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TANKAR AV DEN HELIGE TOMAS.
Ur Summa Theologica I. Qu. CXIII. A1t IV.
OM DE GODA ÄNGLARNAS VARD. ·
1. Det kunde synas, som om
änglarna icke utsändes för att be
skydda alla människor utan un
dantag. Ty ·om Kristus säger
Skriften (Fil. 2,7) att »ihan vart
lik människor och till det yttre
funnen som en människa.» Om så
lunda varje människa utan undan,
tag skulle äga en skyddsängel, då
måste även Kristus haft en sär
skild ängel, som beskyddade ho
nom. Men detta förefaller mindre
lämpligt, då Kristus står högre än
alla änglar. Alltså hava icke ana
människor utan undanfag sin sär
skilda skyddsängel.
2. Förövrigt var ju Adam hela
människosläktets stamfader. Men
för honom hade det ingen mening
att äga en särskild skyddsängel
åtminstone icke före ,syndafallet,
ty då gick han fri från alla faror.
Alltså utsändes icke Guds änglar
att beskydda varje människa utan
'undantag.

3. Därtill kommer, att änglar
na utsändas till människornas be
skydd på det att dessa .genom de
ras hjälp skola föras till det eviga
livet, uppmuntras till att göra gott
och värnas mot de 'Onda andarnas
angrepp. Men de människor, som
Gud på förhand vet skola bliva
fö�dömda, komma ju aldrig att be
sitta det eviga livet. Om också de
som icke tro understundom kunna
göra goda verk, så utföra de lik
väl ej ens sina bästa handlingar
på ett i allo klanderfritt sätt, då
de sakna den rätta avsikten. Ty
det är tron som styr avsikten, som
Augustinus säger (i företalet till
psalm 31, ungefär mitt i stycket).
Också Antikrists anik-O!l'llst sikall
·:ske »i följd av satans verksam
het», som det står skrivet i 2 Tess.
kap. 2: Alltså få icke alla männi
skor utan undantag en särskild
skyddsängel tJ.ll hjälp och vård.
Men mot dessa invändningar
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kunna vi hänvisa till Hieronymtis'
· själ i åtnjutande ,av Guds saligauktoritet, som förut har framhål . . görande åskådning redan här på
lits. (Art. 2 i denna avdelning,' se·
jorden, om också hans kropp lik
stycket: »Men mot»). Denne sä
SQlll andra jordvandrares var un
ger nämligen uttryckligen, att
derkastad lidande. På grund av
»varje människa utan undanfag
denna hans höga värdighet hövdes
· har fått en särskild ä:ngel till sitt
h01iom ej en över honom stående
skydd».
skyddsängel, utan i stället en tjäSlutsats: Varje enskild männi . nande ande som v·ar honom under
ska har så lä11ge hon ännu befin
dånig. Fördenskull heter det i
ner sig på jordelivets pilgrims
Matt. 4,11, att »änglar kommo och
vandring av Gud fått en skyddsän
tjänade honom».
gel, som värnar hemre mot alle-.
. 2. Vad den andra invändning'en
handa faror. Men 'då· vi nått må-' ·· beträffar; måste framhållas, att
let för vår jordeva;ii.dring,
skola vi
l
den första människan i den ur
ej längre hava någol skyddsänftel
sprungliga oskuldens tillstånd före
utan vi skola då antingen erhålla
arvsynden visserligen icke behöv
en ängel, som med oss skall regera,
de frukta någon inifrån komman
eller en djävul @m har till sitt
de fara, då hela hennes inre liv
särskilda uppdrag att pina oss.
var fullkomligt i ordning, såsom
Mitt ,svar på de ovan anförda in
förut förklarats, (Qu. 95, art. 4 ad
vändningarna lyder sålunda. Så
3). Men från utifrån kommande
länge människan ämnu vandrar
foror gick hon ju ingalunda fri
härnere på jorden, befinner hon
utan var utsatt för de onda andar
sig liksom på en väg, på vilken hon
nas försåt, som senare skulle visa
bör sträva fram till sitt fädernes
sig. Och d'ä"i·för behövde också
land'. Men på dei1na väg hotas hon · Adam änglarnas
beskydd.
. av många faror både utifrån och
3. På den tredje invändningen
inifrån, såsom det heter i Ps.
141,4: »På den väg, där jag skall
svara vi, att varken de mämniskor
'lå, lägga de ut snaror för mig'.>'
som Gud på förhand känner ·som
Liksom människor som måste
förtappade eller de otrogne eller
ens Antikrist berövas den naturli
· vandra en 1osäker väg bruka .erhål
ga hjälp, som förnuftet. bjuder
la väktare och vägvisare, fåt så
lunda varje människa, så länge
människan. Likaledes fråntages
hon befinner sig på jordeliv:ets fa
dem icke den yttre hjälp, som Gud
behagat skänka människonaturen
rofyllda stigar, en särskild skydds
ängel. Men då hon nått fram till
.�om sådan nämligen änglarnas be
målet behöver hon ej längre en så
skydd. Om de också ej genom den
dan beskyddare, uta11 får i stället
saimma få nåden att g'enom goda ·
om hon koonmer till himlen en äng
gärningar förtjäna det eviga livet,
el som härskar med henne eller
få de dock så mycken hjälp och
skydd, att de dragas bort från åt
,om hon kommer till helvetet en
skilliga onda ting, varigenom de
ond ande som blir hennes särskil
de bödel.
både kunna skada sig själva och
Som svar på den föi,sta invänd-·
andra. Ty till och med de oi1da an
nii1gen kan man vidare framhålla,
darna förhindras av de g,oda äng
larna att �illfoga all den skada som
att Kristus till sin mänskliga na
tur omedelbart styrdes av den an
de ,själva skulle vilja åstadkomma.
Samma! unda skall det icke lyckas
dra personen i .gudomen, varför
han icke v:ar i behov av några äng
Antikrist att göra all den skada
som han själv ivrigt åstundar.
lars beskydd. Dessutom var hans
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MARTYRERNAS MINNESMÅNAD.
September 1924 innesluter 300sitt dåd mottaga· 200 daler.· Sam
tidig t med prästen fängslades då
årsminnet av de svenska marty
ocks, å trenne katolska män, den
rer, som under Gustav Il Adolfs
ovannämnde Anthelius, referenda
reg1ering fingo nåden att gå i dö
rius vid konungens kansli, den 29:
den för sin katolska tro. Deras
årige Georg Behr (Ursinus) och
historia är nära förbunden med de
Nikolaus Campanius, rektor för
katolska restitutionsförsök, som
skolan i Enköping.
gjordes i den skandinaviska Nor
Sedan följde en dyster fängelse
den strax efter propagandakon
gregationens upprättande tretton
tid för de häktade med en mängd
dagen 1622.
plågsamma förhör, varvid också
tortyr
användes. I sin bok om
Danmark fick sin katolska mar
Sveriges
Fängelser ooh Fångvård
tyr redan i maj 1624, då köpman
från
äldre
tider till våra dagar
nen Arnold Weiswiyler avrättades
(Stockholm 1895) ger :Sigirid
i Malmö under omständigheter
Wieselgren en skildring av det
som visa, ,att den egentliga anled
pinliga
· förhör, som Behr måste
ningen till dödsdomen var hans pa
undergå
den 19 april 1624 ( sid.
pistiska bekännelse, om också
127).
domstolsakterna funno en annan
En stor hop frågor hade upp
.förevändning för denna blods
ställts på förhand. Dessa fram
handling. Hans historia finnes
ganska utförligt behandlad i Al
ställdes nu av rätten för Behr,
bert Lysanders intres,santa skrift . men man hade hunnit ända till
den tjugoåttonde speciell.t. frågan
Jesuiterna i Malmö 1624 (Gleerup
ska Förlaget. Lund 1922).
utan att den anklagade givit svar
i önskad riktning. Då blev han
Men ej mindre dramatiska voro
för att tala med protokollets ord
de händelser, som ungefär samti
»av mästermannen bakbunden,
digt följde slag i slag för de sven
och
tillsades han skulle bekänna
ska katolikerna. Under året 1623
vad
machination, som jesuiten
hade
Hemicus
jesuitpatern
opå
vore
inkommen».
Schacht lyckats inkomma i det
Härpå svarade han »ropandes:
för allt papistiskt inflytande ängs
ligt tillslutna Sverige. Fö. rklädd
han visste ingen machination, som
som gårdfarihandlare vandrade
Schachtius eller någon annan je
suit förehade, ropte allt han visste
ihan genom landet och sålde rått
intet, han visste intet»,
fällor. Sedan vistades han en tid
som tjänare hos borgmästaren i
Efter :femtiofemte frågan »•skru
Södertälje, 1Zacharias Anthelius,
vades han till med järn om hans
som var hemlig katolik. I dennes
ben och förmantes han skulle säga
hem kunde han också läsa mässan
vad stämplingar :han visste mot K.
och i all ,stillhet utdela de heliga·
Maj:t och riket». Men den arme
sakramenten till många tröst- och
delinkventen fann intet annat svar
hjälpbehövande katoliker.
än det förut framställda. Torty
Men det dröjde icke länge, förr
rens arbete är också på annat sätt
än han förråddes av konungens
märkbart i rättegångsprotokollet,
italienske !utespelare Giovanni
där det upprepade gånger heter,
att fåtngen ropar fram sina svar.
v,eraldi, som ham faderligt vårdat
och hjälpt under en svår pestsjuk
Men den omtalas också i fortsätt,.
dom.
Förräderiet skedde egen
ningen direkt: »Därpå spänntes
domligt nog under själva! den stma
han än 1hårdare till med järnen»,
veckan, och förrädaren fri.ek för
»s' edan spänntes än hårdare till»
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o. s. v. Men trots den långvariga
pinan kan Behr endast upplysa
rätten om, att den fruktade pater
Schacht uteslutande kommit till
landet för att tala med folk »om
relig1onen för deras själs salighets
skull».
Hur fruktansvärd tortyren slut
ligen blev framgår av formulerin
gen av ett senare svar: »Roopte
att Schachtius var inkommen för
Religionen, Religionen, Religionen,

fick veta, att han för sitt avfall
från den lutherska läran skulle
justifieras med svärd. Samma öde
drabbade också Ahthelius och
Campanius, ehuru denne senare
avsvor sin katolska tro på grund
av den svåra behandling han måst
undergå.
I fängelset skrevo de båda mar
tyrerna åtskilliga brev, vilka äro
av intresse också som mänskliga
dokument. Här meddela vi ett av
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Slutet av Z. A nthelius nåidewnsökan.
(Fotografi av originalet, som förvara• i Ri/iwrkivet.)

