�KATOLSK• TJ DSKR l FT_!),A

0
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJl-lllllllllllllllllllllllllllllllllllflll)ll\�;l.llllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII

N:r 7

Juli

1924

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111

KRISTOFORUS.
En lc'Ci1n1Je båld Kristoffer vcir
soni genom flodens vilda vågor
Vår Gud och Herre Kristus bar.
Hans na111:n står lyst av ryktets
lågo1·.

Jci, i sin kiirleks scikra:ment
är Skcivwr.n själv hos oss tillsti.ldes,
där tron hcir lovets lcimva tämt
och hjiirtcits ncitt i ljuset glcides.

En1 bild är nu Kristoffer blott
utav vår jord, en liten stjärna,
som solen vci sin sköii har ·fått,
en kiselsten, en körsbärslcärna.

De,n rika soln med gyllenljus
vc°l1' j01�d, Guds tabernakel, hö[ier.
De frommcis lov likt harvobrus
dess sncibbci bcinci sti.ili'lcligt följe1'.

Dock· buga stolta solar sig
för Tellus' svaga sken i fjärran.
På obemärkta jorde?J,S stig
gick en gå;ng Han, vars ncimn är
Herran.

Och då om kvällen stjärnor tämts,
clet änglci1� är 1ned ljus i händer.
Korgossci'J· som från himlen sänts
som jorclens svit i rymdens länder.

Och som vär Gud hcin cilltji.init bor
.blcind oss, som vcirldens skuld för
sonci1·.
. I vårci kyrkors välv/la kor
. 'i stilla 1najestät hun tronar.

Hör ljuse(, helgons symfoni, ·
En scimsti:i?ncl bön till ciltcirtronen!
Hör sfärers höga harmoni
i liuva, Lciuda,· Sions�tonen!
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Va1· dag på nytt vå1· jor'd sig kliir
till Heliga Lekamens fester. ,,
I stjärnströdd dom den Frälsarn
bär
i procession till guldhöljd väster.·

En Kristusbärare vår jo1·d
sålunda har i s((;nning blivit,
alltsedan Jungfrwn fött det Ord,
80111, jorderns barn har frälsning
givit:

Me.n också du, o Kristen, kan
Din Gud och Krist i sanning bära.
Fr&n altartronen söker han
ditt hiärtas troin. Hans namn ske
ära!
F r a n s . B -0 r k a.

OM KRISTUS SITTANDE VID FADERNS
HÖGRA HAND.
UR DEN HELIGE TOMAS' SUMMA THEOLOGICA III.
QU. LVIII. ART i.
1. Det kunde synas som om Kri- ·
stus icke kunde sägas sitta på Guds
högra 'hand. Ty höger och vänster
äro uttryck, so:m angiva kroppsli
ga föremåls in'bördes läge. Men
ingenting kroppsligt finnes hos
Gud, ty "Gud är en ande'',, som det
heter i Joan. 4:24. Alltså förefal
ler det som om Kristus icke kunde
sägas sitta på Guds högra hand.
2. Förövrigt måste man, om nå
gon sitter vid en annans högra si
da, också säga, att denne andre be
finner sig till vänster om honom.
Om sålunda Kriistus sitter på Fa
derns högra hand, följer därav, att
Fadern sitter till vänster om
Sonen, vilket icke är tillbörligt.
3. Dessutom synes ett motsats
fönhållande förefinnas mellan sit
tande ooh stående. Men Stefanus
sade: (A.pg. 7:55): ''Se, jag ser
himmelen öppen ooh människoso
nen stå vid Guds högra hand."
Alltså förefaller det som om .Kri
stus icke sitter på Faderns· h:ögra
hand.
.
.
Men g�ntemot dessa invändnin
gar ,står det som säges i Miatkus
evangeliets sista kapitel vers 19:

»Och efter att hava talat med dem
vart Herren Jesus upptagen i him
melen och sitter på Guds högra
sida.»
Slutsats: Det hövdes Herren
Kristus att sitta på Gud Faders
högra hand i den meningen, att
han i all evighet förbliver oför
gänglig i Faderns härlighet· och
härskande med honom av honom
får mottaga makten att döma alla.
Som svar säger jag fördenskull,
att man vid ordet »sittande» kan
taga tvenne ting i betraktande.
Det första är vilan, som det heter
i Luk. 24 :49: »I skolen sitta kvar
här i staden.» Det andra är doma�
remyndigheten i enlighet med
OrdspråJksbokens ord (20 :8): >>En
konung som sitter på sitt domare
säte lbo:rtjagar med sin blick allt
ont.» På båda dessa sätt ka11 allt
så Kristus sågas sitta på Faderns
högra hand. På det första sättet
därigenom att han i all evighet
. förbliver ofö't'gänglig i Faderns
sällhet, som här kallas hans högra
hand med tanke på orden: »Ljuv
Ji,g,het i din högra hand evinnerli
gen» (P,s. 15:11). Fördenskull sä-
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ger ,också Augustinus i sin första
bok om troslbekännelsen (kap. 4 i
begynnelsen): »Han sitter på Fa
derns högra hand. Med »sitter»
menas här· »befinner sig», liksom
vi ofta hruka säga om vilken män
niska som helst : »I det landet slog
han sig ner för en tid av tre år!»
Sammalunda tro vi också, att Kri
stus ,befinner sig på Gud Faders
högra hand. Ty han är bosatt i
sällhetens land, och namnet på
detta sällhetens rike är Faderns
högra hand.»
Men också i annai1 mening kan
Kristus sägas sitta på Guds högra
hand, emedan han härskar i före
ning med Fadern och emedan han
av honom har fått mottaga all do
maremyndighet. Sålunda delta
ger den som sitter på konungens
h_i:igra sida såväl i hans styrelse
som i hans dömande. Därför sä
ger också Augustinus i sin andra
predikan över trosbekännelsen
(Liib. 2, cap. 7 i begynnelsen):
»Med Guds högra hand förstå vi
den myndighet, som denne man
fick mottaga, då han blev motta
gen av Gud, så att han skulle åter
komma som domare som första
gången hade kommit för att dö
mas.»
På den första invändningen · i
denna fråga vilja vi sålunda svara,
att som Damascenus skriver (i
fjärde boken om den ortodoxa tron
cap. 2) »vi icke med ordet ;Faderns
högra hand vilja uttrycka ett
rumsförhållande. Ty hur skulle
han som icke kan begränsas av

några rumsbestämningar kunna
sägas hava en 'hög-ra sida' i lokal
mening. Höger ·och vänster gälla
endast för sådana väsen som äro
lokalt begränsade. Men med Fa
derns nögra hand mena vi endast
hans gudomliga ära och härlig-.
het.»
, På det andra inkastet svara vi,
att det helt ,ooh hållet stöder sig
på en lokal uppfattning av uttryc
ket »sitter på Guds högra hand».
Fördenskull säger Augustinus i en
av sina predikningar över trosbe
kännelsen (Första boken, cap. 4
något före mitten): »Om vi skulle
förstå uttrycket att Kristus sitter
på Faderns · högra hand på rent
kroppsligt sätt, så skulle därav
följa, att Fadern sutte till vänster
om Sonen. Men där - d. v. s. i
den eviga saligheten - kan man
endast tala om höger, ty där är
icke rum_ för något elände.»
Gentemot den tredje jnvändningen vilja vi till slut påminna om,
att såsom Gregorius säger i sin
predikan över Kristi Himmelsfärd
(27 in Evang., i mitten) den sit
tande ställningen är utmärkande
.för den som dömer, den stående
däremot för den som strider och
hjälper i fara. Stefanus som be
fann sig i stridens hetta såg sin
hjälpare i stående ställning. Men
samme man som martyren fick se
stående beskriver Markus efter
.himmelsfärden som sittande, ty
efter . sin himmelsfärds härlighet
skall han vid tidens slut bliva sedd
som domare.
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PREDIKAN PÅ PETRI OCH PAULI FEST. I
AV KYRKOHERDE G. M. KUIPERS.
Du är Petrus och på
denna klippa skall jag
bygg·a min kyrka. Matt.
16:18.
Det är icke blott en apostels el
ler ens en apostlafurstes fest, det
är Kristi ställföreträdares triumf
som vi i dag fira. Till Petrus sade
ju Guds Son, vår Herre och· Fräl. sare: "Du är Petrus och på denna
klippa skall jag bygga min Kyr
ka, oclh helvetets portar skola icke
överväldiga henne. Och åt dig
skall jag giva himmelrikets nyck
lar. Allt, vad du binder på jorden,
det skall ock vara bundet i himlen;
och allt, vad du löser på jorden,
det skall ock vara löst i himlen."·
(Matt. 16:18, 19). "Vakta mina
famm ! " � "Vakta mina får" ( J oh..
21:15�17). - Det var således av
Guds· Son och ingen annan, som
den helige Petrus fick mottaga den
högsta styrelsema:kten inom Kyr
kan. Och denna makt började han
ju också . mycket riktigt utöva, så
snart Jesus var uppfaren till him:..
·mel. Och liksom Petrus efterträd
de Herren Kristus som Kyrkan&
· högste styresman, så blev han ock
så i sitt martyrskap sin Mästares
efterträdare. På Kalvarieberget
vid Jerusalem dog Kyrkans gu
domlige stiftare för världe1is frälsning på korset. Omkring 31 år
därefter utandades · hans förste
ställföreträdare sin sista suck,
korsfäst på en av Roms sju kul
lar. Den korsfäste Frälsaren stan
nade ej kvar i gravens mörka rum.
Han framgick därur av egen kraft
och' förbliver på osynligt sätt hos
sin församling intill tidern:as ände.
Även härutinnan har Petr'us i viss
· mån efterföljt sin Mästare. Pe
trus, aposteln, har väl dött, men
Petrus, Kyrkans överhuvud, lever
kvar i sina efterträdare. Genom en
dynasti av 26i påvar har Petri
värdig1het och makt fortlevat ända

J.

