med glädje hälsa och
göra bruk av. Ett sådant tillfälle
är denna de nordiska, katolikernas
geniensctnima invigning till J esii
heliga hjärtas beskydd.
Denna ceremoni, som skall äga
rum i våra kyrkor på Kristi Leka
mens fest den 22 Juni, får icke bli
va till en tom ceremoni, som snart
glömmes. Den måste ske av hjär
tat, i anda ooh sanning och få var
aktiga följder och bringa rik väl
•signelse.
Tvänne huvudtankar ligga i den-

na heliga akt och de ord varmed
invigningen sker. Invigningen av
något åt Gud innebär framför allt,
överlämnandet av något åt Gud
för att användas i Guds tjänst,
men också från Guds sida ett ut
r�stande med nåd från ovan, ett
välsignande till denna avsikts upp
fyllande. Så blir inbegreppet av
vår invigning till Jesu heliga hjär
ta först vårt överlämnande av oss
själva till Kristus och för det an
dra Guds meddelande av nåd och
välsignelse till våra löf.tens trog
na uppfyllande.
Redan vid dopet och sedermera
vid olika tillfällen, vid den första
h. Kommunionen, vid Bekräftel
sen, vid varje helig bikt m. fl. till
fällen har ett sådant överlämnande
av oss själva till Gud ägt rum och
den invigning vi nu vilja företaga
blir därför ett ihög,tidligt förnyan
de ,och bekräftande av denna vår
en gång med Kristus ingångna
förening och ett förökani:le av den
nåd som Kristus, nådellls upphovs
man skänker alla som i kärlek äro
med honom förenade.
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I.
Vi överlämna oss helt och hållet
åt Kristus med denna högtidliga
invigningsakt. "Och I ären Kristi" (I Kor. 3:23).
Vi skola vara, Kristi egendom
och tillhörighet genom tron, geJ1om
sjdlvförnekelse och genom kdrle
loen.
Kristus har fordrat tron på sitt
evangelium_ som ett nödvändigt
villkor för salighetens ernående.
"Den som tror och låter döpa sig,
han skall varda salig. - Den som
· icke t, ror, han skall varda för
dömd" (Mark. 16:15, 16). Det är
det gudomliga Frälsarehjärtats
eget första villkor. Tron är det
första budet, som skall förena. oss
med Kristus, då ju enligt apos
telns ord Kristus genom tron skall
bo i våra hjärtan. (Efes. 3:17).
Ägen I verkligen denna tro, som
är för oss oumbärlig, då I nu invi-

gen Eder till Jesu. h. hjärta? Det
är nämligen skillnad på tro
tro. Det finnes en tro "som kan
försätta berg" ("Mark. 11:23) och
det finnes en annan ,tro, som knap
past mer kan bedja med förtrös
tan och tillit. Det gives en tro,
som med glädje lider martyrdöden
och en annan tro, så svag, 'att ,den
av feg människofruktan ej tål ut
sättas för enf.aldigas hån och be
gaibberi. En tro, som övervinner
världen och en tro, som i världen
går under; En tro, vamv den rätt
färdige lever (Rom. 1:17) och som
uppenbarar sig i ett gudfruktigt
leverne och en annan tro, som är
död (Jak. 2:17) och därför inga·
frukter kan bringa.
Vilken tro, som är nödvändig för
att helt giva sig åt Frälsare11s
hjärta, det inse vi nog av oss själ
va. Denna tro måste .omfatta allt,
vad Kristus genom sin Kyrka lä
rer - den måste vara fast ,och ute
sluta varje frivilligt tvivel, stånd
aktig och bestå i alla · anfäktelser ·
och inför alla offer; .levande, i det
vi inrätta vårt leverne ef.ter var
tros fordringar och med glädje
bringa trons frukter. Lyckliga de,
som äga en sådan tro. De. behöva
icke närma sig Frälsar�n och viga
sig åt Honom, ty han bor ju, .en. ligt apostelns ord, redan i deras
hjärta. Men ägen I icke denna tro,
är Eder tro svag, så samlen all
Eder tro tillsammans, som I ännu
besitten och vänden Eder till Kris
tus, Guds Son, den eviga sanningien
själv, Eder läromästare, som talar
till Eder genom Kyrkan och kun
gören vid denna högtidliga invig
ningsceremoni Eder åstundan,
Eder vilja och beredvilligh�t att
mottaga Kristi lära utan förbe
håll, Edert beslut att bekänna Kri
stus den korsfäste utan människo- fruktan. ·För vad som fattas j Eder
tro, vänden Eder . med. tillit till
. F1rälsarens h. hjärta med mannens
ord i evangeliet: "Jag tror, 0 Her
re, hjälp min otro."' (Mark. 9:23).
Jesu hjärtas andra villkor för
att vi skola kunna tillhöra det är

och
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vår siälvförnekelse, ej mindre nöd�
vändig an vår tro. Vid ·andakten
till Jesu heliga hjärta göra sig ty
värr många skyldiga till vissa
misstag. De fromma andakter,
som därmed äro förknippade, tyc
kas för en del personer blott ha
till uppgift att vagga in själen i
fromma känslor och stämningar,
vari de då finna en vi1ss tillfreds
ställelse. De söka alltså mera sig
själva än Kristus. Gud kan vid bö
nen och andakten skänka sådan
tröst och sötma, men det väsentli
ga, huvudsaken i det religiösa li
vet utgöra de icke. Man får vid
andakten till Jesu h. hjärta icke
förgäta, att det gudomliga hjärtat
framställes, ej utan grund, genom
borrat och med törnekronan och
korset, så att redan bilden hänvi
sar till det sätt, på vilket det vill
föräras. Den helige Paulus upply
ser oss därom ännu närmare, då
han skriver : "Ty detta sinnelag
skolen I hava i Eder, vilket även
var i Kristus Jesus." (Fil. 2:5).
Dessa ord innebära egentligen hela
Jesuhjärtei:nvigningens pvogram
och anda. Att inviga sig åt detta
hjärta är ingenting annat än att
ställa sig och allt sitt till dess för
fogande, låta leda sig av detsam
mas grundsatser, göra dess sinne
lag till sitt eget sinnelag, dess vil
ja till sin egen vilja, med ett ord
göra sitt eget ihjärta likformigt
med Mästarens heliga hjärta. "Lä
ren av mig", tillropar oss ju Fräl
saren själv, "ty jag är ödmjuk och
saktmodig av hjärtat." Det är in
gen så lätt uppgift att omforma
sitt eget hjärta efter Jesu h. hjär
ta. Järnfören blott en :gång det eg
na hjärtat med vår gudomlige lä
romästares. Hans hjärta är sakt
modigt och ödmjukt, rent och he
ligt, hemvist för de högsta dygder.
Huru ser det ut i vårt eget hjärta
med all dess högmod och fåfänga,
bitte11het . och högmod, orenhet och
själviskhet? Vilja vi genom vår
invigning verkligen tillhöra Jesus
Kristus -0ch vinna hans heliga
hjärtas kärlek, då blir det vårt livs

uppgift att rena vårt hjärtas åker
från tistel och törne och söka med
Guds nåd omdana vårt arma hjär
ta efter Jesu heliga hjärta. Det
skall kosta oss outsäglig möda,
ständig strid och hårt arbete, sto
ra offer och övervinnelser. Kris
tus själv betecknar detta arbete
som en svår och tung uppgift, an
nars skulle han icke ha kallat det
''självförnekelse". - "Den som vill
följa mig efter han förneke sig
själv." (Math. 16 :24.)
Denna vår uppgift blir desto
svårare, emedan vi icke blött ha att
kämpa med vår egen natur och
dess svaghet och obeständighet utan också emedan vi måste göra
det mitt i en värld, som föga frå
gar efter det .gudomliga frälsare
hjärta,t och dess önskningar utan
tvärtom endast söker tillfredsstäl
la det fördärvade människohjär
tats och köttets alla fordringar. Två herrar kunna vi härvid omöj
ligt tjäna (Math. 6 :24). Vilja vi
tjäna Kristus och til1höra hans
hjärta, så måiste vi lyssna till apos
telns ord : "Gören Eder icke lik
formiga med denna värld." (Rom.
12 :2). Vår Frä1sare lär oss, så
som samme apostel försäkrar oss,
att vi skola med Guds nåd "avsäga
oss og�udaktigheten och de världs
liga lustarna samt leva nyktert
och rättfärdigt och gudaktigt i
denna värld." (Tit. 2 :12.) Det är
den kristnes ställning mellan Kris
tus · Och världen. I sitt inre skall
han vara lika sinnad som Kristus
och detta hans inre sinnelag skall
vara normen för hans yttre •liv.
Må världen, i vilken han lever,
tänka, leva och handla, som den
vill, den som vill höra Jesu hjärta
till, får icke göra sig likformig
med den, för honom finnes blott
en förebild, Jesu heliga hjärta.
Den tredje fordringen, som Jesu
heliga hjärta . ställer på sina an
hängare är kärleken, kärleken till
Gud och till nästan. Det är det
högsfa budet och det har sitt ur
sprung och sin brännpunkt i Jesu
heliga hjärta. Självförnekelsen
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och kärleken höra med nödvändig,.
het ihop, äro egentligen blott ,olika
sidor och yttringar av samma sak.
Vår frälsnings stora drabbning
står mellan kärleken till Gud och
den oordnade självkärleken. Det
vapen1 med vilket egenkärleken i
alla sina former måste bekämpas
och besegras är självförnekelsen
och det första medlet att i vårt
hjärta plantera den offervilliga
oegennyttiga kärleken är åter
självförsakelsen. Ju mer vi förne
ka oss själva, desto mer kärlek
skola vi hava till övers för andra,
desto större plats för Jesus Kris
tus i vårt hjärta, desto mer kärlek
för våra medmänniskor, desto mer
skola vi likna Frälsarens hjärta,
som av kärlek till . Gud och männi
skor utblottade sig på a11t.
Det är mödan värt, att vi innan
vi tänka på att inviga oss åt detta
kärleksfullaste hjärta först under
söka, huru det står till med vårt
eget hjärtas kärlek. Är det verk· lighet och sanning, eller blott tom
ma ord, när vi försäkra, att vi äl
ska Gud över allt annat. ö:verens
stämma våra ·ord och omdömen,
vårt tal och våra handlingar med
kärlekens högsta bud eller icke ?
Söka vi i kärlek 1ikna Jesu heliga,
kärleksrika hjärta ? Brinner i vårt
hjärta den eld, som Kristus kommit
för att ,tända på jorden och vill,
att den skall brinna (Luk 12 : 49) .
Brinner den i ·allas våra hjärtan
till vår egen och till vår nästas
frälsning ?
II.
Ställer också vår gudomlige
Frälsares heliga hjärta stora ford
ringar på vårt . arma människo
hjärta, för att vi skola kunna viga
oss åt detsamma, fordrar det ock
så av oss en levande tro, ständig
självförnekelse och den offervilli
ga kärleken, så skall detta trofasta
hjärta likväl också veta att rikli
gen lätta vå1,t hjärtas offer; när
vi i rätt uppsåt och riktig anda
högtidligen inviga oss åt detsam-

ma, Gud skall med denna invig·
ning förknippa den rikaste nåd
och den s törsta välsignelse.
Kyrkan använder på Jesu h.
hjärta gärna profete111s ord : "Jag
tackar dig, o Herre, ty du haver
varit vred på mig och. din vrede
har vänt sig och du tröstar mig.
Se, Gud är min salighet, jag är
trygg och fruktar intet, ty Gud ä1·
min styrka och mitt beröm och
han bliver mig till frälsning. I
skolen ösa vatten med glädje ur
frälsningens brunnar." ( Is. 12 :
1-3.) Även vi hava all anledning
att frukta Herens rättvisa och
omutliga domar. En stor synda
skuld vilar över den enskilde, över
familjerna, över folken och fres
tar Guds oändliga långmod och
barmhärtighet. Viga vi oss emel
lertid med levande tro, i botfärdig
självförnekelse och i uppriktig kär
lek åt det heliga hjärta, som tiU
hela världens frälsning utgivit sitt
blod, så få vi med tillförsikt hop
pas, att Herren drager sin rätt
visas arm tillbaka och i kärleks
rikt fö:ribarmande sluter oss till sitt
fadershjärta, så att vi kunna med
rätt upprepa profetens ord : "Vi
tacka dig, o Herre, ty du haver va
rit vred på mig och din vrede har
vänt sig och du tröstar mig."
Därmed är icke nog, vi kunna
även med Kyrkan på oss då tilläm
pa även de följande orden : "Se,
Gud år min salighet, jag är trygg
och fruktar intet, ty Gud är min
styrka och mi.tt beröm och han bli
ver mig till frälsning. I skalen
ösa vatten ur f:t;älsningens brun
nar." Vi viga oss j u åt det heli
ga hjärta, som är all nåds outtöm
liga brunn, det hjärta, i vilket den.
största rikedom på nåd och den
största kärlek finnes. Den helige
Paulus intygar, att i detta hjärta
alla visdomens och vetenskapens
skatter ligga fördolda (Kol. 2 :3 )
och säger om dess kärlek, att dei1
överstiger all kunskap, att han
förmår göra utöver det, 'vida mera
än vi begära eller förstå. (Ef.
3 :19. Viad våga vi då icke hoppa&,
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när vi genom vår invigning anför
tro oss åt en sådan kärlek, som är
oändlig och som härskar och rå
der över alla återlösningsverkets
oändliga skatter och frukter.
Måste därför varje enskild själ
·söka �tt med glädje ösa det evi
ga livets vatten ur Frälsarens käl
lor. Alla, som sucka under livets
tunga ok och a11betsbörda, alla för
vilka livet ej mer tyckes hava nå
gon tröst eller glädje att bjuda,
följen dock detta hjärtas egen kär
leksfulla inbjudan : "Kommen till
mig I alla, som al'beten och ären
betungade och jag skall vederkvic
ka Eder." (Math . 11 :28. ) Och I
alla, som för Eder odödliga själ
löper den största fara bland värl
dens lockelser och frestelser och
tyckas nästan prisgivna åt fallet,
tagen då med tro ,och förtröstan
Eder tillflykt till Frälsarens heli
. ga hjärta, som ser och känner
Edert hjärtas alla svårigheter och
dess strid och kamp. Hållen blott
fast vid Honom. Han styrker
Edert mod med Ol'den : "Varen vid
gott mod : jag har övervunnit
världen." (Joh. 16 :33.) Utan
Kristus ären I en lekboll i världs
barnens händer, utan Kristus för
mån I intet, det veten I av regen
erfarenhet och det säg·er Han ,eder
också så tydligt : "Utan mig kun
nen I intet göra." (J oh. 15 :5.)
" Förenade med Honom ägen_ I mot
världens furste den hjälp och det
bistånd, varom aposteln tm de för
sta kristna så övertygande skri
ver : "Han, som är i Eder är större
än den, som är i världen." (Joh.
4 : 4 .)
Det är en: hjärtesak för varje
. biskop, präst och själasörjare att
se alla våra familjer, skolor, or
denspersöner, föreningar och bro
derskap invigda till det gudomliga
hjärtats särskilda beskydd.
Huru många faror hota i våra
d agar just det kristliga familjeli
vet och barnens och ungdomens
fostran. I huru många familjer
. har ej , den rätta kristliga anden
vikit föl' världens och materialis-

