�KATOLSK• TIDSKRIFT_!l.A

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m

N:r 8

Augusti

1924

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL

TANKAR AV DEN HELIGE TOMAS.
Summa Theol. III. Qu. XLV. ART. I-IV.
OM KRISTI FÖRKLARING.
Det var i sin ordning, att Kristus
genom sin förklaring visade den
härlighet, varmed såväl hans egen
som andras uppståndelse senare
skulle klä!las.
Då vår Herre för sina lärjungar
förutsade sin pina, uppmuntrade
han dem också till sin pinas efter
följd. För att någon skall kunna
vandra en väg rakt fram, måste
han nämligen förut hava någon
slags kunskap om var målet är öe
läget. Sålunda kan en bågskytt
omöjligen sikta rätt, om han icke
förut sett det föremål, som han
skall skjuta på. Därför säger ock
så momas (Jo. 14, 5): »Herre, vi
veta icke, vart du går, och huru
kunna vi veta vägen?» Men detta
är i synnerhet nödvändigt, då vä
gen är ibesvärlig och brant, van
dringen mödosam och målet inbju
dande. I kraft av sin pina förvär
vade Kristus icke blott att den själ
som var hans ända från avlelsens

första ögonblick blev genomträngd
av härlighet, ihan uppnådde också
genom densamma sin lekamens
förhärligande, som Lukas säger i
sitt sista kapitel vers 26: »'Måste
icke Kristus lida detta och så ingå
i sin härlighet?» Men till sin här
lighets rike vill han också föra
dem, som följa honom efter på
hans lidandes väg. Sålunda läsa vi
i Apostlagärningarna 14, 21: »Ge
nom många bedrövelser måste vi
ingå i Guds rike.» Och förden
skull var det lämpligt att han vi
sade sina apostlar något av sin
härlighets glans, att de fingo klart
för sig vad den förklaring betyd
de, med vilken han skulle göra de
sina likformiga, som det heter i
Fil. 3, 21: »Han skall förvandla
vår förnedrings kropp.» Därför
skriver också Beda i sin förklaring
9ver Markusevangeliet kap. 77 en
ligt hans egen indelning: »På
grund av huldrikt förutseende blev
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det så ordnat, att de (apostlarna)
fingo mera kraft att bära livets
prövningar genom att en kort
stund få betrakta den fröjd som
alltid varar. »
Hieronyrnus säger: »Må ingen
förmena, att Kristi förklaring
skulle innebära, att han berövades
sin sedvanliga gestalt, sitt sedvan
liga ansikte eller att (han ej längre
hade en verklig· människokropp
utan i stället antagit en andlig el
ler eterisk lekamen. N�j, evange
listen underrättar oss också rnn hur
hans förklaring tillgick med orden:
�Hans ansikte strålade sås·om so
len, och hans kläder voro vita som
:snö.' Här framhålles hans anletes
glans och hans kläders lysande vit
het. Varav man ser, att Herrens
lekamens väsende ingalunda blev
fjärmat på Förklaringsberget utan
att det blott :blev förvandlat genom
hans härlighet.»
Den härJig,het som Kristus ikläd
·de sig vid sin förklaring var till
:sitt väsende densamma som den,
vari de saHga skola stråla efter
uppståndelsen, endast i sättet att
framträda skilde den !Sig från den
na. Ty den glans, som utmärker
deras1 kvoppa:r, som uppstått till ·li
vets uppståndelse, är liksom ett
återsken av deras själs förklarad()
tillstånd, som Augustinus skriver
i ,sitt brev till :bioscurus. På lik
nande sätt är Kristi lekamens här
lighet vid !hans förklaring ,liksom
en utstrålning ur hans gudomliga
1rntur, ,som Damascenus säger, och
ur hans själs ljusflöden. Ty att
Kristi själs härlighet icke redan
från det första ögonblicklc)t av hans
tillvaro återstrålade med all sin
glans i hans kroppsliiga 1gestalt har
kunnat ske endast till följd av en
gudomlig undantagsanordning, på
det att han i· en vanlig ibräcklig
människokropp skulle kunna full
borda vår återlösnings hemlighe
ter. Men härigenom blev ingalun
da fönnågan att efter önskan låta
själens härlighetssken stråla ut
genom kroppen Kristus fråntagen.
Vid sin förklaring lät han sålunda
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detta ske, om också på annat sätt
än i den förklarade uppståndelse
kroppen. Ty över denna faller hä:r
ligheten från! själen som en stadig
varande egenskap, vilken kroppen
ibesitter.. Och därför är det inga
lunda något underverk utan endast
helt naturligt, att de saligas krop
par 'efter uppståndelsen lysa som
solen. Men över Kristi lekamen
föll i förklaringens ögonblick här
ligheten från hans gudomliga na
tur och hans själ icke som en sta
dig-varande egenskap som hans
kropp antog utan som ett snart
övergående tillstånd, liksom då
luften upplyses av solens strålar.
Och fördenskull var den glans, som
då strålade fram ur Kristi kropp
av underbar beskaffenhet liksom
. hans förmåga att vandra på havets
vågor.
Kristus ville bli förklarad, för
att han skulle kunna uppenbara
sin härlighet för människorna och
uppmuntra dem att åtrå densam
ma, 1som förut ihar frrurnhållits.
Men till den eviga frälsningens
härHghet föras genom Kristus icke
blott de människor, som skulle
komma efter honom i tiden utan
också de som gått bort före ho
nom. Då han var på väg till sitt
lidande ropade fördenskull både de
skaror som gingo före .honom och
de som följde efter Hosanna
(Hjälp), som vi kunna ,se av Matt.
21, liksom om de bådo honom om
frälsning. Och därför var det väl
ordnat sålunda att här vittnen när
voro :både som representanter för
de g'ångna släkterna nämligen Mo
ses och Elias och för de komman
de nämligen Petrus och Jakobus
och Johannes, för att även detta
ord skulle stå i tvenne eller trenne
vittnens mun.
Guds barns adoption sker genom
att !bilden i viss mån göres lik Guds
enfödde Sons. Men detta sker på
två olika sätt. För det första ge1iom denna jordevandrings nåde
skänk, som kunde kallas ett ofull
ständigt likagörande, för det andra
genom det himmelska fädernes-
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landets härligihet, som skall varda
ett fullständigt likagörande. Som
det heter i 1 Jo. 3, 2: »Nu äro vi
Guds barn, och det är ännu icke
uppenbart, vad vi skola vara. Vi
veta, att när han uppenbaras, sko
la vi vara honom lika; ty vi skola
se honom, såsnm han är.» Men då
det är genom dqpet, som vi få del
av Guds nåd, och den tillkommande
världens härlighet är oss förebil-

dad i Kristi förklaring, ,så måste
det anses vara mycket lämpligt,
att Kristi företräde som Guds en
de sanne Son såväl vid hans d.op
som vid hans förklaring blev be
kräftat gsenom Faderns vittnes
börd. Ty han är den som allena.
kan pejla djupet av denna gudom
Hga födelse tillika med Sonen och
·den Helige Ande.

PREDIKAN PÅ KRISTI LEKAMENSFEST 1\924
AV BISKOP JOHANNES ERIK MÖLLER.

Vi äro och vi vilja vara
din egendom.
Älskade i Herran! I dag firar
den katolska Kyrkan Kristi Leka
mens fest, den högtid som är präig
lad av tacksam glädje odh heligt
jubel över altarets högt heliga Sa
krament. Enligt Kyrkans lära är
ju efter prästens förvandlingsord
Jesus Kristus verkligen och väsent
ligen närvarande under hostians
:brödgestalt. Denna för de kristna
så dyrbara tro stöder si,g både på
Jesu ord, då han utlovade ooh in
stiftade den heliga nattvarden, på
den heliige Paulus' vittensbörd sär
skilt i första Korintiei,brevet, på en
mängd oantastbara uttalanden av
kyrkofäder och lärare från den för
sta kristna tiden och på alla år
hundradens enstämmig·a tradition.
Ja, på våra altaren är Herren Kri
stus själv närvarande som Gud
och människa, som det nya förbun
dets ständiga offer, som själens nä
ring, som människobarnens bäste
vän och tröstare på detta jordelivs
pilgrimsvandring. Denna Frälsa
rens verkliga närvaro i den heliga
eukaristin utgör Kyrkans förnäm
sta sakrament. Jesus i våra taber
nakel är den katolska kristenhetens
största skatt och kostbaraste kle
nod, medelpunkten för hela hennes
gudstjänst, den kyrkliga trons,

förtröstans, kärlekens och enhe
tens väktare, - det ständiga före
målet för hennes jubel. Det är Je
su närvaro i våra kyrkor som gör
dem så inbjudande och hemlika,
ett stycke himmel redan på denna
jorden. Också för den enskilda
själen är det en aldrig sinande
kraft- och glädjekälla att i kyrkan
få hava sin Gud och sitt allt.
Här utgjuter Kristus ,sin gudom
liga kärleks rikedomar över männi
skorna. »Huru ljuvliga äro ioke
dina boningar, o härskarornas.
Herre.»
Därför gläder sig Kyrkan· så
mycket över altarets heliga Sakra
ment ooh hyllar det med så djup
vördnad. Det är för sin Gud i ta
bernaklet som hon har uppby,ggi;
sina härliga katedraler och utsmyc
kat dem med all konstens rike,
dom, :honom gälla prästernas och
altartjänarnas hedersbetygelser,
de kyrkliga kläderna och ceremo
nierna, rökelsen och blommorna,
till hans ära brinna ljusen, klinga
sångerna, för honom brinna våra
hjärtan. Och vilken gripande of
fergärd av tacksamhet och kärlek
nedlägga icke Kyrkans fromma
själar ständigt inför tabernaklet,
icke blott i oräkneliga kommunio
ner och heliga offer, utan också, i
andaktsfyllda böner, i djup tillbed-
jan, vari tusende fro�ma själar
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dag eftei· dag och natt efter natt
ligga på knä framför tabernaklet.
Vilka heroiska beslut fattades
icke redan gång på gång i Guds
Kyl'ka på detta heliga rum !
Men i dag kan Kristus fira sina
skönaste triumfer i den katolska
världen.
I sin glädje över att besitta en
sådan klenod som altarets sakra
ment, i sin iver att se detsamma
hyllat av hela världen, i sin moder
liga längtan att beskära :hela ska
pelsen välsignelsen av Jesu närhet
finner Kyrkan i dag sina- tempel
alltför små -0oh trånga. l festliga
processioner bär hon därför Frä,1saren ut i det fria och för honom
i triumf genom vårliga fält och
rikt smyckade gator. Blott den
som har sett dylika processioner i
rent katolska trakter med deras
j'll!bel, deras, skönhetspmkt och
djupa stilla andakt, kan g öra sig
någon föreställning om vad Fräl
saren betyder för sin Kyrka, om
den hänförda hyllning, som han
får mottaga av henne.
Käre åhör?Jre ! En gång dvaldes
Frälsaren i hundratals tabernakel
också i vårt land, som den älskade
och älskande Konungen mitt ibland
sitt folk. Väl hava dessa hans tro
ner störtats, men Frälsarens kär
lek· är oföränderligen densamma.
Alltjämt . sträcker han längtande
och välsignai1de ut sina händer ef�
ter sitt.folk. Och även hos oss fin
nes nu en liten skara trogna, som
kämi.er ·ooh älskar honom i Sakra
mentet. 0, må vi i dag genom dju
pet av vår andakt söka ersätta
ringheten i vårt antal. Låtom oss
jubla med mun och hjärta:
Sioh, upp att Frälsa:rn prisa, att
diri herde kärlek visa
Uti helga sångers ljud. Fast hon
är för svag din tunga,
Sjung det 'bästa du kan sjunga;
Aldrig nog du prisar Gud.
Men för oss Skandinaviens ka
toliker är denna söndag dessutom
en särskild. nåde- och högtidsdäg,