Religionen.» Man tycker sig näs
tan kunna urskilja fångens jäm
merrop i detta energiska yttrande
till rätten.
Också den främmande prästen
måste undergå en liknande be
handling, varpå ha"n dömdes att
sättas på ett skepp och föras ur
landet. (23 december 1624). För
Behr däremot ans·ågo domarna, att
det straff han undergått genom
»den stora pina, plåga och tortyr
samt det långa hårda fängelse jag
eländig mask utstått haver» (ut
drag ur hans nådeansökan till konungen) icke var tillräckligt. Han

dessa, adresseFat till kardinalerna
i Rom och till största delen skri
vet på latin. Också! till sina gamla
lärare i utlandet IOOh till uppsatta
män av jesuiterorden sände de lik
nande skrivelser. Deras !brev till
det heliga kollegiet lyder i orda
grann översättning sålunda:
»Det högt ärade och vördade
Kardinalkollegiet sändes en frids
hälsning i Kristus Jesus vår Her
re. Högt ärade och vördade Her
rar Kardinaler.
Av högvördige
fader Henricus Schachtius av Je
su Sällskap hava vi förnummit
Eder kristliga kärlek till de nordi-
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ska · katolikerna, vilken har sänt
honom ihit, på det att· den gamla
trons bröd måtte tkiunna .utdelas till
de härboende på grund av :brist på
· prästerlig hjälp hungrande ka
tolikerna. Det blir oss aldrig möj.,.
ligt att tillräckligt kunna tacka.
den högt ärade och vördade kon
gregationen för denna välgärning,
som hitsände honom just då .en
härjande pest hotade vårt liv, fast,.
än vi ingalunda voro väl förbered-

planer. Ty konungens lutespela
re, italienare till börden, överlrut11:
nade oss under själva dymmelvec
kan i konungens händer. Till och
med heretikerna förundrade sig
över detta beteende av en katolik.
Av denne anklagades vi för förrä,.
deri, varför konungen befallde, att
vi skulle mista all vår egendom,
kastas i fängelse, läggas på sträck
bänken och slutligen avrätta;s den
11 september enligt den gamla ti-

Slntet av nådeansökan från Jöran Behr.
(Fotografi av originalet, som förvaras, i Riksarkivet.)

da att dö. Rörda av denna stora
välgärning började vi med oför
skräckt mod att överlägga om de
medel, som bä:st kunde befordra
och gynna hans verksamhet, vad
som borde göras• , för att härvaran
de anhängare av den katolska re
ligionen skulle styrkas i sin tro
genom fader Henricus' bemödan
den och för att de enfaldige som
insnärjts i villolärans sna1,or skul
le vinna friheten i den katolska
tron.
Vi hade också med Guds
hjälp kunnat påräkna ,stor välsig
nelse för själarna, om icke en usel
förrädare hade omintetgjort våra

deräkningen. Sålunda längta vi
mycket att med Guds hjälp få g·iva
vårt blod på Stockholms torg- för
den katolska Kyrkan och. nennes
utbredning.
Fördenskull besvära vi den högt
ärade och vördade kongregationen,
att den värdigas uträcka en hjäl
pande, faderlig hand till de nor
diska katqlikerna, på det att de
otaliga själar som här fångats i
de vantrognas lockande snaror
måtte återföras till den,katolska
· Kyrkans sköte. Då vi fått utgjuta
vårt blod och sålunda blivit! befria
de från detta elände och genom
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Guds barmhärtighet fått inkomma
i det himmelska fäderneslandet,
skola Vl utan uppehåll bönfalla
Gud, att han med sin särskilda nåd
ville bistå dem som fallit offer
för deras ränker och skänka dem
sin nåd, så att de alla återlösta ge
nom Kristi kostbara blod må kunna fröjdas i himlens härlighet.
(Följande ord äro tillagda på
franska. språket) Den högvördige
fader Henricus skall, om det · är
Guds vilja, att han kommer här
ifrån, för Eder omtala, huru allt
har förlupit' här. Personligen har
han städse vi1sat sig nitisk ibland
oss, ståndaktig och storsinnad i
sina motgångar ,och alla vedervär
dig1heter, som han har måst utstå
för Guds ära och våra själars
frälsning. F1ör övrigt anbefalla vi
oss i Edra heliga böner och mäs
sor.»
Ej mindre gri]:>ande äro följan
de rader, som de båda livdömda
nedskrivit »1klockan 7 på morgo
nen samma dag, då de sedan mel
lan 9 och 10 på förmiddagen ledo
martyrdöden.»·
»Vördade fader, jag offrar mig
nu som ett slaktoffer åt Gud för
den katolska Kyrkan, fastän jag
nedtynges av många synder. Jag
fruktar väl domen, men hoppas
samtidigt på . Guds barmhärtighet.
Jag tackar eder, vöi�dade fader, av
hela mitt hjärta för eder kärleks
fulla vård, för alla de plågor och
besvärligheter, som Ni har måst
utstå för min frälsnings ·skull. Och
jag beder Eder glömma vad jag
har felat emot Eder. Må Gud be1

löna Eder för allt detta i det eviga
livet. Min av sorg nedtryckta
hustru och mina barn anbefaller
jag åt Gud, åt hela Eder orden, åt
den katolska Kyrkan och åt Eder, ·
hög,vördige fader, att man på alla
sätt ville sörja för dem. Min usla
själ anibefaHer jag åt Guds ba1·m
härtighet. Bed för mig i den hår
da och farliga striden.
Farväl !
Zacharias Allthelius.
Pater Henrilk, vö,rdade fader i
Kristus ! Under det att jag upp
offrar min död åt min älskade
brudgum Jesus Kristus, går jag
gärna i döden för den katolska
tron. Må Gud styrka mig därtill
med sin nåd ! Min gode Gud och
Skapare vare min själ nådig för
sina heliga särmärkens skull. Till
s1ut ville jag tacka min hög"Vördi
ge fader, tacka och åter tacka för
alla mödor, bekymmer, för fängel
se och tortyr, somi Ni har uthärdat
för mig ovärdige och för min
frälsnings skull. Må Gud, . den
frikostigaste bland alla givare,
rikligen löna Eder för allt detta.
Ack, min fader, glöm allt som jag
har felat emot Eder och hed för
mig, den uslaste bland syndare, att
den Trefalt Helige Guden ville va
ra när mig med sin Helige Ande
nu och i min dödsstund, att han
ville göra mig stark, ståndaJktig
och sålunda be1�edd, att jag må
övervinna döden och komma till
honom i den himmelska glädjen
för hans stora barmhärtighets
skull. Farväl ! Farväl ! Min hög
vördige faders lydige son Georgius
Ursinus.»
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E N ANDAKT E NS HÖGTI D
I AMSTERDAM.
Mitt i högsommarens tid det
sköna sommaråret 1924 hölls den
stora eukaristiska världskongres
sen i Hollands huvudstad. De eu
karistiska kongresserna skilja sig
i en väsentlig punkt från de stora

i alla klosterkyrkor tillbedjan av
det heliga Sakramentet under hela
natten. Kongre�sens avslutnings
högtidligheter voro också bönefe
ster. Att denna högtid i Amster
dam visade den romerska Kyvkan

Kcwdinal van Rossmn med uppvaktning vid eukwristiska kongressen i Amsterdam.
Stående till höger oin kardinalen markis Lage1·gren.

världsliga sammankomster av re
presentanter från världens alla
länder, som nu blivit så vanliga.
De äro framförallt bönens högtid
ligheter, en världssammanslutning
·av bedjande. För Holland var he
la den festveoka då kongressen på
gick liksom en »evig tillbedjan» av
det heliga Sakramentet. Den in
leddes av en bönesöndag, då det
Allraheligaste var utställt i alla
kyrkor. Också under kongressda
gai:'na höllos överallt en eller flera
bönetimmar. Under natten mel
lan onsdagen och torsdagen hölls

som Die Kirche der W elt, som en
korrespondent till svenska tidnin
gar påstått, är sålunda ett ovan
ligt kraftigt misstag. Den yttre
prakten vid denna eukaristiska
kongress var blott som ett yttre
uttryck för en rikedom på inre
andakt, religiös iver och kyrkligt
sinnelag.
Ett nästan lika stott misstag är
samme korrespondents påstående,
att denna djupt religiösa sommar
fest skulle haft polemisk anstryk�
ning, »,syftning mot protestantis
men». Med stor omsorg undveko
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högtidstalarna allt, som kunde ver
ka stötande på utomståe.nde. Den
ärevördige, gamle ibiskop Callier
av Haarlem yttrade 1bland annat :
»:Vi vä'nda oss ej till kristna av an
nan trosbekännelse, ej heller säga
vi det minsta som kunde verka
kränkande på någon. Vi fram
ställa endast våra trosläror och gi
va skäl för dem. Vi visa hur vi
tillbedja och vörda det allraheliga
ste Sakramentet. Sedan kunna de
själva draga ut konsekvenserna
härav för sin egen person». Men
på sista tiden ve:rikar det som om
katolikerna icke ens kunde fira
helt ,och hållet interna fester och
högtider, utan att detta väcker oro
och nervositet hos utomstående.
Den första eukaristiska kongres
sen hölls år 1'881 iJ Lille, årets kon
gress i Amsterdam är den tjugo
sjunde i ordningen. Den holländ
ska: huvudstaden har ej mindre än
20 katolska kyrkor, däribland den
magnifika Sankt Willibrordskyr
ikan, och tre katolska dagliga tid
ningar utgivas i Amsterdam'. Om
också · de holländska katolikerna
endast utgöra något ;mer än ½ av
. hela landets · befolkning, finnes
dock för närvarande flera prak
. tiserande katoliker än praktise
-rande kalvinister i Nederländer
na. Härav förstår man bäst hur
og1:mndad förargelsen i vissa kret
sar här i landet var över kongres
sens förläggande till det »övervä
gande protestantiska:» Holland.
Ingen katolik förmenar protestan
terna att fira sina fester och kon
gresser i lärider, där de utgöra mi
noriteten.
Den centrala gestalten vid sor: marens eukaristiska kongress var
den i Holland födde kardinal van
Rossum, som uppträdde som 'på
vens legat. Blarid hans U:ppvakt
nrng befann sig ma11kis Lager6 ren
på Tyresö, ett val som utan tvivel
också demonstrerar den här få
misskände kardinalens kärlek till
de skandinaviska länderna. Men
· ej blott från den eviga staden, ock
. så från jordens alla länder kommo