mens ande . och har ungdomen
smittats av tidens från Gud och
religion frigjorda tänkesätt. Hu
ru mång·a föräldrar sakna icke
den rätta förståelsen för nödvän
digheten att fostra barnet redan
från yngsta år till sann gudsfruk
tan och kristligt tänkesätt. Huru
få äro icke de familjer, som vi kun
na kalla verkligt katolska till sitt
tänke� och ·handlingssätt och i vil
ka Kristi ande verkligen härskar.
Med bekymmer måste man många
gånger undra, huru en kommande
generation skall se ut.
Familj ens invigning till Jesu h.
hjärta är högst nödvändig för att
förnya familjens anda. På famil
jens förvildade oljeträd är det nöd
vändigt att inympa nya ädla gre
nar, på det att det gamla trädet
må förädlas och bära god frukt.
(Rom. 11 :17) . Genom familjens
invigning till Jesu hjärta skulle
detta nydaning·sarbete taga sin
början och varje familjefader må
därför med Josua säga, då han in
viger sin familj . till Jesu hjärtas
beskydd : "Jag och mitt hus, vi vil
ja tjäna Herren." (Jos. 24 :15 ) .
Kristus ooh hans lära skall härska
i mitt hus och vi vilja alla leva i
endräkt förenade i Jesu heliga
hjärta/' Lycklig den familj, som
avlägger ett sådant fromt löfte
söker att förbliva det troget. Kris
ti ande skall då också komma över '
dem, frid och lycka bo där och för
äldrarnas mödor rikligen bliv.a väl
signade på deras barn.
Varj e församling är också en
stor familj, vars medlemmar bära
varandras bördor och hava ömse
sidiga plikter att uppfylla och dela
sorg och glädje med varandra. D en
anda, den ,offentliga mening, de
seder och bruk, som råda och här
ska i en församling, de föredömen
och exempel som givas, allt utövar
på det religiösa ·och sedliga livet
hos varje enskild församlingsmed
lem ett betydande inflytande och
det är delvis genom församlingen,
som skolans fostran av de unga
skall fortsättas. Det är därför av
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största vikt att denna fostrarinna
är besjälad med den rätta andan
och icke låter ett med Kyrkans lära
och anda icke överensstämmande
tänkesätt komma till uttryck i sko
la, föreningar eller sammankom
ster, utan att alla äro i uppriktig
kärlek och tro förenade i Jesu he
liga hjärta. Därför skola alla vå
ra sammanslutningar med glädje
begagna det tillfälle, som nu bju- des dem att i förening med sin
överherde inviga sig, sina medlem
mar, arbete och uppgifter till Je
su hjärtas ära, ·för att också av
detsamma välsignas i sina företag.
Alla lova därvid att efter förmåga
verka för att i församlingarna
sprida sann, oskrymtad gudsfruk
tan och goda seder, att bevara fri
den och endräkten, att låta enskil
da· intressen vika för Guds stora
sak och insätta all sin kraft och
gärna bringa offer för att utvidga,
gudsriket på jorden, att även i
Norden må på det snaraste upp
fyllas "Jesu hjärta, tillkomme oss
ditt rike."
Frälsaren bor i varje församling
som en herde bland sina barn.
Han har där uppslagit sin nåde
tron. Han vill vara allas vår ko
nung och medelpunkten för det i·e.:.
ligiösa livet i församlingen. Han
söker bland dem, som nu viga sig
till hans tjänst en särskild heders- ,
vakt kring sin tron, trofasta sjä
lar, som ej blott varje söndag utan
så ofta det är dem möjligt sam
las kring det heliga offret, då Hans
kärlekslöften
förnyas, samlas
kring det hord där han skänker
livets bröd och nådens kost. Han
söker blwnd dem, som viga sig åt
Hans . tjänst, apostlar, som bära
Hans budskap ut i församlingarna
och bliva till ett salt, som bevarar
mot förruttnelse - bliva till ett
ljus, ·som lyser för människorna
och bidraga till förverkligandet av
hela invigningsaktens avsikt: Re
staurare . omnia in Christo." For.,.
nya allt i Kristus.
St Ansgars kyrka i Norden är
en liten gren på det stora av Kris-

tus planterade senapsträdet. Allt
det, som är övernaturligt hos Kyr
kan, det tillhör redan Kristus, det
är Ha1is, ty det har ju framgått ur
Honom. Kyrkans stiftare, den
himmelske trädgårdsmästaren och
vingårdsmannen, Kristi ofelbara
läro- präst och hrerdaämbete verkar
i varje den minsta lilla gren, som
är förenad med stammen, med vin
rankan Kristus. Men i den mån
Kyrkan också består av människor
finnes det också hos henne mycket
mänskligt, som tål förbättras och
äro Kyrkans barn i behov av myc
ket, som blott står att finna i Je
su heliga hjärta. Huru stor är ej
vår syndaskuld, vår liknöjdhet vår
otacksamhet, som gör oss ovärdiga.
alla detta hjärtas rika nådebevis.
Som mänskor äro vi bräckliga och
eländiga till själ och kropp, ut-
satta för frestelser och farory
oviss är vår framtid, som kanske
för oss katoliker i Norden, ännu
kan innebära mången oanad pröv
ning och oväntade stormar. Vad
blir oss då annat övrigt än att vi
ga oss åt Jesu h. hjärta, viga oss.
med allt det vi äga och besitta,.
vårt förstånd i ti:1ons underkastel
se, vår vilja i helig lydnad för den
kyrJdiga myndigheten, vårt hjär
ta i offervillig kärlek. Då skola
vi också mottaga, av detta hjärta
allt, vad vi till vår frälsning be
höva, våra synders förlåtelse, nå
dens fullhet för våra själar, skydd
och hjälp för · oss och de våra och
vår heliga Kyrka. Om vi låta den- _
na invigning bliva ett förbund, som
vi sluta med Jesu heliga hjärta,
så hava vi ingenting att frukta av
världens lockelser, av vårt eget
kött eller satans makt, _a v yttre el
ler inre angrepp, ty då liknar även
St Ansgars Kyrka i Norden ett
träd, som är planterat vid vatten
bäckar, ett träd som i sinom _ tid
bär riklig frukt och aldrig förtor
kar. Då skall den av Fadern En
föddes nåd och sanning giva åt
Kristi Kyrka i Norden nytt liv,
ny kraft, och · härlig frukt skali
hon frambringa� Inga st_ormar
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kunna, om de också skaka hennes
krona, rycka loss hennes rötter el
ler splittra hennes stam. Då skall
Kristi Kyrka i Norden i Jesu hjär
tas beskydd, liksom en. gång i vå
rn fäders dagar bliva till folkets

välsignelse och för kommande
släkten bringa riklig frukt, för tid
och evighet ooh Kristus bliva en
gång Rex omnium oordium - Alla
hjärtarns konung och härskare.
Kyrkoherde S. N o r d m a r k.

KATOLSKT OCH PROTESTANTISKT.
ENLIGT DOKTOR LYDIA WAHLSTR0M:

I.
Det finnes ett ord i den heliga
Skrift om det större ansvar som
medföljer ett större mått av kun
skap. Detta skriftens ord skulle
jag · vilja tillämpa på dr Lydia
Wahlström. Enligt egen uppgift
Jrar dr Wahlström företagit resor
i katolska länder, umgåtts med ka
toliker, studerat katolsk litteratur,
med andra ord !haft bästa tillfälle
att sätta sig in i såväl katolsk lära
som praxis. På grundvalen mr des
sa sina erfarenheter har ihon ut
givit flera publikationer behand
lande motsättningen mellan ka
tolsk och protestantisk åskådning.
Emellertid har man anledning att
med förvåning fråga sig, hur det
är möjligt att dr Wahlström trots
sina studier har en så i alla avse
enden grumlig och oklar uppfatt
ning om både katolsk lära och den
grund på vilken den vilar. Hennes
uttalanden ge ingalunda . intrycket
av att- hon sökt tränga ned på dju
pet utan snarare att hon · med en
förut fattad mening om problemet
letat efter- argument, som än yt
terligare stärkt henne i denna hen
nes uppfattning.
Jag har . ieke läst allt vad dr
Wahlström skrivit i dessa ämnen,
utan endast ett · par a:ribeten "Ka
tolskt och protestantiskt i medel
tid ooh nutid" (1918) samt "Bland
nutida jesuiter och hugenotter"
(1922) . Vad som särskilt föranle
der dessa rader är avsnittet "Ka-