den dag då vi högtidligen vilja in
vigaoss åt Jesu Eukaristiska Hjär
ta. Under de sista århundradena
har ur andakten till altarets allra
heligaste Sakrament framvuxit en
särskild andakt till Jesu Hjärta d.
v. s. till vår gudomlige Frälsares
.Jesu Kristi kärlek, vilken har sitt
säte och sin sinnebild i hans hjär
ta. Denna andakt har blivit en
världserövrande andakt. Nu fin
nas millioner själar i den katolska
kristenheten, som hava invigt sig
åt Jesu Hjärta och som särskilt un
der juni, Jesu Hjärtas månad, och
de första fredagarna i varje må
nad liksom en utvald hedersvakt
genom fromma övningar och so
nande tillbedjan visa Jesu Hjärta
tillbedjan och kärlek, och söka gö
ra detsamma glädje. Härliga ting
har denna andakt skap::J,t och de ri
kaste välsiignelser följa densamma
överallt. Därför ha under de sista:
åren icke blott tusentals katolska
familjer, institut och föreningar
över hela världen genom en hög
tidlig akt invigt sig själva åt Jesu
Hjärta och ställt sig under dess be
skydd. Nej också hela länder hava
handlat sålunda och liksom utvalt
Frälsaren till siri konung, till ri
kets högste laggivare och beskyd
dare. Sålunda har det skett i Spa
nien, där konungen själv omgiven
av alla sitt rikes stånd företog
denna invigningsakt. Och sålunda
har det skett i flera andra stater.
Och till minne av denna invi,gning;
till ett vittnesbörd om att landet
tillhör Kristus och vill följa hans
bud restes t. ex. i Spanien och Co
lumbia härliga Kristusstatyer. �
Besjälade av en varm önsk::J,n att
också få del av denna invignings
välsignelser hava Skandinaviens
katolska överherdar nyligen beslu
tat att .högtidligen helga sig själva
och sina vi]mriat och länder åt Jesu
Hjärta och att sluta ett välsignat
försvarsfö1ibund med detta gudom
liga hjärta, som- är idel kärlek och
föribarmande. Och till gemensam
dag för denna ihögtidl1ga bekän�
nelse till Jesus Kristus korades
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Kristi Lekamens söndag. I detta
ögonblick äro sålunda alla katoli
ker både i Dammark och Norge,
i Sverige och Finland och på Is
land färdiga att tillsammans med
oss böja knä för Frälsaren, att för
ena sina röster med hela den ka
tolska världens för att utvälja Je
sus till konung över sina hjärtan,
sina hem och sina a11betsfält och
sålunda ställa sig under hans sär
skilda beskydd.
Andäktiga åhörare! Tillhöra vi
icke alla helt och hållet vår Guds
och Frälsares hjärta? Vem kan
älska oss mera än han? Vem ha1�
heligare rätt att besitta oss? Vem
är älskvärdare och på samma gång
mäktigare än han? Vem vill hjäl
pa oss mera och vem kan varmare
åstunda att leda och välsig11a oss?
Det gives ingen frälsning varken
för de enskilda eller för folken
utom i Jesus Kristus och hans kär
lek. Trängta icke tusende hjärtan
också i våra länder efter sann
frid? Där Kristus härskar som
konung, där är frid och frälsning
och välsignelse för både tid och
evighet. Jesu Hjärta har ju själv
sagt: Jag vill icke sätta något mått
eller några gränser föi, mina nåde
gåvor mot dem ,som söka dem i
mitt hjärta.
Av dagens högtidliga invigning
till Jesu Hjärta lovar jag mig
mycket, om vi företaga densamma
med heligt allvar och sedan verk..:
ligen hålla den trohetsed som vi
hava svurit Mästaren.
Fördenskull inbjuder jag eder,
mina älskade, att efter processio
nens hyllning till Jesus knäböjahär
i kyrlmn och säga Jesus, att vi vilja
tro på honom, förtrösta på. honom
och älska honom. Viår invig11ings
bön skall samtidigt vara en tack
samhetens och glädjens jubelsång
till Jesus, en högtidlig· bekännelse
till honom och hans grundsatser,
en för hela livet gällande trohets
ed till honom, en innerlig bön om
välsignelse och skydd för oss, för
vår Kyrka, för våra landsmän och
för hela vårt land.
1

Kommen! Låtom oss sluta ett
förbund med Jesus vår Gud i sa
kramentet, liksom Israel fordom
slöt ett förbund med Herren: Du
vår konung, vi ditt folk nu och för
evigt. Högtidligen vilja vi ställa
oss i Jesu led och bekänna honom.
Gentemot det gamla förkastelsero
pet: »Bort med honom! Korsfäst
honom», vilja vi sätta vårt losens
ord: »Må Jesus leva som konung
över våra.hjärtan, våra hem, våra
fäders land.» Medan otron alltmera
tager överhand också här i landet
och många som kalla sig kristna
icke längre vilja :böja sig för Kri
sti lära, vilj,a vi trofast utropa
med Toma,s och med Petrus: Min
Herre och min Gud! Herre, till
vem skulle vi gå? Du har det evi
ga livets ord.
Vi vilja taclui Jesus för vår tros
lycka, för att han i sitt sakrament
har älskat oss intill det yttersta.
Vi vilja sona för så många· synder
och brott,.så mycken otack och lik
giltig·het. »Skona o Herre, skona
ditt folk.» Med Josue vilja vi lova:
»Jag och mitt hus vilja tjäna Her
ren.» På dina grundsatser och
dygder vilja vi bygga vårt liv och
vår lycka. Du är den klippa på
vilken vi vandra, den tillförsikt
med vilken vi skiljas hädan. Vi
vilja bedja Jesus att han ville dra
ga oss till sitt hjärta, att han .ville
utsträcka sina händer och välsigna
oss, välsigna våra hem, vår Kyr
ka, våra i· tron skilda bröder, de
sjuka, de tvivlande, de vilsefaran
de, de sökande. »För dem till dig
och till friden. Herre, bliv när oss
med din välsignelse, var hos· oss på
morgonen och bliv alltjämt när oss
medan aftonen skymmer. Vi äro
och vilja vara din egendom. »1Tro-·
gen vill din kristenskara Dig o Je.;.
su hjärta vara.»
Men det är livet som aV'gör allt.
Låtom oss därför i alla livets skif
ten förbliva Jesu egendom och
briiiga vår Gud i tabernaklet de
blomsterkransar som aldrig viss..:
na ---:- kärlekens offerg;irningar.
Amen.
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KATOLSK KYRKOSKATT

VÄNDIOHET.

I »Fasteherdabrev för år 1924
till församlingarna i Sverige» in
skäirper Hans Högvördighet Bis
kopen på det mest inträngande
sätt för vikariatets troende vik
ten av att ekonomiskt sörja för
Kyrkans behov. Det är icke ett
kallt appellerande till blott och
bart en princip., som utmärker
Biskopens tal i denna sak det är ej heller ett katego
riskt »du skall», som bildar grund
valen för !hans ingående utredning
av denna fråga. I de mest faderli
ga ord vädjar han till de svenska
katolikernas offervillighet, på det
kärleksfullaste och uppriktigaste
sätt klarlägger han för dem situa
tionens allvar. »Runt omkring mig
ser jag endast en mängd trängan
d e behov för vårt arbete, vilka er
fordra rikliga hjälpmedel, men in
genstädes finner jag några möj
ligheter att anskaffa dessa. Jag
ser på flera platser här i vikariatet
kyrkor och kyrkliga inrättningar,
vilka synas mig fullkomligt ovär
diga vår vördnadsbjudande Världs
kyrka. Jag ser våra små skolor,
som merendels måste nöja sig med
det allra nödvändigaste, våra upp
fostringsanstalter, som äro allde
les otillräckliga för våra barm, be
hov, vilka måste växa upp i för
skingringen, fjärran från katolsk
kyrka och skola utan varje guds
tjänst, utan minsta religionsun
dervisning, då våm små anstalter
icke hava råd att mottaga dem.
Jag ser de många över,givna söner
na ooh döttrarna av vår heliga
Kyrka, som leva k'ringströdda
överallt i vårt vidsträckta land
utai1 präst, utan gudstjänst, utan
sakrament och som till och med i
dödsstunden måste undvara religi
onens tröst» - så vittnar vår Bi
skop med ,sorg i hjärtat. Och då
han träffande talar om den katol
,ska Kyrkans armod och nödläge i

