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PANEGYRISKT ODE 

over martyrerna Zacharias Anthelius och Georgius Ursinus 

av 

Johannes Messenius. 

Bland Kr'isti stridsmän står Zacharias 
stark. 

H a,ns bröst var rikt på världsbeseg
rande kraft. 

111 en vid · hans sida ses Georgius 
värdig att räknas bland Kyrkans 

hjältar. 

En präst de lönligt haltat till Sveriges 
land. 

En biltog själaherde de skänkt sitt 
skydd. 

Lugnt inför donwrn de allt beleänna. 
Dölja ej heller sin tro och Kyrka. 

Tortyr och Jevalfull död blir de bådas 
doni. 

Till dödens torg de gå so11i till bröl
lopsfest. 

JJ1ålet nu sley111ta:r. I kapp de löpa, 
längta att bänkas i hind�hallen. 

V,id 1,nålet. Zacharias har segrat 
först. 

Ej nier hans huvud nås utav bödelns 
hand. 

Liksoni av änglar lyft det svävar. 
Häpä står folket,vid detta tecleen. 

Snart sanu11a väg går även Georgius. 
Hans hnvud bleknar hastigt för bilans 
. 

· leyss. 
Hellre än. liv i ständig våda 
väljer han saliga dödens brudskänk. 

Övers. från latinet. 
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GAMMALSVE NSKA BöN·E R TILL 

GUDS M ODER 
av den hel. Birgitta. 

0 min allra käraste Fnt Jungfru 
Mar;a. Jag beder dig för din älsklige 
Sons kärlek, att du värdes giva mig 
ovärdiga hjälp till att älska din älske
lige Son Mi,n Gud a'V aUt mitt hjärta. 
Jag är usel och syndig. Jag känner 
det mycket svårt att kunna älska !-tu-
nom med så brinnande kärlek som jag 
skul'le. Ty beder jag dig o ljuvaste 
Jungfru och mirsskundets Moder Ma
ria med afö hjärtats ödmjukhet, att 
du värdes binda din Sons kärlek om 
mitt hjärta och stadfästa det i det
samma. Odh drag det till din Son 
med aill makt och skiVi det från all 
världslig och köttsfig kärlek. och drag 
det så mycket starkare ju tyngre det· 
är att draga. Misskun# dig över mig, 
1 j uva Mari<1,, för· aitt ditt myckna och 
stora misskutids ,skull. · Amen. 

I. 

Signad vare du min Jungfru, sank
ta Maria Guds Moder, ty du är den 
bästa av alla varel'ser som Gud har 
skapat, ty ingen älskade så mycket som 
Du s,ill1 Skapare. 

2. 

Heder vare dig min Jungfru, sank
ta Maria, Guds Moder, som genom 
ängilar bebådades fader och moder 
och som avlades i deras heliiga hjona
lag och som andras ,barn blev· av din 
moder född. 

3. 
Signad vare du min J ungfnt, Ma

ria Guds Moder, ty så snart du <bli
vit avvand offrades du av dina för
ärdrar i templet och anförtroddes till
lika med �ndra jungfrur i en guddig 
biskops värd. 

4, 

Lov vare dig, min Jungfru Maria, 
ty då du kmn till den åldern, att. du 
förstod att Gud va-r din Skapare, äls
kade du honom genast över allting och 
alla dagar både dag och natt aktade du 
på honom och ,i alla dina gärningar 
gav du honom din tid och nyttjade 

varje stund till hans tjänst, och din 
lekamen gav du sömn och mat blott 
med tanke på att den på bästa sätt 
skulle kunna uthärda i gudeligt ar
bete. 

5. 

Ära vare du, min Jungfru Maria, 
ty du lovade din jungfrudom åt Gud 
själv och fördenskull brydde du dig 
icke om att höra på någon friare, ty 
du haqe trolovat di,g med en annan, 
som var starkare och bättre än alla 
andra. 

6. 

Signad vare du min Moder, J ung
fru Maria, ty du stod ensam och tänk
te med hela din kraft på din trol·ova
de Herre och Gud, då ängeln kom till 
dig och sade dig sitt ärofulla budskap. 
Och du svarade genast ödmjukt ja, 
och den Helige Ande fyllde dig med 
dygd, och Gud Fader sände dig sin 
Son, och han antog kött av din Leka
men och ditt blod. Och sålunda vart 
Guds, Son din son och strax blev han 
levande till. alla lemmar med si,n gu
doms välde. 

7. 

Signad vare du Jungfru Maria 
Guds Moder, ty du kände hur Guds 
lekamen växte och rörde s·vg inom dig, 
tills den timmen kom, då han föddes 
av dig. Och du var den första män
niska som vidrörde Guds lekamen, som 
du svepte ,i linnekläde och lade i krub
ban och fostrade med din mjölk. 

8. 
·Ära vare dig, min Jungfru Maria, 

Guds Moder, som i stallet såg konun
garna komma och med heder giva din 
Son konungsliga gåvor. Och därefter 
offrade ·du honom själv i templet och 
i ditt hjärta gömde du allt som talades 
och gjordes i hans barndom. 

9 
. Lovad vare du, miin Jungfru Maria, 

som 1necl ditt allradyraste barn flydde 



till Egypti land-. 0ch sedan ,åter förde 
det till N a1Jaret, där han uppväxte 
under din och; hans fosterfaders lyd
nad. 

10. 

Heder vare dig, min Jungfru Maria, 
som såg din Soll' predika och göra jär
tecken och kalla till sig lärjungar och 
utvälija apostlar, som 0skulle bära vitt
Re om hoRom, att han var Guds Son 
och atf han ville .fuUborda profeternas 
or'd och enligt dem tåla pina och död. 

Il. 

Signad vare du, minJungfru 'Maria, 
du som visste, att din Son var fången, 
och såg, att han var bunden och hud
flängd och krönt med törnen och kal
lad förrädare och av alla försmådd 
och med spik naglad vid'korser levan-
de och naken. 

I2. 

Heder vare dig, min :Jungfru Maria, 
som hörde, hur han talade till sin Fa
der och hur ham i dödens, nöd ropade 
_till ; Fadern och • antvardade sin . ande 
i hans händer. 

1.3. 
Lov ,vare dig, min Jungfru Maria, 

som såg din .Son hänga död på korset 
betäckt• med! Mod från hjässan till fo
tabjäHet ,me'cl händerna, ,fötterna och 
bröstet genomstun.gna och, med huden 
sönderriven. av• törnen. 

14. 
Signad vare du, minJ ungfou ]\,ifaria, 

som såg din Son nedtagas från korset 
och· svepas, i·. kläde Och; läggas· i_· g,raven 
och vaktas · av I Pilati , riddare. 

15. 

, Heder vare dig, min Jungfru ,Maria, 
Guds Moder, som med mo'clerlig kär
lek och innedigt svårmod skildes från 
din Sons grav och leddes till Johannes 
Evangelistens ·hus av dennes tjänste
fofä, men det var din vederkvickelse, 
att du med säkerhet visste, att han 
skulle t,tppstå. 

16. 
Ära vare, dig,· 111in Jungfru · Maria, 

ty i sanima stund,-som. din ·Son upp
stod ,från de· döda, g�orde han '.själv 
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dig underkunnig därom, och därefter 
syntes han för vem han ville och .vi� 
sade denr med klara grunder, att han 
ännu hade samma l'ekamen, som lju
tit döden. 

.17. 

Signad·.vare. du, minJ.tingfru:Maria, 
som såg c1in Son på helga torsdag upp
fara till sitt ·rike i alla de kringståen
des åsyn.. Och. på. ping,stdagen sände 
han den Helige Ande, med .vilken du 
redan var uppfylld. . iMen alla som 
undfingo Anden gjorde han brinnan• 
de i sin kärlek. 

18. 
·Lov vare dig, min Jungfru Maria, 

ty din Son lät dig ännu vara kvar på 
på jorden några år efter sin bortgång, 

, på det att hans vänner skul'le hava 
glädje av dig och taga råd av dig. Så
lunda var det många, ja, otali,ga ju
dar och hedningar, som· sågo 'dina hö
V1iska later,· hörde drina visa ord oöh 
först0do dina dygdiga gärningar. ·och 
därigenom trodde de· fu1lkorril'igen, · att 
d-u var moder med · jungfrudom · och · 
din Son Gud med mandom. 

19. 
Signad vare du, min Jun,gfru Maria, 

som i varje timme med moderlig kär
lek längtade efter din Son, men dock 
var du gärna villig att leva här på 
jorden så länge han ville och därige-

. 110111 blev din ära. större i hans rike. 

20. 

Heder vare dig, min Jungfru Maria, 
ty ängeln sade. till dig, att du Slkulle 
skiljas av, denna världen 0ch,.di11 själ 
äras ·av Gud och din lekamen jordas 
av apost!-arna. 

21. 

Lov vaTe dig, min Jungfr,u Maria, 
ty i · själva dödens stund omslöts din 
själ av:·gudomens makt, så att den: be
var.ades från a'll' bedrövelse. Sedan la
de Gud Fader altt skapat, under dig, 
som· födde ·hans. Son, Guds Son gav 
dig, sin ,-Moder, en· tron· närmast sig 
själv och den Helige Ande hemförde 
djg, 6in. trolovade j,ungfru, ·med: hög
sta hedersbevisning. 



22, 

Signad vare du, min Jungfru Ma
ria, ty din lekamen sveptes som död 
och lades av apostlarna i jorden, och 
där dvaldes den en kort stund, till 
dess den stunden kom, då den genom 
Guds makt förenades med själen. 

23. 
Heder vare dig, min Jungfru Maria, 

ty din lekamen både såg och kände, 
då den kom tiJl liv efter döden. Den 
såg sin Son vara Gud med mandom. 
Den såg sig själv va:ra Moder ined 
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jungfrudom. Den såg sm Son söm 
rättvis Domare. Den visste sig var
ken hava begått någon svår eller nå
gon förlåtlig synd. Den s·åg sin Son 
som goda gärningars vedergäHare, den 
visste sig hava gjort allt- gott för vil
ket rättvisan kunde kräva heder och 
lön. · Dern såg i rättfärdigheten, att 
den dömdes att vara närmast Gud, 
som han hade kärast. Och den kände, 
att ingen kärlek kunde älska sin Gud 
så mycket som den, varken:ängJar el, . 
ler människor. Och darför tillkom 
densamma den högsta platsen efter 
Gud enligt Guds heliga. rådslut. 

ROSENKRANSEN. 

Oktober månad kallas på kyrkligt 
språk rosenkrans111ånaden. Under 
denna månad böra vi å�yo flitigt öva 
rosenkransandakten och dag1igen an
däktigt läsa denna gamla ärevördiga 
bön. Rosenkransen är .ett av de mest 
spridda böneformulär som existera; 
den finnes hos alla folk, där vår heli
ga tro är rådande .. Med av glädje ly
sande ögon betraktar redan barnet den 
dyrbara klenod, som det mottagit av 
sin moder, och framstammar med 
barnslig fromhet: »Fader vår» . -
»Hem dig, Maria». Ungdomen, redan 
medveten om de mångahaµda faror, 
som hota själens övernaturliga liv, 
väpnar sig med detta vapen för att 
skydda ,sig mot den. onde fiendens an
grepp, och när den ålderstigne ej läng
re förmår läsa någon annan bön, ta
ger ihan gärna rosenkransen i sin hand, 
och medan han riktar sina tankar på 
rosenkransbönens rika innehåll, låter 
han pärlorna glida mellan sina darran-
de fingrar. ' 

Rosenkransbönen med dess tre oli
ka hemligheter, liknar en krans, sam
manflätad av vita, röda och gy1'lenc 
rosor. I·den glädjerika rosenkransen 
betrakta vi allt, som står i innerligt 
samband med Guds Sons mandoms
anammelse, Jesu barndom och för
dolda liroch prisa Jesu Moders jung
fruliga renhet; i den smärterika ro-

senkranse11 riktas vår uppmärksamhet 
på vår gudomlige Frälsares bittra li
dande och !kvalfulla, korsdöd, och vi 
prisa J tingfru Marias martyrskap, som 
hon i ege1iskap · av »Smärtornas Mo� 
<ler» hade att utstå för ·sin gudomlige 
Sons skull. Den ärorika rosenkransei1 
för oss slutligen i tanken till' den öpp
na graven på påskrriorgonen samt på� 
minner oss 0111 Kristi himmelsfärd 
och den Helige Andes sändning. I den
na hemlighet glädja vi oss även åt 
och lyckönska Guds fl\.iloder till den 
outsägliga härlighet och salighet, som 
hon nti för all evighet åtnjuter i sin 
gudomlige Sons rike, där hon blivit 
krönt· till himmelens drottning. 

.På rösenkransfesten, som aföid fi-. 
ras på första· söndagen i oktober, beder 
Kyrkan: »O, Gud, du, vilkens enfödde 
Son genom sitt liv, sin död och sin 
uppståndelse förvärvat oss det eviga 
livets lön, giv oss nådigt, när vi över
väga dessa hemligheter i elen heliga 
Jungfru Marias rosenkrans, att efter
föl ja, vad de innehålla, och uppnå, 
vad de utlova». 