tolicism och protestantism" i den
förstnämnda av dessa böcker, ett
kapitel, som bildar en slags cell
kärna för hennes funderingar i
denna aktuella fråga. Att punkt
för punkt genomgå alla de besyn
nerligheter och vanföreställningar
dr W. lyckats hoptränga i denna
korta artikel är icke min avsikt,
mina ord äro blott att ibetrakta
som ett par · marginalanmärknin
gar, föranledda av några av ae
mest påtagliga och iögonenfallan
de felen i ifrågavarande avsnitt.
På sid. 13 i sin nyssnämnda bok
fastslår författarinnan enkelt och
flärdfritt ett av protestantismens
oumbärligaste ·axiom. "Påvemak
tens . maktanspråk grunda sig på
förfalskade aktstycken", något
som "var känt redan före Luther",
, vidare "att kyrkomöten kunna fela
är klart redan av sig självt, genom
deras sätt att upphäva varandras
beslut." - Utan tvivel åsyftas · de
s. k. "pseudoisidoriska dekretaler
na" med detta tal om "förfalskade
aktstycken". Är det verkligen
möjligt att dr . Wahlström icke har
större beläsenhet i kyrkohistorien
än att hon tror att Kyrkan icke
har äldre och säkrare grunder att
stödja sig på i fråga om det påv
liga primatet än denn:a dekre:tal
samling som härstammar först
från 800-talet ? Är dr W. fullstän
digt okunnig om dokument från de
allra . första århundradena, doku
ment som otvetydigt ge vid handen
att primatet redan då förefanns
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och utövades. Jag bortser hä1·vid
beslut står för mig som en gåta.
helt och hållet från de tydliga an
Har verkligen något sådant före:..
visningar som den hel. Skrift ger
kommit ? Frågan är av största be
tydelse. Ty den grundläggande
oss i denna fråga (se Matt. 16, 18,
19 ; Joh. 21:15-17 ; Ap. G. 1, 2,
vikt, som de allmänna kyrkomöte
na haft och ännu ha för Kyrkan
11, 15 o. s. v.) och skall endast
står klar för varje katolik. Men
fästa uppmärksamheten på ett par
jag söker förgäves i mitt minne
av de historiska urkunder och till
efter exempel på att ett allmänt
dragelser, som, utan det ringaste
kyrkomöte med den romerska bi
tvivelsmål om deras tolkning, peka
skopens godkännade upprivit ett
hän på den romerska biskopens
beslut i en lärofråga, fattat av ett
ställning som den allmänt erkän
de ledaren i och av Kyrkan. Det
annat möte av samma slag. Till
dess dr Wahlström ger mig ·ett så
brev som Klemetts av Rom (3 :dje
dant exempel är jag nödsakad att
biskopen i Rom efter den hel. Pe
trus) omkring år 96 e. Kr. riktade
ställa mig skeptiski fråga om hen
nes 'historiska kunskaper rörande
till Kyrkan i Korint visar, att han
uppträdde med ett överhuvuds
detta viktiga spörsmål.
auktoritet och därför fordrade
Efter att ha tagit del av dr Waihl
lydnad för sina föreskrifter. På
ströms uppfattning om ovan be
ven Victors (190-203) ingripande
rörda frågor är det ingalunda äg
i konflikterna i Mindre Asien ba
nat att väcka någon förvåning att
-seras på samma den: romerska bi
hon ej ens funnit "spår av bevis i
skopens auktoritet. Likaså Kalix
bibeln eller ens i äldre kyrklig
tus' (218-223) och Stefanus'
tradition" för det hel. mässoffret.
(253-57). Kyrkofädernas utta
Jag undrar om författarinnan nå
landen om den romerska biskopens
gonsin läst en katolsk katekes och
särställning i Kyrkan, gå även de
gjort sig mödan att i den hel.
i samma riktning. Se där histori
Skrift slå upp de ställen som ka
ska vittnesbörd på vilka det påv
tekesen hänvisar till vid behand
liga primatet stöder sig i långt
lingen av läran om det hel. .mäss
högre grad än någonsin dekretaler
offret. Har hon gjort det, kan man
av senare datum. - Det skulle för
blott beklaga att hon har mod att
övrigt hava varit intressant att
frånkänna dessa Skriftens ord
närmare ingå på frågan om de
V'ärdet av .t. o. m. "spår av bevis".
pseudosidoriska dekretalerna och
Man kan godtaga eller förringa,
påvisa i vilket avseende de äro för
böja sig eller icke för dessa skrift
falskade, men det skulle föra mig
ställens beviskraft, det ligger i inför långt från ämnet. Blott så . dividens fria val, men att totalt
mycket bör framhållas att aktstyc
negligera dem är ett tillväga
kena som sådana icke äro falsarier
gångssätt, som synes ovärdigt en
i egentlig mening utan förfalsk
person med dr Wa1hlströms veten
ningarna egentligen hänföra sig
skapliga examina. - Detta ifråga
till sammanställningen och ur
om Bibelns vittnesbörd om mäss
sprungsbeteckningarna. - Tvivel
offret. - Gå vi åter till den äldre
om dessa dekretalers äkthet vak
kyrkliga traditionen så måste jag
nade på allvar först mot slutet av
säga att författarinnans uttalande
1400-talet, men diskussionen för
ingalunda tyder på någon märkbar
des helt säkert inom en mycket
kännedom om densamma. Redan
trång krets, varför talet om att
de äldsta kyrkofäderna tala om det
förhållandet "var känt redan för�
hel. mässoffret. Den hel. Justinus
Luther" är en sanning med stor
(omkr. 103-166) omtalar i 1 apol.
modifikation.
66 huru det hel. mässoffret fram
bars och ger oss bekräftelse på att
Dr . Wa:hlströms påstående att
t. o. m. de särskilda momenten i
kyrkomötena upphävt varandras
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ceremonien ,följde i ungefär sam
ma ordning som i denna dag. , I ,
"De tolv apostlarnas lära" iheter
det i 14 kapitlet : "Kommen till
sammans på Herrens dag, bryten
brödet och uttalen tacksägelsen
. sedan I bekänt Edra synder, på
det att Edert offer må vara rent",
varefter Malak. 1: 11, 14 citeras.
Jag vet icke om dessa hänvisnin
gar till den äldre kyrkliga tradi
tionen förmå övertyga dr Wahl
ström och hennes meningsfränder
om "spåren av bevis" för det hel.
mässoffret, men ett studium av de
hel. kyrkofäderna skulle helt sä
kert lämna varje ärlig forskare
förvissning om att det icke finnes
något tidsskede i den kristna re
ligionens historia, då icke det hel.
offret framburits.
Naturligtvis står icke bikten
högt i kurs hos författarinnan.
Jag citerar: "den moderna själs
läran ,och en enkel borgerlig moral
i förening stämpla mycket av den
berömda biktmoralen helt enkelt
som dumhet eller omoral" (sid.
14). Jag vågar som katolik avlägga ·
det vittnesbö:t1det, att jag aldrig
blivit varse denna "dumhet", den
na "omoral", ej heller har jag nå
gonsin hört talas om någon kato
lik, som haft berättigad orsak att
klaga över biktmoralens låga nivå.
Det måtte vara en ovanligt "mo
dern" själslära, en ovanligt "en
kel" borgerlig moral, som gjort
dessa upptäckter. För oss är bik
ten · ett livsbehov, ett villkor för
vår andliga fostran. Vi ha icke
kunnat spåra dumheten öch omo
ralen i våra hiktfäders råd och an
visningar, i deras förmaningar och
strävanden att föra oss framåt på .
dygdens och fromhetens väg.
Det förefaller också som om för
fattarinnan själv lhaft en, känsla
av att omdömet i fråga varit för
hårt. Längre fram (sid. . 28 f.)
medger hon "katolska kyrkans
större personliga omvårdnad om
själarna" och påpekar att bikten
kan "utmärka sig för stor finkäns
lighet och psykologisk blick". Det

är kanske skäl att i detta samman
hang framhålla att dr Wahlström
trots allt finner en del sympatiska
drag hos katolicismen. Hon med
ger t. o. m., försiktigtvis stödjan
de sig på Harnack, att kat. Kyr
kan . i vissa fall bevarat den eviga
sanningen mera oförfalskad än
protestantismen själv; Bland dessa
sympatiska drag nämnes offer
tanken som "protestantismen så
avtrubbat, att föga mer än ett
tomt begrepp återstår." Celiba
tet är ett annat drag, som ej
heller är så motbjudande. Upp
fattningen om äktenskapet anser
författarinnan också , höra till de
frågor som inom protestantismen
behöva fördjupas. ",Något annat
vi kunna lära av katolicismen är
tillbedjan." Men även här gör för
fattarinnan sina många och långa
reservationer. Här möta vi även
beviset för hur fullständigt oklar
och vag dr Wahlströms uppfatt
ning om vår Kyrkas lära i grund
och botten är. Jag ber blott få ci
tera några uppgifter, som måste
förefalla en katolik särskilt över
raskande. Kursiveringarna äro
alla mina, - icke dr Wahlströms.
För henne är den kat. Kyrkan ett
"sakramentsystem" medan pro'tes
tantismen är ett "trossystem". Pro
testantismen är "intellektualistisk
och doktrinär", katolicismen "en
sidigt känslobetonad", den förra
"en vilie- och först4ndsreligion"
den senare "en känsloreligion".
"För katoliken betyder dogmstri
der föga", "för protestanten niåste
Uiroi:nnehållet betyda så gott soni
allt" (sid. 33). "Den katolska an-
dakten är mottagligheten inför det
magiska" (sid. 34). För den högste
som den lägste "har katolicismen
den bästa hjälpen, därför att den
så helt vrakar all slags uppbyg
gelse, soni går genom intellektet,
detta intellekt, som hos de små är
så föga uppövat och hos de stora
så överansträngt · att ord gå dem
förbi". "Och på detta sätt få , bå�
de samhällets oku,n:nigaste och den
överkultiverade den andliga vård
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de behöva, , suggestionens" (sid.
35). I protestantismen ligger fräls
ningen i individuell sinnesän
dring, i katolicismen "framför
allt i gudomens fysiska förening
med mänskligheten". Den förra
"lägger syndens rot i själslivet,
medan den andra se!J" den i kropps-'
ligheten i och för sig" (sid. 39).
Den romerska kyrkan "sätter
den yttr.e underkastelsen under
dess egen auktoritet framför
trons tillägnelse av dess lära"
(sid. 41). "Det är endast av
prästerna man fordrar den fulla
trosunderkastelse - liksom den
strängare sedlighet - man för
mänsklig svaghets skull inte anser
sig våga fordra av lekmän" (sid.
41).
Detta är alltså slutresultatet av
dr Wahlströms studier och funde
ringar över vår Kyrkas lära. Var
hon inhämtat dessa åsikter, vilka
källor hon anlitat är svårt att ut
grunda. Från' katolskt håll har
hon dem förvisso ej. Ty något så
dant förkunnar vår Kyrka icke.
Vad som särskilt är ägnat att väc
ka häpnad är tilltaget att från
känna den kat. Kyrkans lära in
tellektuellt värde ,och lägga beslag
på intellektualismen för protestan
tismens räkning. Katolska religio
nen degraderas sålunda utan vida
re till en förkunnelse för plebs,
andligt sjuka, "trötta själar", in
summa: för i ett eller annat avse. ende defekta. Den blir en slags
hybridform av hednisk vidskepel
se med "rent magiska under" (sid.
39) och den verkliga kristendo
men. Den är "skymning", "in
stängning", det "konstgjorda",
yttre former, vackra, men utan
motsvarande innehåll. Däremot är
protestantismen en religionsform
för det klara intellektet, för det in
tensiva själslivet. Individens reli
gion, frihetens och revolutionens
religion, som fordrar starka ner
ver och kallt huvud av sina bekän-.
nare att de ej må fattas av "svin
del Vid tanken på ensamheten i
den klara, skarpa luften uppe på

höjderna ovan molnen." - "Pro
testantismen fordrar · en total,
ständigt skeende förändring inom
var och en av sina individer." ( !)
"En verklig protestant erkänner
som religion icke annat än vad
. han kan helt upp leva" (sid. 48)
0. s. v.

Tid och utrymme tillåta mig ty
värr icke att så utförligt som jag
önskade behandla dessa dr Wahl
ströms fantastiska uttalanden.
Blott ett vill jag framhålla såsom
varande före detta protestant.
Djupsinniga spekulationer, indivi
duellt själsliv finner man Väl inom
protestantismen. 1\1-en för�.ii,ves
skall man där leta efter en fast
basis för intellektet, en orubblig
utgångspunkt varpå man sedan
logiskt kan bygga vidare. B:ibel
och bekännelseskrifter, som ju
skulle utgöra grundvalen för reli
giöst protestantiskt tankeliv äro
ju mer eller mindre blottställda
för var mans godtycke. Sven
ska Kyrkans präster tolka den hel.
Skrift som det heter i · prästlöftet
"efter bästa förmåga" och varje
lekman tyder den såsom han själv
vill och kan. Med logisk naturnöd
vändig,het följer därav att löslig
och individuella
subjektivism
känslostämningar komma att inta
ga den centrala platsen inom dr
Lydia Wahlströms "vilje- och för
ståndsreligion" så att åsikt stän
digt måste stå mot åsikt, även när
det gäller de allra viktigaste reli
giösa sanningarna. Jag tillåter
mig i detta sammanhang att citera
en författare i ett tidigare num
mer av Credo (dec. 1922) rörande
auktoritens ,betydelse i religiösa
ting. "Detta att uppleva Gud är
i de flesta fall ett bländverk. Det
innebär, att vårt förstånd helt ute
stänges från vårt förhållande till
det övernaturliga och att männi
skan i känslan utan mellanled
kommer i förhållande till Guds
verkligihet - en antiinteHektua
lism sålunda, en självförgudande
subjektivism, som gör känslan till
enda sanningsprincip och det egna
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jaget till den källa, varur sannin
gen framspringer. Auktoriteten
blir då icke Kristus i Kyrkan utan
auktoriteten är det egna jaget.
Icke "Herren säger" utan ''jag
tycker". Men sanningen är en från
känslan lösgjord realitet, de gu
domliga sanningarna kunna med ·
förståndet omfattas och innebära
förpliktelser för alla, även för den,
som icke på modernistiskt sätt
'upplevt' dem i sitt inre."
Vår Kyrkas grund står fast och
just därför har det varit möjligt
att bygga på ·aen, foga sten till
sten tills dess byggnaden stått där
som ett verk icke av människor,
men med människor som medel
och verktyg i den höge byggmästa
rens hand. Där finnes ingen sten
som lossnar, allt är -omsorgs-

fullt infogat i muren. Därför sä
ger också Mästaren, att verket
skall bestå intill världens ände.
Vill därför dr Waihlström göra sig
mödan att lära känna en religion
som grundar sig på något håll
bart, en tankens, logikens, viljans
och handlingens religion blir h-on
tvungen att vända sig till . den ka
tolska "känsloreligionen". Ty · en�
var protestant vänder vid sin kon
version osäkerhetens och subjek
tivismens gungfly ryggen och kom
mer över på obj�ktivismens fasta
mark, vänder ryggen till känslans
osäkra viärld och träder in i en
värld där tanke och vilja fått en
allt behärskande ställning, så att
hon med aposteln kan säga : "Jag
vet på vem jag tror."
J. W. B l o m q v i s t.

� UR ENGLANDS RELIGIÖSA LIV.
DET KYRKLIGA LÄGET JUST NU.

Det torde icke ha undgått vår läse
krets' uppmärksamhet, att Credo med
sä11skilt intresse följer de skiftande fö
reteelserna i Englands religiösa liv.
Orsakerna härtill äro ej svåra att fin
na. Dels gäller ju ordet, att en stor
tacksamhetsskuld aldrig får glömmas,
hur gammal den än blir. Nordens folk
förgäta icke så lätt den betydande roll
som den anglosachsiska missionen en
gång spelade vid Skandinaviens krist
nande. Men ännu mera manar oss nu
tiden att hålla våi·a fönster öppna mot
väste!'. Storbritannien har ju i kyrk
ligt avseende fått genomgå en liknande
utveckling som Skandinavien. Under
århundraden har den gah1la katolska
tron på båda hållen varit förföljd och
så gott som utrotad. Omsider ha lju
sare tider randats och fädernas Kyrka
börjar åter resa sina murar både i brit
ternas land och i Ultima Thule. Detta
har skapat kyrkligt tämligen likartade
förhållanden på dessa båda kulturområ
den. En överväldigande protestantisk
majoritet, vari de till största delen ny- .
grundade katolska församlingarna höja
sig som öar i havet, talrika konversio
ner och konvertiter men också mycket
motstånd och många fördomar att över-

vinna. Dock har den katolska renässan
sen i England nått betydligt längre i
utveckling än motsvarande rörelse i
Skandinavien. Fördenskull kunna vi
därifrån hämta de värdefullaste lärdo
mar för vårt eget arbete, som utföres
under så likartade förhållanden, och för
lösandet av de mest olika arbetsproblem
finna ett stöd i vår äldre arbetskam
rats rika erfarenhet. Detta vårt intres
se synes också hava mötts med verklig
förståelse från det katolska Englands
sida. Dess primas kardinal Bourne har
sänt vår tidskrift en sympatimättad
hälsning (Credo. dec. 1922) . I denna
årgångs första nummer ha vi fått en
skildring av Oxford-1·örelsen från en
grundlig kännare av denna katolicerande
väckelse för snart 100 år sedan. Nu
kunna vi från välunderrättat håll höra,
hur det kyrkliga läget ter sig i Eng
land just nu. Det är dominikanerpro
vinsialen Fader Bede Jarrett i London
och ,den bekante, i Oxford bosatte je
suitpatern C. C. Martindale, som haft
den stora godheten att sända vår tid
skrift nedan·stående värdefulla upplys
ningar i den fråga, som så varmt in
tresserar oss alla.