EN NÖD-

vårt fosterland, vet han förvisso,
att han kan räkna på odelat in
stämmande av alla dem, som
grundligt blivit insatta i vår Kyr
kas nuvanvnde ekonomiska ställ
ning här i Sverige. Det är med ut
gångspunkt från denna ofrånkom
liga, bistra verklighet Hans Hög
vördighet vädjar till stegrad offer
vilja från de svenska katolikernas
sida och anropar dem om hjälp till
vår Kyrkas präster, fattiga, barn
och skolor i vårt land.
Det är en känd sak, att offervil
jan ,bland Sveriges katoliker un
der de gångna åren tagit sig både
storartade och rörande uttryck.
Givmildhet har icke fattats oss.
På flera håll hava avsevärda pen
ningoffer bringats till olika ända
mål, och många hava - vilket icke
är mindre värdefullt - utan tanke
på erkännande i stor utsträckning
offrat tid och krafter i missionens
tjänst. Säkerligen är det tack v-are
vetskapen härom, som Hans Hög
vördighet Biskopen hyser stark
förvif)sning om att den gjorda ap
pelle1i skall få omedelbart ooh för
stående gensvar.
Då katolsk kyrkoskatt i Sverige
härovan betecknats som en nöd
vändighet, äro orsakerna därtill
flera. Nya, trängande behov hava
uppstått, som under den närmaste
tiden måste tillgodoses, för att vår
Ky11ka skall kunna vinna nödig·
staibilisering i vårt land, församlin
garnas fattigvård måste lanmäs
sigt ordnas för att kunna bliva nå
g1orlunda effektiv, skolväsendet
kräver
ytterligare utvidgning
(bland annat synes upprättandet
av ett skolhem för södra Sve1rige
vara starkt av behovet påkallat) ,
kyrkobyggnadernas,
prästbostä
dernas ·och andra fastigheters un
derhåll fordrar avsevärda pen
ningtillskott - för att nu anföra
blott några exempel. Det är att
1p
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beakta, att förhållandena under
världskriget och under den när
mast därpå följande tiden ej med
gåvo, att fö11bättringsa11beten vid
togos, huru nödvändiga i o, ch för
sig dessa än kunde vara. Erkän
nes det villigt, att storartad offer
vilja är · tillfinnandes ibland oss,
kan det likväl icke förnekas, att
denna icke är så allmän som önsk
ligt vore. . Emellertid är det påtag
ligt, att situationen nu ovillkorli
gen kräver ett gem,ensanit bisprin
gande, och bästa sättet härför har
efter moget övervägande synts va
ra, att varje katolsk inkomsttaga
re underkastar •sig plikten att i
form av kyrkoskatt lämna ett år
ligt penningbidrag till Ky11kan ef
ter måttet av sin ekonomiska bär
kraft. Det är det sanifällda off
n:i.ndet, som denna kyrkoskatt av
ser, och vad som ytterligare moti
verar dess nödvändigihet är, att
det för Vikariatet, som förhållan
dena nu äro, är angeläget att kun
na år efter år räkna med någor1unda fixerade, regelbundet infly
tande bidrag.
Utan tvivel hade det varit lyck
ligaTe, om kyrkoskattens ide långt
före detta trängt igenom hos oss.
Särskilt gynnsamma förhållanden
medverkade emellertid till att den
svenska missionen tidigare hade
ait räikna med helt andra resurser
än nu. Det mest anmärkningsvär
da i detta sammanhang synes mig
vara, icke att förslag om införan
de av kyrkoskatt nu blivit aktuellt,
utan snarare det fö1ihållandet, att
sådan icke långt förut behövt kom-·
ma till stånd; Då man emellertid
betänker, att exempelvis i Ameri
ka och Frankrike plikten att eko
nomiskt sörja för Kyrkans behov
fått en plats som sjätte kyrkobud ·
i alla · katekeser oc:h att i ett land
som Danmark den bestämmelsen
gäller: »Varje vuxen katolik, som
icke är alldeles obemedlad, har den
stränga v likten att giva ett pas
sande årligt bidrag till sin försam
ling», kommer det säkerligen icke

att på något håll röi1a allvarlig
motsägelse, att tiden är inne ock
så för oss att få denna vitala an
•gelägenhet systematiskt ordnad.
Väl kan det förefalla en och annan,
att ordet skatt i detta samman
hang har en hård klang1 - måhän
da hade man hellre föredragit en
'annan benämning. Men därom kan
förvisso blott en mening råda, att
huvudsa,ken är, att vi veta, att de
offer, som bringas, komma Sverige
och katolska Kyrkan där, dess.
präster, tempel, skolor och välgö
renhetsinrättningar till godo, till
välsignelse både för den nu levan
de generationen och för dem, som
komma efter oss.
Det tillkommer församlingarna
att genom sina rep1;esentanter i
ky11koråden fatta beslut i denna
sak. (Medan detta skrives, har
underrättelse ingått, att kyrkorå
den i Götebor,g och Malmö uttalat
sig för införande av kyrkoskatt.)
Med största förtroende kunna vi
lämna denna fråga till dessa folk
valda förtroendemäns slutliga av
görande, väl vetande, att bland
dem icke saknas personer, som av
gammalt ,stå i intim kontakt med
dem, de hava till uppgift att repre
sentera, och som ägnat denna frå
ga ett lika intresserat som ingåen
de studium. . Det finnes välgrundad
anledning att tro, att kyrkoråden,
då de framdeles skola gå att ut
forma de närmare bestämmelserna
för denna kyrkoskatt och dess upp
tagande, komma att göra det med
den urskillning och den trohet mot
katolsk anda, som edordras för
att från börj·an förläna popularitet
åt detta nya företag. För övrigt
är det icke ui1derkastat något tvi
vel, att vad övriga icke statsun
derstödda religiösa samfund här i
landet mäkta, det mäkta vi med
glädje gentemot vår Kyrka. Sä
kerligen skall underrättelsen om
hur ringa i själva verket det offer
är, som här ifrågasättes, väcka
överraskning.
E d v i n S a n d q v i s t.
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OM DE NORDISKE · VIKARIATERS INDVI
ELSE TIL JESU EUKARI STISKE HJ E R T E.
Vi takker vore kirkelige Foresat
te, fordi de ved de nordiske Vika
riaters Indvielse til Jesu eukaris
tiske Hjerte har givet os Lejlighed
til en Hyldest, der skulde vrere Ud
tryk for vor Krerlighed og Hengi
venhed til det guddomlige Hjerte,
der slaar for os i Altrets Sakra
mente. Denne Indvielse er ligesom
et helligt Baand, der blev slynget
om Danmarks, Norges og Sverrigs,
Islands og Finlands Katholikker.
Da vi den 22. Juni knrelede foran
det udstillde Srukramente og frem
sagde Indvielsesbiannen, fplte vi
alle, at det var mere end et 0je
bliks Hiajtidelighed. Ikke som om
denne Indvielse medfiarte nye
Pligter eller paalagde os srerlige
Andagtsiavelser; men den uddyber
vor Kristendomsupfattelse, den pe
ger hen paa det, der er Midtpunk
tet for vor Tro, og viser os paa en
ligesaa gribende som praktisk
Maade, i hvilket Forhold vi biar
staa til vor guddomelige Frelser.
Vi ·skal ikke vrere mindre end Her
rens Disciple, ligesom de, der fulg
te lham i Palrestina, kun med den
Forskel, at det, der drager os, er
hans eukaristiske Hjerte, den Krer
lighed, der brrender for os i Al
trets Sakramente.
Herren var elsket af ,sine Discip
le. De havde lrert hans gode Hjerte
at kende. Det blev for dem den
Guddomssol, som de saa ind i med
Undren og Skrelven, men af hvis
Lys og Varme de levede. Det var
deres stiarste Lykke at vrere hos
ham. Men Discipelforholdet stille
de ogsaa Krav til dem. · Ganske
vist forlangte Mesteren i1kke af
dem alle, at de skulde forlade deres
Familie og srelge alt, hvad de eje
de, for att vrere hans Apostle; Hia
vedsmanden af Kafarnaum, den
kongelige Tjener, der troede paa
ham med sit ganske Hus, Josef af
Arimathrea, Nikodemus, Lazarus

var hans Venner og Tilhrengere
uden at bryde med deres Sam
fundsstilling og deres borgerlige
Syssel. Det, som Jesus forlangte
af sine Disciple - »Lrerlinge» var, at de skulde gaa i hans Skole
og lrere baade af hans Ord og hans
Eksempel at gaa den· snrevre Vej ,
der fdrer til Livet. Efter at de
havde, hiart af hans Mund: »Vmr
frimodig, min Sian, min Datter,
dine Synder er dig fcirladte», gik
de hen, med Fred i Hjertet, og
syndede ikke mere. De indrett�de
deres Livsfprelse efter hans
Grundsretninger og kappedes om
at gpre ham Glrede. Og han saa
paa deres gode Vilje og bar over
med deres Svaghed. Hans Hjerte
med sin dybe, ufattelige Krerlig
hed var DLscipelskarens Frelles
midtpunkt, Kilden til al Glrede,
Lyst og Kraft i Herrens Tjeneste.
Siden er Discipelskaren blevet
til »Kirken» . Hele Verden er ble
vet et eneste Palrestina, et »ihelligt
Land» med utallige Steder, der ik
ke er mindre dyrebare end Jiade
landets Bethlehem, Nazareth, Je
rusalem og Byerne ved Genesareths
Sia. Og Mesteren er blevet til den
»eukaristiske Jesus». Men hans
Hjerte slaar lige saa varmt i Ta
bernaklet, som det slog i de korte
33 Aar under hans Jordeliv. Med
den samme Krerlig1hed som den
gang vandrer han nu gennem Ti
derne og Landene og giar vel. I de
hellige Sakramenter lregger han
sin Haand" paa enhver af os for at
helbrede os. Det er ikke lrenger
blot · Mirakler paa Le gemet, men
de Undergerninger, som vi trreng
er mest til, og som han selv helst
vil giare, Opvrekkelse fra Syndens
Diad, Helbredelse af, Sjrelens Syg
dom og Svaghed.
Og vi er kaldede til at vrere hans
»eukaristiske Disciple». Vi skal
opfylde de samme Krav, han stil-
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lede til sin f$iSrste Discipelkreds.
Vi beh$iSver ikke at skrere de j ordiske Baand over, der knytter os til
Fiamilie og til Samfundet, men
strerkere end alle disse Baand skal
det hellige Baand vrere, der knyt
ter os til vor gudd·omm'elige Mes
ter. Discipelforltoldet til håm skal
beherske hele vort Liv. At omdanne os efter hans Eksempel, at in
drette vort Liv efter hans Lrere,
at vinde hans Tilfredshed og Krer
lighed er Kristi Discipels Livsop
gave. Det fprste ufravigelige Kra_v
er Kampen mod Synden. Verdens
Lyst og Blpdagtighed er uforene
lig med at vrere Kristi, den kors
fa,stedes, Discipel. Men ud over
dette kalder Kristus sine Lrerl1.nge
til stadig hpjere Maal og Opgaver.
D e skal vrere fuldkomne, som de
res Fader i Himlen er fuldkommen.
De skal if$iSre sig Kristus, og blive
eet med ham i Ligedarinelse med
hans Eksempel, krerlighedsfuld
· Hengivelse og sakramental Fore
ning. En Discipels Liv er ligesom
en Planets Bane omkring Solen.
Solen er Jesu Hjerte i Altrets Sa
kramente. Jo mere Di,sciplen gi
ver si,g Guds Na:ade i Vold, des me
re drages han ind mod Krerligihe
dens Sol. Denne Gudsnrerhed, det
personlige Discipelforholds Inder
lighed, er aufhrengig af yor ydre
Stilling i Guds Rige. I saa Hense
ende er der ingen Standsforrettig
heder. Petrus .stod hpjest i Em- .
bedsrang, men Yndlingsdisciplen
var alligevel ikke ham, men Johannes. Det, der bringer os Jesu
Hjerte nrermest er - nrest efter
Guds frie Naadevalg - det rene,
ydmygede Barnesind og Korset :Li
delse og Fornedrelse, baaret i hans
Fodspor. Naar vi gpr Jesu hellig
ste Hjerte i Sakramentet til vort
Livs Midtpunkt, behpver vi ikke
at misunde Herrens fprste Disciple
deres Lykke. I dette Sakramente
har han mangfoldiggjort sin Krer
ligilied med os.
At blive Jesu Discipel, er det .
ene npdvendige, at udmrerke sig
i dette Discipelforhold er den