Det .är således Kyrkans innerliga 
önskan, att vi alltid skola hava för ögo
nen de hemligheter, som rosenkransen 
innehåller. Rosenhansen är även en 
sinnebild av vårt jordiska �iv. Med 
korset' som utgångspunkt påminna oss 
dess tre första pärlor 6111 männishns 
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fre huvuddygder, om _tron, hoppet och 
kärleken, till dess vi efter hemligheter
nas betraktande åter möta korset. För 
att lyckligt kunna fuUborda vårt jor
diska levnads.lopp och en gång upp
µå vår eviga lycka i Guds saliggöran
de åskådning, måste vi arbeta, besjä
lade av .trons ande, lida i hoppet på 
vedergällning och av hela vårt hjärta 
älska Gud 'här på jorden, såsom vi 
en gång hoppas få . göra det i himme-
len. 
- . Rosenkransbönen är Eksom en bö
neskrift, en nådeansökan, varmed vi i 
våra trångmål och i vår nöd våga nal
kas den Allra;högstes tron och varvid 
vi anlita dens förmedling, vilken bland 
alla Adams barn så att säga utövar det 
största inflytandet på Guds hjärta, 
nämligen · änglarnas och helgonens 
drottning, vår 'himmelska Moder, Ma
ria. Kunde vi väl giva våra böner en 
bättre, skönare och ärevördigare form 
än den vi använda i rosenkransen? 
Betrakta de beståndsd.elar, varav denna 
krans är sammansatt. Den ena de-. len, det heliga Fader Vår, _har Guds 
Son själv til�' upphovsman ; den andra, 
Ave Maria eller HeU dig, .Maria, här
stammar från en ängel; det övriga är 
tillägg, som på grund av sitt i(yrkliga 
m'sprung förtjänar vår djupaste vörd
nad. 

För att övertyga oss om rosenkrans� 
bönens förträfflighet behöva vi blott 
rikta våra tankar på den helige Domi-
nicus. _ . , -- , 

I Sydfrankrike, där för mer än: 600 
år . sedan otron hade tagit överhand, 
predikade denne man med outtröttlig 
iver för att förmå de otrogna och f9f-. 
härdade syndarne att omvända sig till, , 
Gud; men hans bemödanden kröntes · 
i början icke med framgång. Gång 
på gång utkastade han det evangeliska 
nätet till fångst ; men alltid måste han 
åter �iksom fordom Petrus klagande 
utropa : »Herre, vi hava arbetat hela . . 
natten och fått intet». Detta smärta� · 
de honom i högsta grad, och han bör
jade redan tvivla på om han någonsin 
skulle hava framgång i sitt apostoliska 
arbete. Då fattade han emellertid fö
resatsen att taga sin tillflykt till Guds 
moder och att icke upphöra att bedja, 
till dess han blivit !bönhörd. Han be-

gav sig för den s�ull från Toulouse, 
där han pn;dikade, til't en avlägsen 
skog. Där kasta.de han sig på -knä 
ooh bad m.ed hela sin il-PO�toliska själs 
innerlighet till Gud och Hans heliga 
moder. 

Tre dagar och tre nätter framhär
dade han så i bön ; därefter uppenba
rade sig enligt gammal tradition Guds 
moder för honom samt förklarade, att 
han skulle ha framgång i omvändel
sens arbete, om han blott införde ro
senkransbönen, • sådan holi lärde . ho
nom densamma. 

Den helige Dominicus . blev därige
nom övermåttan tröstad. Han gjorde, 
såsom Guds moder 'hade sagt honom, 
och ifrån denna stund kröntes hans 
arbete med :Guds rikaste välsigncl·se. 

Även Gud har på mångahanda sätt 
tillkännagivit, att rosenkransbönen är 
en Honom särdeles välbehaglig bön. 
Det må vara nog,· att i detta samman
hang påminna om den underbara hän
delse, som ägde rum i det ögonblick, 
då den helige · i)ominicus _stod i be
grepp att predika rosenkransen. När 
han 'lämnade -skogen, där han under 
tre dagar och_ tre nätter hade fram
härdat i bön, och åter begav sig till 
Toulouse för att predika i därvarande 
domkyrka, !började kyrkoklockorna på 
en gång av sig själva att ringa. Då 
detta skedde på en · ovanlig tid, blevo 
stadens invånare mycket förvånade 
och skyndade ti11 ky1•kan. - Domini
cus besteg genast predikstoi'en och pre
dikade om Guds stränga rättfärdighet 
och hans eviga straffdomar, som sko
la komma över alla dem, vilka icke 
omvända sig från sina onda vägar. 
'Därefter uppmanade han alla närva
rande att med barnslig förtröstan taga 
sin tillflykt till Guds Moder, som är 
syndarnas tillflykt och barmhärtighe
tens moder, och anbefallde dem sär
skilt rosenkransen, vilken bön han lär
.de dem, och sedan föreläste han högt 
rosenkransen. Genast visade sig den
na böns verkan. rMånga, som Mivit 
insnärjda i villfarelser ooh otro, om
vände sig och återvände med glädje 
till sin moder, den heliga, katolska 
Kyrkan. 

Rosenkransbönerts stora kraft hava 
redan otaliga betryckta själar erfarit 



,öeh erfara dt',n än i dag: Vem :.vore i 
stånd ' att räkna: alla dem, vilka, i ;  fres0 

telsens stormar· och i den syndiga värl� 
dens faror tag:it sin tillflykt till detta 
andliga vapen och . därmed vunnit en 
här'lig seger över sin själs fiender. 
Vem kunde· räkna de nödlidande och 
betryckta, vilka: ur denna källa öst sin 
tröst; sin hjälp och hjärtefrid ? 

Vi fira årligen i . oktober månad ro. 
senkrans,festen, men ·det, .som givit an. 
ledning till införandet av denna fest, 
ärc framför. allt d e  kristnas lysande 
segrar över turkarnas krigsmakt · år 
157r ; i , slaget vid Lepanto ,ooh iår 1716 
i slaget vid Temesvar i ,  Ungern. Båda 
dessa , segrar tillskrevos icke så ,  mycket 
den kristliga armens vapen som fast· 
mer rosenkrans bönens underbara makt, 
ty i denna farofyllda _tid: lästes denna 
b0n i .  Rom . genom . den . kyrkliga . över· 
hetens anordning och på andra. orter 
av, de . kristliga brödraskapen ooh · de 
enskilda · troende. 

Alla verkligt fromma och heliga 
kristna ha städse . varit djupt överty· 
gade om denna böns stora . kraft och 
försummade därför. icke en enda dag 
atLandäktigt läsa sin rosen:krans. När 
den berömde O'Connel . i  engelska par0 

lamentet skulle framlägga sitt, förslag 
om religionsfrihet för de katolska ir· 
!ändarna, drog han sig tillbaka under 
pågående riksdagssammanträdeoch bad 
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111ed I stor andakt · rosenkransen1 Och 
se; hans förslag autogs, o<i'.h det. ir� 
ländska folfoet bevi'lj ades religions fri. 
het. Liksom: O'ConneL hava även 
många andra stora män1 både andliga 
och . lekmän, . flitigt läst sin rosenkrans, 
så . t; ex, den berömde segraren · över 
turkarna, Prins - Eugen av Savoyen, 
marskalk Radezky, tonkonstnären 
Christof. Gluck och, den utmärkte ta� 
laren MaUinekrodt. . De · läste dagligen 
rosenkransen och sågo sina arbeteri 
och företag: krönas med de härligaste 
resultat; 

Bör detta icke även uppmuntra · oss 
att träda i deras fotspår ? JO, må den� 
na härliga bön, denna korta samman• 
fattning av vår tros heliga grundsan· 
ningar, denna trogna .betraktelse av vår 
gudomlige Frälsares och Hans heliga 
Moders liv, lidande och härlighet, allt· 
. mer. bana . sig en väg till vårt hjärta ! 
Då·  skall · Guds rikaste välsignelse även 
bliva vår andeli här. på j9rden, och vi 
skola lyckligt uppnå. vår eviga,bestäm. 
melse bortom graven., På evigihetens 
tröskel skatt , ingen. av oss ångra att 
dagligen , hava läst rosenkransen oeh 
att förtröstansfullt.hava åstundat .Guds 
Moders förbön : Heliga Maria, Guds 
moder, bed , för oss . syndare, nu ,  och i 
vår dödsstund ! · 

W i l  h e 1 .m  M e -i j , e  r i n k. 
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D O M U S  S A N C T JE  B I  R G I T T  JE. 

BIRGITTAS HUS I ROM. 

Av många anledningar är det på sin 
pl'ats att i den serie av skildringar av 
Birgittinerorden och <less kloster, som 
påbörjats i Credo, ä:ven skildra det . 
s. k. Birgittas hus i Rom. Detta kan 
visserligen icke räknas till Birgittiner
klostren i egentlig mening, men då nu 
inom kort Birgittasystrarnas länge 
närda hopp att få flytta in i denna 
denli så kära byggnad synes gå i upp
fyllelse, så är detta en anledning att 
i Credo giva en Eten skildring av 
det hus, där vi finna elen nordiska· or· 
densstiftarinnan en stor del av sitt liv, 
och varifrån hennes vittomfattande 
verksam,het utgick. Ett hus alltså, 
som Mivit till en medelpunkt för Bir
gittinerorclen och som vi hoppiJ.S även 
framdeles åter skal'! bliva det, då det 
alltid varit på det innerligaste förknip
pat med ordens historia och ju även bli
vit till vagga for elen: av moder E'1isa
beth grundade verksamhet, som för
tjänar alla svenska katolikers fulla in· 
tresse. För oss alla kärt måste detta 
hus även vara, emedan det är 
det enda av ordens besittningar, 
som inom sina murar hyst elen' heliga 
orclensstiftarinnan själv - Vadstena 
underbara kloster vid Vätterns strand 
fick hon aldrig själv i livet se utan 
fördes först elit som clöcl, liksom hon 
aldrig själv i livet kom att bära Bir
gittinernas vackra ordensdräkt, i vil
ken hon dock stundom avbildas, anty
dande att hon är ordens stiftarinna -
Birgittas hus i Rom,, som väl torde bli
vit besökt av de svenska pilgrimerna 
i den eviga staden under jubelåret och 
som ej borde uraktlåtas att besökas av 
varje svensk, katolik eller ej, som be
söket Rom. Detta hus har visserligen 
under århundradenas lopp undergått 
en hel del förändringar sedan Birgittas 
död i detsamma år 1373, men det giöm
mer ännu alltjämt bakom sina murar 

· tre rum, som bevisligen härstamma 
från Birgittas tid. Förtjänsten att 
hava forskat i denna 1,ak tillkommer 
framför allt msgr. Villard, apostolisk 
protonotar, so1i1 1909 utgivit en skrift 
över forskningens resultat, µr vilken 

skrift uppgifterna i denna artikel äro 
,huvudsakligen hämtade. 

Domus S :;e Birgitt;e är beläget på 
Piazza Farnese, som bär sitt namn ef
ter palazzo Farnese, som hyst bakom' 
sina murar en annan märklig svensk 
kvinna, nämligen drottning Kristina 
efter hennes konversion. Över ingån
gen till <len lilla kyrka, som är inbyggd 
i Birgittas hus år 1392 (t.vå år efter 
Birgittas kanonisation) av påven Boni.:. 
facius IV, läser man ännu i gotiska 
bokstäver · Västeråsbiskopens, Peder 
lVIånsson, gamla inskrift med an
leqning av husets och kyrkans restau.:. 
ration år 1 5 13 »Domus Sanct;e Bir� 
gitt;e Vastenensis, de Regno Svecire 
Instaurata Anno Domini MDXIII»: 

År 1354 skänkte en romersk änka, 
Francesca Papuzeri, sitt hus i Rom tiH 
elen heliga Birgitta mot förbehåll · lik
väl att under sin 1ivsticl få bo kvar. 
Av  den dåvarande stora trädgården 
blev efter 200 år det nuvarande torget 
piazza Farnese. I nitton år levde elen 
heliga Birgitta i detta hus, som ho11 
bestämde till ett härbärge för de pil� 
grimer, som från Sverige komma till 
Rom och dess heliga platser. Ägande
rätten till huset skulle efter hennes 
qöd övergå till Birgittinerorden, vilket 
också sked'cle. Huset behöll alltjämt, 
även sedan orden förlorat detsamma, 
sitt gamla namn Dontus S:a: Birgitta:, 
Birgittas hus. 

Besöka vi först 'kyrkan, så, visar 
elen, att Birgittas minne allt fortfaran
de, trots att ännu inga Birgittiner 
dväljas där, dock helighålles. Den har 
undergått en grundlig restauration 
och är rikt utsirad i barockstil. Här 
finna vi ett par gamla, ytterst viktiga 
inskrifter, som förut haft sin plats i 
Birgittas kammare, där de uppsattes 
några år efter hennes död men sedan 
flyttats ner i kyrkan. Dessa inskrifter 
äga lllijcket stort historiskt värde, eme
dan de äro motbevis mot det påståen- / 
de, som säger, att Birgitta icke skulle 
hava dött i Rom utan hos klarissernun
norna i San Lorenzo in Panisperma. 
Ett annat bevis är det, som baron 



Bi\dt, , en lång tid Sv:eriges m1111ster i 
Rom, gör uppmärksam på emot . det.ta 
påstående, nämligen kanonisationsbul
lans tyclEga förläggande av Birgittas 
död till Rom och till hennes eget hus 
där. Sant är likväl, att Bii;gittas döda 
kropp under st<)fa hlögticlligheter blev 
överfört till St. Clara kloster. Hon 
var nämligen medlem av S :t Francis
cus tredje orden för lekmän, Detta 
var väl anledning tiH' denna överföring. 
Sex månader därefter blevo hennes 
kvarlevor överförda till Sverige (kis
tan förvaras ännu i V aclstena) , men 
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Stadens guvernör Antonio Casali, elen 
clöcles vän, reste vården. Bland grav
stenarna på go1'yet finnes även en i;ned 
bilden av en munk med kapuschongen 
över hu�1udet. Det är vadstenab.roclern 
Laurentius Benedicti; död i Rom 1 523. 
Han hade varit förut nämnde Peder 
Månssons medhjälpare att förestå och 
förvalta Birgittas hospits under dess 
blomstringstid. 