1

fram till vår nuvarande helige Fa
der Pius XI. I Pius' hä:nder hava
nu samma himmelrikets nycklar
som Petrus själv fick mottaga av
Guds Sons hand blivit nedlagda.
Pius håller nu herdestaven över
den hjord som den· uppståndne
Frälsaren anförtrott åt den helige
P.etrus. Med ett ord: Pius är lik
som Petrus det överhuvud som
Gud själv har utsett för att styra
den Kyrka, vilken även vi hava lyc
kan att tillhöra. Ja, älskade åhö.
rare, att vara ett barn av den ka
tolska· Kyrkan är en lycka, som vi
aldrig tillräckligt kunna uppskat
ta, för vilken vi alltid borde visa
Gud den största tacksamhet. Vi
vilja nu med anledning av dagens
fest en stund överväga, hur lycklig
en katolik bör skatta sig i jämfö
relse med andra trosbekännare.
I.
Utom vår heliga Kyrka finnas
också en mängd andra kristna
samfund, som alla göra anspråk
på att tillhöra Kristi sanna Kyrka.
Vi föreställa oss en hedning eller
en mohammedan, som har för av
sikt att omvända sig till kristen
domen. Han är tveksa:m om vilken
av de många olika konfessionerna
som representera Världs.frälsarens
sanna Kyrka.
Vi antaga vidare att han som w1
allvarlig ma:n icke som så många
ytliga resonnörer anser det likgil
tigt vilken religion man bekänner.
Hur skulle man nu kunna överty.
ga en sådan sökare om den katol
ska Kyrkans sanning. Jag skulle
säga till honom: "Tag· en gång den
katolska Kyrkans · byggnad, hen
nes inrättningar, läror och bruk
riktigt i betraktande. Och jämför
sedan de andra kristna kyrkosam
funden med henne. Undersök var
· du finner den största vissheten,
att man har Kristi rena, sanna
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]ära i sin ägo, var du finner de
-starkaste nådemedlen för vinnan
det av din eviga frälsning och be
stäm dig sedan för vilket kristet
samfund som du vill tillhöra. Se,
mina åhörare, det vore ett sätt att
visa honom fram till Kristi sanna
Kyrka. Ty jag är övertygad om
att var och en som uppriktigt
längtar efter kännedom om den
kristna sanningen och säkerstäl
lande av sin eviga saligihet med
Guds nåd skall erkänna att det är
.den katolska Kyrkan som är Kristi
sanna Kyrka och bestämma sig
för anslutning till henne, ty den
katolska Kyrkans företräden äro
så många, så stora och så påtag
liga, att deras betraktande oemot
ståndligt måste leda varje för
domsfri och förnuftig människa
till resultatet: "Denna Kyrka är
Kristi sanna Kyrka."
Att här betrakta alla Kyrkans
företräden är naturligtvis icke
möjligt. Men i samband med da
gens !högtid vilja vi en stund sys
selsätta oss med detta särskilda
företräde, att hon har förmånen
att äga ett enda, synligt överhu
-vud, för vilket alla måste böja sig.
I den romerske biskopen ser hela
katolska Kyrkan sin överste herde.
Varhelst hennes bekännare ä:n må
befinna sig, i Europa eller Ameri
ka, Afrika eller Oceanien, över
allt höres hennes överhuvuds röst,
, överallt visa:s honom tillbörlig
vördnad och lydnad. Katolikerna
i Canada liksom i Italien kalla Pi
us XI sin fader. De katolska präs
terna i alla världens länder bedja
dagligen i det heliga mässoffret
för sin gemensamme överherde.
Genom honom äro alla katoliker på
hela jordkretsen förenade till en
stor familj. De hava samma Mo
der, Kyrkan, de hava också en ge
mensam fader på jorden, Petri ef
-terträdare. Och de själva äro där
för i ordets sanna bemärkelse .brö
der. Alla Kyrkans medlemmar stå
i förening med Kyrkans överhuvud
1iksom kroppens lemmar med hu
vudet. Varje katolik står genom

sin själasörjare i förening med sin
biskop och genom sin biskop med
påven, som utnämner och tillsät
ter alla Kyrkans biskopar. Sålun
da är den katolska Kyrkan en
hjord under en herde.
Vem skulle väl kunna uppräkna
alla de förmåner, som vinnas ge
nom denna församlingarnas inner
liga förening med Kyrkans medel
punkt! Kyrkohistorien vittnar, att
det är denna förening som vi näst
den helige Andes ledning hava att
tacka för trons enhet, irrlärornas
övervinnande och sanningens ut
bredande. Om också intet . enda
ställe i Skriften lärde oss, att Kri
stus hade tillsatt ett synligt över
huvud för sin Kyrka, så skulle re
dan detta ämbetes nytta och nöd
vändighet, som bevisas genom år
hundradens erfarenhet, övertyga
oss om att det måste hava blivit
anordnat av Herren Kristus själv.
Ty vi hava rätt att antaga, att
Kristi gudomliga vishet vid Kyr
kans grundläggande icke underlå
tit en anordning, som enligt histo
riens vittnesbörd icke blott visat
sig nyttigt utan helt enkelt nöd
vändigt för Kyrkans bestånd. En
dast katolska Kyrkan äger en ge
mensam överherde i auktoritativ
ställning, i intet av alla de övriga
kristna samfunden påträffa vi ett
liknande föreningsband. Deras
församlingar äro icke fast för
bundna med varandra, i bästa fall
bilda de nationella kyrkor, men en
katolsk, d. v. s. en allmännelig
kyrka, spridd över hela världen är
icke ens tänkbar utan ett gemen
samt överhuvud. Många av våra i
tron skilda bröder inse de nack
delar, som förorsakas av bristen
på ett gemensamt överhuvud, och
gärna skulle de tillsätta ett sådant,
men det ha de aldrig kunnat göra
och skola ej heller i framtiden
kunna åstadkomma, ty en annan
grund kan ingen lägga än iden som
lagd är. Denna grund har Herren
Kristus lagt, då han sade till Pe
trus: "Du är den klippa, på vilken
jag skall bygga min kyrka." Det
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är Kristus som har givit sin Kyr
ka en gemensam överherde, då han
sade · till samma apostel: "Vakta
mina lamm! - Vakta mina får!"
Må vi katoliker rätt förstå och
glädja oss över lyckan att få vara
medlemmar av den Kyrka, vilken
är förenad under det överhuvud,
som av Kristus själv ar tillsatt.

Il.
Om vi sedan jämföra vår stånd
punkt i fråga om trosregeln med
andra kyrkosamfund, så skola vi
· snart upptäcka ett nytt företräde
hos vår Kyrka. Ty vilken är väl
deras högsta trosregel? Den heli
ga Skrift och deras eget förnuft.
Men, kära åhörare, kan man där
av bilda åt sig en fullt tillförlitlig
trosregel, som är lätt tillgänglig
för envar och som kan häva varje
tvivel, som kan åstadkomma ett
avgörande. utslag angående villfa�
relse och sanning? Även vi vörda
den heliga .Skrift som Guds ord,
men den är blott en död bokstav
som tarvar förklaring. Och denna
förklaring få vi icke överlåta till
vårt lätt vilseförda förnuft utan i
lydnad mot Kristi bestämmelse åt
Kyrkan, som ledes av den helige
Ande. Alla de samfund som leva
skilda från Kyrkans ·enhet äga en
och samma Bibel. Men hava de
iföljd därav också en och samma
tro? Ingalunda. Och vilken är väl
orsaken till denna deras splittring
i tron? Är det icke den, att de i
trosfrågor lämna det slutliga av
görandet åt den enskildes tolkning
av den heliga Skrift. Huru skulle
under sådana omständigheter nå
gem överensstämmelse i tron bliva
möjlig, då alla icke hava lika stora
kunskaper och människan så ofta
låter leda sig av okunnighet, miss�
förstånd, onda böjelser? Den ene·
tror sig finna en klart uttalad san
ning i Skriften. Strax kommer en
annan som funnit raka motsatsen.
Luther stöde:i:- sig på Bibelns ord,
när han lär att Kristi lekamen i ·
den heliga nattvarden är närva-

rande tillika med brödets väsen.
Men Zwingli åberopar sig på pre
cis samma skriftställe för sin lära,
att nattvarden blott är en åminnel
semåltid av Frälsaren. Vem av
dessa båda kyrkoledan:) har då
rätt? Ja, vem är utsatt till att av
göra detta?
Förövrigt - om var och en må
ste hämta sin religiösa övertygel
se enbart ur den heliga Skrift, för
ihur många skulle icke då vissheten
om att äga den sanna tron bliva
ett oupphinneligt ideal, ty de fle
sta kristna sakna de för en sådan
sanningsforskning nödvändiga för
kunskaperna, frånsett därifrån att
deras dagliga sysselsättning icke
lämnar dem tillräcklig tid till verk
ligt djupgående forskning i Bibeln.
Nej, det kan omöjligen hava varit
Kristi vilja, att varje Kristen, som
är oviss om sanningen, måste söka
det avgörande. svaret ·i Bibelns dö
da bokstav, ä:n mindre i sitt' eget
svaga förnuft. Nej, detta var ej
heller Kristi mening. Han befall
de ju aldrig sina apostlar att skri
va böcker utan vad han befallde
dem var detta: "Lären alla folk!"
Och därmed skänkte han samtidigt
de sina en fullt tillförlitlig trosre
gel, varigenom varje tveksamhet i
trosfrågor lätt kan hävas och d·en
av honom själv uppenbarade tron
ren och oförfalskad bevaras genom
alla tider intill världens ände.
Detta osvikliga rättesnöre för ,
vår tro äga vi katoliker i det av
Jesus Kristus instiftade läroämbe
te, som han har anförtrott åt sina
apostlar och åt deras rättmätig'a.
efterträdare, Kyrkans biskopar. I
förening med kyrkans ihögsta
överhuvud förvalta biskoparna ett
läroämbete, vars avgöranden i
trosfrågor äro osvikliga och ofel
bara, så sant som Gud själv är
sannfärdig .och trofast. Har Kri
stus icke lovat sina apostlar den
helige Ande, som skulle lära dem
all sanningr Och om Kyrkan en
ligt Kristi 1öfte skall äga bestånd
intill världens ände, är det då icke
fullkomligt säkert, att denna san-
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ningens Ande också måste hava
övergått till apostlarnas efterträ- ·
dare, biskoparna ? · Vi katoliker
kunna således aldrig råka i oviss
het om någon trosläras sanning,
utan att detta vårt tvivel genast
kan hävas. Vi behöva blott höra
på vad Kyrkans lärare, biskoparna
i förening med påven, avgöra och
genom våra själasörjare låta för
kunna för oss. Påvens och bisko
parnas J;>estämmelser gälla för oss
som den helige Andes bestämmel
ser, ty dem gäller ju Kristi löfte:
"Det är icke I som talen utan eder
Faders ande som talar i eder."
"Den som hör eder, han hör mig."
0, kära åhörare ! Förstån I väl,
vilken tröst detta löfte innesluter
för oss ? Fatten I vår stora lycka
att endast behöva följa det kyrk
liga läroämbetets avgöranden för
att bevaras från all villfarelse i
tron ? Detta ofelbara läroämbete
är det medel, varigenom den heli
ge Ande i katolska Kyrkan bevarar
trons enhet och renhet. Genom en
oavbruten följd av efterträdare
hava · apostlarna åt de nu levande
biskoparna överlämnat den lära,
som de själva fått mottaga/ av Kri
stus. Vad Kristus lärde, det lärde
också apostlarna, det lära också
biskoparna i våra dagar. Om vår
Kyrkas beundransvärda enhet i
tron kan envar lätt övertyga sig.
Frågar man t. ex. en katolik i Bra�
silien eller i Kina, i Sydafrika eller
i Polen vad han tror om altarets
allraheligaste Sakrament, om sa
kramentens antal, skärselden eller
någon . annan troslära, överallt
skall man få samma svar. Tungo
målen äro olika men tron är över
allt en och densamma.
Måste då icke varje katolik son,
icke · är likgiltig för den sanna
trons ovärderliga skatt i tacksam
glädje tillbedja Jesu vishet, som i ·
sin Kyrka har inrättat ett läroäm
bete vars ofelbarhet utgör en bor
gen för att det endast kan förkun
na Jesu Kristi rena, oförfalskade
lära.
För att ytterligare göra klart för