bedste Del, vi kam vrelge. I
vor Tid turde Krerligheden til
vor Mester finde en srerlig
Grund til at gpre Alvor af Disci
pelforholdet. Der er saa mange,
der har vendt Frelseren Ryggen.
De siger, som Jpderne : Hans Ord
er ha:arde ; hvem kan hpre dem ?
Og de g·aar ikke mere med ham.
Ligesom dengang spprger J,esus i
Dag : Vil ogsaa I gaa ? Da skal
vort Svar vrere Petri smukke Ord :
»Herre, til hvem skal vi · gaa ? Du
har det evige Livs Ord, og vi har
erkendt, at du er Kristus, den le
vende Guds S$iSn.» Jo mere hans
KrerHghed bliver ringeagtet, j o
flere der forlader ham, des fastere
vil vi sl utte os til ham - - - som
de fa:a, der stod under Korset, me
dens d e andre var flygtet eller lhav
de vendt si,g imod ham.
De nordiske Rigers Katholikker
har endnu en srerlig Grund til at
vrere Jesu eukaristiske Disciple,
og det er vel derfor, Indvielsen til
Jesu Hjerte i Altrets Sakramente
netop er blevet företaget i de fem
nordiske Vikariater. Intet Sted er
d·et eukaristiske Ba:and blevet spn
derrevet saa grundligt ved Refor
mationen som i de nordiske Lande.
Dette Baand sl{;al knyttes igen. Je
sus i Sakramentet giver ikke Af
kald paa de nordi\<\ke Riger. End
nu lever i hans Hjerte det 0nske,
han udtalde med de Ord : »Jeg har
ogsaa andre Faar, som ikke er af .
denne Sti, ogsaa dem bpr det mig
at fpre hid, og de ,skal hpre min
Rpst, og der skal blive een Hjord
og een Hyrde.» Vi faa skandirra
vjske Katholiker er Grundstokken
til den eukaristiske Discipelskare,
som Herren i,gen vil danne sig af
Nordens Folk. Vi skal, fremfor alt
ved vor Bpn og vort Eksempel, ar
bejde paa, at dette vor Frelsers
Hje:i;tenspnske gaar i Opfyldelse.
Maatte Jesu Hjerte i Altrets Sa
kramente atter blive de nordiske
Landes Sol og sprede Lys og Var
me, Sandhed og Naade i hvert
Hjem og hvert .Hjerte.
A. M e n z i n g e r S. J.
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PÅ VALLFÄRD TILL HARALDSTED.
På aftonen den ·27 juni avreste
en liten skam svenska katoliker
från Stockholm till Köpenhamn.
Vi voro av danska Maria-'kongre
gationema inbjudna att deltaga i
v,allfärden till Haraldsted, till den
plats där d en helige hertig Knud
Lavard stupade, samt att därefter
leva en veckas katolskt liv i Dan
marks huvudstad.
Redan på Hovedbangården i Kö
penhamn mottogos vi övermåttan
hjärtligt av danska katoliker med
Pater J. Ifoch i spetsen, vilken häl
sade oss välkomna med blommor i
. de svenska färgerna.
Söndagen den 29 juni, voro vi
alla församlade i den katolska kyr
kan i Ringsted. Efter mässan
och kommunioneil ordnade sig pil
grimståget. I dubbla led, med kru
cifixet buret högt i spetsen, skredo
vi högtidligt fram över Ringsteds
gator ut ,emot den landsväg som
går till Haraldsted. Under böner,
litanior och hymner fortsatte tå-'
get, till dess det hunnit till det sto
ra krucifixet, som står vid vägen
nära egendomen Lille Svenstrup.
Där dröjde vi en stund i andakt.
Så gingo vi vidare mellan bördiga
fält, över vilka en mild vind, mät
tad med vällukter från blommor
och grönska, svepte fram. Vi nal
kades alltmer vårt mål, och Ha
raldsteds skog skymtade allt när
mare. Vi tågade slutligen ut till
ruinen efter den gamla kyrkai:n. Ett
alta1�e var där upprest med en bal:.
da!kin över. Mässan lästes där un
der djup stillhet.
Efter en stunds rekreation er
bjöds 1oss i år en gfad överrask
ning, i det dainska katoliker på en
öppen plats i skogen, uppf9rde ett
medeltida
skådespel:
»Hertig
Knuds död», som livligt och dra
matiskt för oss åter upprullade da
gens minne. Vi fing·o se den from
me och tappre hertigen och några
av hans vänner och avundsmän i
medeltida dräkter. Det med liv och

fart spelade stycket verkade på oss
djupt gripande, då vi sågo pet upp
föras på den plats, där hertig Knud
Lavard fallit för mördarehand.
Däre'fter gingo vi åter tillbaka
till kyrkoruinen. Danmarks bi
skop, Mgr Brems, som själv åsett
skådespelet, påminde oss i ett tal
om dagens betydelse. »Ännu i
dag», sade han, »kan Danmariks
katolska kyrka fostra helgon, lika
de gamla i kraft och fromhet. Vi
må besinna, rutt vårt andliga arv
förpHktar. Men det kommer ej an
på de stora orden och de stolta
gesterna, utan på att var och .en i
ödmjukhet och trohet gör sin plikt
i den ställning, där Gud har satt
honom. » Slutligen · gav biskopen
oss sin välsignelse.
Efter återkomste1i till Köpen
hamn fingo vi se flera a,v de katol
ska institutionerna. Glanspunkten ·
under dessa dagar var vår upp
vaJdning hos :biskop Brems. Ingen
av oss kommer säkerligen att glöm
ma den faderliga godhet, med vil
ken han tog emot oss .och intresset,
han visade för oss och Sverige.
Intrycken samlades som i en
brännpunkt under den fest, som
våra danska värdar gåvo för oss
på Vesterhus; Känslan av katolisk
skandinavisk samhörighet tog sig
då starka och spontana uttryck.
Bland' de många hjärtliga talen
minnas vi med särskild glädje pa
ter Menzingers, vilket utgående
från liknel�en om den av ökensan
den förntörda trädg-ården, andades
djup förståelse för och medkänsla
med Sveriges religiösa nödläge.
Bland oss svenska pilgrimer
fanns det säkert endast en önskan :
att vi snart måtte få återgälda vå
ra danska värdar deras gästfrihet
och att de band av katolsk..:skandi
navisk vänskap, som nu knutits,
måtte bliva allt fastare till ömsesi
digt stöd för oss i vår hårda strid.
B e r t i l B o d s t r ö m.
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PASSIONSSPELET I HARALDSTED.
Vid d1en årliga vallfärden till
Haraldsted uppfördes i år för för
sta gången en del av ett gammalt
helgonspel »Ludus de Sancto Canu
to Duce» av några katoliker från
Köpenhamn under historikern
Knud Ifonniks ledning. Detta gam
la drama blev i mitten av. förra år
hundradet funnet och utgivet av

Skådebanan hade vi inrättat på
samma sätt som medeltidens tea
terarrangörer, så att de olika scen
rummen voro anbragta vid sidan
om varandra. Vri. hade varken ri
då eller kulisser, och scenförän
dringarna åstadkommos därige
nom, att de uppträdande gingo
från en plats på skådebanan till

De 1nedve1,kande i vassionsspelet.

Birket
universitetsbibliortekarie
Schmidt. Efter ·an sannolikhet
uppfördes det under senmedeltiden
på den helige Knud Hertugs fest
dagar den 7 januari och den 25
juni, ja, kanske ännu oftare. Pro
logen börjar nämligen sålunda :
»Jeg raaJber ov,er eder i denne Rpst
(plats) baade Sommer og Vinter,
Vaar og· Hpst. » Scenen har antin
gen varit på det stora torget i
Ringsted eller - vilket kanske är
troligare _:_ i Haraldsted icke
långt från den plats, där det blev
uppfört söndagen den 29 juni det
ta år, och antagligen spelades det
också då i förbindelse med vall
färderna.

en annan. Vad de olika platserna
skulle föreställa framgick med
största tydlighet av upphängda
plakat, på vilka lästes Roskilde, Ha
raldsted, Balstorp, ooh spelets för
fattare hade själv sörjt för, att
man av replikerna fick klart för
sig vem de uppträdande skulle fö
reställa. Det gamla språket hade
vi :bibehållit för att framhålla, att
vårt uppförande av stycket är en
omedelbar fortsättning av de me
deltida föreställningarna. Av sam
ma anledning, men också för att vi
sa att man här står inför en reli
giös handling och icke ett teater
stycke, började och slutade stycket
med ·en procession, vari utom de
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medspelande också några pilgri- . Hertig Knud skall dö, varefter de
mer deltogo.
,gömma sig bland buskarna. Nu '
Men tyst ! Nu är det åter den 29
kallar Magnus på Tyrne Hette
juni 1924. Och vi sitta alla i Ha
(som sitter i Roskilde och dricker
raldsted och se på Sankt Knuds
och spelar med härolden) och ibe
Festspel.
faHer honom att hämta Knud Her
Från skogens inre höras basuner
tig. Tyrne går till Balstrup och
och sång av mansröster och fram
kallar på Knud, förstesvennen ber
mellan träden i scenens ibakgrund
denne medtaga antingen svärd el
kommer festtåget långsamt och
ler sven, men hans husbonde vill
värdigt som en kyrklig procession
komma. (!nsam och obeväpnad för
sjungande den gamla hymnen:
att visa Magnus sin tillit, och han
»Sk9int at kwede om Sankte Knud.»
'börjar sin resa i sällskap med TyrEfter att en gång ha gått scenen . ne Hette, som på vägen uppstäm
runt intaga alla vid sångens slut
mer en sång om förräderi och
sina platser. Hertig Knud sätter
svek - men utan resultat.
sig ned i Roskilde och spelar bräde
Själva mordscenen i Haraldsted
med sin förstesven. De fyra för
börjar mycket fredligt. Knud och
rädarna lägga ·sig i Haraldsted ned
Magnus omfamnå och kyssa var
i gräset med sitt tärningsspel.
andra, de finna en behaglig, un
Magnus med följe gömmer sig
dangömd plats inne i skogen, där
bakom Haraldsteds Lund (några
de sätta sig ned på en trästubbe.
pHbuskar, som funnos mitt på sce
Men samtidigt som Magnus sätter
nen) och pilgrimerna sätta sig
sig öppnas hans kappa, och Knud
framför honom och se på hur en
upptäcker, att han är beväpnad.
härold träder· fram och uppläser
Magnus förklarar, att han vill
prologen ur ,en pergamentrulle.
hämnas på en ovän, och Knud lo
Kort efter att han är färdig med
var genast att hjälpa honom, om
detta blå,ses en fanfar i Roskilde,
han endast vill vänta tills den he
som . anmäler Magnus' ankomst.
liga juletiden gått till ända. Slut
Knud ilar honom glad tillmötes ooh
ligen visar då Magnus sitt verk
efter en omfamning taga båda
liga sinnelag. Med hotande röst
pl�ts vid bordet, och Knud dricker
spörjer han Knud, V:em som skall
sin gäst till. .När de hunnit unda,n
vara konung i Danmark, och utan
stöka de sedvanliga hälsningarna,
att vänta på svar drager han sitt
säger Magnus, att han har"för av
svärd och låter Knud Hertig för
sikt att vandra, ut på pilgrimsfärd
stå, att han nu måste dö. Knud
till Rom, varöver Knud högeligen
försöker då först varna honom för
glädes. Men då Magnus ytterliga
en sådan synd, men då fienden icke
re har något att · anförtro sin ku
låter sig övertala, faller han på
sin, beder han denne att möta ho
knä och anbefaller sin själ i Guds
nom »ved Ringsted i den tykke
händer. Magnus hugger till, Her- ,
Lund», och Knud lovar honom ge
tig Knud har lidit martyrdöden.
nast att komma. Så reser sig
Då allt detta är slutfört, kallar
Knud, får på sig sin kappa och be
Magnus på sina vänner förrädarna
ger s�g ledsagad av sin smådräng
för att dela skulden med dem. De
till Balstrup, där han sätter sig
storma fram med dråpliga later
ned och beder breviar, under det
och stora ord och hugga löst på li
att förstesvennen lär småd'rängen
ket, få sina penningar och springa
hur det går till att putsa husbon
,sin väg. Nu först blir Magnus
dens svärd.
rädd för följderna av sitt dåd:
Magnus g1är nu till Haraldsted
»Snart kommer Kongen med en
ooh talar med förrädarna om drå
stor Skare.» Han sveper kappan
pet. Dessa lägga sig med honom
omkring sig och smyger sig in i
ned på jorden och svärja på att
skogen.
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Medan härolden träder fram för
att uppläsa epilogen och den påvli
ga kanoniseringsbullan komma
förstesvennen, smådrängarna och
pilgrimerna fram, finna den mör
dades lik och bära det långsamt
bort. När härolden har läst slut,
vänder han 1Sig om och ropar till
lekarna :bakom scenen: »Lectum
est !» Då kommer strax avs.Jut
sjungande:
nings,procoosionen
»Gaudet mater ecclesia.», I spet
sen går Sankt Knud med en krans
av rosor om ihåret och med ett
\Svärd och en Danebrogsfana i han
den, sådan som han är avbildad i
en jylländsk kyrka på landet (se
Niels Hansen. Vore Helgener p.
97). Under den sista versen - då
den heliga Treenigheten tillbedes

