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BÖNER AV SANKT ANSGAR.
Gör oss, käre Herre, att vi må likna
ett rikt 1fruktträd inför din åsyn, på
det att vi, bevattnade av ditt tegn må
bliva värdiga att behaga dig genom
· överflöd av god frukt.
Gud, elen evigt barmhärtiga Tre
enighetens outsägliga namn, du som
renar människohjärtats djup från syn.,
clerna och gör det vitt som . snö, o
förnya i våra hjärtan elen Helige
Ande, genom vilken vi kunna för
kunna ditt lov, på det att vi styrkta
av den rätte höge Anden må bliva
värdiga till att få hemvist i de eviga
boningarna i det himmelska Jerusalem.

Gud, det himmelska Jerusalems
byggmästare, som känner stjärnornas
antal och nämner dem alla vid namn,
o läk dem som hava ett förkrossat
hjärta och de förskingrade och gör
oss rika genom din oändliga visdom.

0 helige, välsignade, härlige, mäk
tige,·. evige Gud! Mottag nådigt ditt
folks böner i din barmhärtighet ooh
stora makt, på det att vårt offer. till
dig, våra heliga böner, genom din sa
liga Moder Jungfru Marias förbön må
uppstiga till dig liksom aftonrökelsens
ljuvliga doft. Amen.
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vande blev Konstantinkorset den 4 nov.
»Kärleksförbu11<kts föreståndarin
återuppsatt på Capitoliums torn, där
na». Så kallas redan i första århun
det hade sin plats från 1500-talet tiH
dradet den romerska Kyrkan av den
1872,· då det nedrevs av några fana
helige biskopen och martyren Ignatius
tiska gudsförnekare. Katolska orga
av Antiokia. Denna verksamhet såsom
den heliga kärlekens främjare 'hava
nisationer hava åternp.pblomstrat, men
tyvärr hava dle ooh deras föreningslo
Petri efterföljare under sitt snart två
ka:ler ibland ,iarit utsatta for fascis
tusenåriga primat utvecklat på ett all
·tiska våldsdåd, mot vilka Påven och
deles särskiJt framträdande sätt under
vederbörande biskopar kraftigt pro•
det sista årtiondet. Ty huvudsyfte
målet för de båda senaste påvarnas av
testerat.
Liks·om den stora internationeNa
helig kärlek burna, rastlösa verksamhet
eukariistiska kongressen i R10m 1922,
- Benedikt XV under och Pius XI
efter världskriget - kan sägas vara att
ej långt efter världskriget, samlade ota
liga katoliker både från ententen och
återstäl:la fred i världen genom åter
centrnlmakternas länder så f.ick elen
upplivande av kristna ideal, kristen tro,
eukaristiska kongressen i Amsterdam
kristet tänkesätt, kristen rätt, kristna
se katolska deltagare förutom 40,000
seder både i samhä11ena och bland. de
holländare också 50,000 andra kon
enskilda. För att även genonl' utom
gressister från världens olika delar en
ordentliga· medel främja dessa höga
dräktigt hylla vår gudomlige Frä:1'Sare
mål vill vår Helige Fader enbjuda ju�
i kärlekens hdiga Sakrament. Kon
belårets nådbskatter åt kristenhetens
gressens mest grip3!11de stt1.nd var nog
otaBgaJ folk, och julafton 1924 förk\11111ade klangen från Roms a:Ha kyrkkloc
då I0,000 gossar och flickor mottogo
elen heliga kommunionen, utdelad av
kor att anno santo gått in för staden
15 präster, medan biskopen av Har
och jordkretsen, urbi et orbi, manande
lem läste mässan i Stadion. Oförgät
alla tiU bättring, kallande de troende
ligt intryck gjorde även kardi11allega
att vid: apostlafurstarnas gravar bedja
ten van Rossmns mässa, .,bevistad av
enligt Påvens-mening: »att freden, icke
40,000 personer. I Iiolland, som un
skriven på tavlor, men stadfäst i män
der sekler var hemfallet unde!," kalvinis
niskohjärtan, måtte Meruppstå mellan
n1.ens ha:rda vinter, råder nu >>1.'he se
f,olken», .och att de,· som ej tillhöra
cond spring- », den andrit vå�e11, med
Kristi enå· sanna Kyrka måtte vända
elen katolska trons sol och värme. Där�
tillbaka till hennes modernsköte. Några
om vittnar icke blott de holländska, ka�
gläclj eämnen, yecler!kvickelser under
tolikernas stor,ve.rk, det under hösten
tiarans tunga börda, hava kommit vår
1923 öppnade katolska_ µniversitetet i
f[elige. Fader till del. Så t. ex. har
Nyimvegen, uta1i. ocl� de� kraftigt pul�
elen katolska vetenskq-pen fått ännu en
s,erande andliga livet bla1id katolikerna,
kraftig fyrbåk i· det 1�ya universitetet i
och d'et vakna sanningssökandet bland
M,ilano, grundat då han själv var är
kebiskop där; religionsundervisning__. __ v}'ira frånskilda bröder, 60m ofta sam
las kring katolska föredragshåJlare,
blivit återinförd i italienska stats- och
bland vilka må nämnas jesuitpater J.