Edet vilka stora förmåner som vi
i vår Kyrka åtnjuta framför krist1ia av annan trosbekännelse kunde
vi också hänvisa till Kyrkans rika
nådemedel, till · de sju heliga sa
krament, av vilka alla samfund av
protestantisk tro endast hava två
kvar. Vi kunde hänvisa till den
själafrid som vinnes genom botens:
heliga sakrament, där den ånger
fulle syndaren bekänner sin skuld
och får visshet om att Gud också
har förlåtit dem, till den djupa
tröst som varje troende katolik
får mottaga på dödsbädden, då
han styrkt med Kyrkans sakra
ment kan gå välrustad ut till den
sista kampen. Men allt dett� skul
le föra för långt bort från vår ut
gångspunkt. Vad vi . redan talat
om är ju också tillräckligt för att
väcka oss till varm tacksamhet
mot Gud, som har kallat oss till
sin sanna Kyrka. Denna tacksam
het visas bäst genom trofast hän
givernhet mot Kyrkan, genolll lyd
nad mot hennes herdar, genom fri
modig bekännelse av vår tro, nog
grant iakttagande av , Kyrkans
bud, flitigt och värdigt anamman
de av de heliga sakramenten, ge
nom kärleksfull hjälp av Kyrkans
lidande medlemmar i skärselden,
andligt och lekamligt bistånd av
hennes stridande medlemmar på
jorden.
I vår betraktelse hava vi sett
hur fattiga i andligt avseende vå
ra i tron skilda bröder äro i jäm
förelse med oss katoliker. Men
detta får minst av allt vara någon
anledning för oss att förhäva oss
över dem. Det är ingalunda vår
egen förtjänst att vi få tillhöra
Kristi sanna Kyrka. Det är Guds
nåderika försyn, som vi hava att
tacka för allt. Därför finnes för
oss stor orsak till tacksamhet men
ingen orsak till högfärd. "Vad
har du, som du icke har fått, men
har du fått det, varför: berömmer
du dig, som om du icke hade fått
det." Andra som ej äro delaktiga
i samma lycka förtjä:na . ej vår
ringaktning utan · blott vårt inedli-
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dande, icke hån och spott utan kär- I om den Kyrkans gudomlighet, som
lek och bön. Ja, bedjen, bedjen · I haven lyckan att tillhöra. Må
Guds nåd vara med Eder, på det
för edra i tron skilda bröder på
det att även de måtte bliva delakatt I i allt visen eder som värdiga
tiga av eder lycka. Vinnläggen
medlemmar av den stridande Kyreder om en rättskaffens, from,
kan på jorden, då skolen I ock i
all evighet tillhöra den triumferanoklandedig vandel, på det att
Edert fromma leverne må vittna
de Kyrkan i himlen. Amen.
J

REFLEKTIONER VI D EN SKOLAV·
SLUTN I NO.
Skolåret är slut. Också barnen
vid våra katolska skolor i Stock
holm ha sin examen, förhöras i
olika ämnen, få sina betyg; jämte
några allvarliga och manande ord
att taga me.,d sig på vägen under
sommarmånadernas fritid och re
sor ut till landet eller för den mera
allvarliga resan ur skolans lugna,
fredade värld ut i livet. Det är ett
nöje att härvid iakttaga våra skol
barn, vår församlh1gs uppväxande
framtid, hur uppmärksamt de föl
ja med undervisningen timme ef
ter timme utan att tröttna, hur iv
riga de äro att få frågan, hur
rappt och säkert de merändels sva
ra. Här se vi lärare och lärjungar,
som synbarligen förstå varandra
och genom termins- ooh årslångt
sama11bete åstadkomma ett beröm
värt samspel i frågor och svar.
Här finna vi en ledning och en lä
rarepersonal, som mindre tycks
betrakta skola1�betet .som ett yrke
än som en intresse- och hjärtesak,
so111 man helt och hållet måste gå
upp i. Barnen sitta där i sina lju
sa h:ögtidskläder och lyssna med
barnsligt allvar till biskopens och
skolföreståndarens av kärlek ge
nomandade avskedsord.
Detta är intryck, som icke så
snart kunna utplånas. De ha �att
sig fast i minnet och väcka reflek
tioner till liv. Hur många också
av våra ivrigaste och 'bästa kato
li,ker glömma ej de närmaste ar
betsuppgifterna för allehanda vitt-

svävande planer, de kunna bygga
de mest osannolika luftslott och
längta eiiter storslagna uppgifter.
Men det som ligger inom täckhåll
för oss alla, en mängd föi1bättrin
gar i smått av de institutioner vi
redan äga, mindre utvidgningar
på olika håll, som tillsammans
kunna skapa en avsevärd resul
tant, det föga uppseendeväckande
och storartade men alltid tacksam
ma och ofrånkomliga detalja11betet
visa de betydligt mindre intresse.
Vilken grundläggande betydelse
för hela vår verksamhet ha icke
våra små anspråkslösa katolska
skolor! Runt omkring i hela värl
den arbetar vår Kyrka med out
tröttlig iver på att få katolska sko
lor åt sina katolska barn. I de ro
manska länderna har redan under
flera årtionden skolkampen rasat,
striden om :barnen, om . den upp
växande generationen. Efter om
välvningen i Tyskland 1918 var
det särskilt till sina skolors för
,svar som landets- katoliker måste
rusta sig. överallt där katolsk
verksamhet pågår, i England och
Amerika, Australien och Indien,
!byggas katolska skolor, vilka se
dan upprätthållas och om möjligt
utvidgas utan att man därvid ryg
gar tillbaka för något offer. Ock
så här i Skandinavien har den ka
tolska aktionens banbrytare från
början insett vikten av att vi .få
goda församlingsskolor för våra
barn. På de flesta platser i de nor-
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diska ländema där en katolsk kyr
ka finnes har man också sökt in
rätta en katolsk skola.
Vi behöva endast söka upp när
mast föregående nummer av Cre-
do för att finna följande bestämt
formulerade progrämförklaring av
fader Martindale, som här tydligen
uppträder som tolk för hela det
katolska England : »Alltifrån bör
jan av vår historia ha, vi beslutat,
att våra katolska barn skola upp
fostras som katoliker. Detta inne
bär, att vi måste ha katolska sko
lor med katolsk anda och katolska
lärare.» Om detta gäller i det pro
testantiska England, så måste det
gälla i än högre grad för det ännu
mer protestantiska Skandinavien.
Vi måste ju som katoliker leva här
i landet mitt i en främmande del
vis fientlig men till ännu större de
len religiöst likgiltig omgivning,
där vi med eller mot vår vilja dag
ligen påverkas av okatolskt infly
tande. Härav tvingas vi att om vi
fortfarande vilja leva och verka
som katolsk församling skapa and
liga försvarsverk och fästningar
på alla sidor. Och bland dessa in
taga våra katolska skolor sannerli
gen icke det oviktigaste rummet.
Om !barn från ett religiöst ljumt
eller likgiltigt katolskt hem mot
taga undervisning i protestantiska
skolor, gå de nästan med ofelbar
säkerhet förlorade för .Kyrkan.
Sker detsamma med barn från
fromma katolska hem år faran vis
serligen icke så överhiingande men
i alla fall tillräckligt stor. Våra
katolska hem måste systematiskt
samarbeta med våra katolska sko�
lor, om framtiden skall ljusna för
vår Kyrka här i landet. Också i
de minsta och ,ofullkomligaste ka
tolska skolor råder dock en katolsk
atmosfär, lärarna äro katoliker,
skolkamraterna äro katoliker, _hela
undervisningen meddelas i katolsk
anda och det uppväxande släktet
får för hela livet mottaga ett un..:
derlag av katolska minnen och in
tryck, vilka fortsätta att påverka
våra f. d. skolbarn senare i livet,

också om de tidvis skulle komma
lbort från sin Ky1,ka. Vi bli förvå
nade över den religiösa iver, som
ofta vaknar också hos de religiöst
mest likgiltiga av våra protestan
tiska landsmän, så snart katolicis
men kommer på tal. Ofta tycka vi
oss ha rätt att ironisera över den
na underliga företeelse. I själva
verket äro dylika protestantiska
stämningsutbrott att ,betrakta som
reminiscenser av den utpräglat an
tikatolska stämning, som de sven
ska statsskolornas undervisning
framkallat ända in till de sista ·
åren. Skolans ande präglar också
till stor del den vuxnes liv.
Visst är det sant, att våra katol
ska skolor lhär i Sverige i flern av
seenden aldrig kunna upptaga täv
lan med de med nästan slösande
frikostighet understödda prote
stantiska statsskolorna. Ej minst
i de större städerna äro ju de sven
ska folkskolorna i regel rikligen
utuustade, inrymda i ståtligt och
modernt inrättade .byggnader, för
sedda med ypperligt undervis
ningsmaterial. Särskilt på sista ti
den bjuda de barnen allehanda för
måner, som våra katolska skolor
med sin !blygsammare ekonomi
omöjligen kunna uppbringa. Vis
serligen kunna vi utan alltför sto
ra svårigheter på mångahanda sätt
förbättra våra församlingsskolor.
Den undervisningslyx som stats
skolorna för närvarande på många
håll utvecklar kunna vi emellertid
aldrig få råd att efterlikna. Våra
medel äro därtill alltför begrän
sade.
Vi behöva icke heller sörja allt
för djupt däröver, ty å andra sidan
ha också våra katolska skolor i all
sin anspråkslöshet företräden, vari
statens skolpalats aldrig skola kun
na göra oss rangen stridig. ,Na
turligtvis tänka vi härvid i främ
sta rummet på den religiösa under
visningen och andan: Som bekant
!börja våra statsskolor alltmera att
avkristnas. Den religionsunder
visning de meddela hotar alltmera
att upplösas i ett grumligt svam-
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me1. Inga bestämda konturer, inga
klara linjer, nästan ingen kateke�:
läsning. Flera av deras lärare äro
fullkomligt likgiltiga för religio11en,andra uppträda som uppenba
ra fiender till kristendomen. Om
nu också våra katolska barn und
slippa denna underminerande »re
ligionsundervisning», så kunna de
lirkväl knappast undvika att taga
intryck av den främmande skolans
allmänanda.
otillfredsställande
Vad hava väl katolska föräldrar
. för glädje av att få sina barn in
i skolor, som visserligen ha de mo
dernaste kartor och planscher, fy
sikaliska apparater och gymnastik
material, men samtidigt förgifta
barnasinnet, sammanföra de små
med dåliga kamrater och göra dem
likgiltiga för sin tro? Och vad ha
barnen för nytta av allehanda tek
niska hjälpmedel för undervisnin
gen, om de samtidigt genom sko
lans inflytande äventyra sin själs
frälsning? I våra katolska skolor
lura icke sådana faror. Där ges en
verklig religionsundervisning, som
bildar kärnan av skolans hela verk
samhet, där härskar överallt en
allvarlig allmänanda, där går mo
ralisk fostran och boklig undervis
ning hand i hand.
En annan lika ovedersäglig för
del som våra katolska skolor ha
framför statens är den större in
timitet, som de som mindre under
visningsanstalter erbjuda, den me
ra personliga prägel som privata
företag få jämförda med statens.
De offentliga skolorna i Sverige
börja mer och mer att påverkas
av den schematisering och indu
strialisering, som i det moderna li
vet vinner den ena positionen ef
ter den andra. Särskilt i de stör
re städerna, där också våra katol
ska skolor i regel äro belägna, ver
ka de närmast som stora undervis
ningsfaJbriker med massproduk
tion av normalvetande på alla om
råden. Endast där lärarekrafterna
äro utpräglade och levande person
ligheter, kunna de som motvikt er
bjuda något av den värmande fa-