höga gäster till det högtidsfirande
Amsterdam. Bland dessa mä11ktes
kurialkardinalen Sincero, kardi
nalärkebiskoparna av Ereslau,
Westminster, Köln, Paris, Wien
och 'l'oledo, ärkebiskoparna och
biskoparna av Guådalajara (Mexi
ko),
Wellington
(Australien)
Montevideo, Weszprem (Ungern),
Linz,
Brentwood,
Osna:brtick,
Meissen o. s. v.
Kardinal van Rossum anlände
med skeppet Batavier vid �12 7-ti
den . på aftonen tisdagen den 22
j,uli till Amsterdam, där han häl
sades av oöverskådliga folkmas
sor. Vid portalen till Willibrords
kyrkan mottogs han av biskopen
av Haarlem, irrom vars· stift den
holländska huvudstaden är belä
gen. Inkommen i kyrkan knäböj
. de han en stund för det Allraheligaste, tog sedan plats på sin tron
och talade med en röst, som var
hörbar överallt i det mäktiga
templet. Han betygade sin lycka ·
över att få representera den He
lige Fadern i sitt fädernesland vid
en så härlig högtidlighet och fram
förde påvens hälsning till . dem
alla.
Följande dag höll kardinallega
ten på förmiddagen en mängd
audienser. Bland annat uppvak
tades han då av Nederländernas
k
' atolske statsminister. För övrigt
besökte kongressdeltagarna under
denna förmiddag Amsterdams
kyrkor, s.om voro till trängsel fyll
da av andäktiga pilgrimer. Också
vid biktstolarna och komrnunion
bänkarna rådde verklig trängsel.
På aftonen skulle' kongressen hög
tidligen öppnas ute på Amster
dams Stadion, som rymmer om
kring 30,000 människor. Med till
hjälp nv en högtalare nådde de
olika . föredragshållarnas ord hela
denna stora människomassa. Vid
ingå11gen till denna samlingslokal
stod en imponerande Jesu Hjärta
staty och Stadiontornen voro pryd
da med änglar, som blåste i basu
ner. I Stadions mitt hade man
uppbyggt en paviljong, där kardi1
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nallegaten och övriga högtstäilda
kyrkomän hade. sina platser.
Här förklarades·kongressen öpp
nad av presidenten för de eukari
stiska kongresserna biskop Heylen
av Namur. · Därefter upplästes
under ljudlös tystnad Pius XI :s
brev till kongressdeltagarna . . Häri
betonar den helige Fadern, att det
ej var på grund av sin storlek och
sin betydenhet som Amsterdam
hade korats till samlingsplats för
den tjugosjunde eukaristiska kon
gres1:1Qn. Nej, det var mera plat
sens 11 L 1.iga traditioner från gam
mal tid som föranlett detta val. Ty
just i Afnsterdam hade år 1345 .
det sköna eukaristiska under skett
som är betygat g\�110m offentliga
handlingar, särskilt ge11om en uri-
dersökning, som biskopen på plat
sen ungefär samtidigt företog.
Den heliga hostian hade nämligen
givits åt en sjuk, men då denne
strax efter sin kommunion fick en
uppkastning, tömdes denna ut i. el
den '.På härden. Men dagen efter
fanns det heliga vandringsbrödet
fullkomligt oskatt bland askan.
Sedan blev det kapell, där denna
underbart skyddande hostia förva
rades, en helig plats, dit de troen
de . vallfärdade. ·Undel" årens lopp
växte så Amsterdam från en liten
fiskarby . till Hollands ihuvudstad,
men vördnaden för den heliga eu
karistin har i alla tider varit ,stark
bland dess katolska innevånare,
också under kalvinismens svåraste
tider. Den helige Fadern betona
de vidare sin särskilda tillfreds
ställelse över, att också represen
tanter för de orientaliska unierade
kyrkorna deltogo i denna eukari
stiska kongress och meddelade
slutligen alla dem som <leltogo i
densa,mma sin apostoliska välsig
nelse. Därefter höll kardinallega
ten ett hälsningstal till kongres.:.

'
sen, som mottogs med stormande
bifall.
Sedan höllos under alla kon
gressdagarna varje afton trenne
religiösa sammankomster, i Willi
brordkyrkan, i Koncertbyggnaden
,och i Stadion. En framstående man
som deltog i högtidligheterna från
början till slut skriver om dessa
möten, att de voro »imponerande,
storslagna manifestationer av re
ligiöst liv: och religiös ande». Nå�
gon eukaristisk procession genom
stadens gator kunde tyvärr icke
äga rum på grund av juridiska
hinder. På lördagsmorgonen ut�
delades den heliga kommu.nionen i
Stadion till ej mindre än 20,000
barn, enligt ögonvittnens berättel
se var detta »en högtidsstund av
utomordentlig skönhet, helt över
strålad av ungdomlig oskulds och
relllhets trollglans»·. Holland är
ett eukaristins land, där Pius X :s
kommuniondekret hava genom
förts med största omsorg och noggrannhet.
Också icke-katoliker voro i inga
lunda obetydligt antal närvarande
vid dessa högtidligheter· under
Amsterdams sköna andaktsvecka.
Redan i flera år har en märkbar
konversionsrörelse utvecklat sig i
Holland. Troligen kommer . som
marens kyrkliga fest också att ut
öva sin inverkan på denna. Vis:
serligen inträffade åtskilliga pl'o
testdemonstrationer under sj,älva
kongressveckan. Men bakom des
sa stod blott ·ett ivrigt och högrö
stat fåtal med deciderade åsikter.
Folkets stora massa visade sig me�
ra .likgiltig, lugn och avvaktande;
Ännu torde det vara för tidigt att
uttala sig om kongressens verknin�
gar. Men ännu kan Gud låta mång.:.
et nådens mirakel ske i den gamla
mirakelstaden· vid · zuideJJzee. .
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S:T MICHAE L 1872 I MALMÖ.
Den 29 · september, S:t Mi
chaelsdagen 1872 invigdes vår lilla
kyrka i Malmö. Fastän försenat
för femtioårsjubileet torde det än
då ännu vara lämpligt att åt den
na dags minne ägna några rader.
På hösten 1869 var underteck
nad i Stockholm hjälppräst hos
pastor Bernhard vid S :t Eugenia.,
kyrkan. Under loppet av 1860talet hade missionsstationen i Gö
teborg blivit upprättad. Så tänk
te vi även på Malmö, och jag fick
i januari 1870 av biskop Studach
i uppdrag att där börja med en
station. Jag begav mig då' den
10 januari på resan. Besökte pa
stor Johannes Jurdzik i Göteborg
och erhöll av honom nyttiga upp
lysningar rörande katolikerna i
Skåne. Jag fortsatte till Köpen
hamn och hälsade på den apostoli
ske perfekten Hermann Grtider.
Denne hade med fullma;kt av bi
skop Studach utövat nå:gon själa
vård i Skåne. Han kände förhål
landena i Malmö och önskade liv
ligt, att där skulle upprättas en
missionsstat:iron. Nu hjälpte han
mig med glädje att utföra mitt fö
retag. Vi seglade fredagen den 14
januari över Sundet till Malmö.
Staden tog sig ståtligt ut för oss,
och »Vår Fru av Malmö» häl
sade oss vänligt viälkomna. Det
är en gammal ungefär en meter
hög staty av sten i nordvästra !hör
net av »Ifockumska h.uset», unge
fär i andra våningens höjd. Koc
kumska huset är en klosterbygg
nad från katolska tiden, som nu
måste tjäna till profant bruk.
Prefekt Grtider presenterade
mig för. några katoliker och reste
till Köpenhamn igen. Jag fortsat
te att förbereda vår gudstjänst.
Denna hölls på Jesu Namns sön
dag efter gamla Kalendern den 16
januari på »Kramers hotell». Den
bevistades av 17 katoliker, flera än
bislmp Studach hade väntat, · och