- står processionen stilla mitt på
scenen med hopknäppta händer.
Därefter sjunges åter första ver
sen, medan man försvinner i bak
grunden - och på samma sätt
skall nu Hellig Knud Hertigs pris
fortsätta utan avbrott.
Knud Kannik har här utfört ett
mycket stort arbete till Guds och
· Knud Hertigs ära, till· vallfärdens
utsmyckning och till utbredandet
av kännedom ,om och förståelse för
våra stolta katolska minnen. Att
detta arbete redan har burit fruk
ter, tycker man sig förstå av
mångt ,och mycket. En provins
tidning skriver om festspelet:
»Det' var en tiltalende Maade at
göre Propaganda paa.»
C a n u t u s.

rån Credos torn
Också på skönlitteratiwens om
råde har man på sista tiden sökt
skapa en liten antikatolsk front
här i landet. Sålunda ihar den
svenska allmänheten detta år ibe
gåvats med en andra upplag'a av
det omkring år 1900 författa:de
dramat: Ä1·kefiern.1dern, som till upp
hov har den för »fri kärlek» agi
terande fru Frida Steenhoff. Den-

na bok är starkt tendensiös. »Är
kefienden» (till den moraliska upp
lösning, som författarinnan för
lmnnar) är i detta drama den ka
tolska Kyrkan i en järnhård »hikt
faders» gestalt. Boken har i tid
skriften Tidevarvet livligt berömts
av · Ellen Key. Katolska Kyrkan
kan endast känna sig hedrad av
att i den sedliga anarkismens kret-
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sar betraktas som ärkefienden. En
annan antikatolsk tendensskrift
har nyligen översatts från tyskan,
dess namn är Pater Iwnocenz, för
fattaren Konrad Telman. Pater
Innocenz är äm.nu mera antikverad
än »ärkefienden». Den utgavs re
dan år 1893, något innan den från
Preussen emanerande politiskt-re
ligiösa s. k. »Los von Rom»-pro
pagandan började i Österrike. För
fattaren var protestamt, född i
Stettin. På originalspråket heter
boken: »Unter den Dolomiten».
Naturligtvis anbefalles den av
pastor Algå1•d i Svenska Dagbla
det (7 juli) som ett välkommet me
del »till upplysning om katolicism
en». För att bereda dylik ,upplys
ning finnes en stor katolsk littera
tur, trosbekännelser, katekeser, 'ån
daktsböcker, dogmatiska arbeten
o. s. v. Varje vettig människa för
står, att objektiv upplysning om
katolska läran svårligen kan häm
tas ur tendensskrifter och tendens
artiklar, som icke ens söka dölja
si11 partiskhet.
Den krctns, våra katolska pilgri
mer på sankt Erikt dag i år ned
lade vid det täta galler, som tyvärr
alltid omgiver helgonkonungens
relikskrin i Uppsala, har blivit till
ett tecken som motsagts. Den var
n·ämligen försedd med band i de
vävliga färgerna. Detta blev av
myndigheterna borttaget, endast
kransen fick ligga kvar. För att
förklara denna demonstration upp
trädde Svensk Kyrkotidning (18
juni) ooh lät förstå, att Sankt Erik
och påven icke hade något med
varandra att göra. Den svenska
Kyrka, som betraktade Sankt Erik
som rikets främsta skyddshelgon,
som fromt vördade hai1s minne
med årliga fester, processioner,
hymner och bilder var dock sam
ma kyrkliga samfund, som betrak
tade påven som sitt överhuvud.
Samtidigt som Sverige lösslets
från gemenskapen med kristenhe
tens fader, upphörde också vördan
det av Sankt _Erik. Och samtidigt

som påvens Kyrka åter börjar ver
ka i landet, börjar också genast
den stora helgonkonungens minne
att framdragas ur glömskan. Det
ta är viisemtliga fakta, vari. den
lutherska tidningens påstådda be
vismaterial helt upplöses. Mellan
Sankt Erik och påven finnes ett
starkt samband. Svensk Kyrko
tidning kunde med fördel genom
gå folkskolekursen i svensk kyrko
historia.
Allmämna Svenska Prästförenin
gen har enligt meddelande till
pressen bildat en kommitte till vro
testmntisrnens värjande, som anslu
tit sig till en internationell orga
nisation med samma ändamål. Det
ta s. k. försvarsförbund är i själva
verket ett barn av »die evange
lische Bund», en sammanslutning
fanatiskt protestantiska tyskar,
som i ett hänsynslöst bekämpande
av katolska Kyrkam ser sitt egent
liga ändamål. Särskilt på sista
åren har detta allt annat än evm1geliska föiibund varit outtröttligen
verksamt samtidigt som politiska
ytterlighetsgrupper: haikkorsmän
o. d. oroat stämningen. Tysklands
sansade protestantiska kretsar hål
la sig på bestämt avstånd från
denna upphetsningsorganisation,
som flera gånger blivit ertappad
på uppenbart lögnaktiga uppgif
ter. Allmänna Svenska Prästföre
ningen, som hittills 'bemödat sig
om en viss värdighet och sans, är
icke att gratulera till den nya koa
litionen. Samtidigt som man gör
ett så aggressivt steg, talar man
bittida och sent om kyrkliga en
hetssträvanden, om etablerandet
av den eviga konfessionella freden !
Lördagen d1en 19 juli kunde Dan
marks apostoliske vikarie biskov
Josef Brems konsekrera den rnya
och ståtliga Sankt Norberts Kfrke
i Fejle. Som sogneprest i Vejle har
den danske biskopen under flera år
med energi och entusiasm föube�
rett detta ky1�kobygge. Den nyaste
av de katolska kyrkorna i Dan-
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mark är byggd i gotisk stil. Än så
länge har det intet torn, endast
en liten takryttare. Inne i Sankt
No1�berts Kirke är det särskilt al
taret som impone1,ar. Det är upp
fört dels av belgisk marmor dels
av förgylld metall och ek. Själva
altarbordet är av vit marmor. .När
kyrkans inredning väl blivit :full
b01<dad, förespår man, att den skall
bliva en verklig sevärdhet. Dagen
efter invigningen höll biskop
Brems högtidlig pontifikalmässa
i sin nya kyrka. Alla stadens ho
noratiores närvaro vid denna lik
som präster och församlingsbor
från andra stä:der såsom Köpen
hamn, Odense, Hadersfev, Kolding,
Fredricia, Horsens, Randers och
Esbjerg. Invigningstalet hölls av
fader Osterhammel från Ramders.
Efter pontifikalmässans slut tala
de också biskopen själv på det mest
hjärtliga och uppmuntrande sätt.
Dagen efter höllos åtskilliga fest
liga sammankomster i »Skolebyg
ningen» med anledning av det ge
mensamma gfädjeämnet.
Om det nya »St. Torfinns kapel
paa Hamar» lä:ses i »St. Olav»
( Nr. 30 ) en artikel av Carl Sund,
som riktigt kommer läsaren att
längta till denna sista skapelse av
Mgr. Smits outtröttliga iver. Det
katolska Hamar har 11edan fått sin
sogneprest - allas vår vän fader
Kjelstrup som sålunda utbytt den
gamla biskopsstaden Oslo mot det
ej mindre minnesrika Hamar.
Dessutom ha redan »opofrende og
trofaste Borromeussöstre» hunnit
installera sig i den gamla kloster
staden. »Et ganske tiltalende hus»
står redan »omgit av en större ha
ve» till katolikernas disposition. I
detta är redan »kapellet indret
tet». Men allt detta är icke nog.
Man har till på köpet redan tomt
för en större kyrka. Och den hop
pas man snart få se färdig. Ty re
dan :har det varit så stark till
strömning till gudstjänsterna, att
det lilla kapellet i St. Torfinns
Gaard har visat sig otillräckligt,