miljaritet som gör, att man som
vuxen med tacksam gripenhet kan
tänka tillbaka på skoltiden. I våra
katolska skolor däremot kommer
personligheten på ett helt annat
sätt till sin rätt. Deras lärjmH!;e
antal är ju alltid mycket begrän
sat, deras ledare och lärare ha lätt
för att sätta sin individuella prä
gel på hela skolarbetet, då de kän
na personligt intresse för var och
en av sina lärjungar. Här fiima vi
icke personliga undervisningsin
rättningar utan fastmera läroan
stalter, som stå på gränsen mellan
hem och skola.
Men ha då våra katolska skolor
icke också sina brister och fel? Na
turligtvis äro de visst icke fria
från sådana. Men genom enbart
negativ kritik upphjälpas icke des
sa. Snarare kan vårt anspråks
lösa skola11bete taga oberäknad ska
da av den välmenande kritik, som
en med dess svårigheter obekant
förbättringsiver kunde rikta mot
detsamma utan att betänka hur
mycket dess anseende måste lida
därav. Här är i stället ett tack
samt al'betsfält för de aktivt in
riktade
församlingsmedlemmar,
som alltid längta efter, att något
»skall göras». Vad hava d e själva
· gjort för att föi1bättra våra sko
lor? Ha dessa någonsin fått mot
taga några avsevärda donationer
från församlingsmedlemmars sida,
p�nningar eller undervisningsma
terial? Eller ha våra ivriga kato
liker åtminstone skänkt sina för
samlingsskolor något av det min
dre offerkrävande men likväl obe
räkneligt värdefulla kapital som
heter personligt intresse, uppmun
trande ord, vänligt omtalande. Ty- ·
värr måste vi säga, att på detta
viktiga område mycket återstår att
göra, som utan alltför stora svå
rig'heter kan göras.
Vilja vi i framtiden vinna stora
resultat, genomgripande framgån
gar, så måste vi <betänka att de
iög:onenfallande
· verkningarna
komma som resultat av mång:'i
små orsaker, som ostört få gripa
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in i varandra, av ett långvarigt,
med största vaksamhet och om
sorg · utfört tålamodsarbete, som
icke aktar någon detalj i arbetet
för ringa för vår outtröttliga och
besjälade hänförelse och iver. Det
är ingalunda en hemlighet att det
katolska skolväsendets ordnande
är en verklig hjärtesak för vår
nye biskop, som redan på olika
sätt 1både i ord och handling har
manifesterat sitt intresse för vika
riatets skolor. Också de nyvalda

kyrkoråden räkna ju bland sina
viktigaste a11betsuppgifter vården
av församlingens skolor. Men on1
dessa 'bemödanden från ledande
håll skola krönas med genomgri
pande framgång, måste alla kato
liker i landet var och en i sin stad
och på sitt .sätt ivrigt samarbeta
för den stora gemensamma upp
gift, som heter våra katolska sko
lors oförtrutna och planmässiga
fullkomnande.

KATOLSKT OCH PROTESTANTISKT.
ENLIGT DOKTOR LYDIA WAHLSTRöM.

II.
Föregående artikel berörde hu
vudsakligast · doktor Wahlströms
uppfattning om den katolska Kyr
kan och dess lära, medan hennes
ställning till och uttalanden om
protestantismen endast i ffö,bigå
ende omnämndes: Jag vill nu med
några ord fästa uppmärksamheten
på denna senare fråga. Jag utgår
även i denna artikel från avsnit
tet »Katolicism och protestan
tism» i hennes arbete »Katolskt
och protestantiskt i medeltid och
nutid». Kursiveringarna äro utom
i ett fall gjorda av mig.
I likhet med de flesta protestan
tiska författare är även dr Wahl
ström benägen att överskatta Lu
ther. Han får en ställning och be
tydelse inom protestantismen som
är exempellös inom andra sam
fundsbildningar. På sidan 15 sä
ger hon om Luther att »han i sin
egen själs frmersta helt enkelt
återupvtäckt och geno111.,levat reli
gionen, varken mer eller mhidre».
( Kurs. av dr W. ) Författarinnan
fortsätter : » Ur denna hans ege::i
själs erfarenhet har reformatio
nen organiskt vuxit fram, och med
d'enna e1·farenhet står eller faller
ocksc°l vrotestcintism en. Därför är

vrotestantismen = Martin Luther,
och när vi tala om protestantis
mens betydelse, är det egentligen
Luthers betydelse det gäller.» Det vare mig fjärran att söka för
ringa eller underskatta Luthers
betydelse som centralfiguren i de:a
s. k. reformationen. Men att man
utan vidare kan sätta likhetstec-
ken mellan honom och protestan
tismen är likväl en smula över
raskande. Jag undrar också om
icke dr Wahlström är tämligen
ensam orr� denna sin värdesättning
av Martin Luther. Åtminstone
kan jag på goda g.runder betvivla
att denna hennes Lutheruppfatt
ning delas ay den övriga lärda
världen. Men eftersom dr W aihl
ström en gång givit utgångspunk
ten »Luther = protestantismen»
ser jag mig föranlåten att något
litet skärskåda den store reforma
torn, som för protestanterna är
nära nog »tabu». Man befattar
sig helst med den mytiske Luther,
rustad med alla tänkbara fullkom
ligheter. Det är som K Krogh
Tonning i »Den kirkelige 6plös
ningsproces» ett par år före sin
konversion säger : - - »denna
man skall vara dispenserad fråi1
allt bedömande efter allmän mora-
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lisk måttstock. Hos honom skall
allt ursäktas. Det betraktas helt
enkelt såsom bakdanteri att citera
hans egna ord, då dessa äro oför
svarliga». Lydia Wahlström synes
också vara mycket missnöjd med
pater Denifles »ryktbara anklagei.
sebok mot Luther» som »varit så
grov att den till sist framkallat
försök till vetenskaplig vederlägg
ning till och med från jesuit-håll»
( sid. 40 ) . Antagligen syftar för
fattarinnan på j esuiten Grisar's
ar;bete om Luther. Men det skulle
vara intressant att få · höra dr
Wahlström närmare utlägga både
den »grova anklagelseboken» och
den »vetenskapliga vederläggnin
gen» hos dessa båda skriftställare.
Jag är rädd för att det skall visa
sig svårt för /henne att finna några
angripbara ställen hos Denifle el
ler påvi1sa någon väsentlig avvi
kande upfattning hos Grisar an
gående Luther.
På s1d. 20 säger författarinnan :
»Luther förkunnar ingenting med
ofelbarhetsanspråk, han begär inte
att vi skola svärja på hans ord och
tro på hans erfarenhet», samt ci
terar en del uttalanden för att be
visa detta. D et vore icke så svårt
att ur Luthers skrifter framleta
andra citat som peka på en helt
annan åsikt. Jag skall nämna ett.
I sitt »Sändebrev om den hårda
skriften mot ,bönderna» säger han :
»Det, som j ag 1ir och skriver skall
föDbliva rätt, må, än hela världen
rämna därigenom.». I samma rikt
ning pekar även hela Luthers upp
trädande mot olika tänkande. När
helst någon vågade framträda med
åsikter stridande mot - hans egna,
åberopar han sin egen auktoritet.
Teoretiskt upphöjde L. visserligen
bibeln till enda rättesnöret för
tron, men i praktiken blev rätte
snöret »bibelordet så som jag, Lu
ther, :tolkar det». Betecknande är
hans uttalande : »Om man citerar
skriften mot Kristus, så citerar
jag Kristus mot skriften.» Här1hed sammanhänger även intimt
Luthers bekväma metod att vär-