tidningarna uppskattade mina
å:hörares antal till · ett tjugotal.
Jag var förtjust, telegraferade till
biskopen, anhöll om tillstånd att
stanna i Malmö och erhöll det.
Jag fortsatte då med mina mässor
först ,på Kramers hotell, sedan i en
för tillfället ledig lägenhet vid
Södra promenaden och fr. o. m .
den 1 april i »Lundakvinnans»
hus, Stora Nygatan 40. Den he. lige Josefs månad främjade min
verksamhet. Den 7 mars öppna
des skolan med 7 elever, som till
hörde de båda familjerna Rudolph
och Sidoli. En dansk konvertit,
herr Levini, som talade svenska,
var lärare. Nu behövdes en fa
stighet. »Trekanten», en utmärkt
väl belägen tomt på ungefär
22,200 kvadratalnar ådrog sig mm
uppmärksamhet ; å alla sidor fri,
på två sidor Söderpromenaden och
på de andra sidorna Lilla Nygatan
och Kanalgatan. Hela tomten var
bevuxen med fruktträd. Jag såg
med längtan på den, men trodde
mig ej kunna få ihop penningar
att köpa den. Så kom den 22 mars
från Köpenhamn byggmästare
Gtinther, fader till pater Ludvig
Gtinther, som nu är i Ordrup. Jag
visade honom Trekanten, och han
ville då icke höra talas om något
pekuniärt hinder, tog mig med sig
till tomtens äg2.re, firman »Dy
berg-Flensburg»; och köpekon"'"
traktet blev uppsatt och under
tecknat. Priset var 12,000 kronor.
Då jag någon tid senare mötte en
av firmans pampar, sade han till
mig: »I dag skulle Ni icke mer ha
va fått tomten så billigt».
Nu skulle vi bygga en kyrka.
För att skaffa medel måste ut
ländska katolikers givmildhet an
litas. Jag begav mig den 9 janu
ari 1871 på resa söderut till Tysk
land ,och i synnerhet till· Österrike.
Jag · förstod mig icke riktigt på
konsten att kollektera, men denna
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brist gottgjordes av det älskvärda
tillmötesgående, jag. från alla håll
rönte. En f . . d. officer, greve Sylva Tarouca, bosatt i Mähren; en
. talangfull målare, lovade att måla
en tavla för vår 'blivande kyrka;
Under arbetet härpå åtog han sig
den· för honom icke obetydliga för.:
sakelsen att avhållasig fråncigarr
rökning. Resultatet blev då den
utmärkt väl lyckade kopian av De
gers Madonna, som nu pryder den
sydliga väggen i Malmö kyrka.
När jag kommit till Wien, hade
jag först svårt att hitta vägen till
välgörarna, tills jag träffat några
gamla bekanta, som själva bid:r,o
g10, gjorde reklam för min sak och
samlade1 hos sina vänner. Man be
mötte mig så älskvärt, som om det
v,ore jag, som gjorde dem en tjänst
med att taga mot. Min djupaste
tacksamhet tilllhör det nu så_svårt
hemsökta Wien, likaledes i sin mån
Olmtitz, Prag och Budapest. Och
så kan jag icke underlåta att sär_,.
,skilt nämna den hjälp jag emottog
av kejsar Franz Joseph, den sedan
så olycklige kronp:11ins Rudolph
och andra medlemmar av det kej
serliga huset. De senare under
Viärldskriget nämnda ärkeherti
garna Friedrich och Eugen skänk
te var sin månadspenning, den
förre 10 och den andra 5 gulden.
Deras moder förärade mig jämte
ett ansenligt penning belopp, en
· präktig mässha;ke av silverbrokad.
Mycket har jag även att tacka
andra i krig och fred förtjänstful
la officerare. På S :t Josefsdagen
kom jag hem igen från min resa,
som skaffade mig medel till att
bygga en anspråkslös kyrka ; i maj
började den ädle byggmästaren
Borjes med grundläggningen, och
på 8-:ta Birgittadfl,g.enrestesigtak
stolen över mura;rna, som under
vintern torkades.
.Byggnaden i götisk stil är 32
alnar lång från väster till öster,
16 alnar bred och skeppet är 12
alnar högt. Golvet ligger betyd
ligt högre än jordytan. över ta
ket reser sig et t litet torn. Den
1

östra delen av byggnaden blev
ännu för tillfället bestämd att tjä
na till bostad för prästen och lä
raren samt skolrum. Altaret lig
ger mot ,öster. Så :börj�des det för
vårt då varande närmaste behov
och i framtiden kunde större an"'
språ!k tillfredsställas. Det finnes
plats att förstora kyrkan till en
rymlig korskyrka och att bygga ett
vackert torn. När en gång sta
dens byggnadsnämnd gjorde en
anmärkning, emedan vi obetydligt
avvikit från vår av staden godkän
da plan, svarade Borjes: »Efter 10
år skall ju kyrkan i alla fall byg
gas om», och därmed lugnades
herrarne.
Under sommaren 1872 fullbor
dades byggandet. Genom herr
Barclay i Göteborg erhöllo vi från
England, delvis till skänks, två
härliga altaren, ljusstakar, den av
svenska konvertiten Werner måla
de stora tavla, som föreställer den
hel. Ang-ars sändning till Sverige
och pryder kyrkans norra vägg
m. m.
Kort före invig11ingen inträffa�
de den 18 september 1872 · konung
Karl XV:s död i Malmö. Hans
moder, änkedrottningen Josefina
kom skyndsamt från en utlandsre
sa den 21 september till konun�
gens lik, som låg i landshövdin
gens hus. Jag var i min bostad
vid St. Nygatan 40 så fick jag un
derrättelse, att drottning Josefina
hade kommit till kyrkobyggnaden,
där det fanns ännu mycket att ar.,.
beta och ordna. När jag skynd- .
samt kom dit, träffade jag henne
sittande · anspråkslös på en bänk
mitt i oordningen och de pågående
arbetena. Hon emottog nådigt
min hälsning, stämde mig även till
audiens i landshövdingsresidenset.
gav mig en betydlig summa för
mina fattiga ,och fortsatte resan
till Stockholm.
Vi ha:de under sommaren 6 vec
kor ihärdigt regnväder, som hota
de att även förhindra kyrkans till
S :t Michaeli, söndagen den 28
september, bestämda invigning.
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Men när tiden kom, sent på lör
d2.gsafton ingrep S ;t Michael med
ett väldigt åskväder, skingrande
regnmolnen och gav oss en härlig
hostdag. Många gäste L' kommo
från Stockholm, Göteborg, Halm
stad, Höganäs, och från Köpen
hamn prefekt Griider, pastor
Eöhmer, sångkören Gregoriana,
den österrikiska då i Danmark ac
krediterade ministern greve Paar.
Prefekt Grtider förrättade kyr
kans ibenediktion och högmässan,
bitllädd av 1.)astor Böhmer och mig,
Gregoriana sjöng, pastor Bern
hard höll predikan, och min skola
bidrog naturligtvis även till :hög
tidligheten. !synnerhet bör jag
här med innerlig tacksamhet
ihågkomma en man, som just
på denna dag hade sin egen
namnsdag, herr Michael J ensen,
som med uppoffrande av betydliga
förmåner blivit lära11e i vår ännu
lilla skola, skötte utmärkt väl den
na befattning och gjorde därjämte
även de bästa tjänster för missio
nen i Malmö. Senare, 3 år efter
· att jag hade lämnat Malmö, flyt
tade han till Köpenhamn, där han
blev lärare vid S :t Ansgars skola.
Om dessa rader skulle komma ho
nom tillhanda, må han vänligt
emottaga min hjärtliga hälsning. *
* Sakristan J ensen har detta år avlidit.

Kyrkan el'l1öll vid invigningen ti
teln »'Till Jesu Heliga Hjärta»
(icke : »Våir Frälsare»). När S :t
Michaelsdagen led mot aftonen,
återvände de andäktiga; som över
varit festen, till sina hem. Det
blev tyst i kyrkan och runt om
kring, men öde blev det icke ; ty
lampan, som brinner inför altaret
om dagen och om natten, förkun
nar med sitt milda ljus, att vår
Herre själv i Altarets heliga Sak
rament vistas där och har tagit sin
bostad i tabernaklet. När något
senare arbetare voro sysselsatta
på en byggnad i grannskapet, sågo
de genom fönstret lampans ljus.
Så frågade en av dem : »V
, ad bety:..
der detta ljus i katolikernas kyr
ka ?» och kamraten gav det vackra
svaret : »Det skall påminna dem
om stjärnan, som förde de vise
männen från österlanden till Bet
lehem». Det är sant, den »eviga
lampan» skall kalla oss till taber
naklet, där densamme bor, som en
gång såsom barn Iåg i krubban i
· tt
Betlehem och som nu väntar, a:
vi gäirna och ofta b"esöka honom,
frambära våra · hyllningar för ho
nom och emottaga hans_ välsignel
ser.
B e r n h a r d S t o 1 b e r g.
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VI D ABSALONS G RAV.
Over Valdemarers Grave
Her i Sorö Lindeshave
Her ved Axels Bispestav
Ogsaa Holberg har sin grav.
Så sjunger den danske skalden
Chr. Richardt om det gamla Sorö,
som med sin omgivning är en av
den danska medeltidens klassiska
trakter.
Men Sorö är, om man
undantager det historiska intresse,
som vidlåder den lilla staden, även
av andra orsaker värt ett besök.
Sorö är nämligen en synnerligen
idylliskt belägen liten stad. Runt
omkring utbreder sig ett äkta le
ende danskt landskap, slätt, skog
och sjö samt vackra utsiktspunk
ter. Staden är som sagt liten. Den
har endast mellan två ,och tretusen
invånare, men den har i stället en
forntid ,större och rikare än de fle
sta städer i Danmark, och det är
egentligen om denna forntid ihär
skall · sägas några ord. Sorö har
klostret att tacka för sin tillkomst.
Detta anlades i mitten av 1100-ta
iet av ·Asker Ryg, tillhörande den
berömda Hvidesläkten. En liten
stenkyrka med tillhörande bygg
nader uppfördes då för de inkal
lade benediktinermunkarna. Med
sin hustr1:1s samtycke inträdde
Asker själv som munk i det av ho
nom grundade klostret, men hans
uppehåll där tblev av kort varak
tighet, ty fj,orton dagar efter in�
vigningen rycktes han bort av dö
den.
Valet av klostrets första
a:bbot hade varit mindre lyckligt,
och de tvenne följande förestån
darne . visade sig ej heller .vara
uppgiften vuxna. Vid denna tid
satt på biskopstolen i Roskilde
Aiskers son, den sedermera så be
römde Axel eller Absalon, och den
ne lät inkalla cisterciensermunkar
från Esrom i lbenediktine.rnas
ställe, samt skänkte dem jorda
gods och andra gåvor. Nu gfok
klostret en · lysande framtid till
mötes. Snart blevo klosterbygg-