kommunalskolor; krucifixen återkomvan Ginneken och dominikanerpater
111it dilt, och genom regeringens medgi-
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Sassen. S. Petrus Canisiusforeningen
tiHhandahåller katu1ska skrifter, och i
Amsterdam utkommer tidskriften »De
Bazuin», »för katoliker och dem som
söka sanning(:!n». I Holland finnas
· 2;½ miljon katoliker, Varav 200,000 i
Amsterdam. I politiskt avseende hava
. katoliker och protest,i:'nter satrnnansht
tit s�g till ett samhällsbevarande parti
under ledning av den framstående par
lamentarikern Monsignore N olens med
en ivrig katolik, Ruys van Beeren
brouck såsom konse1jpresident. Hol
-hmd's sam,häHsbevarande parti inser
vikten av att bibehålla legatilOnen vid
· V atikanen.
Det gör man också i England, och
nytigen var brittiske utrikesn1inistern
- Chamberlain själv i Rom och hade en
längre audiens bos Påven.
För första gången efter flera århun
. draden innehavas de tre högsta poster
na i Londons City samtidigt av katoli
ker: Lordmayorn Sir Alfred Bower
· och de båda sheriifferna, Bartlhorpe
. och Downer, tillhöra nämligen katol
ska Kyrkan. Den förste katolske
lordn1ayor11 efter E:lisabeths blodiga
- föriföljelsetidler var Sir Polydor de
Keyser på 1800-talet. London · har ,
flera katolska biskopar än de flesta ,
genuint katolska stä:der, nämli,gen ej
. mindre än 7 och jättestaden räknar ej
mindre 150 katolska kyll' mr fönuföm ,
. en mängd klosterkapell. Även på den
stora· koloniutställningen i Wembley
var ett katolskt kapel1 anordnat.
Icke minst i, \Vales går katolicismen
. kraftigt framåt. Ty då P]us IX år
1850 återupprättade den · katolska
· hierarkien i Storbritannien funnös i
. Wales endast 22 katolska ].<yrkor, be- ,
· sökta av en handfull· troende, men nu '.
däre111ot finna,s· i det av Benedikt XV
. upprättade
Cardiff
biskopsstitftet
. 66,430 katoliker, 136 kyrkor och ett
. stort antal kloster för både ordensri1än och ordenssystrar, och katolskt·
fromhetsliv blomstrar kraftigt, såsom .
jag själv hade tillfälle se under min
vistelse där för åtskitUiga år tillbajsa. :
Ganska: betydande framsteg gör vår i
Kyrka ocksåJ Skottland. Det förr så·
ultrakalvinistiska· landet har. liksom· i.