desätta de olika bibelböckerna. De·
få sitt värde endast i den mån d e
förmå stödja hans förkunnelse ..
Man förstår hans svårighet att
med d e nya lärorna kunna fasthål
la vid t. ex. den hel. Jakobs brev..
Följaktligen måste episteln ut
mönstras, blir en »halmepistel».
Jag är även för en gångs skull
fullt ense med dr Wahlström, när
hon på sid. 22 säger att Luther
står »förunderligt fri gentemot bi
beln och kommer ibl,ancl den 11w
derna bibelkritiken märkligen nci,
ra. »
Luther införde principen om fri
tolkning av bibelordet, med andra
ord gav varje individ rätt och för
pliktelse att själv bilda sig en tro,
som var grundad dels på Skriften_
och dels på egen erfarenhet och
upplevelse. Dr W. citerar Luther :
»Envar har rätt att skaffa sig en
egen uppfattning och döma om
sanningen, j a han har en sådan
rätt, att den, som kränker den ett
hår, vare föi,bannad» ( sid. 2 1 ) ..
Jag frågar, genomförde Luther
denna sin högtidligt proklamerade
princip. Nej . Karlstadt, Luthers
forne vän och medhjälpare, Zwfog
li, Storch, Miintzer, Kalvin, alla
stödde sig i minst lika hög grad
på den hel. Skrift och åberopade
Luthers princip om fri forskning.
Icke medgav han dem rätt att till
lämpa densamma. För honom vo
ro de »djävulska, genomdjävulska
hjärtan och lögnhalsar» . När
1Zwingli dog, yttrade Luther om ho
nom : »Har Gud gjort honom sa
lig, så har han gjort det utom re
geln.» ( W. Preger, Tischreden Lu
thers nach Schlagrinhaufen, Leip
zig 1888 sid. 130. ) Hur svårt Lu
ther mången gång hade att försva
ra sina åsikter gent emot dessa si
na motståndare förstår man, då
han t. o. m. fick lov att åberopa
sig på den av honom så föraktade
traditionen inom Kyrkan. Ett
exempel härpå lämnas oss i D e
Welte's, Luthers Briefe I V sid.
354 : »Hela den heliga kristna
Kyrkans vittnesbörd, om vi också
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icke hade något mer, borde allena
vara oss nog för att föubliva vid
denna artikel och icke höra eller
tåla någon skiljaktig mening däri.
Ty det är farligt och fÖ1'skräck
ligt att höra eller tro något tvärt
enwt hela ,den heliga kristna Kyr
kams endräktiga vittnesbörd, tro
och Uira, sådan hon från begyn
nelsen nu i mer än 1 500 år i hela
världen endräktigt hållit den.»
Dr Wruhlström ger oss även nå
gra citat av Luther rörande tron,
av vilka jag här anför ett : » En var
kristen människa blir genom tron
så högt upphöjd över allting, att
alls intet kan i något avseende ska
da henne, ja allt bliver henne un
derdånigt och måste tjäna till hen
nes frälsning.» Vilken tro, och på
vad ? Är det den av apostlarna och
Kyrkan förkunnade tron det gäl
ler. Ingalunda. Utan det är den
strängt subjektiva tron, »Gudsupp
levelsen» hos individen, om vilken
redan i förra artikeln påvisades
att den i de flesta fall är ett bländ
verk. Att Luther verkligen menar
denna individens egna tro, fram
går även av ett redan citerat ut
talande, »envar har rätt att skaffa
sig en egen uppfattning» o. s. v.,
samt i föregående mening : »Den
må själv besluta» - - Varken
påve eller biskop eller någon män
niska har rätt att lägga en stavel
se på en kristen utan hans sa1n
tycke. » Ger icke detta anledning·
till den lösaste subjektivism, till
självsvåld och oordning ! Kunna
icke sådana grundsatser leda till
en den svåraste underskattning av
själva tron.
Ingen katolik förnekar eller för
ringar betydelsen av individens
personliga förhållande till Gud.
Barnaskapets begrepp är ingalun
da något som skapats av Luther,
det har i alla tider funnits och om
huldats inom Kyrkan. Läser man
t. ex. helgonbiografierna skall man
snart nog inse att Gudsförtröstans
och barnaskapets realitet varit och
äro välbekanta för den katolska
världen.

På sid. 24 säger dr W. : »sedligt
och moraliskt riktigt är endast det�.
som ett av Gud lett samvete för
nimmer som rätt». Detta är ett
typiskt exempel på protestantiskt
tänkande. Denna maxim förutsät
ter ett förhållande mellan Gud och
människan som icke ens hos de
frommaste kristna är vanligt,
långt mindre hos de av allehanda
praktiska göromål upptagna män
niskorna. Skall det vara oss män
niskor omöjligt att handla sedligt
och moraliskt riktigt, utan att den_
subjektiva förnimmelsen av sam
vetets bejakande av oss erfares ?
Behöves alls icke någon yttre norm
och auktoritet som kan lära oss
det sedligt goda, det moraliskt rik
tiga ? Ty detta uttryck » ett av
Gud lett samvete» är dock så vagt,
kan ge anledning till så många
skiftande meningar och uppfatt
ningar att man lätt kan råka i
osäkerhet. Dr Wahlsfröm tar själv
upp invändningen och ger oss sva
ret på spörsmålet. Jag ber att
utan kommentarer få citera hen
nes uttalande : »Är det icke en
'lätt' moral detta, eftersom den ju
befriar oss från yttre stadgar och
auktoriteter och tillåter oss att gö
ra vad vi vilja ? Är den icke far
lig att släppa ut till den stora mas
san, borde vi inte helst skapa en
yttre stadga, en auktoritetstro för
de enklare andarna, som ej kunna
fatta en så hänsynslös frihet, och
förbehålla den lutherska friheten
endast åt de mera upplysta ? Jo
det gör man ju också, när man sä
ger, att en sedelära som denna en
dast gäller dem, som vilja; vad Gud
vill.» (Sid. 25.)
I grund och botten har dock för
fattarinnan, trots sin uttalade kär
lek till » de mera upplystas» reli
gion, en stark känsla för nödvän
digheten av en kristenhetens en
het, » ett enhälligt Gudsrike, syn
ligt redan på j orden» . »Aldrig har
· nödvändigheten av det universellt .
religiösa känts starkare än nu» ,
säger hon på sid. 43. Men det fal
ler henne icke ett ögonblick in att.
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,de protestantiska kyrkorna skulle
överge sina från !bibel och tradi
tion avvikande åsikter ocli åter
vända till moderskyrkan, utan 'hon
som de flesta andra protestantiska
skriftställare klagar över katolska
Kyrkans brist på »vidhjärtenhet»
och »utvecklingsmöjlighet».
Den unirversalism dr Wahlström
söker kan ingen annan kyrka
skänka mänskligheten än den
katolska. Vår Kyrka står orubblig
och fast, stödd och buren av Kristi
löften. Otaliga stormanlopp har
hon haft att uthärda, men hon har
ständigt överlevat dem. Hon har
sett protestantismen födas och
blomstra, hon skall ock se den viss
na och dö. Kyrkan i:ir vidhjärtad
och utvecklingsmöjlig, men endast
inom de gränser, som bibel och
tradition uppdraga för henne. Ty
att godkänna de krav på vidhjär
tenhet och utveckling som prote
stanterna fordra, vore att uppgiva
sig själv, att svika sin Herres och
stiftares förtroende.
Dr Wahlström är icke blind för
de faror, som hotar protestantis
men från olika håll och ger så att

säga några riktlinjer för dess vi
dare utveckling. Hon varnar för
tendensen att låsa sig fast vid en
bestämd tidsålder liksom för att
»skilja mellan präster och lekmän
när det gäller moral och dogm».
För detta finnes endast en hjälp,
säger hon: »att den lutherska kyr
kan tar steget fullt ut till höjd
punkten av sin stiftares modiga
tro och vågar vara fullt protestan
tisk, vågar reda sig utan den ytt
re auktoritetens kryckor». (Sid.
47. ) I denna författarinnans ön
skan instämmer jag av fullaste
hjärta. Hade Luthers arvtagare
helt genomfört hans grundsatser
om fri forskning och förkastande
av all auktoritet, hade helt säkel't
protestantismen gått en snar för
intelse till mötes. Men av ren
självbevarelseinstinkt lånade de
och tillämpade, naturligtvis endast
till en viss grad, katolska princi
per rörande dessa frågor och det
är tack vare dessa som protestan
tismen levat så länge som den
gjort.
J. W. B 1 o m q v i s t.
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rån Credos torn
No1,dens scwitliga kcdolska över
herda1· hava i en gemensam skri
velse, daterad Köpenhamn den 20
februari 1924, slutit sig till den
allt mer inom Kyrkan växande opi
nion, som önskar påven Pius X:s
snara saligförklaring. I detta in
tressanta dokument framhålles
särskilt den stora bekännarpåvens
okuvligt modiga försvar av den ka
tolska trons renhet, hans kyrkliga
lagstiftningsa1�bete, hans faderliga
omsorger om prästerskapets väl.
De nordiska prelaterna tala om
»Pius X :s underbara pontifikat»
och framhålla, att den ifrågasatta
upphöjelsen icke blott skulle lända
den apostoliska stolen till heder
utan också verka till välsignelse
för »den katolska Kyrkans utbred
ning». Hela den katolska världen
är varmt intresserad för att snart
se Pius X beatificerad. Den sista
i raden av kanoniserade påvar är
tills dato den helige Pius V ( död
1572 ) .

E n svår, länge kännbar förlust
har det katolska arbetet i Norge
lidit, då det samtidigt förlorade
tvenne av sina mest framträdande

män. Den ene av dessa var pro
vikarien Mgr Hernuin Giinther,
som var född i Obersdorf (stiftet
Paderborn) den 3 a,ugusti 1870.
Han studerade i Rom, där han tog
doktorsgraden i teologi och år
1895 prästvigdes i Laterankyrkan.
Samma år började han sitt a1,bete
i Kristiania, där han sedan dess
oaV1brutet vistats. År 1917 ut
nämndes han till kyrkoherde vid
Sankt Halvardskirke, år 1923 ut
sågs han av biskop Smit till pro
vikarie. Men redan då hade den
svåra sjukdom som nu har ändat
hans liv börjat att bryta ned hans
krafter.
Endast några timmar efter pro
vikariens död förlorade det katol�
ska Norge en annan av sina ut
märktaste män, dominikanerpa- .
tern Reginald H elaine. Denne var
född i Sainte Gauburge i Norman
die den 23 mars 1883. Han stu
derade fiilosofi och teologi i sin or
dens berömda högskola i Jerusa
lem. År 1902 avlade han de hög
tidliga ordenslöftena, 1906 iblev
han prästvigd och läste sin första
mässa i Den heliga gravens kyr
ka. Efter återkomsten till Frank-
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rike verkade han som professor,
predikant och själasörjare på olika
platser, tills han år 1920 sändes
till Kristiania för att där tillsam
mans med en ordensbroder lägga
grunden till en ny verksamhet för
Sankt Dominikus' söner. Under
de korta år som det blev honom
förunnat att verka i Kristiania
hade han redan hunnit bliva en po
pulär personlighet i denna stad,
kände sig redan nästan som en
norrman, talade utmärkt norska,
höll glänsande predikningar och
hade åtskilliga lärjungar icke
minst bland universitetets studen
ter. Hans förtidiga död har väckt
stor sorg ibland våra norska tros
förvanter.
På Kristi Himmelfärdsdag of
gentliggjordes den våvligCL bullan
om, jnbeläret 1925. Den Helige Fa
dern framhåller däri tvenne fruk
ter, som han särskilt hoppas skall
kunna vinnas genom detta den in
tensiva bönens och andaktens är :
avbön och föinyelse. Framförallt
måste en sann förnyelse anses nöd
vändig i förhållandet såväl mellan
de enskilda individerna som mellan
nationerna. ,Jubileumsindulgensen
meddelar påven åt alla troende,
som efter skrift och kommunion
besöker de fyra huvudkyrkorna i
Rom under 20 dagar. För sådana
som ej äro bosatta i den eviga sta
den är 10 dagars kyrkobesök till
räckligt. Särskilt skall jubelårets
bön röra sig om fred på jorden och
alla kristnas återförening under
en och samma herde. Påven upp
manar uttryckligen alla årets
Romresande att icke fara till kris
tenhetens huvudstad för att till. fredsställa nyfiken:heten utan »för
att styrka sin tro och förnya sin
iver för det goda».
Med anledning av de nyligen
hållna fmnskCL vCLlen påpekar The
Taiblet ( 17 maj s. 655 ) vådan av
att katolikerna onödigtvis engage
ra sig· i partipolitik. Den engelska
tidskriften anser särskilt den ex-