Till de nyssnämnda historiska rum
men i klostret kommer man genom' en 
ingång från gatan Monserrato. - Här 
äro Birgittas och Katarinas kammare 

nunnorna i Panis
perma fingo behål
la · elen ena armen 
och några andra 
reliker. Tack vare 
detta äga vi, trots 

"' samt några andra 
- , --- -- ------- . --. ! srn!å rum, som be-

. · l botts av de två 

reformationens 
framfart här hem
ma, dock äkta Bir
gittareliker be
håll. 

Låtom oss åter
vända till kyrkan. 
- Kyrkans glans
punkt lär vara pla
fondmålningen av 
Biagio Puccini (på 
1700-talet) före
ställande Birgitta� 
apoteos. I r. 

sakristian finnes 

l svenska helgonen. 

även en tavla fö
reställande Birgit
ta och Katarina 

S :ta Bi?-gittas Hus i Rom. 

Under 300 år var 
svensk mark här. 
Efter Birgittas död 
förde Katarina 
hennes kvarlevor 
till Vadstena, men 
återvände själv till 
Rom och arbetade 
på sin moders hel
gonförklaring. I 5 
år bodde Katarina i 
huset i Rom. Un
der tiden utvecklar 
sig Birgittas orden 
blomstrande över 
hela Europa. 
Efter att Francesca 
·papuzeri, som 
skänkt huset, dött 

mottagande en uppenbarel'se från 
Kristus och den heliga jungfrun. , 
- Bland paramenterna finnas två 
präktiga vägglljusstakar av driven 
brons, , en gåva av konung Os
kar II av Sverige. - Vidare äger kyr
kan en mycket dyrbar altarduk av 
präktigaste vadstena:spetsar, en sub
skriberad gåva från Sverige. - En 
inskrift på en gravvårcl berättar huru 
Nils Bjelke, som vilar under densam
ma, lämnat hem och fosterland och 
gods och · äreställen och Rom 
antagit elen katolska tron ; där 
.han: i , 28 år varit senator och 
cläi;s<J.mmans.täcles även avlidit 1765, 
sextio år ,;gammaJ. Alltså en konver
tits levnadsteclmil}g . i .korta drag., ·.r--::, 

1395, tog birgitti
nerorden huset i besittning, i det att 
tre patres anlände från Vadstena ooh 
med påvlig tiUåtelse övertogo egendo
men i ordens namn. Huset omdanades 
för dess bruk, men de tre Birgittarum
,men b1evo orubbade, vilket framgår av 
de dokument, som förvarats i Birgitta
klostret i Grodno i Polen, vilket ägde 
bestånd tills för några år sedan: 

I en liten mellanförstuga mellan 
B1rgittas och Katarinas rum förvaras 
kyrkans reliker j ämte en vaecker mar
morrelief från hospi tsets glansdagar. 
Birgittas kammare är förvandlad till 
ett 'litet kapell med altare. Från väg
garna skådar Birgitta ner på de besö
kande, medan händellser t1r hennes , liv 
pryda väggarna,.; , U rn;ler fönstret till 



-I 
i 

vänster öm altaretär infälld den bords
skiva av trä, på vilken Birgitta skrivit 
sina revelationer och på vilken hon en
ligt en däröver befintlig inskrift även 
utandats sin sista suck, under det att 
det heliga mässoffret frambars i döds
rumruet. Hände1sen är förevigad · på 
en målning i samma rum. I den. he 
liga Birgittas rum finnes en dyrbar 
altarmatta med invävt vasavapen, en 
gåva . av drottning Viktoria såsom 
kronprinsessa. Även den heliga Ka
tarinas kammare är förvandlad tiH ett 
hönekapell och prydd med härliga 
väggmålningar med motiv ur helgo-
nets liv. 

Kyrkan, som består av ett enda 
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skattat åt förgängelsen: Bestän1111el'
sei·na angående husets · · förvaltning 
blevo ej så strängt iakttagna. ·.:.....:. Hu
set förblev visserligen ännu åtminsto
ne nominellt i Birgittinerordens ' ägo 
och tjäm,tgjorde efter reformationetu 
som härbärge för katolska flyktingar 
från Norden. · Men medlen till pil
grimernas underhåll minskades på 
grund av de sorgliga kyrkliga förhål
landena i Norden och allaredan 1542 
var förbindelsen med det döende mo
derklostret i Vadstena avbruten. 

Det var i det.ta hus, som Sveriges 
siste ärkebiskop av Upsala Johannes: 
Magni, då han måste gå i landsflykt 
1538,fann en fristad efter refonnatio-

nen ooh tillbragte 
sina sista dagar. 

Då den sista 
svenska pilgri
men, som bebott 
och förvaltat Bir
gittas hus, Olaus 
Magnus (broder 
till ärkebiskopen 
Johannes) ,  dog 
1 559 överlämnade 
Pius IV huset 
till ett kvinnligt 

ordenssamfund 
»Ordine della 
Conversi». 

skepp, har ett 
högaltare och 
tvenne sidoaltare 
i små nischer. 
Det ena av dessa 
har en kopia av 
den berömda ma
donnan i Chesto
chowa i Polen. 
Denna kopia lik
som originalet bär 
djupa skåror, som 
å originalet på
stås härröra från 
svenska svärd. 
Över det andra si
doaltaret ses en 
modern framställ
ning av S :a Bir-

S :ta Birgittas död, 
Snart skänktes 
det emellertid till 

gitta och S :a Theresa. Över en dörr in.:: 

till sitter inskriften, som ända tiH 1 5 13  
var anbragt utanpå huset och som ta
lar om Birgittas kanonisation den 7 

okt. 1 391 under Bonifacius IX. I ko
ret reser sig högaltaret utan altartavla 
med förgyllda kolonner oclh knäböjan
de änglar. 

Ytterligare tvenne inskrifter finna 
vi vid ingången över två dörrar. Den
na ena innehåller berättelsen om huru 
Kristus uppenbarade sig för Birgitta 
och förberedde henne på en snar bort
gång. Den andra talar om hennes död 
den 23 juli 1373. 

Å r  1 5 13  resta,urerades kyrkan; som 
vi redan hört. Så · kom reformationens 
svallvågo� även . till Birgittas hus i 
Rom. Moderklostret i Vadstena och 
· de mest betydande dotterklostren hade 

kardina:lvikar Sa
velli. En kort tid tjänstgjorde 
det som prästseminarium. År 1 592 
.övertog den sedermera som ko
nung av Polen kände Johan Kasimir 
( son till Sigismund III) protektoratet 
över huset och riktade det med dyra 
gåvor, bl. a. ett altare, som är smyc
kat med det polska vapnet och de sven
ska tre kronorna och som nu pryder 
ett sidokapell tiU kyrkan. 

År 1655 kom drottning Kristina av 
.Sverige, Gustav II Adolfs dotter till 
Rom efter att hava nedlagt kronan 
och övergått till sina fäders katolska 
tro. Påven Alexander VII överlåt å,t 
henne Domus Birgitt� med alla dess 
inkomster av sålda jordagods. Kri
stina ägde huset till sin död r689 . .  Ef
tet hennes bortgång sökte Birgittiner-

orden eri./igt beslut på genei'alkapitlet 



i Köln 1675 att återförvärva sina för
lorade rättigheter till huset och det 
lyckades genom priorn för klostret i 
Altomiinster i Bayern Simon Hörman 
att 1692 få huset tillerkänt detta klos
ter ej såsom egendom :utan endast till 
användande mot villkor, att det komme 
att begagnas som hospits. Länge 
blev dock ej huset i Birgittinernas hän
der, ty ungefär efter 100 år vid de 
franska truppernas irivasion under 
Napoleon I måste de bayerska Birgit
tinerna som utlänningar lämna Birgit
tas hus och Rom. De hade åtnjutit 
stor aktning i ·  den h. staden och hos 
påven på grund av sin lärdom och. flit. 
- Huset · var nu utan ägare. - I 
Altomiinster utdogo de manliga Bi,rgit
tinerna. De ännu kvarvarande övriga 
klostren. måste själva genomgå Gvåra 
hemsökelser, att de ej kunde bevaka 
ordens intressen angående huset i 
Rom. Efter den italienska revolutio
nen tillföll det därför som herrelös 
egendom påvestaten, t�ll dess Leo XII 
år 1825_ skänkte det till kyrkan S :a 
Maria in Trastevere och dess kapitel
medlemmac Dessa överlämnade Bir
gittas hus, då de själva ej hade med.el 
att underhålla det, mot ett årligt arren
de av 3,000 franc på evärdliga tider 
till en fransk kongregation av det he
liga Korset, som kostade på en genom .. 
gripande reparation år 1855. Kon
gregationen av det h. Korset överlät 
sedan huset, då även underhållet av 
huset blev dem för dyrt, på dess nu
varande innehavarinnor; karmeliter
nunnor av den pols1rn grenen av S :a 
Theresas orden med s. k. evig tillbed-
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jan av det h. Sakramentet för att u.t
verka den grekisk-schismatiska kyr
kans återförenande med Rom. Detta 
var ar 1889. År 1896 var det full
ständigt ordnat. 

Karmeliternunnornas priorinna, en 
po1sk adelsdam Hedwig Wielhorska, 
har påkostat kyrkans dyrbara repara� 
tion och utsmyckningen av de histo
riska Birgittarummen, som befunno sig 
i miserabelt skick. 

Detta, är husets öden intill nuva
rande dag. Som: redan tidningarna 
hava meddelat är nu, tack vare det in
tresse, som väckts för Birgittasystrar
nas verksamhet och deras hem i Rom, 
stort hopp att den h. Birgittas egna 
döttrar skola få. -överitaga: vården av 
dessa för Sverige och dess katoliker 
framför allt så dyrbara minnen. '.Ädel
sinnade personer hava varit verksam
ma härför och genom systrarn,as flit 
och umbäranden och offerviHiga hän
der har nu saken framskridit· så långt, 
att det endast gäller att skaffa de ännu 
kvarboende karmelitersystrarna ett 
nytt, dem bättre passande konvent. 
Att Birgittas gamla ärovörcliga hus 
åter måtte bliva ett hospits för N or
dens pilgrimer i den eviga staden och 
att detsamma måtte bliva en förbin-' 
delse 1nella111 svenska katoliker och det 
katolska, varmt pulserande andliga !i.
vet i kristenhetens huvudstad är sä
kert systrarnas varmaste önskan, var
till hell visst också Credos läsare ön
ska dem Guds rikaste välsignelse. 

S. N o r cl 111 a r k. 
Obl. Ord. S. Birg. 
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INVIGNINGE N  

KYRKAN 

AV SANC T A MA RIA

I OSKAR.S TRÖ M. 

Följer man Nissaälven åt  nordost 
från Halmstad, kommer man att ge
non.Wåi·a en av södra Sveriges mest 
täcka} [ 'och idylliska trakter, där bör
diga sädesfält och med · tät lövskog· 
klädda höjder behagligt . omväxla 
å ömse sidor 0111' den: : b1'eda flo
den, som C :a t,,:å rnil . :frän Halmstad 
bildar ett av si�a fnå:fika vatuenfaH. 
Här grundades på l88Q0talet Oskar
ströms nu välordnade . fabrikssamhäl
ie, som för närvarande räknar om
kring 2,000 invånare. Vid en av fa
briksanläggningarna - det stora vä
veriet _:_ kom man att från början 
i stör · utsträckning anrväncla utländsk 
arbetskraft, huvudsakligen från Gal'i
zien. s jälavårclen av ' de i sin tro så 
ivriga polackerna handhades under 
många år av präster från Göteborg, 
som en gång i månaden besökte sina 
trodränder 1 Oskarströrn, läste den 
heliga mässan där och meddelade dem 
imdervisning. Samhällets kägelbana 
fick tjänstgöra som gudstjänstlokal. 
Då vår Biskop för två år sedan för 
första gången gästade Oskarström och 
såg de i olika avseenden svåra förhå'li
landen, varunder katolikerna här lev
de, fattade han e:tt fast beslut att giva 
dem en egen präst och <bygga dem en 
egen kyrka. Detta han& initiativ möt
tes med jublande tacksamhet av dem, 
,som voro föremåt för denna välgär
ning. En vidsträckt, centralt belägen 
tomtplats inköptes hösten 1924, vilken 
på två sidor begränsas av tvenne var
andra korsande huvudvägar, och bygg
naclsarbetet påbörjades omedelbart ef
ter ritningar, upipgjorcla av arkitekten 
Sigfrid Ericsson i Göteborg. Och nu 
är allt färdigt. 