. m��ltitla dagar··fätt _ en, vallfartsort,:
1

Carfin, med ett Lourdeskapell, upp
fört genom gåvor av fattiga gruvar
betare. Då ärkebiskopen av West
minster kardinal Bourne var i Skott
lands Lourdes söndagen den 22 juli
1924 räknadle processionen 40,000
deltagare, och krucifixet 1bars av den
. kände konvertiten · Tnlloch, före sin
konversion en uppburen protestantisk
pastor. Sedan Newilllan 1845 omfat
tade den katolska tron hava omkring
800 protestantiska andliga i Storbritta
nien återvänt till fäden1as Kyrka.
Katolikernas anta'1 i ,brittis1m väldet
anslå,s, till 14;½ miljon.
Ett märkligt tidens tecken är att
ävell! i England intresset för skolasti�f
filosofi börjat vakna. Med anledning
av 600-årsdagen av S :t 11homas. _ab
Aqui11os1 kanonisering lät det icke
' ester an katolska universitetet i Manch
ordna en serie föredrag om Aquinaten,
hans ,ställning i historien:, 'hans filo
sofi och teologi samt hans »mystik».
Föredlragen höllos omväxlande a:v icke
katolska universitetsprofessorer och
av dominikaner från . det närbelägna
svartbrödraklostret i Pendleton. I de
flesta kulturländer framträder nu allt
starkare den neoskolastiska rörelsen,
vars syften så träffande karakterise
rades av en av dess främste förkäm
par: »Ett enda mål': att mot det nu. tida tänkandets förvillelser försvara
den ·krii.stna spiritualismens princip.
. Det föres'1agna medlet är konstant: att
återvända till traditionen utan att ute
sluta framsteg, att av Aristoteles och
S:t ,Thomas ah Aquino begära tiHba
ka den verkliga rnetafy,sikens förlorade
nyckel och med denna. nyckel öppna
den. moderna vetenskaipens skattkam
mare». Så skrev den kände tänkaren
och teologen rnonsignore . d'Hutst
d'Hauteroche, en av de mest ·förtjänst
fulla grundläggarna av de fria katol
ska universiteten i Frankrike, rektor
vid Institut Catholique de Paris ( i·
1896).
- Dessa fria universitet, dessa högre
. och aågre skolor:, vilka Frainkr1kes ka toliker med uto111ordentl1ga· offer ska
. pat od1 undet1hålla föt att ej låta sina
barn andligen förgiftas i · statsskölor,
_ där· Guds rnpnn ej får nämnas - alla
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dessa kristna läroanstalter bidraga
kraftigt att ingiva ungdomen sann
gudsfruktan, vann fosterJ:andskärlek,
sund, kärnfrisk uppfattning av sam
hälle och familjeliv, i motsats till den
fega, jolmiga, ur otro härrörande
lystna maklighet, som hotar att öde
lägga sfaktets tillväxt och som, för
därvliigt likt en kräftsjukdom, gras'Se
rar i flera länder, överallt, där· männi
skan ej J:yssnar till Guds och samvetets
bud.
Utmärl.kta tidningar såsom La Croix
och ypperliga tidskrifter såsom Les
Nouvelles Religieuses, jesuiternas Etu
des, dominikanernas La Revue <les
Jeunes och redemptoristernas L' Apo
tre du Foyer föra den katolska sakens
talan.
Bland organisationer, som bidragit
att fostra det unga släktet, må fram
hållas Conference Laennec tiU utbil
dande av en katolsk elite, ,samt de sto
ra gymnastikföreningar, som stiftats
av den ädle, energiske doktor Miohaux
(i· i Paris d. 21/ r r 1 923) och som
räkna omkring 300,000 medlemmar.
Liksoin Frankrikes katolska ungdom
med mod och plikttrohet bestod !krigets
elddop, så samlar den sig nu endrä,k
tigt till försvar för samvetets frihet,
reliigionens rätt ocfu landets välfärd
mot förtryckare, vilka äro anfrätta av
seni11 jakobinism, och som, själva hant
langare åt religionsfientliga hemliga
sällskap, vilja lägga land och folk un
der dessas nesliga ok.