»ei1 större utvidelse» har redan på
börjats. Med spänd uppmärksam
het lyssna Hama1�borna till fader
Kjelstrups gripande förkunnelse.
Det gjorde synbart intryck på för
samlingen, då den nykomne präs.,.
ten påpekade, att alldeles samma
gudstjänst oeh liturgi firades i
hans lilla anspråkslösa kapell som
deras fäder haide haft i »Hamar
domkirke». Allt detta låter ju näs
tan sagolikt. Måtte Guds välsig
nelse också i fortsättningen vila
över den så lyckligt påbegynta ny.,
skapelsen.
Inom den närmaste framtiden
väntas publicerandet av den Heli
ga Stolens konkorclat nwd RU1nä
nien, som numera räknar ett icke
obetydligt antal katoliker. Med an
ledning av det nyinträdda läget
har ärl{lebiskopen av Bukarest Mgr
Netzhammer (schweizisk benedik
tin) dragit sig tillbaka. Han har
sedan år 1905 förvaltat sitt an
svarsfulla ämbete. Man väntar
också avslutandet av ett konkorclat
11wd Serbien-Kroatie11r-----Slavoni�
en. - Påven har i högtidlig audi
ens mottagit republiken Chiles nya
sändebud vid Vatikanen. Denne
betonade i sitt hyllningstal till den
Helige Fadern Chiles trofasthet
mot den Heliga Stolen. Också det
exotiska majestätet kejsar Ras Ta
fari Maconnen har besökt påven
och till honom och kardinalstats
sekreteraren överlämnat dytbara
,skänker. Den apostoliska prefek
turen Viästra Uelle i Kongostaten
ihar blivit upphöjd till a,postoliskt
vikariat.
I det italienskci u.mdervisnings
vcisendet märkes nu en avgjord
förändring till det bättre. Under
den senare hälften av 1800-talet
hade statsskolorna i Italien helt
och hållet avkristnats (Destruktiva
lagar av 29 januari 1873, 23 juni
oc!h 15 juli 1877, 14 september
1889 ) . En liten ljusning beteck
nar den kungliga förordningen av
6 februari 1908, som överlät åt
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kommunalfullmäktige att bestäm. ma, om de önskade religionsun
dervisning på orten eller ej. Det
nu gällande läget är bestämt _ge
nom dekretet av 1 oktober 1923,
som helt och hållet står på
.religiös grundval. Sålunda be
stämmes det i art. 3 : » Folkskole
undervisningens fundament och
krona på alla dess grad er är un
·dervisningen i den kristna läran
enligt den den form, som den har
.erhållit i den katolska traditio11en.» Av dylika principuttalanden
förstår man lätt, att religionsun
dervisningen nu intag1er en viktig
plats i alla Italiens skolor.
1

En beklaglig kontrast till det så
lunda andligen tillfrisknande Ita
lien bildar den franska radika
lismen, ·som aldrig synes få någon
ro, förrän den helt och hållet lyc
kats fördärva och förgifta foster
landet. Icke ens den elementäras
te klokhet eller de enklaste heders
begrepp tyckas kunna dämpa dess
fanatiska förstörelselusta. Genom
de nyligen företagna valen till de-'
puteradekåmmaren lyckades den
.åter komma till makten och knappt
hade den ledande M. Herriot fått
reg,eringstyglarna i sin hand, förr. än de gamla antiklerilmfa alarm
signalerna hissades; Den 17 juni
upplästes i parlamentet :den nya
reg1eringens program. Avfattnin
gen av detsamma är nästan roande
i sin moraliska idealitet. Angåen
de den kyrkliga lagstiftningen he-'.
ter det : »Den moraliska freden
framförallt. Om vi äro beslutna,
att ej längre uppehålla en ambas
sad vid Vatikanen och att tilläm
pa lagen om kongregationerna, så
sker · detta ingalunda i förföljiel
sens eller intoleransens anda.» Om
Elsass-Lothringen uttalar sig den
moraliska fredens väktare sålun
da : » Regeringen är övertygad om
att den väl skall förstå att tolka
denna kära befolknings önsknih
gar, som äntligen återförenats med
Frankrike, genom att påskynda
.den dag, som skall se utplånade de

sista skiljaktigheterna i lagstift
ningen mellan de återvunna de
partementen och republikens öv
riga område.» Var och en 1som
är någorlunda initierad förstår
strax, att dessa orakelmässiga ord
särskilt åsyfta den kyrkliga lag
stiftningen. Denna är nämligen i
Elsass-Lothringen bestämd genom
Napoleons konkordat av år 1801
och oberörd av senare radikala re
former i Frankrike. Nu skulle den
franska antiklerikalismen också
införas i de återvunna provinser
na. Emellertid tyckas »den kära
befolkningens önskningar» gå stick
i stäv mot M. Herriots. Ej mindre
än · 21 av Elsass-Lothringens 24
deputerade ha skarpt protesterat
mot det radikala hotet. Biskopen
av Strassburg, M.gr Ruch har i ett
brev till alla stiftets kyrkoherdar
uppmanat till endräktigt och kraf
tigt försvar för Kyrkans rätt. O ch
över hela landet från norr t'ill sö
der har den för sitt kyrkliga sin
nelag kända befolkningen anord
nat imponerande protestmöten, re
dan på förhand värj ande sig mot
den hotande fienden. Vi hoppas i
ett följande nummer av Credo kun
na omtala filera detalj·er i denna in
tressanta strid, som enligt alla
sakkunnigas . mening endast kan
sluta på ett sätt : seger fö1, Elsass
Lothringen.
0

Den euka.ristiska kongressen ·i
A,1nster.dam blev en stor och glän
sande högt:rdlig'het, gynnad från
början till slut av ett strålande
sommarväder. Kardinal van Ros
sum uppträdde som den Helige Fa
derns legat. Närmare underrättel
ser hoppas vi längre fram kunna
förmedla.
Den utpräglat antiklerikala tid
ningen »Le Journal des Institu
teurs»·, organ för statsskolans 1ära11ekår i Belgien, har nyligen pl]bli
cerat en bitter klagan över de neu
trala (= religionsfientliga) sko
lornas tillbakagång i Jandet. Så
lunda funnos år 1912 summa .
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ookså konvertiten prins Löwenstein-Wertheim-Freudenherg som
under världskriget var en framstå
ende offioer. Det katolska Bajern
har under sommaren firat tvenne.
imponerande jubileer. I Barnberg
högtidlighölls sålunda 900-årsminnet av den helige
Henriks död under
stor tillslutning.
Bland
gästerna
märktes biskopar
na av S'l)eyer, Linz,
Regensburg, Hil
desheim, Passau
och Luxemburg,.
konungen av Bul
garien, kronprins
Rupprecht av . Ba
jern m. fl. Samti
digt firade den
gamla stiftstaden
Freising 1200-års
minnet av sin för
ste biskop, den he. lige Korbinian (f.
omkring år 670).
Dessa festligheter
varade omkring en
hel vecka och bjö
do på ett rikt och
imposant program
bl. a. ·ett glänsan
de tal av kardinal
Den
Faulhaber.
si1sta dagen av den
na festvecka be
räknas
Kronprins Georg
närmare
' j
!
40,000 personer ha
av Sachse.n blev
den 15 juli vigd K?·onprins Georg av Sachsen gästat
Freising
som nyvigd präst.
till präst av biskop
däribland den ,bekante biskop Kepp
Schre�ber av Meissen. FölJande dag firade han i sina
ler, furstbiskopen av Klagenfurt,
prinsarna Alfons och Klemens.
furstliga anförvanters närvaro sin
förstmässa i Sibyllenort. Härvid
hölls en utmärkt predikan av den
Den · ryslc-s lcis11iatis lce biskopen
av Newark Stefan Dzubay har
ny,e prästens onkel, den bekante
övergått till katolska Kyrkan. I
prins Max av Sachsen, villrnn re
klostret Clervaux har en vän till
dan sedan länge utövar prästerlig
verksamhet. Också en medlem av
Johannes Jörgensen upptagits i
det bajerska konungahuset prins
Kyrkans sköte. Även en förutva
rande officer vid det kejserliga
Georg av Wittelsbach blev för någ
gardet ri Ryssland har därsamma
ra år ,sedan prästvigd. Bland de
städes gjort det avgörande steget.
unga franciskaner som nyligen
På Filippinerna har t. o. m. en proprästvigts i Miinchen 1befann sig

191,432 lärjungar i dessa institu
tioner, numera har denna siffra
hunnit sjunka till 176,545. I de
fria (= katolska) skolorna under
visades däremot år 1912 samman 
lagt 262,981
, barn, nu har denna
siffra stigit till 278,401. I de neu
trala anstalterna
för undervi·sning
på ett högre stadi
um räknas nu
knappast 10,000
alumner, medan de
motsvarande ka
tolska skolorna ha
över 30,000 lär
jungar. I Konstan
tinopel har den
turkiska regerin
gen fordrat, att
katolikerna ur si
na skolor skulle
fjärma alla reli
giösa bilder, kru
cifix etc. Då des
sa vägrade att fal
la till föga för
detta krav, blevo
samtliga katolska
undervisningsan
stalter i turkarnas
huvudstad (27 in
stitut med mer än
1,600 elever) · av
myndigheterna
stängda.
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testantisk missionär pastor Catlin
funnit vägen tillbaka till Moder
kyrikan.
På den fjärde badensiska ung
domsdagen förklarade den vrote
stantiske kyrkoherde,n Huck i
Karlsruhe, att »vi omedelbart kom
ma att gå vår upplösning till mö
. tes, ifall man icke strävar ,efter
att sammankitta den olycksaliga
spricka, som reformationen har
framkallat. Tillbaka till Moder
kyrkan. Hjälpen till med att slå
bryggor till våra katolsl{a bröder
och systrar, vars Kyrka ju är en
världskyrka. Detta har ju i stor
omfattning redan skett. Högt över
alla klostermurar - reser sig likt
ett fyrtorn vid havet den enda sto
_ra Kyrkan, och alla stammar, folk
och nationer tillhöra henne som le
vande lemmar. Hur - små äro ej
däriemot vi! . . . Brist på plikt
känsla gentemot Moderkyrkan . . .
klentrogenhet o�h rädsla för san11ingens ljus hava kommit oss att
sjunka djupt. »
Osservatore Romano har från
Shanghai fått mottaga följande
meddelande: »Den 12 juni avsluta
des det första kinesiska pfonar
konciliet i fulländad rituell prakt
i Shanghais katedral. Sammanträ
dena hava tagit en hel månad i an
språk. Om besluten har ingen
ting trängt ut till offentlig,heten,

då genomgå·ende den strängaste
tystlåtenhet thar iakttagits dä1,om.
Men vad också utomstående kun
de märka var den atmosfär av
upphöjdhet, renhet, kristlig bro
derlighet, fullkomlig förening med
Rom, som präglade dessa samman
träden. Slutceremonien, som gyn
nades av det präktigaste ·vä:der
fick ett utomordentligt skönt fö/
lopp. Då de femtio biskoparna i
gyllene mitra och röd pluviale,
följda av femton andra stiftsche
fer och representanter för klost
ren i ordensdräkt, träda fram för
altaret för att skriva sina namn
u11der konciliets akter, såg man tå
rar glänsa i många ögon. Med bi
skoparnas omfamningar ha:de den
högtidliga ceremonin nått sitt slut.
Den apostoliske delegaten Mgr Co
stantini gick ned från sin tron och
omfamnade var och en av de fem
tio biskoparna. Bland dessa befun
na sig flera vördnadsvärda åld
ringar, också sådana som bura
spår. av utstånden förföljelse. Här
på omfamnade :biskoparna och or
densmännen varandra. I sitt slut
anförande måste Mgr Oostantini
tillstå, att han icke kände något
annat koncil med representanter
för olrka tungomål, där så stor en
dräkt och enigh�t manifesterat
sig, där ,så enhälligt f,rihet och bro
derlig kärlek gjort sig · gällande
som vid detta biskopsmöte. »
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UR SJÄLINNA TRÖST.
Kristoffer betyder så mycket på
vårt mål som den där här Krist
um, ty ihan bar Kristum på sina
armar i mänsklig gestalt. Han
bar ock Jesu Kristi namn i sin mun
och alltid i sitt hjärta.
Sankt Kristoffer var först hed
ning och hette då Reprabus. Han
var stark och stor och väl: 12 alnar
hög. En dag stod han och tjänade
inför sin hene, Kanans rikes ko
nung. Då föl_l i hans håg, att han
icke ville tjäna någon annan än
den mäkti,gaste herren, som fanns
i hela vär1'den. Han hade hört ta
l•as om en mäktig och frejdad ko
nung. Han kom till denne och
bjöd honom sin tjänst. K,onungen
märkte, att han var en god man
och; tog honom med glädje och gär
na till sig. Då hände det därefter,
att en gycklare gjorde sina konster
en dag vid konungens bord, och
han hade ofta djävulens namn i sin
mun. Men så ofta han närrnnde
djävulen, ryckte konungen till och
gjorde korn för sin panna. Detta ·
märkte Kristoffer väl och sporde
konungen, vad han menade med
det. Konungen svarade: » Varje