Man kan icke säga annat än att 
Oskarströms katolska försam1ing fått 
en vacker liten kyrka. Där elen ligger 
på en sluttning med skogen som bak
grund ger . elen 1necl sin - utvändigt 
och invändigt - ljusa färgiton ett myc
ket glatt och upplyftande intryck. Den 
är försedd med torn, som snart skall 
få sin kyrkklocka, varifrån dagligen 

Angelusringninge1i kommer att ljuda 
ut över det nya sanihället. Kyrkans 
utsmyckning är både stilfull och ut
trycksfull. Altarpantiet; ' som flanke
ras av tvenne sjuarmade ljusstakar, ät 
synnerligen vackert, en i fråga om for
mer och färger varm och stämnings
full kompositiion. Altartavlans motiv 
är tänkt ur Upper!'bare1s$1boken : »Ooh 
jag såg ett lamm, liksom slaktat» --": 
det rinner blod ur ha�sen, deuta röda 
jämte de blodröda liljorna i Lammet\S 
gloria är det enda röda i koret, s01n 
för övrigt är hållet 1 blå och blågröna 
färger. Fyra änglar vid sidan· om al� 
taret på :blå botten, alla ii gulvita klä
der med Mekgi·öna vingar, håUa språk-:-· 
band i händerna och vända sig · mot 
lammet. Den första ängeln säger : 
»Knistus, vårt Påska:lamm är slak'.. 
tat» ; den andra : » Ty Han är det 
sanna Lamm, som borttagi•t värlclehs 
synder» ; elen treclJe : »Han, som ge
nom sin död tillintetgjort vår död» ; 
och den fjärde : »Och genom sin upp
ståndelse återgivit oss livet». Övet 
änglarna löper en vinranka som båTC} 
och mellan dem växa upp säclesax. 
Vinclruvemotivet återfinnes på altai-et . 
och altartronen. Mitt på altaret sy
nes fisken med de fe.m bröden och på 
kyrkans trim11fbåge Kristus i gl'oria 
som härlighetens konung, tronande på 
regnbågen med det heliga blommande 
berget och de fyra i1e1iga floderna ; 
fyra änglar i grönt och vitt med blå 
vingar svänga rökelsekar. Över va� 
penihusets dörr in till kyrkan utgöres 
dekoreringen av en stjärna med in
skrift vid sidorna : »Maria, du mor
gonstjärna, bed för oss». Ä�nu åter
står den· · konstnärliga utsmyckningen 
av orgelläktarens väggfält och kyr
kans långväggar. Icke minst fängs
las Micken av de runt kyrkväggarna 
placerade korsvägsbilclerna, som i sir1a 
breda, släta ramar av matt guld på
verka en starkt genom det pe,rson
ligt friska sätt, varpå de traditionella 
motiven målats. Nedan för högaltaret 
finnes till vänster ett härligt l\.faria-



altare med en kopia av >>Madonna da 
Strada» ----,: orgina1et_ finnes i Jesuiter� 
kyrkan i Rom. A11} dekorering i kyr� 
kan har utförts av konsulinnan Gisela 
Trapp i Helsingborg, som här 'åstad
lrnmmit en st:or skapelse. . Kytkan har 
124 sittplatset; vartill kornmer den om
fångsrika orgeJläktaren. Alla gångar 
liksom hela korpartiet ära helt bekläd
da med deJis röda, dels flerfätgade tj oc-
1,a mattor, skänkta till för,samlingen. 
Några steg från kyrkan Egger präst
gården, som är både . rymlig och be-
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. fladdrade den sve11;ska flaggan för vin
den och från landsvägen upp till kyr-' 

. kan hade gjorts en alle av enar med 
en erttre i form• av en äreport, också 
den smyckad med små påveflaggor. 
På den. öppna · kyrkplanen såg man. 
katolska präster i deras långa tala_rer, 

· ordnande ooh instruerande, blomster
prydda smft.fkkor ooh högtidliga kor
gossar gåva . färg åt tavlan, med spän
ning avvaktande att den kyrkliga fes� 
ten skulle taga , sin början. Det hela 
blev en måler1sk tavla, full av rör<;11se 

Jt�t���'f '..il 

Det yttre av ky1·kan och prästgården. 

kvämt inredd med tre rum i botten
våningen oclT tre rum i övervåningen. 
Genom anordning med skjutdörrar 
kan man i undre våningen, när så er
fordras, få tillgång till en utmärkt för
samli11gssal. 

Söndagen den 1 3 septe1111ber blev 
kyrkan högtidligen invigd av Hans 
Högvördrighet Biskopen. Oskarström 
badade den dagen i solsken och en 
starkt harmonisk festprägel kom att 
vila över dagen, som he1l1t blev kato
likernas. Den som på morgohen pas
serade Oskarström överraskades av en 
ovanlig anblick : man såg Josefs- och 
Elisabethssystrar i deras ordensdräkter 
,,andra vägen fram, den påvliga flag
gan var hissad ipå kyrkans . höga, fri
stående flaggstång, över prästgården 

och liv. Och mycket folk hade kom-
mit tillstädes. 

K!lockan halv elva utgick processio
nen av blomsterströende, vitklädda 
flickor, Hans Högvördighet B iskopen, 
assisterad av kyrkoherdarna i Oskar
ström, Göteborg och Malmö, och kor
gossar med brinnande vaxVjus f rån 
prästgården. Siisit kom en del särskilt 
inbjudna, bland vilka märktes polske 
ministern i Stockholm och trenne re
presentanter för de kommunala myn
digheterna i Oskarström. Den strå
lande förmiddagssolen gjorde sitt bä
sta att förhöja det: praktfulla intryc
ket av processionen. Vid ingången 
ti1� kyrkan gjordes halt. Böner blevo 
lästa, under det inifrån kyrkan en stilla 
körsång hördes, varefter alla yttetväg-



garna bes.tänktes .med vigvatten. Pro
cessionen skred sedan in i templet, som 
inorn ett ögon1blick blev fyll,t till sista 
plats, Varj e utrymme blev upptaget 
til'r det .yttersta och ändå var det mån
ga, . som icke kunde komma in. Yt
terligare invigningsceremonier följde 
nu, varefter högmässan omedelbart 
tog sin början. Kyrkokören från Gö
teborg, biiträdd av konsertsångerskan 
fru Skarstedt, medverkade under hela 
högtidligheten. Dagens predikan hölls 
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nya kyrka till stånd. Sedan slutevan
geiiet lästs, tog Ha:ns Högvördi'ghet 
Biskopen till orda. Då jag för första 
gången kom tin Oskarström, sade Bi
skopen, fattade jag det beslutet att ar
beta för tillkomsten av en katolsk kyr
ka här för dessa fattiga människor, 
som fått lämna sina hem och .som här 
arbeta tungt. Jag önskade, att de i 
främmande land icke skulle sakna li..: 
vets bröd och uttalar min stora glädje 
över att kyrkan nu står färdig. Här 

Från invigningen av S :ta Maria kyrka. 

av församlingens kyrkoherde vV. lVIei
j eTink, som på i alla avseenden form
fulländad svenska talade om den höga 
·innebörd, som ligger i en katolsk kyr
kas invigning. Därefter upprepades 
predikan på po'Lska språket. Inled
ningsvis framhöll predikanten, att den
na dag, då Kyrkan högtidlighålleT 
Jungfru Marias ärorika födelse, blivit 
vald till det nya templets invignings
clag, därför att dess namn är Sancta 
Maria kyrka, varefter han närmare 
utvecklade vad den katolska försam
lingskyrkan är för elen treenige Guden 
och vad den vill vara för oss. Tili 
slut bragte han i högstämda ordalag 
Hans Högvördighet Biskopen försam
lingens tack för Biskopens kärleksful
la och oförtrutna arbete att få denna 

skall Guds! ord rent ooh klart predi
kas och U1är skaH bliva en fridens och 
välsignelsens boning. Enligt uppdrag 
utdelade Biskopen elen helige Faderns 
välsigndse och uttalade ävenledes sin 
egen · välsignelse över de församlade. 
Så uppstämdes Te Detun, och elen 
stämningsfulla, mäktiga invigningshög
ticlligheten avsföts med processionens 
återvändande till prästgården. Det 
förtjänar att i detta sammanhang om
nämnas, att ortstidningarna dagen ef .. 
ter innehöllo flerspaltiga, sympatiskt 
och delvis entusiastiskt hållna artiklar 
om elen celebra guclstj änsten. 

Till elen med· anledning av invig
ningshögtidligheten anordnade fest
middagen i prästgården voro ett tret
tiota} gäster inbjudna . .  Middagen, som 



serverades enligt strängaste svenska 
ceremoniell - detta vare sagt som be
röm :-, gick helt i glädjens tecken. 
Tal höllos av Hans Högvördighet Bi
skopen, polske ministern, kyrkoherde 
Meijerink, representanter från andra 
katolska förnamlingar samt av plat
sens inbjudna . myndig1hetspersoner. 
Alla anföt;anden genomandades av den 
?törsta glädje över den nya kyrkans 
tiHkomst och •gh'\O därjämte starka 
uttryck åt den stora sympati, försam
lingens nye kyrkoherde åtnjuter. 

Klockan sex hölls aftongudstjänst 
i kyrkan; som strålade i rik belysning 
och som då liksom på förmiddagen var 
:till trängsel fylld av katoliker och icke
'katoliker. 

Dagens festligheter ära ,till ända. 
'Skymningen sänker sig sakta ned över 
min hem:bygds berg oc:h dalar. Tyst 
och stilla skingras de församlade, ka
tolikerna med en underbar glädje i 
hjärtat, protestanterna till synes starkt 
imponerade. Halland? första katolska 
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kyrka sedan den stora söndringens da
gar har blivit invigd. Halland, som 
en gång var så katolskt livaktigt .med 
sina många kyrkor och ej så få klos-. 
ter, Halland, som sett den stor� kar
meliterpatern cich teologen Poul Hel
gesen och den siste, så ryktbare katol
ske ärkebiskopen i Lund Birger Gun
narsen födas, rymmer åter inom sig 
katolsk mark. Den innerligaste gläd
jen förnimmes dockstarkast av de ka
toliker, som i Halland leva i ett främ
mande 1ancl. Många och rörande vo
ro cle bevis på tacksamhet, som kom
ma till uttryck hos dem, som nu bilda 
den nya församlingen. Stora offer 
hade . de också bragt för . sin kyrka, 
mycket av sin knappa fritid hade de 
ägnat åt ar'bete i det nya 1'emp1ets 
tjänst. Rotlösa hava de funnit en fast 
punkt och en fristad i sin mödosam
ma tillvaro - elen evi;ga lampan har 
blivit tänd för dem och det katolska 
altarets härlighet har blivit dem för-
unnad. E d v i n  S a n d  q v i  s't .  
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rån Credos lorn 

Den finska kato'lska tidskriften U s
lwn Sanoina har nu utsänt sitt dubbel
nummer 9-10. Också den i finska 
,språket fullständigt obevandrade, som 
endast genom några igenkända geo
grafiska och historiska namn, inter
nationel'la uttryck och ett eller annat 

· genom någon tillfällighet bekant f inskt 
ord kan bilda sig ett omdöme om inne
hå.llet, får intryck av, att detta är bå
de intressant och omväxlande. En 
längre serieartikel i sista numret .be
skriver katakomberna (»katakom'bit») , 
Mgr Carling bidrager med en upp
bygglig artikel, under nyhetsavdelnin
gen återfinnes notiser både från Kö
penhamn, Belgien, Elsass, J amaika 
och Filippinerna. Sist i numret om
talas månadens intention för Bönens 
Apostolat (»Rukouksen Apostolis
to») .  

Vid Credos start skrev en av våra 
danska vänner och uttryckte sin gläd
je över, att de nordiska folkens röster 
nu åter börj ade görn sig hörda i elen 
stora katolska folkkören. De bilda 
ju däri »et lille Chor for sig». Nu 
ha också de finska tonerna börjat 
blanda sig i denna återväckta harmoni. 
Det är utan tvivel något i hög grad 
nytt och epokgörande, att katolska tan
kar nu också läsas· tryckta på f inskt 
tungomål. Böcker och broschyrer på 

de skandinaviska språken trycktes j u  
redan i mitten av 1800-talet. Någon 
motsvarande litteratur torde icke hava 
utgivits i det samtida Finland. I de 
finska bygderna har det dröjt ännu 
längre, tills de gamla tonerna åter bör
j at 1 j uda över landet Nu sakna vi 
endast en kato'l'sk tidskrift på Island, 
för att den lilla men hoppfyllda kören 
skall vara fullständig. 

Danmarks katolska ungdomsför
eningar hava hållit sitt första »Lands
mpcle» den 30 augusti detta år i det 
minnesrika Odense. Omkring 250 del
tagare från »alle Danmarks Kanter» 
hörsammade kallelsen till samling -
betydligt flera än beräknat var. Den 
stora sammankomsten var väl förbe
redd särskilt genom sognepresten pa
ter Reschs och initiativtagaren Hr 
Aage P.etersens outtröttfäga ansträng
ningar. Deltagarna fingo också rik
li•g fon för sina mödor (många hade 
varit på resa hela natten) . De fingo 
sålunda höra sådana talare som pater 
Giinther, Mgr Olrik och baronessan 
Rosenprn-Lehn. Biskop Brems som 
nyligen återvänt från ett besök i Bel
gien · deltog också i detta landsmöte 
och riktade hjärtliga allvarsord till 
ungdomen. Telegram avsändes till på
ven och den danske konungen. Mon-
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seigneur Olrik framställde en detalje
rad p1an för en nordisk folkfest . på 
Skamlingsbanken nästa år för att fira 
r roo-årsminnetsi av St. Ansgars första 
ankomst till Danmark. Vid dehna fest 
hade bland annat professor J phannes 
Jprgensen lovat att tala:. Laridsmötet . 
i ·  Odense avslutades nled en ·festlig.tl 
-sa:111111ankomst i '>>lndustripalceets store·· 
r;,al», där en märigd' vackra tal höllös 
·odh den biskopliga välsignelsen til:1 sist 
'meddelades av ;biskop Brems. 
. Enligt Nordisk Ugeblad (s. 686) 
har fader van Rijckevorsel nu på all
var slagit sig ner i A:Ssens. Härnied 
ha de första stegen tagits till grund
' läggandet av en katolsk församling i 
denna lilla idylliska småstad på Fyen, 
som blott räknar omkring 4,000 inne
byggare. Den första söndagen över
varades mässan »af godt 30 Mennes
ker». Detta lovar ju gott för fram
tiden. 

Till ordförande i Köpenhamns ka
tolska studentförening A. C. har valts 
pater A. Menzinger. 