frema franska högern för en allt
annat än önskvärd bundsförvant
till Kyrkan. »I England», påpekar
den, »har vänstern upphört att vi
sa sig kristendomsfientlig.» För
en trettio, fyrtio år sedan syntes.
också den brittiska radikalismen
vilja uppträda med antireligiösa
later och utsände till allmänhetens
uppbyggelse utmanande bilder, där
man kunde se »medborgaren Dil
ko» och andra radikala herrar sit
ta med hatten på 'huvudet i ett
lyckligen seculariserat Westmin
ster Albbey. Nu har bladet full
komligt vänt ' sig. Huvudmassan
av Englands liberaler utgöres av
ivriga frikyrkomän (earnest Non
conforrnists) , och flera av aribeta
repartiets ledare de utpräglade so
cialisterna icke undantagna äro
djupt religiösa män. The Tablet
påpekar i detta sammanhang
exempelvis, att den bekante arbe
tarledaren Mr. Arthur Henderson
»ibland brukar predika på sönda
gen och offentligen läsa !böner».
Sundhetsministern i den nu sittan
de engelska arbetarregeringen är
t. o. m. en praktiserande katolik,
»som ingalunda anser sig för klok
för att tid efter annan hålla en
from reträtt». Den citerade tid
skriften anser nuvarande stund
som ett lämpligt tillfälle för de
franska katolikerna att begrunda
vikten av att eftersträva ett gott
förhållande till varje slag av re
gering och söka genomsyra samt
liga partigrupper med de katolska
grundsatser, som allena förmå
frälsa fosterla11det.
Den österrikiske kanslern Mg,,.
Seipel har nyl_igen blivit utsatt för
ett farligt attentat, men trots de
svåra blessyrer han därvid erhöll
ser det nu ut, som om han vore på
väg att tillfriskna. Mgr Seipel är
icke blott en lika skicklig som ide
ellt lagd politiker, som i hög grad
har förtjänsten av Österrikes till
frisknande efter den exceptionellt
besvärliga krisen 1918. Han är
också en from man, som mitt i de
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brådskande statsmannagöromålen
finner tid att fortsätta sina präs
terliga plikter. Varje dag ibörjar
han sitt arbete vid altaret. Både
från predikstol och talaretribun
har han gång på gång förkunnat,
att religionen måste anses som den
viktigaste faktorn i en nations liv.
Han har t. o. m. ägnat tid åt per
sonlig själavård av fattiga, sjuka
och döende. Då attentatorns kula
rn1dde 110110111, befann han sig på
väg hem från en by i närheten av
Wien, där han hade assisterat vid
invigningen av en ny kyrkklocka.
Helt nyligen har han i en officiell
skrivelse förklarat, att »det öster
rikiska folket och den österrikiska
regeringens ansträngnihgar inrik
ta sig på det stora målet att bi
draga till Europas andliga och eko
nomiska återuppbyggande, etrt ar
bete som endast genom alla natio
ners obrottsliga solidaritet kan
�ringas till ett lyckligt slut».
Katolikerna i den schweiziska
kantonen Ziirich avhöllo i slutet av
sistlidne maj sin årskongress i
Zwinglis gamla, klassiskt prote
stantiska stad. En talare vid detta
möte framhöll, att det för femtio
år sedan icke fanns en enda ka
tolsk kyrka i staden Ziirich, som
1rn räknar ej mindre än sex katol
ska · tempel, medan ett sjunde är
under byggnad. Av hela kantonens
omkring 500 000 invånare äro
100 000 ,, katoliker.
Emellertid
framhölls på kongressen särskilt
de ziirichska katolikernas orättvi
sa behandling från myndigheter
nas sida särskilt i skolfrågan. Det
ta skar så mycket mera i ögonen,
som den ,protestantiska minorite
ten i den nä1�belägna, övervägande
katolska kantonen Luzern åtnjuter
de mest obegränsade fri- och rät
tigheter.
Med intresse erfar man�, att den
katolska Kyrkan gör framsteg
också i den del av det nya riket
Jugoslavien, som före kriget bil
dade konungariket Serbien. Där

finnas nu ej mindre än 100 000
katoliker. Före år 1919 funnos
praktiskt taget inga katoliker i
detta utpräglat skismatiska land.
Men efter kriget med Turkiet er
höll Serbien i den då erövrade de
len av Macedonien en katolsk en
klav; Men före världskrigets ,slut
hade de 5 000 romerska trosbekän
narna i huvudstaden Belgrad ingen
egen kyrka. De måste i stället
åhöra söndagsmässan i det österri
kiska legationskapellet. Trots de
österrikiska leg;ationsprästernas
apostoliska nit kunde under såda
na omständigheter icke mycket gö
ras. Dessa hade t. o. m. •befallning
att anteckna alla barn de döpte i
Belgrad som österrikiska medbor
gare, pliktiga att som vuxna göra
krigstjänst i Österrike. Hela det
katolska arbetet blev på grund
härav 1betraktat med misstro av
alla patriotiska se�ber. För när
varande beräknas omkring· 20 000
katoliker vara bosatta i Belgrad,
som efter 1918 blivit alla sydsla
vers huvudstad. Dessa arbeta nu
med outtröttlig iver på att få en
värdig katolsk katedral uppförd i
Belgrad, som kunde utgöra en vac
ker symbol på det allmänna anse
ende, som den katolska Kyrkan
numera intager i den sydslaviska
metropolen.
I Linz, den gamla barockstaden
vid Donau, har en ny och ståtlig
katedral (i storlek den åttonde av
alla kyrkor i världen) för kort tid
sedan blivit invigd under stora
och anslående högtidligheter. Så
väl armeniska och grekiska som la
tinska pontifikalmässor höllos de
första dagarna i den nyinvigda
domen. En 1ovanligt ogynnsam vä
derlek med ösande regn förmådde
icke avsvalka de festfirandes dju
pa entusiasm. Den Heliga Fadern
hade som sin representant vid in
vigningshögtiden sänt den i Öster
rike födde kardinal Frlihwirth.
Även kardinal Piffl (Wien) och
kardinal Faulhaber (Miinchen) ce
l�brerade festligheterna genom sin
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närvaro. Den senare höll för den
tättpackade, till 20 000 personer
uppgående åhörareskaran en stor
slagen, med andlös stillhet åhörd
Mariepredikan. Den påvlige lega
ten höll därefter pontifikalmässa.
Bland de närvarande befunno sig
också zar Ferdinand av Bulgarien,
<len österrikiske förbundskanslern
Mgr Seipel och en mängd ledande
politici.

men i sina verkningar - hoppas.
man - länge skall kunna spåras..
Det ser ut som o m bolsjevikerna
nu började inse, att det inte »lö
nar sig» i längden att förfölja re
ligionens män. Det ryska kommu
nistiska partiets centralkommitte
har sålunda beslutat sig för att re
videra sina metoder vid bekämpan
det av »religiösa fördoman . . Man
tillstår nu, att »som våra ledare ml
öppet medgiva, deras taktik än så
länge fullkomligt misslyckats och
har bidragit till att stärka i stäl
let för att försvaga de religiösa
strömningarna 'bland det ryska
folkets stora massa». Hela reli
giösa församlingar ha emigrerat
till Amerika till följd ·av förföljel
serna i hemlandet, och sovjetrege
ringen önskade livligt, att de skul
le återvända till Ryssland, där de
ras arbetsduglighet just nu väl
kunde behövas för det förhärjade
landets återuppbyggande. Så !be
rättar åtminstone Times' korres
pondent i Riga.

Det länge bebådade kinesiska ge
neralkonciliet sammanträdde den
15 maj i Sjang-haj. Ledarna för
ej mindre än 64 missioner deltogo
i detsamma. Dessutom hade tal- ·
rika präster infunnit sig som se
kreterare och rådgivare för bisko
parna. Bland församlingen märk
tes åtskilliga infödda kineser; av
vilka två apostoliska prefekter.
För övrigt voro de mest olika na
tioner representerade i denna i
mer än ett avseende katolska sam
ling missionärer, irländare och
amerikaner, belgare och tyskar,
spanjorer och portugiser, frans
Programmet för årets stora eu
män och italienare. Redan under
karistis ka kongress i A11isterda11i
Pius X:s pontifikat var detta bi
föreligger nu. Högtidligheterna
skopsmöte i den yttersta österns
vara från den 22 till den 27 juli.
väldiga rike· påtänkt, men på
grund .av världskriget måste hela
Hans E minens kardinal van Ross
um skall övervara kongressen som
projektet för tillfället skrinläggas.
påvlig legat. Varje dag komma
Efter fredsslutet 1918 sändes den
lika apostoliska som i kinesiska
stora pontifikalmässor att hållas
förhållanden initierade Mgr de · i Amsterdams kyrkor. I holländ
Guebriant som apostolisk delegat
ska huvudstadens koncertpalats
på visitationsresa i Mittens Rike.
och stadion arrangeras väldiga
möten. Också ärkebiskopen av
Hans stora rapport förelåg färdig
Westminster kardinal Bourne äm- .
redan år 1922, och den heliga sto
nar deltaga i denna eukaristiska
len kunde nu i detalj föibereda det
kongress, av :vilken man hoppas.
första generalkonciliet, som vid
många goda frukter.
det här laget torde vara avslutat,

175

S : T A E L I N.
Växte en 1·os i Västgötaland,
Ansad och skött 1ned kärleksfull
hand,
Plwntad av Herran i rosengcird,
Lämnad i trogne tjämares .vård.
Rodnwnde ros, så vdn i din ans,
, Vad var 11wt dig all Salo11ws
glans ?

Föddes en fru i Västgötatrakt,
Fagrare själv än fäde1'ncis vrakt,.
ödinjuk i sinnet, fridsam och mild,
Framstod hon blid so1n Gudsmoderns bild.
Lydigt för Herran livet hon lät,
. Glad att i döden åter!å det.

Lyste en stjärna Västgötabygd,
Ski1n11ier hon spred av renhet och
dygd,
Glcidje hon gav och jublande fröid,
Visade vägen mot himmelens höjd.
Skimrand'e stjärna, blinkande
bloss,
, Vänligt du vise vägen för oss!

Roseh när Gud nu prunkcande står,.
Vän än för oss i vår tros nya vår.
Stjärnan nu skiner på jordens
rwnd, .
Ledfy1· som förr i prövningens
stund.
Helgonet hälsa1· lovsångens lfud :
Helena helga, bed för oss Giid!