gång jag hör djävulen nämnas rä
des jag, att han skall göra mig nå
got ont och därför signar jag mig.»
Kristoffer sade: »Rädes du för
djävulen, då måste han vara ;väl
digare och mäktiga11e än du. Jag
letade och sporde efter världens
väldigaste herre, och man visade
på dig och därför kom jag till dig.
Nu hör jag, att djävulen är väl
digare än du, därför vill jag icke
längre tjäna dig. Jag vill uppsöka
djävulen, och hans tjänare vill jag
varda.»
Han for sin väg och :började
spörja och söka, var han kunde
finna djävulen. Och ihan kom in i
en stor skog. Där mötte honom ri
dailde folk, en stor riddareskara.
Och ibland dem red en mäktig ko
n ung mycket hemsk och gräslig att
skåda. De talades vid, och konun
gen sporde honom vad han ville.
Kristoffer svarade : »Jag söker ef
ter djävulen. Honom vill jag finna
och tjäna.» Konungen ·sade: »Jag
är djävulen. Här har du funnit
mig. » Kristoffer blev mycket glad
och .tog genast tjänst hos honom.
De redo g enom skogen och kommo
till ett ställe, där ett kors stod vid
vägen. Då vek djävule11 in på en
1
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annan väg och red en lång omväg · ljudande : »Kristoffer, kom för Je
på en stenig och trång stig. Krist
su Kristi skull och bär mig över.»
offer sade till djävulen: »Säg mig
Han stod raskt upp och kom över
varför du lämnade den goda vägen
och fann där ingen. Han vadade
och rider denna dåliga, steniga
åter tillbaka och lade sig i sin säng.
stigen. För vem är du rädd ?»
Då ropade samma röst för andra
Djävulen nekade och ville icke sä
gången och bad honom hämta sig
ga honom d,et. Kristoffer sade:
över för Guds skull. Han stod ge
»Utan att du säger mig saken vill
nast upp och vadade över och fann
jag icke längre bliva när dig. » Då
ingen ej heller denna gång. Han
sade djävulen nödtvungen sannin
gick tillbaka och lade sig åter till
gen: »En man hette Kristus, vart
sängs. Då ropade rösten för tred
upphängd på korset och dog. För
j,e gången samma:lunda som förut.
honom rä:des jag. Därför måste
. Han stod g,enast upp och kom över
ja,g fly varje gång jag ser korset.»
och fann då ett gossebarn sittande,
Då svarade Kristoffer: »Haver du
som bad honom för Jesu Kristi
räddhåga för Kristus, då är han
skull bära sig över. Han tog det
ju mäktigare än du. Därför vill
på sin arm och steg i vattnet. Han
jag icke längre vara din tjänare.
kände barnet bliva mycket tungt
Jag vill uppsöka samme Kristus
och satte det på sin skuldra. Han
och honom vill jag tjäna.»
hade en stav i sin hand, som han
Han vandrade sin väg och spor
stödde sig med, och ju djupare han
de var han kunde finna Kristus.
gick i vattnet, desto tyngre vart
Och han kom omsider till en gud
barnet och desto högre steg vatt
lig eremit, vilken berättade för
net. Och barnet vart så tungt om
honom om Vår Herre och undervi
sider, att han trycktes så djupt
sa:de honom i den kristna tron.
ned, att strömmen gick över ihans
Och han sade h.onom, att Kristus
huvud, och han förmådde knap
vår konung är den högste och väl
past komma ·vitlave utan våda.
digaste konung, som någonsin blev
Då han kommit över, satte han
född. Vill du tjäna honom, då
ned barnet och sade: »Jag vet ej
skall du gärna fasta och även kun
vad barn du är. Du måste dock
na bedja. Kristoffer svarade: »Jag
vara en förunderlig pilt. Jag var
förmår ej fasta. Min kropp vill
stadd i stor våda med dig. Du blev
hava fullständig föda, och jag kan
så tung, att jag tyckte mig hava
icke bedja. Lär mig därför någon
hela världen på min hals.» Barnet
annan tjänst, med vilken jag må
svarade: »Må du icke förundra
tjäna honom.» Eremiten sade ho
dig däröver. Du bar icke blott he
nom: »Gå till det sundet, som du
la världen. Du bar honom, som har ·
såg, då du gick hit. Där plägar
skapat och som uppehåller både
mycket folk drunkna, och många
himmelrike och jorderike. Jag är
fara däröver med stor livsfara.
Kristus, din ·konung som du tjä
Där är ,en allmän väg. Gör dig där
nar. Det vill jag bevisa för dig ge
ett hus. Du är en stor man och
nom ett järtecken. Tag din stav
stark och kan arbeta bra. Bär allt
och sätt den ned i jorden .nära din
folk över sundet som beder dig, i
bädd. Och arla i morgon skall d·en
Jesu Kristi namn. Kristus skall
bära löv och blomster. »
väl löna dig därför». Kristoffer
Sedan såg han icke barnet läng
svarade, att han gärna. ville göra
re utan gjorde som honom var bju
detta.
det. Och han fann på morgonen
Då :han länge hade varit där och
som honom sagt var. Därefter
by,ggt och burit många över för
lämnade Kristoffer det stället och
Guds skull, hörde han en natt då
vandrade ut ibland hedningarna
han låg trött i si11 bäJdd vilande sig
och predikade där den kristna tron
efter stort arbete en svag röst så
och vår Herre1;i Jesu Kristi namn.
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VÄNNER.
Av

Moder Mary Salome.

Det var en ung gosse, som hette
Alipius och som bodde i Tagaste,
en stad i norra Afrika. Han var
en begåvad pojke och av god fa
milj. Hans fader sände honom till
Karthago när han blev tillräckligt
gammal att studera retorik. Där
undervisades han en tid av en pro
fessor Augustinus, en myck,et lärd
ung man, med yilken han knöt ett
fast vänskapsbarrd. Alipius älska
de cirkusföreställningarna och öd
de bort sin tid med att övervara
dessa tills han varnades av Augus- .
tinus att sådant var en dålig vana.
Nu var Augustinus själv ingalunda
något helgon på den ,tiden. Tvärt.:.
om berättar han oss själv att hans
unge vän var mycket bättre än
han ; .han bevarade .sig åtminstone
obesmittad och värderade dygden,
under det att Augustinus hängav
sig ·at alla slags syndiga förlustel
ser. De två vännerna slöto sig till
en fördärvlig sekt so;m kallades
manikeer ; ooh emedan de icke bå
do, fördunklades deras skarpa för
stånd ända därhän att de trodde
på existensen av två gudair, en god
och en· ond.
·
En dag var Alipius i stor fara ;
han blev sedd med en stulen yxa
och fördes utan vidare till fängel
set som om han varit en tjuv. Det
var ett litet barn som vittnade om
hans oskuld och kunde bevisa det.
Denna händelse kom Alipius att
inse huru farligt det är att dömma
någon förhastat.
Ehuru Alipius älskade cirkus
nöj ena kunde han icke tåla att se
gladiatorerna kämpa med varand
ra. Därför ville han aldrig !besö
ka amfiteatern i Rom. En dag
skockade sig emellertid 'hans vän
ner omkring honom och bådo ho
nom enträget följa med dem bara
för en enda gång. Han behövde
inte titta, sade de, om han var så
pjunkig ; han skulle bara under
hålla dem under pauserna, Alipi-

us var mycket godmodig och ville
icke synas ovänlig ; därför sam
tyckte han, olyckligtvis, och gick
till amfiteatern. Han satt med ·si
na vänner, men höll antingen sina
ögon ståndaktigt slutna ,eller ock
så betraktade han de brokiga figu
rerna i de omgivande bänkrader
na. Plötsligt hördes ett skrik, se
dan ett ihållande rop och uppi·örda
röster. Alipius blickade upp. En
av de kämpande låg såmd på mar
ken ; blodet strömmade ohejdat
fram, hans ansikte var vitt, dra
gen spända, läpparna blå. I stället'
för a,tt vämjas vid denna an' blick,
fängslades Alipius därav. Han
!blev uppmärksam, han applådera
de högre än någon annan, han var
liksom berusad av striden ; och
när han avlägsna/de sig var han be
sluten att återvända vid första till
fäUe. Det gjorde han också, och
han tog ofta andra med ·sig för att
åse det grymma skådespelet. Och
icke nog därmed ; hela · hans forna
kärlek till cirkusspelen återvände
också, så att han icke hade en tan
ke för annat än djuriska,nöj,en.
Vore du icke 1);:>öjd för att säga :
·»Allt är förlorat för den unge man
nen . nu. Långi ifrån att bättra
Slg, J:rar han gått tillbaka och mis
tat allting ?» Detta är just vad du
och jag aldrig få säga om en an
nan. Så länge . vi leva kunna vi
ångra oss och bättra oss. Når vi
ha fallit måste vi stiga upp och gå
vidare ig,en. Det .är detsamma hu
ru _många gånger vi falla eller hur
b. ekvämt det än är att sitta stilla,
vi måste resa oss och stiga upp
igen.
Tänk bara på Alipius ! Han var
, så djupt sjunken att han älskade ·
grym och mordisk sport ! Han
kunde se en medmänniska dö och
applåd,era som om det varit en
lek. Och ändå blev han en biskop
och ett helgon. Han hade varit en
anhängare av en av de största irr
lärorna, ooh han blev framstående
som en trons försvarare .; han ha
de på ett skamlig·t sätt bortslösat
sin tid, och han blev en präst och