I.
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Vår heliga Kyr
ka i England är
helt och hållet fri
gentemot staten.
Något konkordat
mellan · den Heliga
Stolen och vårt
lands regering fö
refinnes ej. Våra
biskopar bliva ut
sedda efter för
. Rev. Bede Jarret handlingar mellan
den engelska hier
arkin och Rom. Intet politiskt par
ti har någon myndighet eller veto
rätt över vårt episkopat. Munk
och nunneordnarna hava aldrig
lagligen erkänts som juridiska per
soner och behöva därför icke låta
inregistrera sig _eller ansöka om
kronans godkänna,nde. Juridiskt
sett finnes helt enkelt inga ordens
samfund i England. Detta inne
bär också, att ingen donation kan
överlämnas åt dem som korpora
tioner, att de liksom alla andra må
ste betala inkomstskatt, som utde
biteras på aila de enskilda med
lemmarna, men också att de ostört
kunna framleva sitt liv utan att
ständigt se sin borgerliga frihet
hotad. Samma välgörande toleran
sens anda, som kommer staten att
avhålla sig från varje inblandning
i kyrkliga frågor, manifesterar sig
gentemot hela vårt katolska kyr
koliv, om man undantager skolfrå
gan. Otvivelaktigt lever ännu en
stark antipapistisk stämning kvar
i England, mest ute på den rena
landsbygden, där Grönköpingsan
dan alltid är mest seglivad. Utan
svårighet kan den väckas av för
ste bäste pöbeltalare, som äger
tillräcklig råhet och tråi1gsinthet
till att vilja spekulera i religiös
fanatism. Det måste emellertid
noteras, att ehuru hela vårt folk
gärna skänker oss fullkomlig tole
rans, är det alltjämt motsträvigt
och besvärat, då något försök gö
res att förskaffa oss större inf.Jy
tande. Men på det hela taget bli
vi i allmänhet lämnade i fred. Ett

färskt exempel · härpå utgör den
nya interpretationen av lagen,
som den Engelska Appellations
domstolen gjort, varigenom mäss
stipendier hädanefter giltigt kun
na bortskänkas på testamentariskt
sätt.
· Den sociala reformperiod som li
tet varstans nu tycks ha randats
är för oss katoliker en anledning
till särskild tillfredsställelse. Som
de fattigas Kyrka är det den ka
tolska Kyrkan, som har mest . att
vinna av varje slags fö1:1bättring i
deras ställning. Folkpensionering,
folkförsiäkring och minimilön etc.
betyda i de fiesta fall, att en bör
da har blivit lyftad från våra prä
sters skuldror, som förut ur sina
små inkomstkällor måste söka upp
bringa detta pekuniära understöd,
som det snarare är statens plikt
·
att lämna.
På det andliga området åter ihar
nu för vår Kyrka öppnats det mest
lysande tillfälle, som kanske nå
gonsin har beretts henne i Eng
land. Statskyrkarts upplösning är
trots det starka grepp som den än
nu har kvar om vårt nationella liv
numera ett oförnekligt faktum för
varje reflekterande iakttagare av
den moderna religiösa krisen. Dess
inre motsättningar, dess fåfänga
ansträngningar att lugna sina bå
da ytterlighetspartier : dogmatis
ter och anti-dogmatister, ja, till
och med dess ledares fromhet och
inflytande, som tvinga utvecklin
gen i fullständigt divergerande
riktningar, omöjliggöra att den än
nu under någon längre tid kan
fortleva i sin nuvarande roll av
nationalreligion. · Den är alltför
hopplöst splittrad för att ännu
länge kunna bestå som en helhet.
Från tid till annan föra särskilt
iögonenfallande exempel på de
skiljaktigheter, som sålunda sön
drat dess olika delar, den perma
nenta tvedräkt upp till ytan, ·som
oupphörligen fortsättes under det
yttre iakttagandet av samma kyrk_ liga former. Dessa ständigt åter
kommande stötar kunna omöjligen
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· ann·at än vidga den l'edan oöver
all tro, finnes ännu flera, som ön-·
stigliga klyftan mellan statskyr
ska sig en kyrka, som är både för
kans olika grupper. Medan å ena
nuftig och full av mystik, som kan
sidan det högkyrkliga partiet blir
erbjuda dem �;;akramenten:s skydd
mer och mer utmanande, så är det
och icke narrar dem med· tomma
de lågkyrkliga eller kanske snara
förspeglingar, som kan lära dem
Te de bredkyrkliga som bruka ut
bestämda sanningar men samtidigt
tillåta dem att uttrycka dessa på
nämnas till de högsta posterl'1a
inom sin kyrka. Förnekande av
vår tids språk.
Men nu måste vi verkligen få
Kristi uppståndelse som ett histo
riskt faktum går nu inom engelska
höra något om vad Kyrkan i Eng
:statskyrkan sida vid sida med en
land uträttar under denna sin in
-växande benägenhet att erkänna
brytande "guldålder". ? Hon har
-påvedömets krav på högsta kyrktill sitt förfogande en stab av
Jig myndighet. Kanhända finns e.1
skriftställa11e, som ha vunnit en
möjlig·het att dessa båda linjer
allmänt erkänd ställning i d,en
kunna mötas, om de utdragas vi
moderna engelska litteraturen.
dare i evigheten: Men säkert är,
För spridandet av katolska prin
att det blir allt mindre sannolikt,
ciper är det ingalunda betydelse
att de göra det här i tiden.
löst, att katoliker meda11beta i så
dana tidningar som The Quarterly
Samtidigt ha sekterna börjat
Review, The Hibbert Journal och
märka, att deras leder alltmera
andra ledande kulturella tidskrif
glesna. Trots alla försök med "lju
ter. Vidare finnas flera katolska
sa och glada" gudstjänster, trots
tidskrifter och veckoblad, vilka på
införandet av politiska och ekono
det hela taget hålla sig uppe på
miska diskussioner från parla:ment
. en hög och sund nivå, fastän de
och valmöten i kapell och kyrkor
rikta sig till många olika slags lä(liksom om människan icke kunde
ha rätt att åtminstone en gång i . sare. Men framförallt har · vår
Kyrka ett högt bildat och kunnigt ··
veckan bliva lämnad ensam med
prästerskap, som är väl förtroget
Gud) visar dock stwtistiken en
med de viktigaste kontroversfrå
allmän nedgång i medlemssiffran
gorna och kan predika sin tro
inom alla de större frikyrkliga
utan att onödigtvis såra motstån
samfunden. Detta har åstadkom
darens känslor. Enligt the Catho
mit en allvarlig självrannsakan
bland deras mera verksamma pre- . lic,. Directory för 1922 utgjorde
,dikanter med det resultatet, att åt _ antalet konvertiter för föregående
år 12 621. Av dessa kommo de all
.skilliga bland dessa ledare nu för
ra flesta från statskyrkan.
svara nödvändigheten av en dog
matisk trosbekännelse, som alla
På sista tiden har man emeller
deras anhängare måste omfatta.
tid börjat inse, att vi allt för myc
Men härigenom har man också er
ket haft vår uppmärksamhet rik
känt, att bankrutten står för dör
tad på de statskyrkliga och nästan
ren, ty inom sektvärlden finnes in
glömt bort både de frikyrkliga och
tet dogmatiskt underlag, som kun
judarna. Samtidigt ha våra kato
de bilda ·ett stöd för aUa. Folk har
liker börjat förstå, att något måste
börjat tröttna på kyrkor, som icke
göras för att komma till samför
stånd med socialisterna. Förr i
hava någon bestämd lära. Förr
eller senare går det upp för dem,
världen möttes dessa från katolskt
hur meningslöst det är att sluta
håll mestadels med anathema och
. sig till ett kyrkligt samfund, som
exkommunikation till följd av de
själv frånkänner sig varje exi
ständiga angrepp som den gamla
· stensberättigande. Medan sålunda
tidens socialister riktade mot all
uppenbarad religion. Men Leo
mångi:J., av dessa utan tvivel sjunka
:ned i den stora hopen, som är utan
XIII :s kloka tolerans och kardinal
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Mannings manliga kamp ha fram
kallat ett helt annat betraktelse
sätt. Man har nu fått klart för
sig, att det enda riktiga förfa
ringssättet gentemot' socialisterna
är att noga skilja mellan deras
dogmatiska läror och deras enbart
ekonomiska teorier. De förra få
naturligtvis icke stå i strid med
Kyrkans bestämmelser, de senare
ligga på ett annat område. Påstå-

det möjHgt för arbetarledarna och
deras anhängare att komma till
samförstånd med Kyrkan.
Jag är förvissad om, att den
gamla Kyrkan också skall komma
tillbaka till de skandinaviska län
derna. Deras andliga nöd ropar
till !himlen efter tron och deras
mod och uthållighet tyckas nästan
förtjäna den. Deras folk hava ju
alltid haft ett utpräglat sinne för

Fader C. C. Martindale, omgiven av sina ivrigci lärjunga1·, gruvarbetarna.

enden som stödja sig på en förvij,nd
moraluppfattning, som t. ex. sat
sen: egendom är stöld, hava ju bli
vit fördömda av Kyrkan. Men för
slag som endast beröra rent poli
tisk ekonomi kunna överlämnas
till statsmäns och politikers avgö
rande. Genom att förklara, att
denna andra del av det socialisti
ska programmet icke är i strid
mot Kyrkans lära, ha vi icke på
något sätt pästått, att den är ut
förbar, ej heller fällt något gynn
samt omdöme om de andra artik
larna i deras trosbekännelse. Un
der ledning av The Catholic Social
Guild, som funnit sina ivrigaste
befordrare bland våra biskopar,
ha -enligt dessa principer för
handlingar ägt rum för att göra

allt som är skönt och upphöjt. I
den katolska tron allena kunna de
finna vad de så länge sökt.
B e d e J a r r e t t 0. P.
II.
Det är ett privilegium att bli
ombedd att för de 3 000 katoliker
na i Sverige, som hjältemodigt sö
ka leva sitt katolska liv bland' en
befolkning av 6 miljoner icke-ka
toliker, berätta något om Kyrkans
kamp och strid här i England.
Först och främst måste jag säga
ett par ord om den värld som om
ger oss. Femtonde århundradets
. religiösa revolution började för
oss politiskt - då Henrik VIII ut-
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ropade sig själv till kyrkans hu
vud, var det ej hans mening att
rubba dogmerna. Detta gjordes
- först av Elisabeth, då hon beslöt
att giva sitt land en plats bland
de protestantiska staterna, i Euro
pa. Hennes grymma förföljelse
,mot katolikerna gjorde dem likväl
1
ej så mycket skada som hennes ef
terträdares, vilka genom beskatt
ning och genom att omöjliggöra
deras deltagande i varje slag av
offentligt liv nästan lyckades ut
rota dem. Katolikerna blevo åt
minstone därigenom så tillbaka
trängda, att s lapphetens tradition
låmgt ifrån är utdöd bland oss
ännu i vår tid. Tillströmningen av
franska emigranter under den sto
ra revolutionen och av irländska
katoliker då de stora ind ustristä
derna började utvecklrus samt re
sultaten av mera liberala ideer i
det folkrika landet började- göra
katolikerna mera förstådda och
uppmärksammade. Utanför · Kyr
kan hade protestantismen utveck
lats till en religiös individualism
av det mest fantastiska slag. Kär
nan i den populära religiositeten
utgjordes av Bibeln, tolkad efter
varje individs eget behag, en sin
nesrörelsekult av både farligt och
osäkert slag. Bland de bildade klas
serna blev religionen mer och mer
"liberal", och det var som reaktion
mot denna liberalism, som endast
obetydligt höjde sig över den rena
skepticismen, som Oxfordrötelsen,
med sin vördnad för Fornkyrlmns
författare och sin känsla för kyrk
lig lag och stil, uppstod. Vid den
na tid - omkring 1850 - började
emellertid hyckleriet i så mycken
s. k. religion åstadkomma, att kri
stendomen själv råkade i vai1ryk
te, ty den var endast känd i sin
engelska v,ersion, som i sanning
var frånstötande; om den katolska
Kyrkan voro samtidigt de galnaste
myter i omlopp bland de lägre
klasserna. Vid tiden för den ka
tolska renässansen voro därför
flertalet engelsmän likgiltiga för
all religion, · i synnerhet för åen