De tyslw lwtolikernas årliga gene
ralf örsan1,ling har detta år hå'llits i 
Schwalbens huvudstad, det övervägan
de protestantiska Stuttgart. Omkring 
46,000 andäktiga övervoro mässan, 
som lästes på en väldig kaserngård av 
den apostoliske nuntien i Berlin ärke
biskop Pacelli, varvid en verknings
full festpredikan 'hö�1s av den åldrige 
biskopen av Rottenburg Mgr von 
Keppler. Tiill pre'sident valdes den för 
sin storslagna frikostighet mot Kyr
kan kände bayerske -konvertiten baron 
von Cramer-'klett. Övriga styrelse
medlemmar bl'evo grosshandlare Krans 
(\i\Titten) , fackföreniingssekreterare 
Adlhoch (Augsburg) och professors
kan Louise Rist, ordförande i den ka
tolska kvinnoföreningen i Stuttgart. 
Bland talarna märktes den också här 
i Sverige bekante domprosten i Muns
ter Mgr Mausbach och .förutvarande 
rikskanslern doktor 1Marx, som skilde 
rade den store schwabiske socialpoli
tikern Adolf Gröber. Domkapitular 
Lenhart (Mainz) talade om den i 
Tysklai;id så aktuella· skolfrågan, och 
riiksrättssakföi:aren doktor . Schröm� 
bens (Leipzig) hade för sitt mycket 

uppmärksammade tal valt änf�et�·- D�t 
katolska sedlighetsidealet och · nutidens 
osedlighet. Häri blottades nied 111ycket 
allvar den nu rådande sed,liga förvifd'� 
n,ingen och visades vilken , den enda . 
väg är, som för ut ur al1tdetta elände. 
Avs.Iutpingsföredraget hölls av deri . 
förutv�rande österrikiske kanslern · 
prelat 1 Seipel. Han

1 
framhöll särskilt, 

, -ätt de :stora problemen måste Iösa.'s ge
nom tå1mod�g handli,n g. Mötet hade 
endast kunnat peka på de vägari som 
man borde vandra. Nu gälJ:lde det att 
omsätta dessa tankar i handling. 

·Då Kyrkan , för omkring tjugo år 
sedan i Fra.nkrike .blev skild från sta-, 
ten och det gamla napoleonska kon
kordatet på ett våldsa�·nt sätt upphäv
des uttalade den gamle ärevördige bis
kopen av Montpellier Mgr de Ca1brie
res som det franska episkopatets ta
lesman de sköna orden : »Nu hava vi 
slu.tet ett nytt förbund, undertecknat 
av Frankrikes biskopar, ett förbund 

' �om skall för,ena Kyrkan och folket». 
Dessa ord hava på sista tiden visat sig 
verkli1gt profetiska. Nyligen hava de 
åter bekräftats av en märklig händel
se. En stor strejk har sedan ungefär 
en månad lamslagit elen franska bank- . 
vär1den vars tjänstemän anse sig un
clerbetalda särskilt för nu rådande dyr
tidsförhållanc1en. Denna jättekamp 
hotar att bliva segs1iten, då ingen av 
parterna vill giva efter. 

Nu hava emeUertid de strejkande 
vänt sig till det franska episkopatet 
med bön om ingripande. Detta beslut 
är så mycket märkligare, som elen 
strejkande bankpersonalen är delad 
mellan de katolska och socialistiska 
fackföreningarna. Biskoparna hava 
mottagit denna oväntade hänvändelse 
med största vä!lvilja. Men samtidigt 
som de erkänt det rättmätiga i de strej
kandes krav, ha de också ivrigt upp
manat dessa till klokhet och rnoclera
tion.  Och .dessa faderLiga råd hava 
mottagits med tacksamhet . av de strej
kande, som väcka allmän beundr,an ge
nom sin Iugna och värdiga hål'lning. 

Till förs.te biskop . av det nyligen 
upprättade stiftet Raleigh (förut apos
toliska vikariatet Nord-Caroli_na) har 
utnämnts Mgr William J. Hafey, kan-



sler vid den , ärkebiskopliga kurfan .. i 
Baltiri1ore.: Till)i ärkebis¼:op .av Mon� 
redle (Sicilien) har den Heliga, ,Stolen 
utsett . Mgr , Ernesto . Filippi, · färut ti
ttilärbiskop av Sardika. För ö�ri�t 
föreligga talrika biskopsutnämningar. 
För , korthetens skull nämna vi , endast 
de nyutnämndes. i;iamn och deras nya 
stift. . Mgr Ruiz y Rodrigues ärke
biskop av Havanna ('Cuba) ,  M,gr: Zu
bizarreta y Unamunsaga ärkebiskop 
av, Santiago de Citba, Mgr J ean-Bap
tiste Thomas biskop av Langres, Mgr 
Llompart y J aumes Santandreu bis
i<.op av M ajorka, Mgr A. Curi är].<e
biskop av Bar-i, Mgr P. Ragosta bis
kop av Castellaniare di Stabia, Mgt 
John Noll biskop av Fort-TFayne (In
diana) ,  Mgr Parrado y Garcia biskop 
av Palencia. Till apostolisk vikarie för 
Guldkusten (Afrika) har utnämnts 
Mgr Ernest Hauger, tillhörande Säl'l
skapet för Afrikamissionen i Lyon, 
vidare förekomma på utnämningslis
tan : Mgr Jantzen, tillhörande Sällska
pet för Hednamission i Paris, aposto
lisk vikarie för Tchoung-King, Mgr 
E. Galvin (Irländska Sällskapet av 
sankt Columba) apostolisk prefekt för 
Hanyang, Mgr Aguirrebengoa, aposto
lisk prefekt för Sinu och Mgr G. W eig 
apostolisk prefekt för Tsingtao ( allt i 
Kina) . 

Bland avl·idna prelater märkes : Mgr 
Dowiling, biskop av Hamilton (Cana
,da) ,  Mgr Lago y Gonzales, ärkebiskop 
av Compostella, Mgr Christie, biskop 
av Oregon�City (Förenta Staterna) ,  
Mgr Bustos, 'biskop av Cordoba (Ar
gentina) ,  Mgr Stammler, biskop av 
Basel, Mgr Razzoli, biskop av Marsi
•co N uovo och Potenza. 

Propagandalwngregationen i Rom 
står snart inför flyttning. För en 
summa av 40 millioner lire har den 
inköpt en villa på J aniculuskullen, som 
ansetts tillräcklig rymlig att härberge
rn icke blott det berömda Propagan
dakoVl'egiet utan också de många kon
tor och · verk som lyda under Pi·opa
gandån, som under de sista åren ut
vecklat sig ofantligt. , Det gamla, histo
riskt och konsthistoriskt så intressanta 
Propag�Bdapalatset vid Piazza di 
Spagna kommer emellertid icke· att 
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säljas. Det kommer i stället att .an
vändas'  för andra påvliga ämbetsverk. 
Dessas antal fuar, ökats under. senaste 
tiden och de äro i stortJiehov av. bätt-
re utrymme, , , , "; , 

. Det l)yakatolska 1.ihiv:��sititet i ,'}li
lano hat," . fått mottag,'} �n, yerkligt 
furstlig gåva. , Den ga1i1);i;1 fller ä,t).. å,t
tioåriga hertiginnan ay. ;i,'f,c;ir�a., f og1ia� 
ni Pallavicini har til)I detpamnia.'done
rat ett präk�igt palats\tTie�' iillhoran�� 
areal ......,.. uppskattat . till omkring tre 
millioner. Palatset har skänkts med 
tanke på den högskola för kvinnliga 
studerande, som i enlighet med. den 
helige Fad.erns önskan skall upprättas 
i samband med Milanouniversitetet. 

Enligt senast utgivna statistiken 
räknat redeniptoristernas kongrega
tion för närvarande 4,993 medlemmar, 
varav 2,610 äro präster. Den är upp
ddad i 21 provinser och utbredd över 
hela jordklotet. · Den har också mis
sionsarbete både i Kongo, Australien, 
Indokina, Sydamerika och på Filippi
nerna. 

I Tjeckoslovakiet är frågan orri" re
ligionsundervisningen i skolan ett näs
. tan ständigt lika aktuellt problem. En
ligt nu gällande skoNagstiftning få 
barnens förä�drar avgöra om de sko
la åtnjuta re'ligionsundervisning eller 
ej. Från fritänkarehåU bearbetas nu 
föräldrarna med stor energi, för att 
de skola: ge sina barn en fuLlständigt 
religionslös uppfostran. På sina håll 
- särskilt i de stora industricentra 
- har denna propaganda burit frukt. 
Sålunda mottager blott 49 proc. av 
barnen ti Pilsens folkskolor katolsk 
kristendomsundervisning. I andra 
trakter und�rvisas däremot den över
vä:ldigande majoriteten av skolungdo
men i sin katolska re�igion .  För .att 
försvara religionens hotade stä11ning i 
de offentliga skolorna: har bildats en 
särskild sammanslutning : »Förenin
gen av katolska föräldrar och vänner 
till kristen undervisning». Första sön
dagen i september firades i alla Tjec
koslovakiets kyi:kor- . som »skoldag» 
med predikningar om föräldrarnas 
plikt att giva sina· barn en krrsten upp-
fostran. 



I N T·R O I B  0 A D  

' Prästvig11i11ge11 ar ett av de mest be
tydande Säai{''fatnehten och elen omgi
ves därför av Kristi Kyrka! med en 
st�ålkrans ·A?,, ifffaktfuHa c�i:emonier. 
Liksom alll!- q_�n katolska kyrkans ce
remonier, ,tj�Hil- d.e ,till att p� ett syn
ligt sätt . v#.1)3,ccka. d,en cljtipa innebör
den och \tpph§j.c!heten hos .det, 11tdela
cle. Sakramentet eller den beträffande 
kulth�ndlingen. Då. de 's�enska kato
likerna i dessa dagar få uppleva elen 
glätjjen il,tt en de:ras )anclsman i sitt 
fädernesland får mottaga elen heliga 
Prästvigningen har Credo trott det 
kunna vara av intresse att med några 
ord beröra Prästvigningens högtidliga 
ceremoniel. 

Prästvigningens heliga Sakrament 
meddelas av Biskopen under hans mäs
sa i vilket ett avbrott göres i Gradua
len före Alleluja. Kandidaterna upp
ro1pas •en ooh en vid namn, och svara 
>>adsum» »jag är här». Även Kris-tt1s 
kallade sina Apostlar en och en vid 
namn, och i deras svar låg mera än 
endast ett tillkännagivande av deras 
närvaro. Det betydde och så betyder 
det nu för de unga prästkandidaterna 
att de kallade ställa sig beredda för 
det stora verk som Gud bestämt åt 
dem, att de taga på sig det prästerliga 
livets offertjänst. Biskopens närma
ste man vid elen högticl!iiga ceremonien, 
den s. k. ärkediakonen, för·eställer kan
didaterna och heder i Kyrkans namn 
Biskopen att upphöja dem ,till elen 
prästerliga värdigheten. Biskopens 
svar på denna begåran är en allvar
lig fråga : » Vet Du om de äro värdi
ga?» Huru allrvarlig den frågan är 
fattar man 1bäst om man erinrar sig 
Tomas a Ke1npis' ord : »Om Du hade 
en ängels renhet och en Johannes Dö
pares helighet vore Du ej värdig att 
mottaga eller handhava detta Sa:kra� 
ment». Vem sku1'le våga framträda 
för att mottaga detta Sakrament om 
han ej hoppades att även för honom 
skulle gå i uppfyllelse ängelns ord till 
Maria : »Den Helige Ande skall kom
ma över Dig och den Högstes kraft 
skall överskygga Dig». Också svarar 
ärkecliakonen med en viss 'bävan, att 
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så mycket den mänskliga svagheten 
kan tillåta vet 41an kandidaterna . vara 
värdiga. Varpå Biskopen svaiir med 
att i ett längre anförande,. 1

:p
ån1inna 

ordinanderna 0111 prastac!qinets för
pliktelser och framställer för -dem så
som forebild de 70 äldste vilka Moses 
på He�rens befallning utvaLde för att 
de skulle bliva delaktige av den Helige 
Andes gåvor. En annan förebild äro 
de 72 lärjungar som Vår Gudomlige 
Frälsare utvalde för att sända ut fram� 
för sig två och två fö� att så antyda 
att Hans Kyrkas tjänare skulle vara 
fullkomliga i tro och ·handling och 
befästade i kärlek till Gud och nästan. 

Efter Biskopens maningstal falla 
alla kandidaterna ned på marken och 
ligga utsträckta med ansiktet mot jor
dei1. De vilja. t. o. m. genom sin ställ
ning uttrycka sin ovärdighetskänsla 
och så mycket verksammare anropa 
himlen om nåd. Biskopen själv av
lägger sin mifra ooh anropar på knä 
alla änglar och helgon om deras för
böner. Den underbara Allhelgona-li
tanian -sjunges, och alla de närvarande 
förena sig 1i1ed Biskopens böner för 
de inför Guds ansikte nedfallna ordi
nanderna. Mot slutet av litanian re
ser Biskopen sig och nedkallar öve,· 
kandidaterna en, trefaldig välsignelse 
med en städse stegrad enträgenhet. 

Efter Allhelgonalitanian följer elen 
högtidliga handpåläggningen. Kandi
daterna framträda inför Biiskopen och 
knäböjande vid hans fötter mottaga 
de hans handpåläggning. Biskopen 
lägger båda sina händer på ordinan
clens huvud »nihil clicens», tigande, un
der djup inre samling. Till tecken på 
samhörighet med Ky1·kans hierarki 
göra de närvarande prästerna efter Bic. 
skopen detsamma och framträda en och 
en för att )ä.�ga sina händer på ordi
nandernas huvuden. Sedan vänder 
Biskopen tillbaka till altaret och hål
ler därifrån sin högra hand utsträckt 
över kandidaterna; Så göra också 
prästerna. Den som skriver detta har 
vid en Prästvigning i elen härl:ga La
teranbasilikan i Rom sett ett trettio
tal präster tillika i11ed den officieran-



de .Kardinalen sträcka sina händer 
över ordinatiderna. Det var en un
derbar bild av gripande verkan. 