naderna för trångbodda och kyr
kan för liten och då nybyggnads
planerna blevo förverkligade reste
sig mot skyn den mäktiga kyrka,
som är bevarad till våra dagar,
och som gömmer så många minne.a
av berömda män och stora tider.
Till denna kyrka fördes Albsalons
förfäders, ben till vila, och där fick
han själv sin grav i högkoret.
Absalons kyrka, som är uppförd
1180, den påvliga stadfästelsen på
klostrets privilegier är från 1181,
är liksom cistercienserkyrkorna i
gemen av en sträng, enkel men
ädel karaktär. Intet torn pryder
kyrkan. Endast en spira över
korsmitten vittnar om cistercien
sernas stränga regel. Till skillnad
· från de svenska cistercienserkyr
korna från samma tid är den upp
förd av tegel. Huvudingången är
sedan 1772 i väster, tidigare var
den på kyrkans norra fasad. Ige
nom det låga, mörka vapenhuset
kommer man in i kyrkan med dess
vackra, höga valv. Mittskeppet
förenas med sidoskepperi genom
åtta rundbågiga arkader. Vid in
trädet fäster man sig genast vid
de målade vapensköldar, som löpa
runt kyrkans mittskepp. Det är
Hvidesläktens vapen samt vapen
tillhörande personer som skänkt
gåvor till kyrkan o�h klostret.
Sköldemärkenas nuvarande utse
ende förskriver sig emellertid ej
från medeltiden, utan från den re
stauration som kyrkan genomgick
åren 1861-1876. Predikstol, kor
skrank och högaltare äro från
1600'-talets mitt, men över kor
skranket hänger ännu det mäkti
ga triumfkrucifixet från 1500-ta
lets början. Det berättas, att
Thorvaldsen skall hava yttrat, att
det icke var möjligt för en bild
huggare att bättre framställa den
korsfäste än vad Claus Berg· här
gjort. - Altartavlan är antagligen
.ett verk av A!braham Wuchter,
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hovmålare hos Christian IV och
en tid anställd som teckningslära
re vid Sorö akademi.
I högkoret finna vi, som förut
är nämnt, biskop Absalons grav
sten, som härstammar från år
1536. Här ses biskopen i full or
nat och vid hans fötter biskoparne
Peder och Skjalm Vagnsen från
Aarhus. Absalons grav, har tven
ne gånger öppnats, nämligen 1536
och 1827. Sista gången skedde

rör. Vid skulderpartiet fanns en
- blyplatta försedd med inskriften
»Absalon, ärkebiskop av Lund o.
s. v.».
Sedan undersökningen
slutförts upptog man altarkalken,
reste111a av biskopstaven, delar av
klädedmkten, mitrans nedre kant
med vidfästat hår, den bäst beva
rade sandalen samt brottstycken
av inskriftsplattan. Dessa före
mål inlades i ett i högkorets norra
mur anbragt järnskåp. .År 1855

Absolons kyrka i Sorö.

det samtidigt med den nya akademibyggnadens invigning. När
blykistans 1ock lyftats av såg man
Absalons lik ifört full ärkebiskoplig skrud. Skelettet var i starkt
upplöst tillstånd, men på defar av
huvudskallen syntes ännu hår.
Ehuru hans klädnad var starkt
förruttnad framgick dock med
tydlighet att · den varit mycket
praktfull. Huvudet var betäckt
med mitran och fötternas beklädn:ad bestod av lädersandaler. I si:;;
ria på bröstet sammanknäp.pta
händer höll han en silverholk i vilken förvarades en guldring med
infattad safir. · På den högra armen vilade en biskopstav av valrosstand.
Staven, som var illa
medfaren, togs med mycken för::
siktighet upp och lades i ett glas-

,blevo de, i graven funna föremålen
underkastade en grundlig restauration, och 1881 uppsattes de på
ett sådant sätt, att den som nu hesöker kyrkan kan komma i tillfälle
att betrakta dem. - Ej långt från
Absalons gravsten står Christoffer II:s och drottning Eufemias
sandstensmonument. En av svenskar nog ihågkommen konung har
även här fått sin vilostad. Det
är den från Visby ibrandskattande
,bekante Valdemar Atterdag. Sar- ·
kofagen är nu ganska illa med:faren, och det är svenskarna som lbeskyllas för att under kriget 1658
-59 hava berövat monumentet
dess prydnader. - I en nisch i det
kapell som en gång var helgat åt
J'Ohannes döparen, just på det ställe där hans altare stod, sover nu
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Danmarks store diktare Ludvig
Holberg. Hans sarkofag är av blå
marmor och mitt på densamma
står en lampa med gyllene låga.
sarkofagens framsida är Holbergs
porträttmedaljong i' vit marmor
och i samma material är hans fri
herrliga vapen anbragt . under in
skriften. Monumentet, som är av
Widewelt, är rest av Sorö Akade
mi tiU vilken Holberg testamente
rade sina jordagods. - Vid kyr
kans norra mur är 'kyrkogården
belägen.
Här vilar bland andra
kända män diktaren Bernhard Se
verin Ingemann, som största de
len av sitt liv verkade som lärare
vid S,orö Akademi, vilken har sin
upprinnelse från den skola Fred
rik II år 1584 lät inrätta för sina
söner Ulrik och Christian samt
några unga adelsmän. I våra da
gar är Sorö Akademi närmast att
jämföra med ett högre allmänt lä
rovel'k Den nuvarande akademi
byggnaden är ,uppförd 1822-27
efter ritningar av P. Malling. Det
hus IIigemann bebodde står ännu
kvar och är en lämning från den
gamla akademins tid. I detta hus
var det Ingemann skrev sina hi
storiska romaner från Valdema
rernas tid. Dessa böcker väckte
på sin tid ett oerhört uppseende i
Danmark och blevo lästa i större

utsträckning än någ\on annan
dansJc diktning förut blivit. Inge
manns förebild var ju som bekant
Walter Scotts :historiska romaner.
För Danmark ha Ingemanns ro
maner spelat en sådan roll att de
alltid skola intaga en betydande
plats i dansk litteraturhistoria. På
Ingemanns 70-årsdag överlämnade
unga flickor, bland dem nuv. pro
fessorskan Helena Nyblom, på
trappan till hans bostad i Sorö ett,
till honom av danska kvinnor
skänkt guldhorn, prytt meq. bilder
från hans diktverk. Detta guld
horn förvaras nu i "Det national
historiske Museum på Fredriks
bqrgs Slott". -- När man vandrar
kring · där i det gamla s·orö
och alla · minnen från långt för
flutna dagar liksom bli levande
för en, då förstår man så gott, att
det var här Ingemann kunde skri
va . om Danmarks medeltid, om Val
demar den store, om Valdemar
Sejr och Erik Menved. Här glöm.:.
mer man det närvarande · och låter
tankarna gå till dem om förut
vandrat på samma stigar långt in.:.
nan vi blevo till och som nu sova
under den mäktiga klosterkyrkans
stenhällar eller vila invid dess
murar.
E r i k W i m m e r s t r ö m.

CRE'D OS FOND.
Transport Kr. 9 907 :89
100 :Ärkebiskopen . . . . . . . . . . . . »
10 :Fil. Mag. Bertil Bodström »
Vän - i stUtet Angers,
1 : 80
Frankrike . . . . . . . . . . . . »
Medlem av svenska ky.r
. kan, som . önskar . kato
licismen all framgång i
vårt land . . . . . . . . . . . . »
5 :Fru Anna Ekelund, Malmö »
10 :Statskyrkopräst, · med anledning av komminister
; Transport Kr. 10 034 : 69

Transporl Kr. 10 034 : 69
Lars W ollmers artikel i
N :r 34 av Svensk Kyrko10 :tidning . . . . . . . . . . . . . . . »
Summa Kr. 10 044 : 69
Credos Redaktion ber till Hans Excel
lens Ärkebiskopen få frambära ett sär
skilt tack för hans frikostiga gåva, som
kommit att markera 10 000-kronorsgrän
sens lyckliga uppnående för Credos
Fond.

220

rån Credos lorn
Som svenska statskyrkans en, fant terrible visar sig mer och mer
professor Li11,derholrn i Uppsala;
Nyligen ihar den nu så aktuella
frågan om prästbristen inom Sve
riges protestantiska kyrkosam
fund diskuterats i dagspressen.
Åtskilliga statskyrkliga ledarege
stalter hava yttrat sin mening om
saken försiktigt, famlande, an
strängt optimistiskt. Då framträ
der pl'ofessor Linderholm och ta
lar rent ut, blottar familjehemlig
heterna, den hotfulla tillbakagån
gen, det permanenta osäkerhets
tillståndet, den gnagande oron i
statskyrkliga kretsar, allt under
det man gör sitt bästa för att se
glad och naturlig ut. Professor
Linderholm är att beundra som
hänsynslös sanningssägare. Mind
re beundransvärd blir han, då han
söker förlöjliga de bästa och livs
kraftigaste riktningarna inom sin
kyrka eller då han rekommenderar
de omöjligaste hjälpmedel och ut
vägar ur det nu rådande trångmå
let.

da l&nder, som där hållit en .slags
världskongress. Söndagen den 17
augusti läste biskop Brems mässan
ute i det fria för boxtåt 600 ut
ländska och 100 danska gossar till
hörande s coutlägret. Under mäs
san sjöngo omväxlande ,österriki
ska, litauiska och polska scouter
sina psalmer, medan ungrarnas
förträffliga orkester ackompagne
. rade. Biskopen riktade också några hjärtliga ord till sitt ungdomli
ga auditorium först på franska se
dan på danska. Efter gudstjän
stens slut avsändes ett telegram
till påven. - Till kaplan vid Sakra_
mentskirken i Köpenihamn har ut
nämnts den unge fader Gay Bern
zon, som nyligen prästvigts i Kö
penhamn ,--- den förste dansk se
dan reformationen som fått präst
vigas i · sitt hemland. Han har
gjort sina studier vid Institut Cat
holiq ue i" Paris. Credo tillåter sig
att sända -en lyckönskan till den
nye arbetaren i vingården.