katolska, och voro antingen all!hän
gare av en häftig väckelserörelse
eller en öppen anti-religiositet;
medelklassen var konventionell
och började· bliva skeptisk; över
klassen och statskyrkan själv ble
vo allt mer liberala och närmade
sig hastigt den fullständiga otron,
där de ej blevo genomträngda av
Oxfordrörelsens anda, vilken åt
minstone höll på yttre anständig
het, lagar och respekt för traditio
nellt sätt att tala och tänka. Tysk
filosofi, Darwins teorier och · an
dra nya riktningar samverkade att
skilja de bildade allt mera full
ständigt från allt som kunde- kallas,
ortodoxi, och de mera logiskt tän
kande av den s. k. högkyrkan bör
jade gå över till Rom i Newmans
spår.
Vad är det nutida resultatet av
den historik jag här i korta drag
tecknat?
. För det första att eng-elska, ang
likanska ·eller statskyrkan aldrig
får betraktas som representerande
England. Stora massor av den
engelska befolknihgen har verkli
gen _ en stark 1°eligiös känsla, och
det finnes blott få ateister här i
landet, men . va:d som - menas med
"Gud" står för massan av befolk
ningen som ·något dunkelt. De ha
förkastat den gamla protestantiska
bilden av Honom som en sträng
om ock ej grym Herre, men de
uppfatta ej helt den kristna läran
om Hans faderliga godhet. Tanken
på Jesu Kristi avgörande uppen
barnlse för människorna har t. o.
m. ännu mer fullständigt försvun
nit. Men detta var ju oundvikligt,
då en gång auktoritetstron var ka
stad över bord, och fullständig in
dividualism, samvete, sinnesrörel
ser eller känslor skulle ersätta
densamma. Därför är uppfattnin
gen av Kristus själv mycket dun
kel. Han finns kvar som en dim
mig gestalt, som representerar väl
vilja, filantropi och mildhet, men
icke stort mera. Likväl får man
endast sällan höra. någon hädels.3
mot Kristus, utom bland kommu-
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uisterna, som lära sina barn anti
religiösa hymner. Å andra sidan
utvecklar sig statskyrkan allt me.c
och mer till att bliva ett föremål
· för de arbetande klasse:mas avog
het, i samma mån som de börja
betrakta den som de previlegiera
des ooh kapitalistiska klassernas
tillhörighet. De anglikanska prä
sterna försöka emellertid kraftigt
att återvinna sitt inflytande ge
nom sociala och filantropiska fö
retag och utföra ett gott arbete i
sina församlingar. Ej heller får
det "anglokatolska" parti et betrakfas som en representa,nt för he
la engelska kyrkan. Det är en myc
ket liten minoritet, som samtidigt
är oerhört bullersam och självhäv
dande, och nästan helt och hållet
består av kvinnor eller präster, el
ler mycket unga och entusiastiska
män. Det är ytterst sällsynt att
träffa en övertygad, mogen lekman
bland anglo-katolikerna. Icke dess
mindre försöka de klokare och
frommare och därför lugnare med
lemmarna av d enna grupp att all
varligt återinföra i sina kretsar de
gamla
sakrament,
begiieppen
fromhet o. s. v., och ha däri haft
en viss framgång. Åtminstone gö
ra de sina anhängare förtrogna
med ting, som varit glömda sedan
reformationen, fast det måste er
kännas, att auktoritetstanken än
nu helt och hållet saknas bland
dem. Om vi våga profetera ett
ögonblick, måste vi antaga att, då
den engelska kyrkan skilts från
staten, kommer den att nedsjunka
i en allt dj upare betydelselöshet,
fastän den katolicerande riktnin
gen inom densamma då eller redan
dessförinnan, kommer att utveck
las till en alldeles ny sekt. Om nå
gonsin en återförening "en bloc"
skulle kunna bliva till verklighet,
måste den ske på en sådan omväg,
men den minoritet, som är allt vad
denna sekt skulle kunna bH till i
England, bleve tragiskt liten.
Dock kan det anses säkert, att
en stark längtan efter religion fö
refinnes hos vårt folk trots all

skenbar likgiltighet, frivolitet och
pessimism.
I denna miljö framl�ver vår ka
tolska Kyrka, som räiknar omkring
2 miljoner anhängare i England,
Skottland och Wales, sitt liv under
stora svårigheter. I de utpräglade
storstäderna av Liverpools typ är
''avkatoliceringsproblemet'' aktu
ellt. Ytterligt armod, blandade äk
tenskap och befolknin:gsstockens
rörlighet hava huvudsakligen skul
den till denna svårighet. Dessu
tom leva katolikerna så spridda
ute på landsbygden, · att det är
omöjligt för p11ästen att stå i kon
takt med dem eller ens att upptäc
ka dem alla. De förmögnare famil
jerna äro starkt frestad e att för
världsligas och att blanda sig med
sin icke-katolska omgivning på ett
sätt som försvagar deras egen tro.
Men framför allt ha de trånga iso
leringstraditionerna från förföl
j el setiden länge alldeles avvant
oss från att önska lära känna eller
samverka med katolikerna i andra
länder.
Så är det med den pessimistiska
synpunkten, som man måste taga
med i räkningen. Nu övergå vi
till den optimistiska, som är rikti
gare och betyder mera.
För det första utvecklas det ka
tolska livet på sunda linjer inom
vår egen krets.
Alltifrån början av vår historia
ha vi beslutat, att våra katolska
barn skola uppfostras som katoli
ker. Detta innebär, att vi måste
ha katolska skoloi' med katolsk an- .
da och katolska lärare. Lagen till
iåter oss fortfarande att äga såda
na, fast vi måste betala ej endast
den allmänna uppfostringsskatten,
utan även bekosta våra egna sko
lors uppbyggande, underhåll och
utrustning. Det skulle ta för lång ·
tid att förklara, hur regeringen
hjälper de katolska skolorna - vil
ket den verkligen på sätt och vis
gör - men faktiskt måste vårt ·
mycket fattiga kyrkosamfund be
tala dubbelt för rättigheten att få
uppfostra sina barn såsom vi ön- .

ska. Även nu äro vi illa däran för
.skolor av det slag som höjer sig
något över . de fattigaste. Det är
otvivelaktigt på d1e tta vår upp
märksamhet hädanefter huvudsak
ligast kommer att inrikta sig.
Men en verklig förnyelse har vi
sat sig i de katolska studenternas
vid Englands 20 universitet reli
giösa liv. Det är självklart, att
vi aldrig kunna skapa ett katolskt
universitet som sådant, och vår
första plfät måste därför vara att
uppfostra våra unga män ,och kvin
nor så, att de icke endast ej taga
skada i de icke-katolska universi
teten, utan även faktiskt utöva in
flytande i katolsk riktning på sin
omgivning. I den avsikten ha vi
försökt att överallt vid universite
ten bilda katolska föreningar för
att sätta våra studenter i kontakt
med varandra och . med likartade
eller ännu bättre utvecklade grup
per i andra länder.
En annan mycket trösteri]{ ma
nifestation av vårt katolska liv är
det tilltagande intresset för de so
ciala problemen och grundandet
av; "Catholic Social Guild", med si
na studiecirklar och framför allt
dess AI'.betarskola i Oxford, där
särskilt begåvade arbetare få stu
dera under 1 a 2 år i avsikt att
vinna ett akademiskt diplom och
erhålla en god underbyggnad i etik
och även i psykologi. Detta är sär
skiLt betydelsefullt nu då vi ha en
arbetarregering, vilken säkert ej är
socialistisro i detta ords vanliga be
tydelse, men lätt skulle kunna bli
det, om ej en stor del av befolk
ningen håller så fast vid sunda
grundsatser. Våra katolska arbe
tare kunna vara till stor hjälp vid
sådana grundsatsers spridande.
Anmärkningsvärd är också ut
vecklingen a\r reträtt-rörelsen, sär
skilda byggnader för reträtter ha
öppnats, ehuru de ännu äro otill
räckliga och mycket fattiga. Där
få arbetare · •och andra draga sig
tillbaka ooh genomgå andliga öv
ningar i överensstämmelse med
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den Heliga Faderns och hans före
gångares önskan.
En annan rörelse som är av
verkligt intresse är den växande
ivern hos våra katoliker att före
taga pilgrinisfärder till främman
de länders heliga platser såsom
Lourdes, J,erusalem och Rom.
Vad vår apostoliska verksamhet
beträffar - ty den katolska Kyr
kan är och måste även alltid vara
den apostoliska Kyrkan - kunna
vi först påpeka, att om.kring 12 000
konvertit:)r årligen komma till oss.
Hur kommer sig detta? Delvis äro
de naturligtvis äktenskaps-konver
titer, men dessa få en grundlig ut
bHdningskurs och utgöra ingalun
da de sämsta av våra rekryter.
Andra komma, -emedan de i det
moderna livets kaos se att Kyrkan
erbjuder fasta grundsatser, både
religiösa, moraliska och . sociala,
och de sluta med att tro på hennes
gudomliga ursprung och uppgift.
Andra åter ha märkt, att hon alle
na predikar en sann andlighet.
Andra emedan de accepterat de
anglo-katolska lärosatsenrn ;och
tillämpningarna, men märka att
hela sy:;;temet är godtyckligt, ett
resultat av den enskildes smak
liksom vilken annan sorts prote
stanbism som helst, och att det
dessutom saknar både logisk och
historisk motivering. Genom
snittsmäniskcir, med vilka jag per
sonligen ko:inmer i långt mera be
röring - än med anglo-katoliker,
konvertera därför, att de på ett
eller annat sätt bildat sig den fa
sta övertygelsen, att den enda
"affär som det numera går för" på
det religiösa området är katolska
Kyrkan.
Det intressantaste medlet för
vår propaganda är måhända :vårt
"Catholic Evidence Guild". Vi ha
visserligen sedan länge haft ett
"Catholic Truth Society", en ovär
derlig institution, som publicerar
billiga böcker och broschyrer om
varje upptänkligt ämne, som står
i samband med katolska läran och
med polemikerna . mot densamma.
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Detta sällskap kommer alltid att
förbliva en av våra förnämsta
plattformer för avbetet utåt. Men
utom det skrivna ordet behöva vi
även det talade. Hur skola vi kun
na nå våra landsmäns ögon? De
kunna ej alla komma till våra kyr
kor - nåväl, då måste vi komma
till dem. I många av de största
städerna i England kan man nu få
se, hur två gånger i veckan män
och även kvinnor gå ut till salu"'
torgen oeh de offentliga parkerna,
stiga upp på en lår. eller ett bord,
placera ett stort krucifix vid sin
sida, ringa i en klocka och däref
ter börja tala om någon av trons
sanningar. Innan de erhålla till
stånd till detta måste .d!e genomgå
en . mycket sträng examen och få .
sedan ett diplom, som tillåter dem
att tala över antingen ett bestämt
ämne, t. ex. påven, bikten, skils
mässan eller också över flera eller
alla ämnen som kunna ifrågakom
ma. Dessa modiga talare ha ibland
fått fördraga fruktansvärda skym
fer, men vanligtvis är folkets upp
förande utmärkt. ,Jag hänger mig
gärna åt den tanken, att vår ras
har en medfödd känsla för hövisk
het och tolerans och den verkligt
sanna ridderligheten mot kvinnan,
liksom instinkten att värna mino
riteten, . vilken den än är. . Detta
apostolat är helt säkert det mest
romantiska i vår Kyrkas moderna
utveckling här i England.
Av stor betydelse är även det
tilltagande bruket att ordna före
dragsserier - om möj{igt i något
universitet, då talarna, som hit
tills huvudsakligast varit domini
kanermunkar, . föreläsa över vår
katolska filosofi för en mängd icke
katolska åhörare. Det ligger i öp
pen dag, att vi för att kunna ut
föra en effektiv omvändelseverk
samhet måste uppträda och tala
utanför våra kyrkor, på gatan, på
offentliga lokaler, i biografer.
Det skulle bli för tröttande att
räkna· upp allt det specialarbete,
som vi försökt fullfölja i särskilda
yr]sesgruppers intresse. · Vi ha _gå-

lunda en samma,nslutning för ka-·
tolska skådespelare och skådespe
lerskor, som söker skaffa · dem
lämpligt husrum i de olika städer
de besöka, gör dem bekanta med
kyrkoherden på platsen, hjälper
dem, då de äro utan arbete, giva.
särskilda week-end-reträtter för
skådespelarn och skådespelerskor
i ett hus nä:ra London. Dess
utom ha vi särskilda sammanslut
ningar för katolska poliser, för ka
tolska sjömän, för jurister, läkare
och för alla föreningar, vilka på
något sätt höra till en katolsk för
samlings normala utrustning.
Vi hoppas årligen. kunna .anord
na större möten inom de olika ' yr:.
�essamrrt�nslutningarna som t. ex
för medarbetarna vid de .,katolska
tidningarna och för de katolska
skriftställarna, och vart tredje år
ha vi en nationell kongress, vid
vilken alla föreningar av någon be
tydelse äro representerade.
Vad vi för närvarande mest av
allt behöva är må.Jhända en fond av
nya, friska intryck och en vidare
synkrets. Det är så mycket som
vi lätt kunde göra, men som icke
blir gjort. Särskilt hoppas jag, att
våra förbindelser med andra län
ders katoliker måtte bliva mycket
mer intima ; ej minst av den an
ledningen välkomnar jag detta till
fälle att få skriva även dessa an
språkslösa rader, som de svenska
katolikerna skola läsa --'-- så att bå
de kärlek och hopp kunde få ny
näring därav -.
Den närslutna fotografin visar
en reträtt i Birmingham - mel
lersta Englands största stad - .
den var nästan uteslutande besökt.
av gruvallbetare. De kommo i
oväntat stort antal ; många fingo·
nöja sig med att sova på golv eller
bord, och på söndagsmorgonen
måste vi sända bud runt i grann
skapet för att bedja om bröd. �n
var bör förstå, att inga svårighe
ter får hindra spridningen av ett
så enastående ·andligt företag.
C. C. M a r t i n da l e, S. J.
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rån Credos lorn __
I den gamla norska biskopssta..
dtm Hamar har nu ett katolskt
kapell inrättats på "S :t Torfinns
gaarden", som tillhör det aposto
liska vikariatet. Förre apostoliske
visitatorn Mgr Diepen har till den
na nya medelpunkt för katolsk ak
tivitet skänkt 40 holländska · gul
den. Offervilliga · katoliker i Ha
mar ha också visat sitt intresse
för saken genom frikostiga gåvor.
Katolska kyrkor finnas nu i alla
Norges
gamla
biskopsstäder,
Trondhjem, Bergen, Stavanger,
Oslo (Kristiania), och Hamar. Till
och med de under den lutherska
tiden tillkomna protestantiska
stiftstäderna Kristiansand och
Tromsö kunna glädja sig åt katol
ska kyrkor och församlingar. Av
de gamla danska stiftstäderna ha
Roskilde·, . Odense, Aarhus . och
Alalborg (Börglrim) åter fått hel
gedomar, som tillhöra den gamla,
riktiga · kyrkan. Endast Ribe och
Vi>borg m�ste ännu så länge vänta
på samma förmån .. ' AV de gamla
svenska bisköpsstäderna har ännu
ingen åter . sett ett katolskt guds
hus resa sig· på sin helgade mark