202
helgade sig själv och allt vad han
ägde åt Gud.
Ju äldre de båda vännerna ble
vo, desto starkare blev deras vän
skap ; varthän Aug�ustinus begav
sig följde Alipius ,efter. Från Ta
gaste reste de till Rom o�h däri
från till MHano. Där lärde de kän
na den store Ambrosius, biskopen
av denna stad, och där talade Gud
till deras hjärtan. De bievo döpta
samtidigt och gjorde tillsammans
bot i ensamhet och tysthet. De de
lade aUt vad de hade med varan
dra. Augustinus' moder, Monika,
var även hans väns m oder ; hennes
hus var Alipius' hem ; deras böc
ker och studier voro alla gemen
samma. De blevo tillsammans hel
gon, och de uppmuntrade varandra
i utövandet av varje dygd.
S :t Hieronymus, den store latin
ske kyrkoläraren, levde i Betle
hem på den tiden. De båda helgo
nen besökte honom ·på olika tider

och bägge älskade och beundrade
honom. Augustinus berättade för
honom om sin vän och sade : »Vem
helst som känner · oss skulle säga
att han och jag äro två endast till
kroppen, icke till själen.»
Det ligger en kolossal styrka i
en sådan vänskap och den iblir till
en kolossal hjälp, antingen för det
goda eller för det onda. Gud vare
tack att dessa båda mäns vänskap
vändes till det goda. Ingen hade
en tid kunnat säga att Augustinus
skulle kunna hjälpa någon. Kloka
:föräldrar skuUe ha sagt : » Håll dig
på avstånd från denna ·syndare ;
han kan endast skada dig.» Och
ändå blev d enna syndare ett det
mest underbara helgon och för
hjälpte sin vän till att bliva ett
också. Och han har varit ett mön
ster och en tröst för alla verkliga
botgörare från den tiden allt in
till våra dagar.
'Övers. av K a r i n A n t e 1 1.
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FöRENINGAR.
ÄRKEBISKOP BITTER
är för närvarande på besök i Sverige,
gästande gamla vänner och skyddslin-·
gar på olika orter av landet. Den upp
burne kyrkoledaren kan i dagarna fira
femtioårsjiibileet av .sin första ankomst
till Sverige, Fastän ärkebiskopen med
känd anspråkslöshet och tillbakadragen
het bestämt har undanbett sig varje
slag av hyllning eller uppvaktning med
anledning av den vackra minnesfesten,
tillåter sig dock Credo, som en gång
startade med hans d'aderliga välsignelse
som faddergåva, att till den avhållnE! ju
bilaren sända sin vördnadsfullaste lyck
önskan.
NOTABELT BESÖK.
Mot slutet av september månad hop
pas vi här i det katolska Stockholm få
mottaga en märklig ,gäst, rektorn för
universitetet i Fribourg i Schweiz vere
B. A llo. Den framstående vetenskaps
mannen kommer dels att hålla några
föreläsningar på franska språket, dels
att vredika i Sankta Eugenia Kyrka.
För alla katoliker i den svenska huvud
staden som förstå franska liksom för
litomstående som intressera sig för den
äldsta kristna Kyrkans historia, om vil
ken föreläsningarna komma att handla,
torde detta besök erbjuda ett icke så
snart återkommande tillfälle att rikta
sitc teologiska vetande. I nästa nummer
av Credo hoppas vi kunna lämna närma
re upplysningar om detta kärkomna och
värdefulla besök.
ETT TACK FRÅN FERIEKOLONIEN
Å MARIELUND.
För följande gåvor som influtit bedj a
barnen genom undertecknad få uttala
sitt varmaste tack.
H. 0. tiill klockan . . . . . . . . . . Kr. 95.A. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30.E. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.M. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10:Angelusklockan är gjuten och skall
snart uppsättas på ,sin plats. Till den
ädle givaren därav ett särskild tack.
Ävenså frambära vi vårt tack för öv
riga vänliga gåvor, möbler, husgeråd
och ·kläder och bedja Gud välsigna samt
liga givare. Insamlingen till roddbåten
pågår alltj ämt och hoppas vi att den
drömmen också kommer att förverkliS. N o r d m a r k,
gas.
Kyrkoherde.

ARILD.
Arilds - p�ttoreska· fiskarstugor sova
ännu i den blå, disiga morgonen. Från
det katolska kapellet, s�m ligger så
mjukt och graciöst på bergets gröna
slutibning mot havet, ringer det till mäs
sa.
Under tre veckor har här denna som
mar det heliga mässoffret framburits
av en katolsk präst och varje afton
kl. 9 har högtidlig andakt hållits, vil- ken med stora, litet förundrade ögon
följts av intresserade sommargäster
och samhällsbor. För de Kyrkans barn,
som här vistats, har detta katolska som
marliv på en av Sveriges vackraste plat
ser varit en källa till stor andltg rike
dom och glädje och för en av dem hava
säkerligen dessa dagar var1t de lyck
Iigaste under gångna katolska år.
Kapellets väggar äro
sin ägarinnas
kärleksfulla pensel prydda med scener
ur n01•diskt katolskt liv, drag ur S : t
Arilds vemodiga levnadshistoria, bilder
av S :t Klemens och S :t Knud Lavard,
den ,senare målad samma dag nordiska
katoliker år 1921 vallfärdade till hans
grav i Danmark. Från ett av sido
a1tama ler S :t Arild sj älv mot en var1111t
och levande med blicken ur sina troskyl
diga blå ögon under gula lockar.
Skandinaviens katolska tid kommer en
här i kapellet sf!, nära. Man tycker
nästan, att det var i går den grymme
herr David till Stu!bberups ståtliga gård
endast ett par kilometer härifrån så
svekfullt lät sina styvsöner omkomma
på det brinnande skep.pet och deras
fromma moder, fru Inger, fällde sak�
nadens bittra tårar., Samhörighetskäns
lan med _ dem som förr på samma sätt
som vi infÖr Gud framburit sina sorge
oC'Jh glädjeämnen blir så stark,
Vackra, soliga morgnar tränger lju
det av vindens sakta prassel i löven, in
sekternas surr och fåglarnas kvitter in
från trädgården och blandar sig med
den officierande prästens böner. Stilla
aftnar 'höres havets oroliga vågor allt
saktare ,slå mot stranden och över de
slumrande fälten och den tysta skogen
står en strålande silvermåne.
När man en såda:h kväll knäböjer in
för det vackert .utskurna, i gammalt guld
hållna altaret, där vaxljusen kasta sitt
skimmer över vår Heliga Moders ge
stalt med Kristusbarnet i famnen, över
ljusgröna blad och prunkande, skära
pioner, så tycker _man sig vara kom
men till världens slut, där livets alla
stormar gå till ro. En outsäglig frid
smyger sig över en, nästan en försmak
av den frid vi alla hoppas slutligen
vinna.
L.

av

: AUG USTI
Fredag. S :t Petrus ad Vincula.
(Jesus hjärtas fredag.)
Lördag. S :t Alfonsus de Ligorio.
Bisk. Kyrkolärare.
Söndag. Åttonde efter Pingst.
Måndag. S :t Domh1icus. Bek.
Tisdag. S :t Maria ad Nives.
Onsdag. Kristi förklaring på berget Tabor.
Torsdag. S :t Caietanus. Bek.
Fredag. S :t Cyriacus m. fl. Mart.
Lördag. Vigildag till S :t Laurentii
fest.
Söndag. Nionde efter Pingst.
S :t Laurentius. Martyr.
Måndag. S :t Tiburtius och Susan
na. Martyrer.
Tisdag. S : ta Clara. Jungfru.
Onsdag. S : t Hippolytus och Cas
sianus. Martyrer.
Torsdag. Vigildag till Maria Himmelsfärds fest.
Fredag. Maria Himmelsfärd.
Lördag. S : t Joachim. Den heliga
Jungfruns fader.

1 7. Söndag. Tionde efter Pingst.
(I högm. : Maria Himmelsfärd.)
18. Måndag. } Dagar inom oktaven av
Miaria HimmeJsfärd.
19. Tisdag.
20. Onsdag. S :t Bernardus. Kyrkolär.
21. Tor,sdag. S :t Johanna de Chantal.
Ånka.
22. Fredag. Oktavdagen av Maria
Himmelsfärd.
23. Lördag. (Vigildag till S : t Bartho
l omaeus) . S : t Philippus Benitius.
Bek.
24. Söndag Elfte efter Pingst.
S :t Bartholomaeus. Apost.
25. Måndag. S :t Ludvig. Konung.
26. Tisdag. S :t Zephyrinus. Påve.
Martyr.
27. Onsdag. S :t Josephus Calasanc
tius. Bek.
28. Torsdag. S : t Augustinus. Bisk.
Kyrkolärare.
29. Fredag. S :t Johannes Döparens
halshuggning.
30. Lördag. S :t Rosa från Lima.
Jungfru.

Kyrkoårets olika söndagar uppkal
las mestadels efter den tid i vilkn
de falla, t. ex. advents- och faste
söndagar eller den och den sönda
gen efter påsk eller pingst. Några
söndagar bära namn efter mässans in
gångspsalm och dess begynnelseord, t.
ex. ,, Laetare,, , ,, Oculi,, o s. v. Andra
naipn förstås av sig själva, t. ex. p alm
söndagen, p•assionssöndagen. Advents-,
faste- samt söndagarna efter påsk förbli
va alltid till antalet lika många, där
emot växla söndagarna efter tretton
dagen och pingst till antal beroende på
påskens föränderlighet. På kyrkomötet
i Nicaea (år 325) - bestämdes påskens
firande till första söndagen efter påsk
fullmånen, d. v. s. första fullmånen efter
vårdagjämningen. Därför kan påsk icke
firas före den 22 mars och ej· efter den
25 april utan rör sig mellan dessa två
dagar. Efter påsk rätta sig söndagar
na. Faller påsk sent, så komma de sex
söndagarna efter trettondagen samt de
tjugofyra söndagarna efter pingst re
gelrätt att firas. Ju tidigare påsk fal
ler, desto fler söndagar efter Tretton
dagen falla bort och dessa firas · då vid

kyrkoårets slut, placerade mellan den
tjugotredj e och den sista söndagen efter
pingst. I vida kretsar gör sig för när
varande en önskan märkbar att förlägga
påsken till en bestämd och fast dag.
Detta av grunder för det praktiska livet
och ställer sig Kyrkan mycket förståen
de för denna strävan, som ej stöter på
några nämnvärda svårigheter i kyrkligt
eller religiöst hänseende.
Alla veckodagarna utom söndagen och
lördagen benämnas på Kyrkans språk
,,feria» (ferialdag) . Söndagen heter·
,, Dies dominica,, och lördagen benämnes
,, Sabbat,,: Benämningen feria härrör
från påven Sylvesters anordning (t 335 ) .
Ordet feria på latin betyder fest och
vill Kyrkan med denna benämning an
tyda, att. hon ej ·blott på sön- och ·helg
dagar utan oavbrutet firar gudstjänst
och att den kristnes liv likaledes som en
ständig gudstj änst skall ansluta sig till
Kyrkan. F.erialdagarna ansluta sig till
den föregående söndagen och bilda dess
oktav. Den troende skall under veckans
lopp öva och fullborda, vad han på sön
dagen inhämtat och föresatt sig.
S. N-k.
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