Köpen/hamn har under sensom
maren mottagit scouter från sk{l-

fått sin lilla kyrka vackert restau
rerad. över altaret är taket deko-

Den • katolska församlingen · i

Köge har under sommarens lopp
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rerat med »et Billede af den op
gaaende Sol, . der udsender sine
Straaler». För övrigt är det ljusa,
vänliga kyrkorummet hållet i »hvi
de og blaagraa · Farver». - Vrin
centsystrarna i Helsingör hava
hållit en stor basar i början av
augusti månad. Deras ärevördiga
skolbyggnad var för ändamålet
förvandlad till· »et helt lille Tivo1i>t
av stadens hantverkare, som gra
tis utförde allt detta arbete av
sympati för systrarnas kärleks
verksamhet. Stadens handlande
hade demonstrerat sin välvilja ge
nom att till basaren sända en
mängd varor, och stadens damer
sålde ivrigt alla dessa skatter till
· köplystna skaror av besökande.
Det torde vara få städer i Skan
dinavien, där de katolska systrar
na äro så populära som i Helsing
ör.
De /betraktas allmänt »som
noget saerligt hörende Byen til».
Deras måleriska vita huvudbona
der, som påminna om stora fåg
lar, sätta »Kulör paa Gadelivet»,
och inomhus sprida de ljus och
tröst överallt, där nöden hör hem
ma.
Också detta år ha norska katoli
ker vallfcinl,a,t till Stiklestad, där
Sankt Olav led martyrdöden. Kyr
koherde Recktenwald läste mässan
på ett improviserat, blomsterprytt
altare vid St. Olavsstötten och höll
ett anslående tal 10m dagens sto
ra minne. »Det var en gripende,
oplöftende andagtstund i den stil
le, vakre natur», skriver A. Björn- .
stad i St. Olav. - I den nya Tor
finnsgaarden i Hamar fortsätta
de intresseväckande händelsernas
rad. Biskop Smit !har nyligen vid
ett besök i den gamla staden med
delat den fullständigt oförberedde
fader Kjelstrup, att han av den
helige .Fadern har blivit utnämnd
till »doctor sacrae theologiae hono
ris causa», (teologie hedersdok
tor) . Meddelandet skedde i »en
liten kreds av norske og svenske
damer og herrer», som kl. ½12 f.
m. församlats till ett idylliskt mor-

ning coffee i Hamars prästgård.
Söndagen . den . 27 juli läste den
förste isUlnning efter reformatio
nen, som får verka som katolsk
präst i sitt fädernesland, Johan
nes Gunnarson, den iheliga mässan
i Jesu Hjärtakyrkan i Reykjavik.
Den helige Fadern har visat sin
särskilda bevågenhet för den sto
ra Missio1nsfö'reningen för trons
utbredande genom ·att meddela
dess medlemmar såväl präster
som lekmän nya andliga privile
gier och indulgenser. I staten San
Paolo i Brasilien hava tvenne nya
biskopsstift upprättats, vilka ef
ter residensstädernas namn kal
lats Santos och Sorocaba. Ritus
kongregati-onen har nyligen på ett
sammanträde vidtagit förberedan
de åtgärder för Berma,dette Sou
birous' saligförklarande. Denna
var som bekant den unga bond
flicka, för vilken den heliga Jung
frun uppenbarade sig i grottan
vid Lourdes. En vacker j ulidag
kTockan ½ 7 på aftonen mottog
Pius XI i Sankt Damasusgården
3,000 barn, alla små romerska
medborgare, som under årets lopp
fått mottaga sin första heliga
kommunion. Påven höll ett hjärt
ligt tal till de överlyckliga barnen,
vari han bland annat yttrade, att
detta ej var en audiens utan en
paradisisk syn. Ty det är barnen,
som stå Jesu Hjärta närmast.
För öppna,nde,t av den heliga
porten. i Peterskyrkan begagnar
sig påven enligt jubel�rstradition
av en hammare och en murslev av
rent guld. Det är det katolska
episkopatets privilegium att få in
samla medlen för inköpandet av
dessa dyrbara redskap.
Stora
summor hava redan inkommit.
Kardinalen av Boston har sänt
omkring 100,000 lire. En annan
ceremoni under förberedelsetiden
för ett j ubelår är välsignelsen av
Agnus Dei-medaljerna.
Denna
kommer _troligen att äga rum under
loppet av november månad. Tid-
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skriften Rome innehöll nyligen en
intressant . artikel om det moinu111,ent över kardinal Ranipolla, som
förbereddes av den stora kardina
lens lärjunge och vän Benedikt
XV, men som först nu har avslu
tats.
Det är gjort av marmor
från Carrara och möter sex meter
i höjd. Kardinalens bild är unge
fär två meter hög. Monumentet
skall uppställas i Sankta Cecilia
kyrkan, kardinal Rampollas titu
larkyrka, för vilken han alltid vi
sade stort ·ooh offervilligt intres
se. Kardinal Giorgi har återvänt
till Rom från sin resa i Palestina.
Mgr Aragone, ärkebiskop av Mon
tevideo (Uruguay) , befinner sig
för närvarande i Rom.
Mgr Franciscus Sidoli, den förre
biskopen av Rieti (Umbrien) , som
under sista konsistoriet blev ut
sedd till ärkebiskop av Genua, har
hållit sitt högtidliga intåg i sin är
kebiskopsstad. Prefekten hälsade
honom välkommen å de världsliga
myndigheternas vägnar. Sedan
begav han sig till katedralen un
der den historiskt bekanta balda
kinen, som uppbars av åtta repre
sentanter för den genuesiska
adeln. Folket hälsade sin nye är
kebiskop med stormande ovatio
ner. · En stor eukaristisk kongress
skall hållas i Palernw under de
fö1·sta dagarna av september må
nad. Något senare hålles en s. k.
social vecka i Turin.
Det hot mot Elsass-Lothringens
religiösa frihet från den franska
antiklerikalismens sida som omta
lades i förra numret av Credo har
framkallat en storm av förbitt
ring i denna varmt katolska lands
del. Ett intressant dokument är
det · brev som biskopen av Strass
burg sände till sina präster, så
snart den radikala franska rege
ringen öppet låtit förstå vad den
förde i skölden. Det vibrerar av
liv oClh energi. Redan ingressen
är betecknande, »Nu är det icke
tid att rprata utan att handla. De

elsassiska katolikernas rättigheter
och religiösa frihet äro hotade».
Sedan följa fyra praktiska för
hållningsorder för det kyrkliga
försvarsverkets ordnande : organi
sation, skriftlig och muntlig upp
lysningsverksamhet, protestmöte i
Molsheim den 24 augusti. I verk
ningsfull lapidarstil framställer
den vaksamme kyrkofursten stun
dens krav : .»Kallblodighet ! Icke
ett enda felgrepp, en enda dumhet.
Våra motståndare vänta endast på
sådana, som de sedan kunna slå
mynt av . . . Enighet ! Må vi glöm
ma allt som skiljer och endast tän
ka på det som förenar . . . Skynd
samhet ! De åtgärder som detta
brev förordna äro uteslutande så
dana som ögonblicket behöver. Vi
ha inte en minut att förlora.» Det
ta ståtliga aktstycke har också ett
ståtligt slut. »Han (biskopen)
räknar på eder, I kunnen räkna på
honom. Bägge kunna vi räkna på
Gud. Haven omsorg, så skall han
hava omsorg för eder ! Han väl
srigne eder ! » Ej blott i Elsass utan
i hela Frankrike har denna biskop
liga skrivelse gjort ett mäktigt in
tryck. Från alla håll ha sympati
förklaringar inströmmat till Mgr
Ruch, som visat sig den svåra si
tuationen så vuxen. Den gamle
kardinalärkebiskopen av Bordeaux
har i en längre skrivelse lycköns
kat sin medbroder i Strassburg
och de provencalska biskoparna ha
sänt honom en gemensam skrivel
se, vari det bland annat heter : »Ni
har i dessa dagar skrivit ett brev,
som är ett verkligt stordåd . . . Vi
äro stolta över Eder. Vi instäm
ma i alla Edra ord. Vi vilja ut
trycka vår beundran för Eder or
ganisationsförmåga. », Man mär
ker att de käcka signalerna från
Elsass ha inverkat väckande och
uppmuntrande på hela det katol
ska Frankrike, som motståndarnes
ständiga förföljelser ,och trakasse
rier kunnat fresta till en viss pes
simism. Viad M. Herriot säger om
denna oväntade följd av hans i ide
ell ton hållna hotelser är icke så
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allmänt bekant. Om man får tro
en intressant artikel i Nordisk
Ugeblad (Nr 34 s. 67 4) , skulle den
nye franske konseljpresidenten
knappast 'besitta den kraft, som
vore nödvändig för en kulturkamp
i Elsass-Lothringen.
Vem skulle kunnat drömma om
att senfödda barn av klosterstor
maren Luthers kyrka skulle börja
ivra för klosterväsendets cUerinfö�
runde i landet. En instruktiv ar
tikel i Allgemeine Rundschau (Nr
34 s. 518) visar, att detta nu har
blivit verklighet. Modernismens
grand old man Adolf Harnack be
finner sig också bland de kloster
ivrande protestanterna. I en arti
kel om »vad vi skola lära och vad
vi icke skola lära av den romerska
kyrkan» skriver . han ordagrant
följande: »Vi behöva människor i
evangeliets tjänst, som hava över
givit allt för att betjäna dem som
ingen annan tjänar. Parallellen
med de katolska munkarna av
skräcker mig icke.,» Nu har en av
Harnacks lärjungar, en pastor
Pappert, utgivit en särskild liten
skrift :
»Evangelisches Mönch
tum», vari han bestämt yrkar på
klosterväsendets införande i den
protestantiska väriden. England
har ju redan åtskilliga protestan
tiska kloster, munk- och nunneord
nar o. s. v. Nu synes klostertan
ken ha trängt vidare in i prote
stantismens centrum.
De engelska katolikerna ha haft
en stor g'lädjedag då den år 1904
färdig1byggda St. Anne's Cathedral
i Leeds nyligen har blivit · konse
krerad. Ehuru välbyggd och till
talande kan denna nyinvigda ka
tolska katedral omöjligen vad ytt
re prakt angår mäta sig med den
ungefär samtidigt invigda angli
kanska domkyrkan i Liverpool.
Detta ger The Tabot (19 jul,i 1924
s. 75) anledning till några tänk-

värda reflektioner, som moderna
estetsnobbar med stor fördel kun
de taga del av. Den citerade tid
ningen framhåller, att katolikerna
i stället för en härlig praktbygg
nad kunde hava »ett ladliknande
hus av gult tegel täckt med galva
niserat järn, som icke desto min
dre skulle vara en verklig kate
dral, så länge det innehöll en · ka
tolsk biskopsstol . . . och ett ka
tolskt altarbord, p
, å vilket man
kunde frambära det heliga offret
för levande och döda». Anmärk
ningsvärt är det puritanska cere
moniell, varmed den protest:liltis
ka domkyrkan i Liverpool invig
des. I detta industristift är den
anglikanska högkyrklig'heten icke
särskilt utbredd. Liverpool är
känt för sin släta lågkyrklighet.
De schw.eiziska katolikerna hava
hållit detta årets stora kongress i
Basel den 9 till den 12 augusti. I
det upprop som utsänts för att in
bjuda de troende till detta som
marmöte heter det bland annat:
»Vi hava märkt med glädje, att
dessa manifestationer också mötas
med livligt intresse i de kristna
kretsar, som icke dela vår trosbe
kännelse. Vi vilja ingenting an
nat än kämpa mot den gemensam
ma fara, som hotar hela den krist
na kulturen.»' Lantbefolkningen
får följande hedrande hälsning:
�>Katolska folk på landsbygden !
Du lever hela· året om lugnt och
tillbakadraget, lutad mot jorden
för att förtjäna ditt b1,öd. Din röst
höres endast sällan i ideernas stän
diga strid. Likväl bevarar du med
styrka och bestämdhet ditt religiö
sa liv, och då det gäller att visa
din tro veta vi att vår maning ej
skall förklinga ohörd.» Denna
hjärtliga och vältaliga inbjudan
har haft synbar verkan. Årets
kongress betraktas allmänt som
en verklig succes för det energiska
katolska
målmedvetna
och
Schweiz.
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Väta k-atohfta �cm. ·
ETT ALTARE.