Denna Biskopens handpåläggning 
i11eddelar den sakramen1ala nåden, ge
nom den inpräglas för all evighet i 
den unge prästens själ det outplån
liga tecknet på den prästerliga värdig
heten, »tu es sacerdos in a�ternum 
secundum ordineml Melkisedech».  
Handpåläggningen betyder ocksa att 
Gud och Kyrkan från detta Ögonblick 
taga den nyvigde prästen � besittning. 
Från denna stund tilLhör han Gud och 
ingen annan. Den inne:bär även ett 
löfte om den Högstes beskydd. 

Nu uttalar Biskopen en betydelse
full, högtidlig bön i vilken han anropar 
Gud att utgjuta över denne Hans tjä
nare den Hel. Andes välsignelse och 
elen prästerliga nådens kraft. Slutet 
av denna bön bildar inledningen till 
den därpå följande här1iga prefatio
nen, i vilken Biskopen först lovar och 
tackar Gud, som förlänat den präster
li1ga värdigheten i dess olika grader, 
som givit Moses de 70 äldste, Aaron 
hans söner och Apostlarna deras lär
jungar till hjälp i trons förkunnelse. 
Så vänder Biskopen sina tankar till 
sig själv och ordinandernas skara och 
utbeder av Gud de mest upphöjda nå
degåvor för dessa nya arbetare i vin
gården : den präster Liga värdigheten 
och helighetens ande, så att de genom 
sin vandels exempel må utöva en »cen
suram 111orum», ett offenfligt sedernas 
bedömande. · Se där, hur högt Kyr
kan ställer den prästerliga värdighe
ten, den skall vara norm för den all
männa moraLen, en levande spegel av 
dygder för de goda oc'h en ständig 
tillräHavisning för de orättrådiga. 

Härefter följer det högtidliga iklä
clanclet och överräckandet av de präs
ter liga insignierna. Först stolan, teck
net på makten att utdela Sa!kramen
ten. Den lägges över axlarna i kors
form över bröstet. Detta betyder att 
prästen uppfylles med kraft från höj
den att taga på sig och bära genom 
livet Kristi. kors. »Mottag Herrens 
ok», säger Biskopen, »ty Hans ok är 
ljuvt och Hans börda lätt.» Ooh där
på iföres ordinanden det prästerliga 
ornatet, mässhaken. Redan i Mose-
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böckerna nämnas särskilda dräkter för 
prästerna, dräkter bestämda av Gud 
själv. Ocikså finner man även i de 
fötsta århundradena av den kristna 
tiden ett iklädande av mässdräkter'. 
Mässhaken är en sinnebiiJ<l av kärle
ken, av kärleken till Gud och nästan. 
Liksom mässdräkten täcker de övriga 
kläderna som prästen bär så skall den
na kärlek täcka, skydda och försköna 
hela hans liv. Det är en kärlek som 
för varje dag finne1: ny näring hos 
Gud. »Gud är Kärleken», säger den 
Heliga Skrift, och Han kan ur Sin 
omätliga rikedom ständigt förläna mer 
kärlek åt det'Ii som bedja Honom där
om. Medan ordinanderna ligga på 
knä beder Bi1skopen en underbar bön, 
vars innehåll antyder hela det präster
liga livet i tid ooh evighet. Denna bön 
är fylld av de mest upphöjda tankar. 
Där hänvisas elen unge prästen till 
studiet av Aiposteln PauLi brev, till 
sfanclig bön och betraktelse,  där upp
manas han till ett från det inre: kom
mande, utåt verkande apostolat, ti11 
samstämmi1ghet i liv och lära. Vidare 
uppmuntras, han att sträva ·efter en 
hel rad av dygder. Där påminnes han 
om innebörden av det Hel. Mässoff
ret som han snart skall frambära. Till 
slut hänvisas han på sitt ernående av 
en fullkomlig manbarhet i Kristus och 
på elen en gång instundande saliga upp-
ståndelsen. 

Ännu en gång erinras vi om det 
gamla Förbundets prästvigningar. Ef
ter iklädandet av mässkläderna följer 
nämligen handsmörjelsen. Med hög 
stämma, Hggande på knä uppstämmer 
Biskopen hymnen »Veni, Creator Spi
ritus» .  Det är den härliga hymnen 
till elen Helige Ande från vilken det 
sanna livet, kärlekens eld och all nåd 
utströmmar. Denna hymn .är här på 
sin rätta plats. Ty det är den Helige 
Ande som renar och helgar och med 
Sin nåd uppfyller dem som nu skola 
bliva Apostlarnas efterföl,jare.. Den 
vigda. oljan är en sinnebild av den 
heliggörande nåden, som utgjutes över 
de nyvigdes själar och iståndsätter 
dem att rätt uppfylla sina ämbets,piik� 
ter. De båda tummarna och pekfing-, 
rama smörjas med oljan emedan de 
skola beröra elen heliga Hostian; · och 



de ·smörjas med. ,korstecken ty all nåd 
har kommit till oss genom Klorset. 
»På det att all,t vad: de välsigna må 
va:ra välsignat, allt vad de inviga · må 
vara invigt och ' helgat», lyda Bisko
pens ord vid ha:ndvigningen. Sedan 
följer ännu en betydelsefull handling. 
En kalk · med vin och en paten med 
en ·hostia överräckas till de nyvigde 
som med de ny,ss invigda fingrarna 
beröra dem under det Biskopen ut
talar orden : »Mottag makten att fram
bära offer till Gud och att fira Mäs
san för såväl levande som döda». En
ligt den Helige Thomas av Aqviin.o är 
detta det viktigaste momentet i Präst
vigningen, och genom överräckandet 
av kalken och patenan skuUe den out
plånliga prästerliga karaktären medde
las och ej genom den först ovannämn- . 
det handpåläggningerr. I denna sak äro 
meningarna delade, men båda akterna 
äro av så stor betydelse att Prästvig
ningen skulle vara ogiltig om · den ena: 
utelämnades. 

Biskopen fortsätter nu sin avbrutna 
Mässa och när han har läst offertoriet 
mottager han av var och en av de ny-

1 

vigde ,ett ,brinnande ljus, ett tecken på 
att prästen är vädderrs ljus, lysande 
av lärdom, brinnande av kär1ek, för
tärande sig själv i Guds tjänst. Vid 
överräckandet av ljuset kysses Bisko
pens ring, en sinnebild av kärleken 
till Kyrkan. De nyvigde prästernc1, 
knfööja sedan i närheten av altaret 
och läsa hela den Heliga Mässan till
sammans med Biskopen. Den nyför
länade makten att göra vad Vår Gu
domlige Frälsare gjorde vid den sista 
Nattvarden tages nu för första gån� 
gen i anspråk av de nyvigde präster
na. Det är deras första offerhand-
1ing. Denr nyvigde har nu ,trätt in i 
det eviga prästadömets unde11bara 
krets i vilkens mitt står Ihistus själv, 
och som utbreder sig allt mer och mer 
under tidernas lopp. Efter Kommu
nionen som cle nyvigde prästerna mot
taga av Biskopens hand följer ett un
·derskönt responsorium i vilket Bisko
pen · på Herrens vägnar talar till de 
nyvigde : »Icke mera tjänare utan vän
ner ka:Uar jag "e'<;ler. Mottagen de11 He
lige :Ande i e:der; Hugs,fafaren. Han 
·är 'det soirt ·Fäderrt skickar eder .. A11e� 
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luja>>. De�rn ord syfta pa annu en 
underbar g:iva som på denna dag skän
kes de unga prästerna: ur den gudom
lige Kärlekens outtömliga . .  skatter : 
makten · att . förlåta synder. 

Men innan denna nya gåva utdelas 
fordras · först · att Biskopen försäkrar 
sig om de nyvigdes tro. Därför föl
jer mt ett högtidligt avgivande av den 
Apostoliska trosbekännelsen. Nyss 
hava tiil de nyvigde uttalats de ord 
Frälsaren riktade till Apostlarna. Hu
ru passande är det e:j att de .nya präs
terna i detta ögonblick högtidligt för
kunna sin samhörighet med Apostlar
nas tro. Då först, när den Aposto
liska trosbekännelsens sista ord för
klingat förrättar Biskopen · den sista 
handpåläggningen med de mäktiga or
den : »Mottagen den Helige Ande, dem 
som I förlåten synderna, dem skola de 
förlåtas o. s .  v.», vari förkunnas över-

Tåmnandet av makten att lösa och bin
da. Nu äro de nyvigde helt ooh hållet 
präster och ti11 tecken dä11Jå uppveck
las mässha!ken som hiittills burits upp-

. rullad; Makten över Kristi Lekamen, 
den verkliga och den mystiska, är från 
nu för all evighet nedlagd i prästens 
själ. Inför himm'el och jord står han 
nu utrustad med den fulla prästerliga 
värdigheten, i full prästedig kraft. 

På denna upphöjelse följer emeller
tid genast ett tecken på prästens öd
mjuka sinne. Han knäböjer inför Bi
skopen och lovar honom vördnad och 
lydnad. Biskopen svarar med att giva 
de nyvigde fredskyssen. Den högtid
liga Prästvigningen nalkas nu sitt slttt. 
Biskopen riktar ännu en maning till 
de unga prästerna, denna gång beträf
fande ett nqggrant inlärande av mäss
ritualen och giver dem därefter sin 
högtidiiga välsignelse med orden : »Må 
den Allsmäktige Gudens, Faderns, So
nens ooh den Helige Andes välsignel
se komma ned över eder på clet att I 
måtten varn välsignade i det präster
liga ståndet, och .att I mån offra för
soningsoffer för folkets synder och 
övel:'trädelser till den ALismäktige Gu
den vilkeru ·det tillkommer heder och 
ära i all evighet. Amen». · Biskopen 
avslutar nu Mäss.art; alltjämt med de 
nyvigde prästerna, och meddelar sin 
'biskopliga, välsignelse, varefter · ·  han 
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strax. före det sista Evangeliet r iktar 
till dem ett sista kortare förmanings
tal och anbefaller sig åt deras förbön. 

Detta är alltså i all korthet den he
liga Prästvigningens . ceremonier. Vil
ket , utomordentligt under, . vilken oer
hörd makt, vilken fruktansvärd hem
lighet är icke prästadömet. Ett heligt, 
andligt ämbete som Kristus efter sitt 

D E N  HE LI GA B I R G ITTA. 

Varje oktober månad lyser ju  för 
oss katoliker i Norden den heliga Bir
gittas namn med en särskild glans. 
.Hennes minne rkommer aHt mera till 
heders och varj e år synes medföra en 
ökning av kunskapen om henne och 
.vördnaden för henne. Prof. 1Marconi 
skriver om henne : »I fjortonde år
hundradet fingo påvarne, konungarne 
och jordens furstar se det ideal av 
kvinnovärde och . fullkomlighet, som 
den vise Salorno visat oss i sina gudom
liga tal, alldeles efter bokstaven och 
på det mest ovanliga och beundrans
värda sätt förverkligat i den heliga 
Birgitta». 

Det ideal Birgitta har blivit är dock 
icke en  följd av en enda , dags arbete 
eller en enda gudomlig nådehimdling; 
utan en. frukt av ett helt livs ansträng-
11.ing under Guds ledning i. ,en hård, 

. ' '. ' · • ,  ' . ' 
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människoblivande velat förläna svaga 
ovärdiga männiiskor. Loven och tac� 
ken Frälsaren som förlänat världen 
denna över allt annat härliga gåva och 
stödjen med Edra fromma b.öner dem 
som kallats att mottaga denna gåva 
så att de värdigt bekläda sitt höga 
ämbete och genom Guds nåd verkli
gen bliva ljus .som upplysa världen . .  

sträng skola. Tidigt får hon erfara 
vad Edandet betyder, men med Frälsa
rens exempel för ögonen blir det hen
enljuvt oc'h nyttigt. Vid elva år förlo
rar hon sin ömma moder och Birgittas 
uppfostran blir nu anförtrodd åt en 
sträng moster, som att börja med hade 
svårt att förstå den underbara Guds 
ledning som �ar allt för Birgitta. From 
och lydig växer hon upp i tanken att 
uteslutande ägna sig åt Guds tjänst: 
Det skedde nog icke utan ett »ske icke 
min vilja utan Din» när hon följde 
faderns planer för äktenskap och fa..: 
miljeliv här på jorden. 

Huru .hon var förberedd till detta 
viktiga steg lär oss ärkebiskop Birger 
i Uppsala : »Hos Birgitta överfl�dade 
aHa dygder, måttlighet med ärbarhet; 
enkel�et med blygsamhet, ödmjukhet 
med lydnad, skönhet med självkänsla, 
glättigl1et 111ed återhäi]l'samhet och en 
aldrig .vilande människokärlel,. gengrn 



alla dessa och andra dylika egenskaper 
och företräden blev hon i allas ögon 
synnerligt älskvärd, behaglig och om
tyckt». Aposte'ln Paulus anbefaller 
äkta makar en kärlek lik den, varmed 
Jesus Kristus, den käre brucllgummen, 
älskar sin kyrka. Med en sådan kär
lek älskade också den heliga sin man 
på det de, liksom de två voro ett kött, 
även skulle bliva en ande i Jesus Kris
tus genom ömhetens band. Med all 
flit uppmuntrade hon sin i krigs.brag
der tappre och i regeringskretsen myc
ket erfarne man till en helig guds
fruktan och sann andakt. 
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Stor var hennes omsorg att familje
livet bleve angenämt och lyckligt. Hon 
var högst angelägen om att aldrig läm
na andr;J, den minsta anledning att 
tänka och tala illa om henne eller att 
ha någonting att anmärka mot hennes 
rena vandel. Hon skydde som ett g·ift 
varj e tillfälle, varje ställe, varje per
son som kunde ådraga henne den min
sta fläck, övertygad som hon var att 
världen snarare och villigare anmärker 
brister och laster än dygder, att elak
heten ej ger akt på det goda man gör, 
utan oupphörligen strävar att aUtid 
finna något tadelvärt i själva det goda. 
Hon vinnlade sig därför också om att 
hava hederliga, välfrejdade personer i 
tjänst vid sitt hov, vilka kunde vara 
vittnen till hennes heliga leverne. Långt 
ifrån att förtära sitt bröd i overksam
het, såsom de pläga hava för sed, vilka 
den gudomliga försynen beskärt ett 
rikt förråd av denna j ordens goda, 
avskydde den heliga bruden all lättja 
och alla fåfänga förströe1ser och an
vände sin tid till arbete, till husliga · 
omsorger, till kyrkans besökande, till 
läsning av andliga böcker, bland vilka 
hon mest älskade den: heliga Skrift 
och helgonens leverne. 