I de vatikanska grottorna invig
des högtidligt den 21 inaj ett av
ärkestiftet Bologua stiftat monu
ment över Benedictus XV. Med
anledning av denna fest inträffade
i Rom ett pHgrimståg från Bolog
na med ärkebiskopen i spetsen.
De byggnader, soin äro bestäm
da för den stora missionsutställ
ningen i Vatikanen, börja nu att
resa sig på "Cortile della Pigna"
i Vatikanens trädgårdar. På flera
järnvägar och ångbåtslinjer kom�
ma biljettprisen att reduceras för
dem som begiva sig till utställnin
gen. Så har bolaget Lloyd Triesti
no medgivit 50 proc. rabatt för
officiella representanter och 33
proc. för andra utställningsbesö
kare.
I Saragossa i Spanie-r,., invigdes
i mitten av maj Aragoniens katol:.
ska arbetarföreningars nya hus.
Närvarande voro <bl. andra Spani
ens primas, kardinalärkebiskopen
av Toledo, och general Mayandia
soin representant för · konungen
och regeringen. Festen inleddes på
' morgonen mea ,pöntifikalmässa och
.
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böndernas generalkommunion, som
kardinalen själv utdelade. I sitt
tal betecknade kardinalen den ka
tolska bondecentralen som ett
mäktigt bålverk för det sociala
lugnet och en hjälp för endräktigt
samarbete mellan arbetsgivare ooh
arbetare.
Kardinalen av Toledo har god
känt planen att i ett mäktigt för
bund sammansluta Spaniens alla
katolska ungdomsföreningar; Des
sa komma ·att ordnas efter stift
-0ch socknar och få en centralsty
relse, vars andliga rådgivare ut
nämnes av kardinalärkebiskopen.

som genom grundligheten· i Dina
skrifter har Du på ett lysande sätt
äter låtit den traditionella filoso
fiens värde blivit känt. Å ena si
dan har Du till harmonisk enhet
förbundit den gamla vishete'ns
principer och de nya kunskaper
som snillrika vetenskapsmän vun
nit, å den andra har Du visat, vil
ken nytta den skolastiska filosofi
en ämrn i dag kan göra, i det den
avslöjar tomheten ,hos en mängd
ännu vi1Jt spridda villfarelser och
klart visar, att de stå i motsats ej
. blott till Kyrkans lära utan · även
till det sunda förnuftet."

De belgiska. folkskollärarnas pro
noncerat antiklerikala organ "Le
Journal des· Instituteurs" klagar
bittert över den ständiga tillbaka
gången för statens "neutrala" sko
lor och klargör den med statistiska
siffror. Statsskolorna · ha nu
176,545, de fria katolska skolorna
278,401 elever. ÅJr 1912 hade sta
tens läroanstalter 191,432 och de
katolska skolorna . 262,981 lärjun
gar. De "neutrala" skolorna ha
alltså förlorat mer än 14,000 ·alum
ner, de katolska vunnit över
15,000.
I statens elementarskolor äro nu
omkr. 10,000 lärjungar inskrivna,
men i de katolska ända till 30,000.
Den socialistiska tidningen "Vo
rui t" har uttalat: "I våra stats
folkskolor ha vi lärt oss att hata
religionen och förlorat hoppet om
himmelens salighet" och "Journal
de Gand" skriver.: "Genom reali
teternas makt. avbetar staten till
förmån för materialismen, då den
föreskriver en neutral undervis
ning och befaller sina lärare att
avhålla sig från att uttala någori
religiös tanke."
Med anledning av kardinal Mer:
cier's 50-års.jubileum som präst
har den Helige Fadern till honom
sänt ett brev, vari han särskilt
framhåller hans verksamhet för
den skolastiska renässansen i de
filosofiska studierna: "Såväl ge
nom Din muntliga undervisning

Sedan luterdomens hemland
Sachsen för två år sedan fått en
katolsk biskop, har Kyrkan där va
rit stadd i framåtskridande. 8
nya katolska förnamlingar . ha
grundats och desutom ha 5 kapell
byggts. I Leipzig har en universi
tetsförsamling bildats. . På 10 nya
ställen ha nunnor slagit sig ned.
Jesuiterna ha bosatt sig i Hoster
witz vid Pillnitz och sysselsätta
sig huvudsakligen med att giva
"reträtter" och hålla andliga öv
ningar.
Från den 27 till den 29 septem
ber skall i Plauen en sachsi,s k ka
tolikdag äga rum. Där skall sär
skilt den katolska ungdomsverk
samheten behandlas.
I Rigro i Lettland har den till ka. tolikerna återlämnade St Jakobs
kyrkan den 4 maj högtidligen in
vigts till katolsk domkyrka, ooh
överlämnats till ärkebiskopen. I
den återvunna helgedomen ha fle. ra restaurering,savbeten företa
. gits och nya altaren uppbyggts.
Sedan protestanternas försök att
genom en folkomrösb1ing omintet
göra riksdagsbeslutet strandat,
har katolicismens prestige i Lett
land vuxit.
I Englamd har ärkebiskopen av
Live11pool i ett herdebrev förnyat
sitt upprop för två år sedan om
insamling för att äntligen giva det
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stora ärkestiftet en värdig dom
kyrka. Hittills ha 53,000 pund gi
vits.
Det engelska undei'huset har
med 151 röster mot 142 förka,stat
en bill om tillåtelse till äktenskap
lig skilsmässa för sådana makar,
som redan levat åtskils i fem år.
Frrankrike har protesterat mot
den turkiska regeringens katolik
fientliga handlingar, särskilt mot
stängande av de katolska skolorna.

Från New York meddelas, att
under det gångna året vid univer
sitetet Illinois 45 studenter om
vänt sig till den katolska tron, ett
under intet föregående år uppnått
antal.
Påvens åtgärd att till kardinaler
upphöja ärkebiskopen av New
York Mgr Hayes och ä:rkebiskopen
av Chicago Mgr Mundelein har
hälsats med glädje, Den protestan�
tiska tidningen "Boston Tran
script" konstaterar med tillfreds
ställelse, att Prius XI genom denna
handling "erkänner . Förenta Sta
ternas 1betydelse i den katolska
världen och ställer den Nya värl
dens stormakt på samma nivå som
Europas stora katolska nationer.
Genom att öka de amerikanska
kardinalernas antal från två till
fyra har den romerske överste
prästen erkänt, att Förenta sta�
terna, ehuru protestanterna där

bilda majoritet, likväl äro ett stort
romerskt-katolskt land."
. De nya kardinalernas mottagan
de vid hemkomsten har varit
bland de mest glänsande. Då Mgr
Mundelein höll sitt intåg i sin bis
kopsstad, mottogs han av mer än
tusen präster från stiftet och
många tusen katoliker med fanor
och föreningsstandar. Mottag
ningshögtidligheterna vid kardinal
Hayes hemkomst nådde sin höjd
punkt i den generalkomruunion,
som hölls av de till en halv million
uppgående medlemmarna i Jesu
heliga namns förening.
I Bay St Louis, Mississippi, ihar
nyligen öppnats det första katol
ska prästseminariet för svarta. I
Förenta Staterna finns det redan
250,000 katolska negrer. 100 kyr
kor och 155 skolor användas ute
slutande av dem. Det finns redan
323 svarta nunnor, :tnen endast 4
präster, som äro negrer.
Stiftet Pittsburg har satt i gång
en insamling för de fria katolska
skolorna. Prästerskapet har redan
tecknat bidrag av 350,000 dollars.
I Kina har Propagandan till
apostolisk prefekt av Hupe ut
nämnt franciskanerpatern Tceng.
Han är den förste infödde, som i
den kinesiska missionen få:r denna
ledande ställning.
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,
FRAMFÖR KRUCIFIXET.
De vigda ljusen jag vid korset täJn
der,
där själen starimar ifrån världen
skild,
o ch lågorna bli stilla ä.nglahänder,
soni sträckas kring den stora smär
tans bild.
Jag sjunker ned, till helig skådan
manad,
och hjärtat s1nyger fram sin öm
hets gard,
min ande 1nöter friden, aiirig
anad,
omkring niig strålar nådens rena
värld.
O J Blodets under, heligt utan like,
med salighet den bittra kalken fyllt
och ÖPP'rw,t härlighetens sabbatsrike
för livets trängda trälar oförskyllt.
0, hoppets källa, underbart upp
ruwnern
vid korsets fot, d&r skulden tyngst
mig blev,
i Dig all fruktan sjunker övervun
nen,
som själen till förtvivktns avgrumd
drev.

0, kärlek, som, i döden seger vin
nwr,
1ned ljuvligt änglabröd Du mättar
mig,
in!ör ditt, sakrament av tro jag
brinner,
i evighet min sjal åkallar dig.
*

För Kristi Lekamens fest 1924.
A u g u s t i n K; o c k.

DEN HELIGA GERMANA.
AV ALBAN S TOLZ.

Den enda fröjd som herdeflic
kan Germana hade på jorden var
umgänget med Gud och den allra
saligaste Jungfrun. När en män
niska verkligen älskar Gud ärhen
nes käraste tillflykt kyrkan och
.ensamheten ute i ilaturen. Även
de.nna är ett tempel och därtill ett
som Gud själv har skapat. · Den
fromma själen betraktar Guds
verk, ser däruti Hans vishet, Ha,ns
godhet och Hans skönhet, och när
hon blickar upp mot himmeln ser
hon Guds majestät.
Således hade Germana aldrig
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led�amt ute på de ensliga ängarna
eller i skogen, utan, tvärtom det
allra bästa sälliskap och umgänge,
nämligen med Gud själv. Såsom
den helige Augustinus säger : "Allt
vad jag ser i naturen ropar till
mig : Du käre Gud!" var det även
med Germana. Blommorna, bus
karna, träden, de sjungande fåg
larna, de betande lammen, den sor
lande bäcken, de jagande molnen,
den strålande solen, · allt detta upp
väckte hos henne andakt, lovpris
ning, tillbedjan och glädje i Gud.
I en fransk levnadsbeskrivning
över Ger:mana • heter det : "När
Germana plockade blommor på
ängen, när hon betraktade bäckens
silverböljor, de vida fälten, den
mognande säden, när hon upptog
och vårdade en fågelunge som fal
lit ur boet emedan den icke kunde
flyga, så fann hon i dessa blom
mor, i den lilla bäcken, i den rika
skörden, i den . lilla fågeln en an
ledning att tillbedja sin Skapares
godhet, vishet och makt ; och i det
hon från de synliga tingen upplyf
te sitt sinne till deras yppersta ur
sprung, föll hon på knä och tacka
de den käre Guden för att Han
var så stor, så härlig och tillika
så älskvärd i Sina ringaste verk.
Hon beundrade med rent hjärta
allt som utbredde sig för hennes
blickar i naturens ensamhet ; från
plantan, som i stillhet uppväxer
ochi smyckar sig med blommor, än
da till den blämdande solen, som
lät sitt ljus flöda över den leende
nejd där hon bodde - allt försat
te henne i en helig fröjd." - Vi
veta även att andra helgon gärna
betraktade Skaparens verk, så att
själva naturen var för dem som
en srbor, vacker bilderbok, varuti de
kunde skåda Guds härlighet, ma
jestät, . godhet, vishet · och mildhet
och tillväxa i Hans fröjcl och kär
lek.·"
Detta ädla umgänge ined Gud
och Hans verk var oi'saken varför
Germana icke sällade sig till de
andra herdebarnen i grannskapet,
vilka lekte ooh glammade med var-

andra. Hon ville icke utbyta det
höga, himmelska umgänge1(i en
samheten mot det tomma tidsför
drivet och den stojande barnska"'
ran.
Människor, vilka till flöljd av sitt
yrke vistas mycket ute i det fria,
bönder, herdar, skogvaktare, lands
brevbärare m. fl., kunde förskaffa
sig en from och oskyldig förströ-·
else ooh en ren glädje, om '1.·e vänj
de sig vid att betrakta naturen med'
andakt och med sin själs · öga blic
ka upp till Gud. Men att draga
nytta, ·av den skön_a ensamheten
och att underhålla sig med den
gode Guden och Hans verk är så
fräimmande för de flesta männi
skor ; även i den fria naturen drö
ja deras tankar i byn ,eller i sta
den, överhuvudtaget hos världsli
ga ting ; deras uppmärksamhet är
riktad på det låga jordelivets strä
vanden i stället för på Gud. Nu
är det emellertid med tankar som
med bin och getingar allteftersom
de gå till Gud eller till j ordiska
ting. Biet flyger ut, sätter sig på
en av Guds älskligaste skapelser,
på en blomma, och det fina och
ljuva, som den härliga solen fram
bragt i denna blomma, utsuger biet
och för det hem till bikupan, egent
ligen icke för sin egen skull, utan
för oss människor och för Gud.
Den sköna, gyllene honungen, som
bina samlat, är för oss människor ;
vaxet åter är för Gud, ty därav
förfärdigas ljus, vilka alla dagar
brinna i mer än hundratusen kyr
kor, när det heliga mäissöffret
frambäres. - Getingen däremot
är ,ett helt annat väsen : han fly
ger icke till solens skönaste barn
blommorna, utan uppsöker den
övermogna frukten eller av män
niskor förfärdigade sötsaker, upp
slukar dem begärligt, men giver
ingen annan därav. Om han alls
gör någonting' vidare, sätter han
sig på en människas hand eller
ansikte, eller smyger sig in mellan
kläderna och huden och tillfogar
henne sitt stygga, smärtsamma,
brännande sting.
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Så är det ock med tankarna : de,
som stiga upp till Gud, äro 'bin .och
inhämta endast gott för den egna
själen, för andra och �ven för
Guds ära. De tankar, vilka utan
någon god avsikt och utan hänse
ende till Gud endast gå mot jor
den, äro g1etingar ; de äro av intet
värde för människans högre be
stämmelse, lända däremot ofta till
skada, stinga den egna själen ge
nom sin syndfullhet och lända icke
Gud till ära - i bästa fall äro de
åtminstone till ingen nytta - men
jag vill inte nu predika vidare där
över ; tänk sjäilv efter huru du
framdeles skall hushålla med och
ordna dina tankar dag och natt.
Ett spanskt helgon, Johannes av
Korset talar i sina djupsinniga
skrifte� på ett ställe om "tonande
ensamhet och tigande musik". Den
som är gudaktig och har den lyc
kan att få tillbringa sitt liv i av
skildhet från världens' vimmel, den
allena förstår vad detta vill säga:
"Tonande ensamhet och tigande
musik." Detta har på ett alldeles
särskilt sätt den fattiga herdeflic
kan Germana fått röna, och under
sitt till det yttre så arma liv har
hon dag efter dag försänkt sin
själ däri.
övers. från tyskan av K a r i n A n t e 1 1.