G. E - n.
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FÖRSTÖR E L S EVERKETS FY
RAHUNlDRAÅRSMINNE.
Fyrahundraårsminnet av den
.stora kyrkliga tragedi som avspela
de sig häruppe i våra länder under
1520-talets nedrivningsperiod hal'
redan börjat kasta sin skugga över
samtiden. Det genomgripande för
störelseverket som gav grundskada
åt den under sekler mödosamt upp
byggda nordiska katolicismen bör• jade på allvar fö�beredas redan år
1523. De båda medelpunkterna för
nedrivningsarbetet voro Stock
holm och Köpenhamn, dess bägge
huvudledare Gustaf I ooh Fredrik
I, vilka ju båda samma år ( 1523 )
bestego tronen i respektive Sveri
ge och Danmark. Huvudmotivet
för deras radikala antiklerikalism
var lusten att komma åt Kyrkans
rikedomar och därigenom vinna
ökad makt. De lyckades också bäg
ge bra med detta sitt förehavande.
Då det är få avgöranden som så
djqpt i11gripit i: vår historia so:ni
detta, som för århundraden framåt
berövåde oss den sånna, allmänne�
]iga kristria tron och.i stället tvang
oss in i trångt och villfarande sekt
väsende, .v11ja,vi ocks� i Credo föl
ja det stora sorgespelets gång, allt
efte1:soh1 · de ·. :Störi'e eller smärre
minnesdagarna komma.
I Sverige började mycket tidigt
orostecken att skönjas. Redan i
juni. 1523 ·beslöts på ett rådsmöte
i . Stockholm . att upptaga ett stort
silve,i;lä1i : av kyrkor och kloster.
Ung;efär samtidigt uppsatte deka
nen i Strängnäs doktor ;Nils en hel
lista på särskilt anstötliga ställen
ui· Olaus Petris predikningar, vari
denne typisk� nedrivningsman
bland annat påstod, att ingen hade
predikat sannringen i Sverige förr
äi1 · han. . Förgäves sökte biskop
Brask med outtröttlig iver förhin
dra dylik omstörtningsförkunnel
se. Och på hösten 1523 hade den
nyvalde konungen redan hunnit
avbryta varje förbindelse med den
Jieliga Stolen, till vilken han rikta-

de de oförskämdaste avskedsskri
velser.
Också följande år fortsattes det
hotande förberedelsearbetet för
den stora kyrkorevolten. Vadstena
kloster hade fått släppa till en
mängd silver för kungens "silver
lån". Nu planerades nämligen ett
nytt krigståg till Gottland, och
därför behövdes ännu mer pen
ningar. lVfon man förstår, att det
fromma klosterfolket i birgittinei
nas moderhus med en viss harm
sågo konungens utskickade utan
vidare ceremonier taga med sig
silver därifrån, som varit bestämt
för ett velikskrin åt den heliga Ka
tarina. Med anledning av deras
misstämnirng skrev konung·ens ny
utnämnde kansler, den lutherske
Laurentius Andreae ett strängt
förmaningsbrev till klosterfolket i
Vadstena, daterat Örebro den 21
februari 1524. Detta är i teolo
giskt avseende ett kuriöst aktstyc
ke, vari det framhålles, att man
icke med Kyrkan menar klerkern;i
eller kyrkobyginaderna utan blott
de troendes samfund ( ! ) Kyrkans
pengar äro därför folkets pengar
och måste därför amvändas till fol
kets (d. ä. kmig·ens) behov. I slu
tet på denna underliga skrivelse
uillrådes rirnnka1�na att fördjupa
sig i Luthe1·s . skrifter. · Samtidigt
trakasserades biskop Brask på al
lehanda sätt. Denne fortsatte
emellertid modigt kampen mot den
övermäktige fienden. Till . Vadste�
na kloster sände han ett faderligt
förnianingsbrev, daterat· de11 · 26
mars, vari han med kraft gendri
ver Laurentius Andreaes alla so
fismer.
Trots allt gjorde lutherdomen
snart i kungamaktens skydd · ett
viktigt steg; frarnåt. Olaus Petri
blev utsedd till Stockholms stads
sekreterare och predikant . vid
Storkyrkan en av de första dagar
na i maj. Att detta skulle gå den
vaksamme
Linköpings-biskopen
djupt till sinnes för.står man fatt.
I ett brev till Gustaf av den 21
maj besvär han denne att icke pro-
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tegera Luthers lära och lärjungar.
Ty "de tyske hava ingen tro an
ammat för vår skull. Ej heller vil
ja vi kasta vår för deras skull."
Vidare skyndar han att utsända
ett nytt plakat mot lutherdomeu i
Linköpings stift, speciellt i Söder
köping (2 juni ) , påminner om att
han redan förbjudit kringspridan
det av Luthers böcker och klagar
över de utlänningar, som utan vi
dare överträda detta förbud. Ock-

så till kungens fogde på Stegeborg
och till legaten Johamnes Magnus
vänder han sig för att få deras
hjälp från försvarsarbetet mot de
inträngande·nya lärorna. I Gustaf
I själv finner han emellertid intet
stöd. Denne längtar · endast ädel
modigt att få "beskydda'' alfa sina
undersåtar också de lutherska. Ste
nen som snart skulle växa till en
lavin rullar alltså ostört vidare.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖ]3.ENINGAR.
KRISTI LEKAMENS FEST 1924.
I den eljest så tysta och fridfulla
biskopsgården på Söder råder ivrig bråd
ska. Där fejas och putsas i kyrkan och

brud. Runt omkring kyrkan stå lindar
na i__ sin fulla sommarrustning som dra
banter och fruktträden i blom likna brud
tärnor u1ed blomsterkransar i .håret.
Blal'l/i blommor och grönt reser sig

ute. Ivriga händer äro i arbete. Syst
rarna kläda kyrkan i den härligaste
blomsterskrud. Med vita stammar stå
björkarna vakt kring altaret, och de vita
syrenerna omgiva tabernakel och bilder
som lätta vita sommarskyar. S :t Eriks
kyrka står så vacker som en strålande

trädgården ett vackert altare och kring
väggar och stängsel slingra sig Sveriges
blågula färger. Som ,en brud står S :t
Eriks kyrka . viµ midsommartid. Vem
hälsar då flaggorna från tomgluggar
na som brudgum o.ch gäst? Vem bjudes
här så hj ärtligt välkommen, ty att nå:
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gon ·är väntad det · synes ju tydligt?
Ingen mindre än den högste gästen, vår
Gudomlige Frälsare själv. Kyrkans brud
gum Jesus Kristus i brödsgestalt.
Kristi Lekamens fest ! Ack vilka min
nen ligga ej för ett katolskt hjärta i
de 01,den ! Minnen från barndomsda
gar från varmare, trosstarkare länder
med processioner över gator och vägar
under jubel och sång. Minnen från Sve
riges forna dagar, då även i vårt land
på denna trons triumfdag vår Frälsare ·
i Sakramentets gömma fördes i högtid
liga processioner genom härliga dom
kyrkor eller stilla klostergångar ut un
der Sveriges blåa himmel, välsignande
vårt folk och land. Dock fylles vid
dessa minnen vårt hjärta av sorg på
samma gång vid tanken på de omvälv
ningar, som berövat ett helt folk den
ne sin konung och härskare, som varit
deras kraft och styrka i nödens och
prövningens dagar.
I många år hava Stockholms kato
liker 'nöjt sig med att fira denna Kyr
·kans stora jubelfest i sina små an
språkslösa kyrkor så gott sig göra lät.
Förlidet år var det historiska ögonblick
i S :t Eil'_iks kyrka, då processionen med
det allra heligaste sakramentet för
första gången skulle träda ut ur kyr
kan·s portar,. ut under den fria himlen
och taga sin väg in under de lummiga
träden. Det var ett ögonblick, som alla
deltagare ännu med rörelse minnas och
ett .företag, som hälsades med hänfö
relse av alla.
Men även Kristi Lekamens fest år
1924 skulle bliva till ett . oförgängligt
minne i den svenska missionens histo
ria. På denna dag skulle den högtid
liga hJ_yigningen åt Jesu heliga hjärta
av vårt land och vår heliga Kyrka i
Norden äga rum i Sveriges katolska
gudshus, samtidigt som katolikerna i det
övriga Skandinavien för, etogo samma
högtidliga akt i sina kyrkor och tempel.
I sanning, det var ett högtidligt och
historiskt ögonblick, när vår älskade
överherde och biskop i sin biskopskyrka
själv åt den överste herden, Kyrkans
stiftare och grundläggare, och åt hans
kärleksfulla hjärta överlämnade den ho
nom anförtrodda hjorden. Det var ögon
blick, som de _närvarande troende aldrig
.skola glömma.
S : t Eriks kyrka var trots den ogynn
·smmna tidpunkten strax före midsom
·mar ·.på Kristi Lekamens fest dock helt
fylld av troende, när Hans Högvördig
'het Biskop Johannes E rik i biskoplig
skrud, a,ssisterad av S : t . Eriks kyrko
herde S. Nordmark och sm sekreterare
pastor B. D. Assarsson och korgossar
trädde framför det i ljus och blommor
strålande högaltaret under det klockor
na från tornet ringde in festen och or
geln i jubeltoner gav uttryck åt dagen�
glädje. När de sista tonerna av »Vem