Det viktigaste av al1t var dock för 
henne barnaskatten. ·Med vilken om
sorg och . flit vårdar hon icke sina 
barns uppfostran och söker att hennes 
fromma ande skall införlivas med de� 
.ras hjärtan . .  Hon kände allt för väl 
att en, var · som av himmelen blivit be
gåvad med barn, även fått sig uppdra
get att vårda dem och att den oskuld, 
som sålunda blivit anförtrodd i ens 
händer hör lämnas ofördärvad därur. 

Hon håller dem bort ifrån allt ont, 
är uppmärksam på deras rörelser, och 
al'ltid färdig att i tid rätta och upply,;a 
dem i det hon för dem i strålarna av 
rättfärdighetens sol och. ingjuter den 
himmelska lärans ljus i '  deras sj älar. 
Icke tillfreds med sin egen åtgärd 
härvid förskaffar hon sig - ej för 
att såsom ofta sker, lätta undervis
ningsbördan, utan efter mogen över
vägning och noggrann urskiljning -
nödigt biträde av förträffliga lärare, 
utan att underlåta att själv vaka över 
den enes eller andres uppförande. 

Ulfåsa måste ha varit ett lyckligt 
hem, genljudande av glade! barnarös- · 
ter och trippande barnasteg. Makarne 
hade fyra söner och fyra döttrar. Mo
dern såg till att barnen, så snart de 
blivit tillräckligt gamla, komma i be
röring med de fattiga. Såsom ett :,är
skilt privilegium fingo de gå med till 
sj ukbäddar, j a  till och med till de spet
älske. Då hennes vänner efteråt upp
manade henne ti'H försiktighet sYaracie 
hon att Ulfs barn hade att vänta stora 
rikedomar, och emedan de skulle bli
va Kristi skattmästare måste de i god 
tid . lära sitt yrke. - Att besöka sjuk
hus var denna tid mycket ovanligt. 
Birgitta brukade likväl göra det och 
förrättade även de lägsta sysslor åt de 
sjuka. Så gör hon även i Rom med en 
så stor ömhet att detta väckte en ej 
ringa förvåning hos de romerska ma
tronorna, helst dessa aldrig sett en för
näm fru föregå med sådant exempel 
på ödmjukhet och självförnedring. 
- Och väcker det ej förvåning 
i vår tid ? Vem vågar tvivla därpå 
när Selma Lagerlöf skriver : »När fa
dern Påven i Rom var borta (vistelse 
i Avignon 1303-1377) vine hon vara 
111,oder för de fattiga och behövande». 

Föregående med sådana exempel är 
det ej underbart att hon vågade för
mana de romerska fruarna för öin yp
pighet, yttrande sig i uppfinningen och 
användandet av beständigt nya njut
ningsmedel till glarts, grannlåt och till
fredställandet av konstlade behov för 
vällevnaden: . ooh. vekligheten varige� 
110111 de bidr6go till den kristliga är
barhetens förfall ooh familjens bekfag
liga undergång. Strängt uppträder hon 
mot allt detta och talar om huru svåra 



stratf hota jorden för högfärdighetens 
skull och fåfängan i klädsel, samt rå7 
cler de romerska nödrarna att föregå 
sina . döttrar med goda exempel, att 
lära dem . goda seder och förakt för 
världslig ståt. 

»Birgitta var en andlig genial per
sonlighet, som aldrig släppte tag på 
uppgiften hon hade fått från Gud», 
skriver professorskan Hel'ena N yblom. 
Hon var känd för· sin trohet vilka än 
livsförhållandena voro. De voro ej 
alltid de lättaste. Gud själv sade ju 
till henne : »Jag är din Gud, som vill 
tala med dig, du skall vara min brud, 
mitt språkrör» , Så fruktar hon icke 
att tala och skriva till Guds ställföre
trädare, påvar, biskopar och präster, 
att uppträda mot deras fel'. Alltid lik
väl aktar hon deras värdighet och 
glömmer ej, vördnaden hon är skyldig 
deras stånd. 
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För. vilket obehag hon därigenom, 
nämligen genom att vara »Guds röst» 
till folket, blivit utsatt ibland, visar 
bäst folkets uppträdande i Rom, när 
det ville bränna henne levande, kallan
de henne häxa och besatt. Guds tröst 
var dock städse en motvikt till alla 
O'behag och prövningar : »Så länge du 
har min nåd bör du ej frukta för 
någon motgång». Denna nåd försök
te hon göra sig värdig genom en in- · 
nerlig förening med Gud och ett sam
vete fritt från synd. Därom skriver 
hennes biktfader 'Mathias : »Hos fru 
Birgitta finnes ett säkert tecken till 
någon framtida Guds synnerliga nåd, 
det. nämligen att hon lika bittert klagar 
över sina minsta fel, som andra över 
de grövsta förseelser och att vid un
dersökningen av hennes samvete intet 
fel, vare sig i ord eller gärningar und
flyr hennes blick, emedan hon noga 
utforskar allt». 

Vilket härligt exempel är icke Bir
gitta och huru gärna gör man icke til1 
sitt eget det omdöme · som en engelsk 
författare nyligen nedskrivit med föl
j ande ord ·: »Man kan icke läsa om 
denna underbara kvinna från fjorton� 
de · århundradet utan att beundra hen
nes stora, intelligens och energi. Den 
svenska nationen undei· ,tjugonde år
hundradet - tyvärr till största delen 
luthersk och med· en protestantisk re-

gering - räk�1ar henne ä1inu som en 
av. 'Sveriges största kvinnor och håller 
hennes namn i ära för det offentliga 
arbete hon gjorde. Till och med en
ligt värdsliga mått bör hon ha ägt stos 
ra gåvor, en snabb uppfattning av. si
tuationen, skicklighet och övertygelse
förmåga och sunt förstånd. Hon vår
dar sitt hus på ett fuHänclat sätt, hands 
haver sina rikedomar, är älskad av sin 
make ooh gör Ulfåsa till en medel
punkt av ljus och välgörenhet, medan 
hon levde sitt idoga hemliv 'barnens 
glada n'10der'. Vi finna henne brin
gande. ordning i konungens och hans 
folks angelägenheter, begynnande med 
sådana små detalj er som huru han 
skall äta, utsträckande sin verksamhet 
till att giva en ny fart åt landets jord
bruk, reducerande skatterna, reforme
rande domstolarne. Det kan icke råda 
något tvivel.: om att hon var en av de 
mest klarsynta kvinnorna på sin tid 
och att döma av det verk för vilket 
hennes folk ännu är henne tacksamt 
synes hon också ha varit en bland de 
mest praktiska personer som levat.» .  

J o h. v a n G i j s e 1. 

PÅV ENS SOMMARFERIER. 

I slutet av juli eller början av au
gusti varje år brukar Påven taga sina 
sommarferier. De motsvara dock ej 
alls elen sommarvila, som förunnas 
oss vanliga människor. För Påven kan 
det ej bli fråga om luftornbyte eller 
full frihet från det dagliga arbetet. 
Då den helige Fadern ej har någon 
ställföreträdare, är det honom omöj
ligt att helt draga sig tinbaka från sitt 
höga kalls plikter. Hans sommarfe
rier bestå blott i en viss inskränkning 
i den mera representativa delen av 
. hans arbete, i audiens�rna. Kardinals
sekreteraren och ledarne för de olika 
förvaltningsgrenarna föredraga sina 
ärenden som vanligt. 

Men ej ens denna korta sommarvila 
har Påven kunnat få i år. Tinström
ningen av pilgrimer har pågått utan 
uppehåll till och med under den vare 
maste tiden, som var synnerligen prö
vande för den hel. Fadern. Även då 
läste han varje morgon den heL mäs� 
san för en stor skara pilgrimer, vi!� 
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ka alla sedan erhöllo audiens, ·varvid 
de ofta fingo höra uppmuntrande, ·fa
derliga ord av den hel. Fadern på sitt 
modersmål. Ofta var antalet audiens
sökande så stort, att även tiden från 
elen korta middagsvilan tiH långt fram 
mot kvällen åtgick, att mottaga alla. 

Så förflöt till och med den hetaste 
tiden av sommaren, annars Påvens 
korta vilotid, under oavbrutet arbete, 
plott de korta middagspromenaderna 
och kvällsstunderna i biblioteket bil
dade som vanligt de enda vilostun
derna. 

O. E.  

HÄLSNING FRÅN SVE N S KA 

SJÖ MÄN ! 

Att möta verkliga katoliker bland 
svenska sjömän hör nog til'l ovanlig
heterna men jag har i sommaT sam
manstött med icke mindre än tre styc
ken, som alfa äro konvertiter sedan 
många år tillbaka. 

Att berätta »deras väg tiH Kyrkan·» 
sl,rnlle här bliva för långrandigt, men 
jag kan nämna att två av dem mött 
sin Gud och upptagits i Kyrkan under 
vis.telse på sjukhus· utomlands. Den 
treclj e blev konvertit i Genua för mån
ga år sedan, under tiden han gick i 
land och »slog efter hyra» på svenskt 
fartyg. 

Även deras svenska legitimations
papper utvisa att de äro romerska ka
toliker och jag kan personligen tilläg
ga - De äro det idke blott på pappe
ret och med mun - De äro verkliga 
katoliker i hjärta och handling. 

Från svenska sjömansmissioners fä
se- och skrivsalar ha de många gån
ger avvisats därför att papperen ut
visa att de äro katoliker och själv har 
jag två gånger gjort samma erfaren- . 
het nu i sommar - så det är inte aH
tid så angenämt för oss vinddrivna. 

I maj månad i år låg jag i Antwer
pen för inventering etc. av två av re
deriets fartyg (långtradare) . Andra 
natten jag var där vaknade jag av ett 
vilt slagsmål på däck. Uppkommen 
fann jag fartygets kapten illa miss
handlad under sitt försök att avstyra 
bråket och på en Uucka låg andra styr
man uppkastad, medan blod rann av 

honom. Genom att skjuta (i ltiften) 
kunde jag komma fram, fick ner ho
nom i hytten och läkare och polis ef
tersända. Nå - när allt blivit lugnt 
ombord, gick jag åter ned till styrman. 
Han bad mig då öppna första byrå
lådan och därur framtaga hans -
krucifix - samt eftersända en katolsk 
prästman, ty han önskade gå till bikt 
genast. Nri må tro jag fick fart i ·bena 
och sedan följde en stund för oss två 
som jag sent eller aldrig glömmer. 
Detta var min man nurnro ett. 

I juni månad d. å. låg jag med ett 
annat av rederiets fartyg i Arkangelsk 
och skall jag här passa på och i kort
. het nämna några ord om hur där är 
»just nu». 

En kvinna som arbetar med last
ning och lossning eller i en brädgård 
förtjänar två högst tre rubel ( en ru
bel = två sv. kronor) om . dagen med 
sexton (16) timmars arbetsdag. Den 
som icke orkar eller kan stå ut med 
detta »försvinner» helt enkelt och in
gen törs fråga efter dem. 

I Arkangelsk finnes härligt vackra 
gamla kyrkobyggnader, men de äro 
öde och tomma eller också förvandla
de till upplagsplatser. På kyrkogår
darna äro alla för bolsj evikerna miss
hagliga gravvårdar sprängda eller kull
vräkta. Prästerna i Arkangelsk leva 
på tiggeri. Många av dem voro om
bord hos mig och det var under ett 
dyHkt besök, som jag vid vår måltid 
i mässen upptäckte, att stewarclen om
bord var min trosfrände. 

En av våra gäster omtalade samti
digt ( i förtroende) , att sedan general 
Wrangel blev utmotad från Arkan
gelsk, togo bolsjevikerna all'a som väg
rade efterkomma folkkommissariatets 
dekret (av den 23 jan. 1918 om Kyr
kans skiljande från staten, indragnin
gar etc. etc. )  och stuvade in dem i en 
järnlektare, skruvade på locket, bog
serade ut lektarn på floden och sköto 
till måls med kanoner på lektarn. Det 
uppgives som troligt att emellan två 
och tre tusen personer omkommit på 
detfa vis. Sådant är det nya frihets
landet i öster »just nu», men jäser 
gör det välddigen under ytan. 

I juli månad befann jag mig på ny 
nedresa från Arkangelsk. Vi passera-



de n'orska kusten i Norra Ishavet med 
lots ombord, men under intensiv tjoc
ka och med full fart. Så hände, att 
ett grund vid- namn »Loppan» råkade 
komma i vägen för vår kurs och så 
- dunder och bra:k - rände vi upp 
på Loppans grund. 

Läget var kritiskt, innan bärgnings
båt · och dvkare hann komma oss till 
hjälp. 