*
Den heliga Germana Cousin (f.
1579, d. 1601) kanoniserades jämte
24 andra helgon ,av påven Pius IX
vid den stora tacksägelsefest, som
hölls i Rom på S :t Petrus- och Pa
ulus' dag 1867 i anledning av att
1800 år då hade förflutit sedan
Kristi förste ståthållare Petrus led
martyrdöden i Rom. Hennes fest:
dag är den 15 juni.
Ovanstående artikel utgör ett
kapitel i Alban Stolz's bok "Die
heilige Germana".

FÖRBEREDELSERNA TILL
JUBELÅRET.
Nästa år blir som bekant ett den
katolska Kyrkans jubelår. Det är
i överensstämmelse med en gam
mal tradition vid den Heliga Sto
len, att på Kristi Himmelsfärdsdag
året före jubelåret · äger rum den
högtidliga uppläsningen av den
påvliga bulla, vari jubelåret för
kunnas för kristenheten. Följakt
Jigen · har enligt det uråldriga b!u
ket kungörandet nu ägt rum s1st
lidne 29 maj.
Ursprunget till det "heliga året"'
leder tillbaka ända till Moses' tid.
Vi veta nämligen att heb11eerna
plägade högtidlighålla vart femti-·
onde år. I 3 Moseb. 25 :10 lä:sa vi
att jubelå11et var av Gud själv an
ordnat.
I den katolska Kyrkan har ju
belåret första gången påbjudits av
påven Bonifacius VIII, vilken i sin
bulla rörande denna sak jämväl
uppmanade de troende i hela värl
den att begiva sig på pilgrimsfärd
till den helige P1etri grav. Samme
påve bestämde att det heliga året
skulle upprepas vart hundrade år.
Påvens vädjan hörsammades
gärna av de troende, redan under
det första jubelåret (1300) ström
made sålunda pilgrimer från alla
världens kanter till · Rom. Vi ha
oss bekant av historien att även
Dante Allighieri var med bland
dessa det första jubelårets pilgri
mer. I överensstämmelse med de
önskningar, som framställdes av
troende i hela kristenheten och
icke minst i Rom - ihär utsågos
bl. a. Francesco Petrarca och Cola
di Rien'.lio att till den helige Fa
dern framföra folkets önskan medgav Clemens VI att vart fem
tionde år skulle utropas såsom ju
belår. Det andra jubelåret kom
därför att firas redan år 1350.
Först under Sixtus IV, år 1475,
bestämdes det att det heliga året
skulle · firas vart tjugofemte år.
Den traditionella ritus, varmed ju
belåren börja ,, nämligen · öppnandet
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av den: heliga porten, ägde· för för
.sta gången rum år 1500 under
Alexander VI. Mot de fem ii.ngån
garna tiH S :t Peterskyrkans por
tik svara de fem huvudportarna
-till basilikans inre. En av dessa,
den igenmurade och med ett me
tallkors i mitten försedda, kallas
"den heliga .porten" och öppnas en
·dast under det heliga året. Det är
just det högtidliga öppnandet av
denna port som börjar jubelåret.
En rad av jubelår firades regel
bundet tiH år 1774. Till följd av
de oroliga tiderna de sista åren av
det adertonde och de första av det
nittonde århundradet sågo sig
emellertid påvarna Pius VI och
Pius VII nödsakade att underlåta
kungörandet av jubelår. Påven
Leo XII återupptog traditionen
och utropade det tjugonde jubel
året. Av historien veta vi, att vid
det ihögtidliga öppnandet av den
heliga porten julafton år 1824 vo
ro närvarande drottning Maria
Theresia, änka efter konungen av
Sardinien Viktor Emanuel, samt
hennes döttrar, av vilka Maria
Kristina sedermera blev drottning
av Neapel, vidare hertigen av Luc
ca med gemål och söner m. fl.
Tillströmningen av pilgrimer
vid detta tillfälle var mycket stor.
I brist på andra fortskaffningsme
del kommo då tusende och åter tu
sende från fjärran liggande län
der och orter till fots till Rom. Då
tillströmningen av troende redan
på den tiden var så stor, då våra
moderna
kommunikationsmedel
ännu saknades, så är det lätt att
tänka sig att skarorna av vallfär
·dande till den heliga staden skola

bli ännu mycket större år 1925,
helst 'Som ·också i samband nied ju
helåret den vatikanska missions
utställningen skall hållas.
På . grund av de väntade pil
grimsskarornas storlek har den he
lig·e Fadern redan befallt, att nö
diga åtgärder skola börja vidtagas
för deras ankomst till· och deras
uppehåll i Rom. Han har givit till
känna sin önskan att flera "centra
ler" upprättas, som få till uppgift
att lämna de Romresande nödig
thjälp. Denna uppgift är icke så
lätt och ledarna för den katolska
aktionen ha redam haft åtskilliga
sammanträ:den och överläggningar
för att grundligt :behandla och · till
fredsställande lösa problemet. Ett
av dessa sammanträden har ägt
rum i Vatikanen under ordföran
deskap ·av Mgr Pizzardo, statens
ombud, varvid förnämligast . den
frågan behandlades, hur och på
vad sätt man skulle kunna anskaffa
logis åt de tusentals människorna.
Flera sammanträden komma att
hållas, flera förarbeten måste ut
. fö'ras innan saken blir ordnad. Un
der det sist firade jubelåret, vilket
öppnades av påven Leo XIII; upp
gick pilgrimernas antal till mer
än en million. Av de, som då voro
med, leva ännu många och kunna
berätta om de kolossala människo
skarorna å Roms gator. Det är
klart att under jubelåret, såsom
det redan hände vid den interna
tionella eukaristiska kongressen i
Rom, alla kloster och stiftelser
· öppna sina portar för bostadssö
kande pilgrimer.
P. 0 v e r s c h i e.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR.
· S : T ERIKS SKOLA.
Undervisningsåret vid S :t Eriks ka
tolska skola och undervisningsanstalt
1 923-24 är nu avslutat och föreligger
redogörelse däröver, varur vi hämta följande :

Vid skolan ha under året 1923-24
meddelats undervisning åt 39 barn, där
av 25 gossar och 14 flickor. Under
visningen sker i enlighet med folksko
lornas läroplan och står skolan som en
skild skola ·under Folkskoledirektionens
för Stockholms stad överinseende. Vid
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skolan har under senaste skolåret varit
sysselsatta sju lärarkrafter. Undervis
ning har · meddelats utom i folkskolans
vanliga ämnen även uti sång, gymnastik,
slöjd, handarbete, korg- och rottingflät
ning och diverse praktiska arbeten. En
del elever hava erhållit undervisning i
tyska och engelska språken såsom val
fria ämnen.
Högtidsavslutning · och examen hölls
onsdagen den 4 juni och bevistades av
Hans Högvördighet Biskopen samt för
äldrar och . målsmän till barnen. Kyrko
herde · S. Nordmark, skolans förestån
dare, höll därvid ett kort anförande, tac
kande lärarna och lärarinnorna för upp
offrande arbete samt uppmanande bar
nen att lära så mycket de kunde ej
blott för skolan och livet utan också för
evigheten, för vilken hela livet är en för
skola.
I · det vid sidan av skolan bestående
internatet, "S :t Eriks skolhem", ha un
der det gångna skolåret vistats 17 gos
sar. ·Hälsotillståndet i hemmet har va
rit synnerligen tillfredsställande. Detta
hem grundades år 1866 och är avsett
för betalande och icke betalande katol
ska barn från Stockholm eller landsor
ten, som åtnjuta skolundervisning vid
S : t Eriks skola (för flickor är S :t
Elisabethshemmet, Högbergsgatan 37 C,
avsett) . Ansökan om inträde eller an
sökan om nedsättning eller befrielse från
avgifter torde ställas till kyrkoherde S.
Nordmark, Götgatan 46, vad hemmet
för gossar beträffar, samt för flickor
till föreståndarinnan för Elisabeths
hemmet, Högbergsgatan 37 C och skall
åtföljas av prästbetyg och intyg att
barnet i fråga är romerskt-katolskt, vi
dare intyg av trovärdig person att bar
net ej är behäftat med sjukdom eller
lyte, ·som är föi· hemmet störande.
SOMMARKOLONIEN PÅ EKERÖ.
Äntligen tycks det, som om somma
ren skulle komma. Redan tidigt ha fåg
larna, som kommit punktligt, låtit höra
sig. Trastarna sjunga så vackert där
ute i "Marielunds" trädkronor och göken
har också hörts och vid stranden är
det :som i en kokande gryta i den stilla
aftonstunden, då doppingarnas, änder
nas och sothönornas lockrop i vassen
höras. I trädgården är det bråttom.
Flitiga händer ha spplat alla fruktträd
och skrapat dem rena från mossa. Jor
den ligger nyplöjd i trädgårdslanden.
I hönshuset kackla hönsen, glada åt den
nya grönskan, och nykläckta kycklingar
pipa och gnälla i sin ,bur. över allt
fej as och putsas och den flitiga syster
Honoria, kolonibarnens matmamma, är
redan därute för att ordna och ställa.
Än ·är hon ute i trädgården, än i kök,
än i källare, ej blott för att sätta andra

i arbete utan också själv gripa verket
an. Kapellet är redan putsat och fint,
golvet nyfernissat och uppe på en stege
står systern med pensel och fä'rgpyts
och förbättrar själv alla skavanker.
Hennes iver smittar andra. Välvilliga
trädgårdskunniga personer ha hjälpt till
att ordna allt så trevligt som möjligt
för. den nu så efterlängtade sommaren ..
Alla ha de blott en önskan : att som
ma1<barnen måtte få det så härligt och
skönt sotn möjligt därute vid Mälarens
fagra stränder.
Det är blott ett som felas för att
kunna uppfylla denna fromma önskan;
"Pastorn, får jag komma till kolonien" ;
"Får j ag också !" Så bestormas pastor
Nordmark vid sin återkomst från ett
besök därute med frågor av barnen.
"Jag vet icke ännu. Få se". Det är det
ovissa svar, · han blott kan ge. - Ty
ännu vet han ej huru många friska bar
namagar det skall bli möjllgt att föda
på kolonien i sommar. Så är det så
mycket .annat än mat, som skall vara,
så mycket som ,,.skall repareras eller an
skaffas, dyra resor, kläder o. s. v., som
man ej får glömma då det gäller en
barnkoloni. Vår käre Biskop ville helst
ha ut så många barn som möjligt men
pastor Nordmark skakar betänksamt på
huvudet och säger : "Vi ha ej pengar
och medel till så många." Förra året
var det sexton barn från de bägge
Stockholmsförsamlingarna, som· fingo
tillbringa sex veckor på det vackra och
hemtrevliga Marielund. Barnen ökade i
medelvikt c : a 6 kilo på denna tid och
fingo färg på kinderna och glädje i
blicken. I år skulle vi nog vilj a ha duib
belt så många barn i två avdelningar
ditut, men det går nog icke, då medlen
icke förslå.
Men kanske finnas goda, vänliga, barn
kära medlemmar av våra församlingar
i Stockholm och landsorten, som vilj a
hjälpa oss i våra strävanden att göra
de smås korta barnaår så ljusa och
glada som möjligt, att de sedan också
med tacksamhet minnas de år de till
bragte i Kyrkans hägn hos präster och
systrar, som ej spara sina krafter i
deras tjänst. Då äro alla gåvor väl, komna i kontanter såväl som i n atura.
Ingen gåva, huru ringa den synes, skall
försmås och skall ock lönas av den him
melske barnavännen. Vid vårrengörin
gen nu finner du säkert en hel del i
garderob eller vind, som dina egna barn
växt ur, eller lämnat för länge sedan,
kläder, skodon, sängat, sängkläder, lek
saker, kälkar och skridskor och skidor
m. m., som säkert skulle komma till god
användning i våra barnhem eller · på kos
lonien. Kasta ej bort något i den vägen.
Kunniga systrahänder kunna säkert gö
ra gott bruk därav åt våra slitvargar
och vad som en gång glatt dina egna
barn under lekens timmar kan helt visst

'
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glädja ännu månget barnasinne : "Låtom
oss göra gott mot alla; men mest mot
trosförvanterna''., skriver aposteln Pau
lus till galaterna och de orden vilj a vi,
som äro hänvisade så till vår egen hjälp,
särskilt behjärta, framför allt med tan
ke på barnen. Vid minnet av din egen,
om lyckliga eller olyckliga barndom, så
.skänk en tanke ej blott åt våra katol
ska barn utan överlägg också, om · du
ej har något du kan glädja dem med i
sommar. Gåvor kan du sända till Skol
lovskoloniens föreståndare kyrkoherde
S. Nordmark, Götgatan 46, eller till
Elisabetssystrarna i skolhemmet därstä
des eller (vid gåvor in natura) direkt till
sommarkolonien under adress : Elisa
betssystrarna, Sundby brygga (Ekerö)
medf. ångf. Caesar, Munkbrohamnen.
Vid varje gåva torde helst angivas till
vilket ändamål eller företag den är av
sedd.
Två stora önskningar hava systrarna
och barnen på Marielund : en roddbåt,
så nödvändig för systern, ·SOm i sjön vill
hämta tillökning för matsedeln och taga
upp fisknäten och gäddmjärdarna, samt
,en angelusklocka att ringa tilJ. bö:p. med.
En .sådan kunna de erhålla för c : a 60
kronor och stiftaren av en sådan klooka
får sitt namn, om så önskas, därå före
vigat och blir V'arje gång innesluten i
fromma barnaböner, då klockan ringer
till bön morgon, middag och kväll och
,dess toner klinga utöver Mälarens fagra
stränder och solbelysta vatten.
F r a t e r M i n i m u s.
S : T JOSEFSFöRENINGENS HöGTIDSFEST.