På klippa;ns skuldra vill åt Gud jag
bygga ·
ett altare i vildrnarksdunklets fre,cl,
.där ryrndens ö1�nar reda nästen
trygga,'
·och törnet blornrnar kring rnin
vwndrings led.
Min brända, ungclotn är en sluten
klyfta,,
till ensa11ihefons gliiclje vägen för,
hän rnot cl'e t stora ljuset stegen
syfta
och bakom mig 'rnin Zevncul's
skugga, dör.

I [ius begrundan bönens elcl ja,g
· tiinder,
där marken betas fromt av vilda,
djur,
till Gud jag lyfter ansikte och hän
der,
han själv mig famnar här i sin
natur.
Och rneda,n rönnens klasar sakta
törrnrna
sin rökelse kring altarhällens
griind
i gyllne mantlar liindens furo1·
clrrömma
med sämkta hjässor uti offrets
stiind.

Mot himlen stiga, hymnerna, ur
djupen,
min ande följer dem på ,dera,s färd,
när staven vå clet yttersta, av
stuven
ja,g fäller, anmnde min lyckas
värlcl.

Böj dina knän vid altaret i skogen
tillsammans med en offrande levit,
du som mitt hjärtas wnda,kt nalkas
trogen,
· .
träd fram, d'.it tyste broder, ereniit.

Där åsens krön d.en vicla synen
stibnger
av denna låga.mile oändlig het,
igenom skogens temveltystnacl
trclnger ..
en suckan fyllcl av drihmnens evig
het.

ETT SKÅNELÄNDSKT
LOKALHELGON.

A .u g u s t i n K o c k.

Långt borta från de stora: allfar
vägarna, i det avlägsna tor,pet
Benarp, östra Espinge socken,
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. Frosta Härad, bodde en gång en
ligt den gamle berättelsen den he
liga Magnhild, den (lnda person av
skåneländsk härkomst, som av
Kyrkan förklarats värdig ett hel
gons namn. Omkring 700 år hava
nu förflutit sedan denna märkliga
kvinna levde. Under denna långa
tid har ihennes minne mer ,och mer
utplånats bland den skånska all
mogen. Men i de g0mla pärmeböc
ker, som tälja de märkliga händel
ser, som tilldragit sig i det förflut
na hava lärda munkar med sirliga
minuskler och på klingande latin
präntat den heliga Magnhilds hi
storia.
Född av förnäma föräldrar,
bortg·iftes hon, efter tidens sed, in
nan hon knappt hunnit lämna
barndomen bakom sig, med en rik
och högt uppsatt herre, men äkten
skapet blev av kort varaktighet,
ty redan efter ett år skördades
hennes make · av döden.
Magnhild, som redan från sin
spädaste barndom utmä:rikt sig för
ett fromt och inåtvänt sinnelag,
beslöt då att med sin nyfödde son
draga sig undan till en avlägs
en trakt, för att, ostörd av värl
dens huller, lmnna ägna sig åt bar
nets uppfostran, samt genom bot
övningar och andliga betraktelser
bereda sig· för ett kommande liv.
Föraktande rikedom och glans,
levde fru Magnhild här som den
ringaste bland traktens enkla in
byggare. Hon var de fattigas vän,
de förtryktas hjälp, de 1sjuka;s
vårdarinna och de bedrövades
tröst.
Så växte hennes son, under sin
fromma moders ledning, upp till
man, och gifte sig med en kv'inna,
vars grundsatser dock voro vitt
skilda från dem, han själv fått hos
sig inplantade.
Med sin stränga religiositet kun
de fru Magnhild ej underlåta att
milt men allvarligt bestraffa son
hustrun för hennes flärdfulla lev
nadssätt, och denna senare fattade
därigenom till sin svärmoder ett
dödligt hat, vilket hon ej bemödade

sig om att dölja, sedan · hennes
make, fru Magnhilds son, efter ett
kort äktenskap avlidit.
Under årens lopp blev Magnhild
allt strängare i sina botövningar.
Ute i Guds fria natur och under
himlens blåa valv brukade hon för
rätta sin dagliga andakt, och då
försjönk hon ofta i domning, var
vid hennes anlete lyste av en· s'äll
sam glans ,och en krans av strålar
omgav detsamma. Vid uppvaknan
det berättade hon, att hon haft
uppenbarelser av Guds moder, av
Johannes, Jesu vän, ja, av Mästa
ren själv, vilken tillförsäkrat hen
ne livets oförvanskeliga krona.
Ryktet om Magnhilds fromhet
spred sig slutligen till själva me
tropolitanstaden. På Lunds ärke
ibiskopsstol satt vid denna tid den
för fromhet ,och lärdom bekante
Andreas Suneson, och då Magnhild
midsommardagen år 1221 vallfär
dat till S :t Laurentii . helgedom,
blev hon med hedersbetygelser
mottagen av ärkebiskop Andreas,
som vid domens högaltare gav hen
ne sin 'välsignelse.
Ännu några år verkade Magn
hild som en god fe bland sin enkla
omgivning. Men en dag, då hon
låg försjunken i bön i skogen, kom
en pil susande och genomborrade
hennes bröst. _Mördaren, som var
lejd av Magnhilds egen �orihustru,
flydde visserligen undan· jordiska
rättvisan, men himlens vrede dra:b
ibade honom inom kort, så ,att han
omkom på ett förskräckligt sätt.
På den plats, dar Magnhi1ds blod
flutit, uppsprang en silverklar
källa, vars vatten länge berömdes
för läkande kraft.
Ett liknande mirakel inträffade
vid hennes begravning. Magnhild
hade ofta i livstiden uttalat den
önskan, att hennes stof11 måtte jor
das i Fulltofta kyrkogård, och då
de män, som buro liket, stannade
i Häggenäs vång för att vila sig,
· föll kistan från båren ned på mar
ken, och strax uppvällde rpå sam
ma ställe en källåder ur jorden.
Denna källa finnes ännu, och

kallas än i dag »Den heliga Magn..:
hilds källa».
Ärkebiskop Andreas, som i följd
av spetälska nödgats nedlägga sin
kräkla, hade vid denna tid dragit
sig undan till Ifö, där hans for
skande ande i den dystra ensamhe
ten kanske ännu mer än förut syss
lade med överjordiska ting.
En sommarafton år 1227 lade
en båt till vid Iföns strand, och
ur båten steg ·en man, för att till
ärkebiskopen framföra budskapet
om Magnhilds sorgliga öde. Den
gamle överherden, som varseblivit
främlingen, gick ut ur den välvda
källare, s,om tjänade honom till
bönkammare, och vari han för det
mesta uppehöll sig samt ropade till
honom: »Jag känner ditt ärende.
du kommer för att meddela mig
att Magnhild, himmelens utkora
de, blivit mördad. Jag vet det re
dan, ty jag såg det i natt i en syn,
och den ängel, som plägar :bringa
mig budskap från andra' världen,
har desslikes meddelat mig, a tt
hennes ande njuter Guds åskadan
de, ty hon var sannerligen ett hel
gon redan här på jorden.»
De allvarsamma oroligheter, som
kort därpå inträffade i Skåne och
vilka nödgad·e ärkebiskoparne att
med svärdet i hand försvara sina
och kyrkans rättigheter mot obe
hödgt intrång av konungamakten,
v1oro otvivelaktigt orsaken till att
stiftets överherdar ej kunde ägna
förtjänt uppmärksamhet åt den
heliga Magnihilds minne.

Men sedan lugnare tider inträtt,
lät ärkebiskop Mag1rns år 1384 vid_
taga förberedelser för hennes hög
tidliga helgonförklaring. En ly
sande procession av klerker häm
tade hennes ben ur graven på Full
tofta kyrkogård och förde dem till
Lund. Då processionen skred in
genom stadsporten, ringde alla
klockorna i stadens 22 kyrkor, och
ärk�biskopen mötte, omgiven av
sin glänsande stab. Tåget skred
nu in i domkyrkan, där under rö
kelse och hymner, skrinläggningen
försiggi ek, varefter den heliga
Magnhilds kvarlevor jordades i
kryptan och !hennes namn inskrevs
i helgonens bok. EttJhundrafemtio
sju ftr hade då förflutit efter hen
nes död.
På Fulltofta kyrkogård fanns
ännu år 1729 den heliga· Magn
hilds gravsten, ävensom den mura
de grav, vari hennes stoft vilat.
Härom skriiver kyrkoherden Henr.
Westerdahl nyssnämnda år:
»Märkligt är, a tt likstenen, som
är lagd på hennes g rav, .och är en
gråsten, nio fot lång, fyra och en
halv fot bred och ett spann tjock,
slät och väl tillhuggen i kanterna
som om han vore hyvlad, fastän
liggande på en sumpig ort, så tung
han är, dock ej nedsjunkit, utan
ligger så högt över jorden, att man
kan se mellan jorden och kanter
na.»

1

(Efter skåneticlningen Hemmet.)