Sancte Spiritus ,, förklingat, trädde · bi
skopen fram inför för.samlingen och tol
kade i hänförda ordalag dagens bety
delse för Sveriges få katoliker, det gu
domliga frälsarehjärtats stora nåd och
barnihärtighet samt sin egen glädje att
åt detta heliga hjärta få överlämna och
inviga sin hjord, som nu med denna in-
vigning ingick ett fast förbund med sin
Herre och Gud.
Sedan det Allra Heligaste blivit ex
ponerat i den dyrbara gyllene mon
stransen och början av Miatteus evan
geliet sjungits, satte sig processionen
under kyrkokörens vackra ·,, P ange Lin
gua,, i rörelse. Vid Jesu hjärtas altare
och vid Vår Frus altare sj ungas så Mar
kus- och Lucas-evangelierna samt gives
välsignelsen med sakramentet. De gam
la ärevördiga hymnerna ,, Verbum super
num,, och ,,Aeterne Rex,, , fyll a i här
liga toner kyrkans valv och stäm
ma hjärtat till andakt. Orgeln brusar
och klockorna dåna. Fram genom mit
telgången av kyrkan skrider den långa
processionen fram, I spetsen den kors
fästes bild omgiven av ljus och kor
gossar. Små vitklädda flickor följ a där
efte1;, ströende blommor för barnens
sanne vän, där han föres fram. S : t
Eriks kyrkas röda fana med martyr
konungens bild bäres av en kyrkoråds
medlem. Så · följ a korgossar med _ljus
och facklor och rökelse. Under den av
församlingens äldste medlemmar burna
baldakinen skrider biskopen med den
vackra monstransen · med den under
brödsgestalt dolde Frälsaren, Andäktigt
böja sig alla på knä och även de annor
lunda troende som närvara, i ntaga en
andäktig och vördnadsfull hållning. Så
slås portarna upp mot Södra Bantor��t.
En högtidlig känsla griper alla de n �r
varande då Kristi Lekamens process10n
beträde; en offentlig ·gata i Sveriges
land. Den långa processionen av del
tagare har hunnit ordna sig. Omed�l
bart efter baldakinen komma unga flic
kor tillhörande Mariakongregation2n
med friska liljor i händerna. Så följa
de kyrkliga föreningarna : S : t Josefs
föreningen under sin fana, _Mariakong-re
gationen för män, och repr�s.entan�er
för de olika organisationerna mom for
sanilingarrra, medlemmar av de katolska
makternas legationer m. m. E n vacker
grupp bildade de talrika Elisabetssyst
rarna i sina vackr a dräkter. Under
klockornas klang och avsjungandet 1:1v
hymner begiver sig tåget runt kyrkan �n
i den därtill gränsande trädgården : Vid
kyrkans korgavel stannar process10nen
vid det vackra altaret med det gudom
liga hjärtats bild. Under _blommande
lind och syren grupperar sig den tal
rika församlingen. Kören uppstämmer
en härlig gammal hymn. Diakon�n sj u�
ger början av Johannesevang�het.. . �i
skopen höjer monstransen till valsig-
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nelse. En underbar bild då solen, som
hela morgonen, likt en symbol för det
sig genomkämpande troslivet, kämpat
mot regn och mörka moln, bryter fram
och i hela sin glans just belyser den i
biskopens händer glänsande sakraments
gömman, som nu höjes över den knä
böj ande mängden. Heliga sånger ljuda
och åter sätter sig festtåget i rörelse
för att å andra sidan om kyrkan fort
sätta runt densamma och åter in i
templet, där den mötes av orgelns brus
och den jublande sången ,,Sacris solem
niis».
Vid högaltaret knäböjer nu biskopen
inför det gudomliga frälsarehjärtat för
att inviga sin mission och dess försam
lingar åt dess särskilda beskydd. Allt
är tyst och ljudlöst i kyrkan. Endast
biskopens ljudliga stämma höres och
när hans bön är slutad svarar försam. !ingen med att svära Jesu heliga ,hjärta
sin trohetsed och uppstämma den vackra
sången :
Kring din bild, o Jesus kär,
samlas vi i endräkt här.
0 välsigna vårt förbund,
som förnyas denna stund.
Trogen vill din kristenskara,
Dig, o Jesu hjärta vara.
Bleve också hån och spott,
Herre för din skull vår lott,
fast vi hålla vid vår tro,
den ger hj ärtat tröst och ro.
Trogen vill din kristenskara,
Dig, o Jesu hjärta , vara.
Ej på hela jo1,dens rund
finns ett skönare förbund.
Därför enigt lova vi
mun och hjärta stämma i,
Trogen viU din kristenskara,
Dig, o Jesu hj ärta vara.
I ett mäktigt jublande ,,Trogen vill
din kristern,kara, Dig, o Jesu hjärta va
ra,, lovade de närvarande att förbliva
sitt i dag ·ingångna förbund med Fräl
saren, med sitt hjärtas Herre och Ko
nung, trogna.
Som ett beseglande av detta heliga
förbund frambär nu biskopen under den
högtidliga högmässan det nya förbun
dets oblodiga heliga offer. Körens sån
ger stiga jublande mot höjden och hela
gudstjänsten klingar ut i församlingens
mäktigt brusande ,,Store Gud vi lova
dig,,, Tacksamhet och glädje stå att
läsa på allas anleten qch visshet och
övertygelse fylla allas hjärtan, att Sve-

riges lilla hjord av katoliker dock be
finner sig i bästa skydd vid Jesu heliga
hjärta och att dess välsignelse skall rik
ligen komma över alla dem, som förbliva
detta hjärta trogna.
Ett minne blott är nu denna dag;
men ett varaktigt minne skall den för
bliV'a i de trons och kärlekens gärningar,
som med detta gudomliga hjärtas nåd
och vä1signelse Sveriges katolikei·, eniga
och starka i sin tro, föi·enade med sin
överherde och sina präster, till Jesu he
liga hjärtas förhärligande skola bringa,
att snart deras })ön må uppfyllas :

.

» Tillkomme oss ditt rike.,,

' M.ARIArKONGREGATIONEN »AUXI
LIUM CHRISTIANORUM,, .
Söndagen den 25 maj ägde den hög
tidliga upptagningen av nya medlemmar
i Mariakongregationen »Auxilium Chris
tianorum,, rum. S :ta Eugeniakyrkan
strålade i ljus, och Guds Moders altare
var dagen till ära smyckat med blom
mor, vita liljor och rosor. Den vackra
andakten , förlänades en ännu högtidli
gare prägel genom Hans Högvördighet
Biskopens närvaro.
Kongregationens
preses inledde den egentliga upptagnin
gen med ett festtal, besjälat av den _san
na andakten till Gudsmodern, de Krist
nas Hj älp.
Av de talrikt närvarande kongregatio
nisterna infunno ,sig många till det sam
kväm, som efter upptagningen - anoTd
nats å Unitas. Här kunde kongregatio
nen 'även som sina gäster hälsa Hans
Högvördighet Biskopen och kyrkoherde
Wessel. - Prefekten, fru Olga Nyblom,
gav i ett hj äTtligt anförande uttryck åt
kongregationens glädje att i sin krets
se nya medlem,mar. På de nyupptag
nas vägnar talade fru E. Lambert-Meul
ler. Sedan P. Meyer i korthet redogjort
för- kongregationens verksamhet under
det gångna året, vände sig Hans Hög
vördighet Biskopen till de närvarande.
Hans hjärtliga ord vittnade om det var
ma intresse, varmed H ans Högvördig
het omfattar kongregationstanken, och
om de förhoppningar, som han hyser
för kongregationens vidare utveckling.
En glad stämning härskade hela kväl
len, vari Ceciliasektionen icke hade
ringa del.
N. c. p. p. b. V. M.

M. M. M.

J ULI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1 3.
14.

Tisdag. Jesu dyrbara blods åmin
nelse.
Onsdag. Visitatio B. M. V. (Marie
besök) .
Torsdag. Alla heliga romerske på
vars åminnelse'.
Fredag. Dag inom oktaven av
Petri och Pauli fest. (Jesu hjär
tas fredag.)
Lördag. S. Antonius M. Zaccaria.
Bek.
Söndag. Fjärde efter pingst.
Måndag. S. Cyrillus och Methodius.
Bisk. Kyrkolär.
Tisdag. S. Elisabeth av Portugal.
Änkedrottning.
Onsdag. Ferialdag.
Torsdag. Sju heliga bröder. Mar
tyrer.
Fredag. S : t l'ius I. Påve. Martyr.
Lördag. S :t J oannis Gualbertus.
Abbot.
Söndag. Femte efter pingst.
Måndag. Sveriges skyddshelgons
åminn'else.

Kyrkan, som har uppgiften, att åt
människorna förmedla Merlösningsver
ket och dess frukter, framställer för _ oss
under loppet av ett år, vår gudomlige
Frälsares 1liv. Liksom emellertid Jesu
Kristi verk ej inskränkte sig till en
dast tiden för hans j ordiska liv utan
tog sin början redan efter människor
nas syndafall samt skall fortsätta ända
till tidernas ände, så omfattar kyrko
året en vidare krets än blott ett van
ligt år. Det omfattar början och full
ändningen av Kristi återlösningsverk.
Ky1·koåret blir alltså en räcka av årli
gen återkommande fester, på vilka åter
lösningsverkets viktigaste hemligheter
f1,amställas för de troende och dessa
göras delaktiga av deras nåd och väl
signelser. Genom kyrkoårets heliga fes
ter ,sättas de troende i stånd att visa
Gud ,den honom tillkommande dyrkan
och tillbedj an, vartill de uppmuntras ge
nom betraktandet av hans olika heliga
hemligheter.
Kyrkoåret indelas, liksom det borger
liga året i månader, veckor och dagar,
likväl så att till vart och ett av dessa
avsnitt knytes ett heligt minne eller · en
troshemligh_et. I nästan var och en av

15.
16.
17.
18.
19.
20,
21.
22.
23.
24.
25.
26,
27.
28.
29.
30.
31.

Tisdag. S. D avid fr. Munkatorp.
.&bbot.
Onsdag. B. M. V. de Monte C armelo.
Torsdag. S. Alexius. Bekännare.
Fredag. S . Camillus de Lellis. Bek.
Lördag. S :t Vincentius a Paulo.
Söndag. Sjätte efter pi ngst.
Måndag. S. Praxedis. Jungfru.
Tisdag. S. Maria Magdalena. B ot
gör.
Onsdag. S. Apollinaris. Bisk. Mart.
(S :t Birgittas dödsdag.)
Torsdag. Vigildag till S. Jacobi
fest.
Fredag. S. Jacobus. Apostel.
Lördag. S. Anna. Den h. Jungfruns moder.
Söndag. Sjunde efter pingst.
Måndag. S. Botvid. Martyr.
Tisdag, S. Olov. Konung. Martyr.
Onsdag. S. Abdon och Sennen.
Torsdag, S. Helena av Skövde.
Martyr. Änka. (S :t Ignatius.
Bek.)

de tolv månaderna faller en ( om i cke
flera) apostlafester. Av veckans sju
dagar är Söndagen Herrens dag och vilo
dag och ffras till minne av Kristi upp
ståndelse på veckans första dag. Månda
gen är ägnad åt minnet av de avlidna i
skärselden. På tisdagen ihågkommes
ofta Jesu heliga namn, på onsdagen den
hel. Josef och de heliga skyddsänglarna.
T·orsdagen får prägeln av Altarets he
liga sakrament. Fredagen påminner
Kyrkan sedan urminnes tider de troen
de om Frälsarens lidande och visar Jesu
heliga hj ärta sin ära. Lördagen är den
heliga Jungfruns dag. Varje dag i vec
kan under kyrkoårets lopp är dessutom
ägnad åt minnet av ett eller flera av
Kyrkans stora heliga män och kvinnor.
Därav ha vår almanackas olika namn
sitt ursprung. Vår nuvarande benäin
ning på veckans dagar, söndag, mån
dag o. s. v. leder tyvärr sitt ursprung
från hedniska ,tider. På Kyrkans språk
heter 1söndagen »Herrens dag,, ( dies do
minica) men bibehöllo de första kristna
dock namnet söndag, då j u också Kristus
är för oss en värmande och lysande sol
( söndag av tyska Sonne ) .