,

- Tredje söndagen efter påsk, då Kyr
kan firar den helige Josefs skyddsfest,
håller S :t Josefsföreningen sin högtids
fest. Den dagen får alltid i S :t Eriks
kyrka en särskilt högtidlig prägel och
,ser föreningens medlemmar talrikt för
samlade under S :t Josefs fana såväl vid
högmässa som aftonsång. Vid högmäs
san, då föreningens egentliga kyrkliga
fest firas, höll föreningens präses, kyrko
herde S. Nordmark, festpredikan över
ämnet "Den hel. Josefs och vår tillit
till Guds heliga Försyn". En manskör
utförde, som traditionen bjuder i S :t
Eriks kyrka på denna dag, festmässan
under ledning av <lir. Axel Nylander.
Efter aftonsången samlades medlem
marna i de gamla minnesrika skolrum
men i biskopshuset, där systrarna dukat
de festliga borden med ljus och blom
mor. Vid den lyckade supen framförde
präses föreningens, tyvärr på missions
resa frånvarande, biskoplige protektors
hälsningar samt telegrafisk hälsning
från föreningens gamle vördade vän och
. gynnare ärkebiskop Bitter i Melle. Tal

och skålar avlöste varandra. , I före
ningslokalen vidtog efter supen ett ani
merat nachspiel vid kaffebo1den. Glunt
sång m. m. utfördes av herrar Ulrfk
Johannsen och J. Adams-Ray.
Med högtidsfesten avslutas säsongen
och inställas under sommaren de ordina
rie mötena, men komma eventuellt ut
fly;kter att anordnas. Kägelspelarna
mötas varje tisdagsafton i föreningens
kägelbana. Anmälan om bildande av
nya kägellag torde riktas till präses.
S. H. T.
TRANSLATIO S :JE BIRGITTJE.
Onsdagen den 28 maj firas årligen
minnet av överförandet av Birgittas re
liker till Sverige. I år är det femhund
rafemtioårsdagen därav: I S :a Birgit
tas lilla kapell på Djursholm fick hög
tidsdagen sin festliga · prägel. På mor
gonen läste kyrkoherde N ordma:vk i det
· stämningsmättade kapellet den heliga
mässan, under vilken systrarna sj öngo
latinska hymner, bl. a; den vackra bir
gittinersången från medeltiden "Rosa ro
rans bonitatem". På kvällen voro Bir
gittas oblater samlade i den lilla helge
domen till sin månatliga andakt. · Pas
tor Nordmark, deras andlige ledare, iförd
ordensdräkten, höll en kort betraktelse
över Birgittas och den salige birgittiner
munkens och martyrens Richard Rey
nolds (dödsdag d. 4 maj ) kärlek och tro0
het till Petri stols inneha?are, den h.
Fadern i Rom. Systrarna utförde åter
vid den därpå följ ande sakramentala an
dakten några vackra sånger.
0 b 1 a t u s S :re B i r g i t t re.
UPPSALA.
\S :t Eriks dag . den 18 maj firades på
högtidligaste sätt av i Uppsala bosatta
och dit från Stockholm vallfärdande ka
toliker. Lördagen den 17 p å aftonen
nedlades, såsom det skett de senaste tio
åren, en större lagerkrans på helgonets
skrin och den lilla, processionen dröjde
en stund i andakt vid den helige konun
gen-martyrens reliker.
Tidigt på söndagens morgon förrät
tades i ett för tillfället till kapell in
rett rum hos en av stadens katolska
familjer den heliga mässan, S :t Eriks
mässan i S :t Eriks stad. I sin predikan
meddelade den officierande prästen, att
han som gåva från Hans Högvördighet
Biskopen till Uppsalakatolikerna med
förde en altarsten, och uttryckte han
förhoppningen att denna altarsten måt
te symboliskt bliva .till en "grundsten"
för ett framtida kapell.
Föreningen Concordia Catholica hade
samma dag utflykt till Uppsala, före-
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nande sin sedvanliga vårutflykt med att
deltaga· · i · · minnesfesten , över helgonetkonungen._ U:tQrri _bi!SÖk ocµ 'tyst andakt
. vid . S :t Erik� reliksli:ri:ri utfylldes dags
programmet , av besök. å Universitetet,
Carolina rediviva m• . -m. samt frukost
middag å Flustret.·
VIKARIATETS UTSTÄLLNINGS
KOMMITTE.
Till deltagande i den kyrkligt-etno�
grafiska Världsutställning, som under ju
belåret 1925 skall hållas i kristenhetens
huvudstad, har också det apostoliska Vi
kariatet Sverige fått mottaga inbjudan.
För att förbereda det katolska Sveriges
del i utställningen har Hans Högvör- .
dighet Btskopen utsett en kommitte, som
består av följande personer : pater B.
D. Assarsson, Götgatan 46, pater J. P.
Benelius, Norra Smedj egatan 24, konst
nären Edward Berggren, Stora Vattu
gatan 10, fröken Edith Blom, Sturega
tan 56, notarie Werner Blomqvist, Kocks
gatan 26, fröken Marie Foss, Villa Klip
pan, Stocksund, ingenjör Ernst Roesler,
J ohannesgatan 22.
CREDOS FOND.
Transport . . . . . . . . . . . . . .
En lycklig Moder, Örebro
Vän i biskopsstiftet N antes, Frankrike . . . . . . . .
Kapten W. de Geijer, London . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Till den Heliga Jungfruns
ära . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Katolskt sinnad Statskyrkopräst. . . . . . . . . . . . . . . .
Summa

Kr. 9 874 :,,
5 : :.;:__
,,

3 :89

,,

5 :-

,,

10 :-

,,
10 :Kr. 9 907 :89

HÄLSINGBORG.
. Hälsingborgs katoliker ha 1 ar för
första gången samlats till på_skmässa i
kapellet på konsulinnan Trapps gård
Fredriksdal strax utanför staden. Den
vid denna sköna gudstjänst närvarande
församlingen var till antalet ringa men
glad att få samlas kring påskRakramen
ten och hoppfull med tanke på fram.ti
den. Fredriksdal är en gammal herre
gård, där Hälsingborgs gamla traditio
ner från katolsk tid vårdas med största
pietet och hänförelse. Men ur forntids
minnena spirar framtidshoppet om en
förnyelsens vår, som åter skall locka
fram grönska och liv. Om ock;så denna
andliga vår - i likhet med den vi detta
å1" sett långsamt framskrida ute i natu
ren - skulle låta vänta på sig, så
känner man sig trygg och lugn i alla

fall, när man får samlas till påskmässa
med trosförvanter ute på .det :rpinnesrika,
till optimism
uppmuntrande:
Fredriks0
'
., .
d�.
TILL ERINRAN_
för våra församllngsmedlemniar införes
här följande tillägg till Kungl. förord
ningen 31 oktober 1873 angående främ-·
mande trosbekännare.
Lag 16 oktober 1908 angående lindring
i /1:ämniande trosbekännwres skattskyl
dighet till svenska kyrkan samt hennes
prästerskav och betjäning.

Med upphävande av v!d lag och för
fattningar innehålla stridande mot den
na lag, har förordnats som följer :
Avgifter till svenska kyrkan eller hen
nes prästerskap eller betjäning, vilka
efter kyrkostämmas beslut eller eljest
uttaxeras, skola för inkomst av kapital
eller a1,bete endast med hälften av det
belopp, som eljest bort utgå, påföras
medlemmar av . sådan i riket befintlig
församling av främmande kristna eller
mosaiska trosbekännate, vilken äger rätt
till offentlig religionsövning, såvida de
främmande trosbekännarna före - den 1
j anuari det år; då debitering av avgif
terna verkställes, i laga ordning över
gått till eller eljest rättsligen tillhört
och fortfarande tillhöra den främman
de församlingen.
I ändamål att dylik lindring må till
godokomma
omförmälda främmande
trosbekännare, skall intyg om dessas
namn och bostad ävensom därom, att
de under tiden från och med den 1 j a
nuari tillhört och fortfarande tillhöra
den främmande församlingen, av denna
församlings föreståndare utfärdas och
före den 15 september tillställas veder
börande pastorsärnbete, som har att oför
dröjligen översända intyget, behörigen
granskat, till den, som verkställer debi
teringen.
Äro avgifterna till prästerskapets av
löning grundade å löneregleringsresolu
tion, fastställd enligt förordningen an
gående allmänt ordnande av prästerska
pets inkomster den 11 juli 1862 eller
förordningen angående ordnande av
prästerskapets i de territoriella försam
lingarna i Stockholm avlöning den 1 no
vember 1872, eller å äldre konvention
eller förening, eller utgå avgifterna till
kyrkobetjäningens avlöning efter andra
grunder än dem, som för kommunalut
skylders utgörande i allmänhet äro stad
gade, må nedsättning i dylika avgifter
ej äga rum.
Denna lag träder i kraft den 1 janu
ari 1910.

JUNI
I . Söndagen inomiHimmelsfärdsoktaven.

2. Måndag Dagar inom Himmelsfärdsoktaven.
3. Tisdag }
4. Onsdag: St. Franciscus Caracciolo,
Bek.
5. Torsdag. Oktavdag av Kristi Him
melsfärdsdag.
6. Fredag. St. Norbert. Bisk. (Jesu
hjärtas fredag) .
7. Lördag. Pingstafton. Vigilfastedag.
8. Söndag. Pingstdagen.
9. Måndag. Annandag Pingst.
10. Tisdag. Dag inom Pingstoktaven.
11. Onsdag. Kvatemberfastedag.
12. Torsdag. Dag inoni Pingstoktaven.
13. Fredag. Kvatemberfastedag.
14. Lördag. Kvatemberfastedag.
1 5.

16.
17.

Söndag. Första efter pingst.
Måndag } Fenaldagar
,
Tisdag

Nu i korthet några av de kanoniska
föreskrifterna för de liturgiska böcker
na, texterna och rubrikerna. De måste
iakttagas i sin helhet, få ej stympas
eller godtyckligt förändras'. Under l).ot
med kanoniska- straff förbjudes alla, även
biskopen, att tillägga eller borttaga nå
got eller förändra.
Likaså under straff förbjudet är det
för boktryckare att trycka liturgiska
böcker utan tillåtelse och approbation
av de kyrkliga myndigheterna. - Allt
användande av böcker, som skilj a sig
· från de autentiska, är förbjudet. Sär
skilda så kallade typiska editioner äro
därför på sistone utgivna, av Rom för
klarade som norm för alla andra upp
lagor. över dessa förordningai' vakar
Rituskongregationen. För alla kyrkor
med den latinska romerska riten äro de
omnämnda mässböckerna och Breviari
erna under ansvar av svår synd före
skrivna. (Det finnes som vi hörde nå-

Onsdag. St. Efraim Syriern. Bek.
Kyrkolär.
19. Torsdag. Kristi helga Lekamens
fest.
20. Fredag } Dagar inom oktaven av
Kristi Lekamens fest.
21. Lördag
18.

22.

Söndag inom Kristi Lekamens oktav.

(I högm. : Kristi Lekamens fest.)
Måndag. Vigildag till Johannes
Döparens fest.
24. Tisdag. St. Johannes Döparen.
25. Onsdag. Dag inom oktaven.
26. Torsdag. Oktavdagen av Kristi
Lekamens fest.
27. Fredag. Jesu hjärtas fest.
28. Lördag. Vigildag till St. Petri och
Pauli fest.
23.

29.

30.

Söndag. Tredje efter pingst.

St. Petrus och Paulus. Apostl,
Måndag. St. Pauli åminnelse.

gra undantag, t. ex. vissa ordnar samt
några biskopsstift med egen ritus, t. ex.
Trier och Köln i Tyskland.)
Pontificale Romanum gäller för hela
den latinska KyTkan (utan undantag) .
Likaså Caeremoniale episcoporum som gälle1' även i kyrkor, som ha pri
vilegium att använda eget Missale eller
Breviarium. Rituale romanum är ej
obligatoriskt för alla latinska kyrkor utan gälla mångenstädes biskopliga
diöcesanritualer, som naturligtvis ej
skilj a sig i väsentliga ting, men i mång·a
folket kära vanor och bruk, som för
klara en del olikheter i alla land och
trakter. Häl:i se vi Kyrkans sans och
moderliga mildhet. Hon uppmanar till
och önskar för större konformitets skull
följandet av det romerska ritualet. En
gång antagna kunna dessa böcker ej
mera övergivas, utan måste då åtlydas
och följas ; ett återgivande till äldre riteT
eller privilegier gives ej .
S. N-k.