ÄRKEBISKOP BITTERS TACK.
Då det tyviirr är 1nig omöjligt att personligen tackci för allci de brev,
telegram, och blommor, som, jag fick mottaga för femtiocksjubileet a·u
1nin prästvigning, ber jag htlnnedfå på .det varmaste tacka alla dem som
ihågkommit mig på den sköna mirzmesdagen. De kiinna vara försiikrade
om, att jo,g icke skall glöm1na dem, i 1nina böner in/ör Guds altare.
A lbertus Bitter.
Ärkebiskop av Sultanea.
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in�igas och ringa första g:lngen. Där
ha�gde nu klockan ,,Maria,, i sin provi
sonska upphängning och glimrade så
I S :t Eriks kyrka i Stockholm ägde
vackert i den sjunkande lördagssolen. ,
söndagen den 31 augusti en · lika säll
Barnen hade fullt upp att göra med att
synt som gripande högtidlighet rum, i
bryta löv och plocka blommor och pryda
det kyrkans stiftare, hans excellens ärverandan med, där invigningen skulie
• kebiskop Bitter, där firade femtioårs
ske. Systrarna hjälpte dem_ att smycka
dagen . av sin prästvigning. I den med
klockan och klockrepet med kransa.i· och
blommor och ljus rikt smyckade kyrkan
buketter. Så var allt färdigt till sön
hade en fulltalig menighet samlats för
dagen. Med middagsbåten -från staden
att deltaga i den stora festen. Ärkebi
kom klockans ädle givare med familj
skop Bitter officierade själv, assisterad
samt. några Elisabetssystrar och p å ef
av kyrkoherdarna Wessel och Nordmarik
ternnddagen kunde ceremonien bör
samt fader Assausson. Med utgångsor
j a. Koloniens föreståndare kyrkoherde
den : » Ty vcar och en överstepräst tages
Nordmark höll först till alla de försam
bland människor och tillsättes för män
lade gästerna och barnen ett litet tal
niskor för deras angelägenheter hos
vari han förklarade kyrkklockornas . be�
Gud», erinrade hans högvördighet biskop
tyclelse och användning, påminte om
Miiller i sitt festtal på ett gripande .sätt
alla de· klockor som under Sveriges ka
om prästadömets upphöjdhet och gav
tolslm tid kallat våra fäder i tron till
uttryck åt den tacksamhet . och .glädje,
bön och huru denna klocka var en av de
som tanken på elen vördade jubilarens
få katolska klockor som mana katoliker
halvsekellånga prästerliga .verksamhet
till bön och andakt i vårt land. Däref
frammanade. Vid elen därpå följ ande
ter läste pastor Nordmark omväxlande
pontifikalmässan utfördes under offer
med de två assisterande svenska teolo
toriet ett Laudate Dominmn omnes
gerna de vid klockvigning föreskrivna
gentes, som jämte Te De�wi efter mäs
sju psalmerna, incenserade klockan med
san var ett hörbart uttryck för den an
röke,Ise och bestänkte den med vigvat
daktsfulla feststämning, som vilade över
ten. Därpå följde i det festsmyckade
, gudstjänsten.
kapellet sakramentsandakt, varvid bar
Efter mä�san hade ett tjugutal per- ,
nens röster innerligt höjdes i sången
soner samlats i ärkebiskop Bitters rum
till F1'.älsarens och hans heliga Moders
för att personligen få framföra sina
ära. Så ljuder klockan (ringd av givalyckönskningar. I spetsen för kyrkorå
11en ,själv) för första gången till bönen
det tackade kyrkoherde Wessel på
»Ängelens hälsning,, och alla böja an
Stockholms katolikers vägnar för allt
däktigt knä vid minnet av Jesu männi
det uppoffrande och outtröttliga arbe
skoblivand'e. I bönen för de avlidne in
te, som från jubilarens sida särskilt
nesluter prästen särskilt de två ädla ·
-kommit huvudstadens katoliker till del,
stiftarinnorna av Marielund och av skol
och överlämnade därvid en praktfull
Iovskolonien, friheninnan Klincko:wblomsteruppsats.
Djupt rörd tackade
ström och baronessan Daelman.
ärkebiskop Bitter de närvarande för de
Efter den religösa akten samlades
ras uppmärksamhet, ·försäkrade dem om
alla till kaffet på verandan, varefter
sin alltj ämt lika stora kärlek till Sver
man tågade till gossarnas stuga vid
ge och dess katoliker och gav dem slut
stranden, där barnens festspel skulle gå
ligen sin välsignelse.
av stapeln på den gröna ängen. Med
Längre fram på eftermid\.lagen: hölls
enikla medel hade man lyckats få ihop en
en middag till jubilarens ära, till vilken
liten �eaterföreställning som lika myc
biskop Miiller inbjudit prästerskapet i
ket roade de uppträdande som åskådar
Stockholm, pater W. Meijerink i Os
na. På ängen uppförde sedan barnen
karsström, pater A. W. Strang i Forssa
all(:)handa lekar och danser. Före gä
samt kyrkorådets i Stockholm medlem
sternas avresa samlades man vid Ma
mar. Den helige Fadern hade sänt ärke
riagrottan i parken där pastor Nord
biskop Bitter ett hj ärtligt lyckönsknings
mark efter .avsjungandet av en ).Vlaria
telegram.
hymn gav alla den prästerliga välsig
M.
nelsen och bjöd godnatt och farväl åt
de till staden hemvändande.
KLOCKVIGNING PÅ MARIELUND.
Till alla som bidragit till barnens
Söndagen den 3 augusti motsågo våra
sommarvistelse, till de kärleksfullt sig
feriebarn med rätt blandade känslor.
uppoffrande systrarna, till alla ädla gi
Det började lida mot slutet av den här
vare bedja alla barnen härmed till slut
liga kolonivistelsen. Det var sista sön
dagen för dem därute. Men å andra ' få uttala sitt hjärtas tack.
sidan var det också en glädjedag. D�n
X.
nya Angelusklockan skulle högtidligen

SEPTEM BER
1. Måndag. S : t Aegidius. Abbot.
2. Tisdag. S :t Stephanm,. Konung.
3. Onsdag. . Ferialdag.
4. Torsdag. Ferialdag.
5. Fredag. S :t Laurentius Justinia
nus. Biskop. Bek. (Jesu hjärtas
fredag.)
6. Lördag. Vår Frus tidegärd.
1

17. Onsdag. Kvatemberfastedag. S :t
Francisci sårmärken.
18. Torsdag. S :t Josef a Cupertino.
Bek.
19. Fredag. Kvatembedastedag. S :t
Januarius m. fl. mairtyrer.
20. Lördag. Kvatemberfastedag. Vi
gildag. S :t Eustachius m. fl. mart.

7. Sö ndag. Trettonde efter pingst.

2 1 . Söndag.

8.

22.

9.
10.
11.
12.
13.
1 4.

(I högm. : Skyddsängelsfesten.)
Måndag. Marie Födelse. (.Mormäs.
.
$L )
Tisdag. S :t Gorgonius. Martyr,
Onsdag. S :t Nicolaus a Tolentino.
Bek.
Tqrsdag. S : t Pi·otus och Hyacinthus. Martyrer,
Fredag. Marie Namns fest.
L 9rdag. Vår Frus tidegärd.

Söndag.

Fjortonde efter pingst.

23.
24.
25.
26.
27.
28

Femtonde efter pingst.

S :t Matthaeus Apost. Evang.
Måndag. S :t Thomas de Villanova. Biskop.
Tisdag, S :t Linus, påve. Martyr.
Onsdag. B. M. V. de Mercede.
Torsdag. Ferialdag.
Fredag. S : t Cyprianus och Ju
stina. Martyrer. ·
Lördag. S :t Cosmas och Damianus.
Martyrer.

Söndag. Saxtonde efter .pingst.

15. Måndag. Marias sju smärtor.
16. Tisdag. S :t Cornelius, påve, och
S :t Cyprianus. Bisk. Martyrer.

29. Måndag. S :t Michael. ,Ärkeängel.
30. Tisdag. S :t Hieronymus. Kyrko
lärare.

Reda'n på apostlarnas tid betecknades
onsdagar och fredagar som bot- och fas
tedaga1'. I Västerlandet trädde härvid
löroagen i stället för onsdagen.
Bland ferialdagarna finnas några som
bära benämningen »maiores», d. v. s.
större och vilka firas ,högtidligare såväl
i de kyrkliga tidebönerna och i den h.
mässan. Till dessa räknas ferialdagar
na i advent- och fastetiden och äv,en de
s. k. kvatemberdagwrna, d. v. s. ons. dagarna, fredagarna och lördagarna vid
de fyra ål'stidernas början och som till
lika äro fastedagar (q'uattuor tempora) .
Beträffande kvatemberdagarnas upp
komst · säger påven Leo I den Store
(t 461) , att de införts till följ d av
apostolisk tradition. Ändamålet med ·
dessa dagar är att viga ·de fyra års
tiderna till Guds särskilda ära genom
att då särskilt mana de troende till
iver i 1bön, fasta och goda gärningar.
De skola även vara tacklsägelsedagar för
undfångna gåvor samt botdagar för be
gångna synder. Kyrkan beder särskilt
i kvatembertiderna om värdiga präster
och .sker mestadels prästvigningarna vid
kvatembertid.

I avseende på festerna brukar man in
dela kyrkoåret efter de tre stora huvud
/esterna till vilka de olika festerna an- ·
sluta sig, i trenne festkretsa1· : 1) Julens
festkrets (hemligheten av Guds sons
människoblivande) ; 2) På,skens festkrets
(återlösningen genom Jesus Kristus) ; 3)
Pingstens festkrets (Kyrkans grundan
de under den Helige Andes bistånd) .
U;bopl de tre huvudfesterna Jul, Påsk
och Pingst finnas inom dessa tre kret
sar olika kyrkliga fester som äga med
dem saimmanhängande eller närsläktad
festorsak. Dessa festdagar äro alla av
Kyrkan instiftade. En del härstamma
från de apostoliska tiderna, de flesta
likväl av senare datum. De kyrkliga
festerna firades i början icke på samma
tider eller i alla land på samma sätt.
För att råda bot på denna olikhet och
den därav följ ande oordningen be,stämde
Kyrkan på allmänna kyrkomöten när
mare vilka fester, som av hela Kyrkan
skulle firas och när de skulle förläggas.
Dessa fester som förplikta till fhande i
hela Kyrkan kallas påbjudna helgdagar
eller fester. Dessa v01'<> fordom mycket
flera än nu.
S. N-k.