Arbetet vid pumparna blev under 
väntetiden intensivt hårt och faran 
var stor trots vår trälast. Vid ett vakt
sk,ifte begav jag mig till skansen för 
att »purra ut» nästa skifte. »All right» 
men en man saknades. Jag rusade 
och letade .efter mannen en god stund, 
innan jag sh1tligen fann honom -
men när ja:g fann honom, stängde jag 
ljudlöst hyttdörren och gick sjä1v i 
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hans ställe_ til1· pumpen, ty mannen låg 
försänkt i bön framför ett krucifix i 
»första mästers» hytt, dit han smugit 
,5ig för att kunna vara ensam. I hans 
händer såg jag den svenska »Oremus». 
Detta var den tredje katolik jag fann 
bland svenska sjömän och hur det se
dan blev oss emellan kan jag ,icke sä
ga här - men dessa äro ädla, varm
hjärtade havets arbetare, mer än väl 
värda att ihågkommas i hemmavaran
de katolikers förböner. Själv kallar 
jag dem »namnlösa hjältar», därför 
att jag kan förstå, känna och !lida som 
de. 

Våra vägar har nu skilts åt men 
vi mötas då vi kan i tanka·r och brev. 

Stockho1ms redd i sept. 1925. 

K a r 1 E. L u n d e w a 1 11 • 

F RÅN VÅRA FÖR SAM LI N GAR O CH FÖ R E N I N GAR. 

. BIRGITTINERGUDSTJÅNST. 
I likhet med föregående år aniordnas 

även instundande 11 okt., då Birgitta
festen firas, en gudstjänst kl. 6 på kväl
len i S :t Eriks kyrka, med huvudsak
Hgen sånger och böner ur den gamla 
svenska Birgittinerritualen. Mledver
kande i sången äro hr Augustin Kock 
med elever, S :t Eniiks kyrkas chordiri
gent hr Axel Nylander och medlemmar 
ur S :t Erikskören. Gudstjänsten avslu0 

tas med den sakramentala välsignelsen. 

PRÄSTVIGNING I STOCKHOLM. 
En :för den svenska katolska missio0 

nen enastående tilldragelse blir det, då 
i S :t Eriks kyrka på Birgittafesten den · 
11 okt. kl. 9 f. m. en medlem av för
samlingen i Stockholm, teol. licentiaten 
Oscar Lewin, högtidligE:n kommer att 
av fäskopen mottaga Prästvigningens
heliga Sakrament. Den nyvigde prästen 
kommer söndagen den 18 10kt. akt för 
första gången högtidligen frambära det · 
heliga mässoffot·t, varvid · ha,ns forne 
skolkamrat · kyrkoh�rde S. Nordmark 
kommer att hålla · festpredikan, 



VALLFARDEN TILL BJöRKö. 

Ett jubileumsår är detta år. Alla vi 
svenska katoliker som deltogo i jubile
umsårets skandinaviska pilgrimsfärd 
till Rom, vi komma alltid att behålla i 
tacksamt minne och hänfört hjärta dess 
upplevelsc:·r och djupa andliga intryck. 
Men detta års de'ltagare i den numera 
årligen återkommande vallfärden till 
Björkö minnas också denna som en stor 
högtid. Det var ju i år för femte" gängen 
vallfärden upprepades. Och det var jubi
leumsstämning över 
densamma. 

Redan då vi kom
mo · ned tHl Klai·a 
stran.d · på . · morgo
nen den 6 september 
oc]:i' liågo ·den: vackra 
vimpelprydda ånga
ren Aros lysa i sol
lju,set och då vi 
blickade ut över 
Mälaren, som endast 
svagt krusades av 
en mild vind, kom 
högtids stämningen.. 
Så hissades ,den påv
liga flaggan på för
masten och ångaren 
gled ut från land. 

V allfärdsandakten 
började. Rosenkran
i'Jcin och de gamfa 
härliga litaniorna 
lästes och pilgrims
sånger sjöngos. Vid 
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Det . torde vara 'första gången som en 
hög'mä!ssa sjungits härute. Förut har 
endast hållits strna mässor med sång. 
Det blev nu alltså · en högtidlig fest
gudstj änst. Fulltonig ljöd sången , från 
församlingen, tack vare medverkan av 
me·dlemmar i Ceciliakören och av kon
sertsångaren Augustin Kock. Av de till 
ett åttiotal uppgående pilgrimerna mot
togo nästan alla den heliga kommun,io0 

nen, 
Så företog,s hemfärden, likaledes un

deT bön och säng och vallfärden avslu-
tades med afton-

, ; ,' gudstjänst i S :ta 
Eugenia kyrka. ,Där 
bådo vi med andakt 

· och innerlig,het bö0 

nen · för Skandina
viens omvändelse; 
där lyftades mon
stransen över våra 
huvuden och vi mot
togo välsigndsen av 
Frälsaren i Enkarli.
stien. Med tacksam
ma, överfyllda hjär
tan stämde vi in 
i lovsången : Store 
Gud, vi love dig. 

,ankomsten till 
Björkö tågade vi al

Ansgcwiusmonwmentet å Björkö. 

NORRKÖPING. 

Söndagen den 4 
oktober blev till ·en 
stor högtidsdag för 
Norrköpings katol
ska församling, som 
då hade" besök av H. 
H. Biskopen. 

la, alltjämt bedjande, i procession upp 
till S :t Ansgarskorset. Och under det 
altaret Testes bådo vi häruppe den 
smärterika rosenkransen. 

Det var så lugnt och stilla då mässan 
började.· Hela naturen deltog i andakten. 
På de ·gulnade björkarna rördes ej ett 
blad och därutanför låg sjön spegd
blank. Pastor Meyer talade till oss all
varliga, manande ord. ,,Låten EdeTt ljus 
lysa för människorna,,, Runt omkring 
syntes Birkabor och deltagare i någon 
utfärd. Vi här, den lilla pilgrimsgrup
pen omkring altaret, hade människornas 
blickar riktade på oss. Må vi alltid ihåg
komma ansva1'€•t och förpliktelsen!· 

Biskopen celebrerade själv högmässan 
i det lilla kapellet, som nu är dE"t enda 
katolska gudstjänsthuset i det från vår 
katolska tid på minnen så rika Öster
götland. Kapellet, vackert smyckat med 
blommor och grönt, var vid mässan till 
trängsel fyllt av en andäktig försam
ling. Biskopen höll -efk:r evangeliet en 
varmhjärtad predikan om den sanna fri
den, som Kristus' giver åt var och en 
som är trogen Honom och Hans heliga 
Kytka. Församlingens nybildade sång
kör utförde på förtjänstfullt sätt en 
choralmässa. 

Efter högmässans slut mottog . Bisko-



pen i prästbostaden församlingens med
lemmar. 

På kvällen kl. 6 hade försam
lingen fÖr Biskopen anordnat en fest 
på hotell Standard. Festen öppnades 
med en ouviei·tyr, spelad av fru Cowes, 
varefter pastor Overschie hälsade Bisko
pen välkommen. Liksom det blir glädje 
i en familj , då familjefadern eftE:r lång 
bortovaro hemkommer, så har det också 
för vår lilla församiing här i Norrköping 
i dag blivit stor glädje över Biskopens 
besök och som beviis på vår glädje ha vi 
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Han utbragte slutligen ett 1eve för 
Biskopen, vilket beledsagades av de när
varandes samfällda rungande hurra. 

Även hr Eickhoff, ordföranden flör 
S :t Olovs familjefö1,rning, talade i _sin 
föi•rnings namn för Biskopen. 

Biskopen tackade för den hyllning som 
kommit honom till del. Han meddelade 
att han just kom från en kyrkoinvig
ning i Oskarström och nu var det hans 
innerliga förhoppn'ing, att han snart 
skulle få inviga en kyrka också i Norr
köping. Vi ha ännu in.gen Sancta Bir-

Från H. H. Biskopens Norrköpingsbesök; 

anordnat denna lil'l:a fest. Talaren hop
pades att den måtte bidraga till att än 
mer stärka de band av tillgiven,het och 
vördnad, som förbinda församlingen 
med Biskopen. I eget och församlingens 
namn framförde han ett varmt och vörd
samt tack för de härliga, tröstande och 
uppbyggande ord som Biskopen i sin 
förmiddagspredikan uttalat till dem alla. 

gitta kyrka i Svcerige, så må den komma 
till stånd här i Norrköping, som ju inte 
ligger så långt från Vadstena. 

Det trevliga samkvämet utfylldes med 
sång och musik. Fru Liebenfäl:d föredrog 
Go-unods ,,Ave Maria» m. fl. sånger. Och 
aftonen förflöt på · ett i allo angenämt 
sätt; 

L. 



OKTOBER 

1 .  Torsdag. S. Remigius, Biskop. 
2. Fredag. De heliga skyddsänglarna. 

(Jesu hjärtas fredag:) 
3. Lördag. Vår Frus tidegärd. 
4. Söndag. Atlertonde efter pingst. 

(I högm. Rösenkrartsfesten. )  
5 .  Måndag. S. Placidius m. fl. mar

tyrer. 
6. Tisdag; S. Bruno. Bekännare.  
7. Onsdag. S. Birgitta. Änka. Sveriges 

skyddshelgon. 
8, Torsdag. Rosenkransfesten. 
9. Fredag. S. Dionysius m. fl. mart. 

10. Lördag. S. Fransiskus Borgia. Be
kännare. 

11. Söndag. Nittonde efter pingst. 
( I  högm. S. Birgittas fest;) 

12. Måndag. Dag inom oktaven till S. 
Birgittas , fest. 

13, Tisdag. S. Eduardus. Konung. 
lA. ' Onsdag. Oktavdagen till S'. Birgit- , 

· ' ta:s fest. 

15. Torsdag. S, Teresia. Jungfru. 
16. Fredag. Ferialdag. 
17. Lördag. S. Hedvig. Änka. 
18. Söndag. Tjugonde efter pingst. 

(S.  Lukas. ' Evangelisten.) 
19. Måndag. S. Petrus de Alcantara. 

Bekännare. 
20. Tisdag. S. Johannes Cantius. 
21. Onsdag. S. Hilarion. Abbot. 
22. Torsdag. Ferialdag. 
23. Fredag. Ferialdag. 
24. Lördag. S. Raphael. Ärkeängel. _ 
25. Söndag. Tjugoförsta efter pingst. 
26. Måndag. S. Evaristus. Påve. Mart. 
27. Tisdag. Vigildag till S. Sinion och 

Judas fest. _-
28. Onsdag. S. Simon och Judas. Apostl. 
29. Torsdag. Ferialdag. 
30. · Fredag. Feriaidag. 
31. Lördag. Vigildag , till Allhelgona

dagen. 

'iiide� f�åri' ;i�
0

�st tili ad;eri,t o'mf��ta�:·C h�ii'ga .Mai·gareta Maria. Ala,coque· kan i 
olika antal söndagar, · varierande . mellan - i':viss .mån räknas :deri h. Frans av Sales, 
28 och. 28. KyrkÖår,et . intill Trefaldig- ' som grundat den nimneorden;, ur vilken : 
hetssöndagen visar oss Frälsarens liv och · denna: av. Gud_ särskilt utvalda kvinna : 
Jesu Kristi heliga uppenbarelsei.;. Tiden skulle framgå. Som', vapen för . clenna 
efter Trefaldighetssöndagen framställer orden bestämde han ett av .en .törnekrona , 
för oss Kyrkans utveckling och utbre- omgivet och med ett kors krönt hjärta 
dande, påminnande oss om huru den un- av Frälsaren och liksom i profetisk aning -
der den helige Andes bistånd i tiderna kallade han sina andliga döttrar ti!lbed
ska:ll utbredas bland människorna till de- jarinnor, tjänarinnor och efterföljarin
ras frälsning. Därför framställes i evan- nor samt döttrar av Jesu allra heligaste, 
gelierna Kristi föredöme och lära till de hjärta. 
troendes efterföljelse: Den 20 Juni 1671 inträdde Margareta 

Bland fester till Herrens ära, som falla Maria Alacoque i klostret i Paray le 
i denna tid efter pingst må nämnas : Monial. Genom olika uppenbarelser, 
Jesu hjifrtas fest på fredag-en 8fter sorru den heliga nunnan mottog, erhöll 
oktavdagen till Kristi lekamens fest, in- hon undervisning om Frälsarens önsk
stiftad för att prisa Jesu heliga hjä1-tas ningar i avseende på människornas an
oändliga kärlek. Andakten till Jesu hs� dakt till Frälsarens hjärta. Klostret i 
liga hj äTta är lika gammal som KyTkan Paray le Monial blev härden för och ur
sj ä1v. Redan i de äldsta skrifterna hos spTung-et till Jesu hjärta andaktens nya
Kyrkans fäder och kyrkolärare finna vi re former. Här mottager Margareta 
spår av ett speciellt J,esu hjärta föräran- Maria uppdraget att arbeta för en sär
cle. Under m2delticlen framträder detta skild fests införande i Kyrkan till det 
ännu tydligare, t. ex. hos den h. Bern- gudomliga hjärtats ära samt ivranclet 
hard (t 1153) . Även hos elen h. Birgitta för ett flijtigare mottagande av elen h. 
finna vi 1m särskild kärlek till Jesu Kommunionen och anordnandet av ,3n 
gudomliga hjärta. Ävenså utmärka sig särskild avbön och församlingsandakt på 
härutinnan elen h. Fransiscus av Assisi, den första fredagen i varje månad och 
elen h. Bonaventura, S :t Aloysius, Pet- genom hennes, bemödanden införas des
rus Canisius, elen h. Gertrud och Katha- sa andakter så småningom i klostren av 
rina från Siena 111. fl. av Kyrkans hel- hennes- orden, sedan i Frankrike och 
gon i äldre och nyare tid. Tyskland, Polen och Böhmen, Italien, ja 

Som förelöpare till Jesu hjärta festens t. o. m. i Kina och; Indien. 
och andaktens speciella stiftarinna den S. N-k. 