Riördsen tog sin början i Elsass
Lothringen, då regeringen tvärt emot
givna löften kränkte dess befolknings
religiösa fri- och rättilgheter. Bisko
pen av Strasslburg Mgr Ruch riktade
en kraftig skrivelse mot övergreppen.
I nästan alla kommuner höl4os protest
möten. Det övervägande flertalet av
de båda provrnsernas deputerade inla
de kraftiga gensagor. Sida vid sida
med katolikerna uppträdde den bekante
protestantiske pastorn och deputeraden
Edouard Soulier, vilken vid parlamen�
tets �attplenum den 19-20 juni 1 924
tiH regeringen riktade frågan : »Skall.
man kranka den rel�giösa friheten i
Alsace och Lorraine, bruka polismakt
för att beröva de återvunna provinser1

na deras rättrgheter ? Kan man sön
derriva det högtidliga ,löfte, som gavs
i T1hann i november 19q. av marskalk
Toffre i Frankrikes namn ?» Så den
protestantiske pastorn.
Kardinaler
och biskopar gjorde silg solidariska med
Mgr Ruch, och katoliker i det övriga
Frankrike följde sina elsassiska brö
dern föredöme.
Rörelsen: växer dag från dag. Den
sträcker sig från Flandern trll Pyre
neerna, från Bretagne till Provence. I
spetsen för värnandet av medborgar
rätt tiH och med för katoliker står en
veteran, beprövad i kulregnet, en ka
tolsk familjefader, som sett flera söner
stupa på slagfälten, hjälten vid Nancy,
general de Castelnau. Här några si':6f
ror för att belysa rörelsens omfattning
tills nu, endast några, till exempel pro
tester från 7,000 katoliker, samlade i
Rodez, 10,000 i Gholet, 10,000 i Lille,
20,000 i Lyon, 5,000 i Perigweux,
2,000 i Poitiers, 20,000 i Quimper,
50,000 i Folgoet, 6,000 i Reims, 8,000 i
Perpignan, 3,000 i Avignon etc. etc.
Ännu 1betydelsefullare är, att kato
likerna icke nöja sig med enstaka mö
ten utan börja bilda samma11JS.Jutningar
för varje socken, varje härad, varje
stift, allt förenat i en national-1federa
tion. Ett verkligt uppvaknande synes
äga rum, erinrande om de tyska kato
likernas energiska organisationsarbete
under »kulturkampen» (1871-1887) .
Tysklands katoliker hava ej slagit
sig till ro på de lagrar, de vunna under
Windthornts Jedning i den hårda, men
slutligen segerrika striden mot järn
kanslern, utan klokt och målmedvetet
utbildat de försvarsvapen, som förde
till seger. Till dessa höra förutom
otaliga katolska föreningar i främsta
rummet den katolska pressen. Den
står mycket högt. Det är nog att näm
na namnen Germania, Kölnisohe
Volkszeitung och sist men ej minst je
suiternas utomordentligt värdefulla
Stimmen der Zeiit. Centern har för
stått att bibehålla sina valmäns förtro
ende. En av dess mest kända män,
rikskanslern Marx har (liksom hans
företrädare Hertling och \Virth) under
svåra påfrestningar lotsat fram stats
skeppet mellan Scylla och Charybdis.
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Genom att avvärja övergrepp från yt
terlighetspartierna /hava Tysklands ka
toliker visat sig vara de verkliga sam
hällsbevararna, vilka räddat riket från
att nedsjunka i kaotiskt virrvarr, lik
som katolikerna varit de, som stått i
främsta ledet för att bevara skolans
kristna karaktär, något som även er
kännes av troeride protestanter. · Sär
skilt i Sachsen hava katolikerna att ut
stå hårda duster för att rädda barnens
religionsundervisning, vilken det här
skande radikala partiet vill avskaffa el
ler åtminstone skarpt kringskära.
De tyska katolikernas stora årsmö
ten fö1jas a:lltid med livligt intresse av
både katoliker och icke�katoliker värl
den runt. Denna gång hölls katolik
dagen i Hannover, där Leibnitz avled
och Windthorst ligger begraven, Den
Helige Fadern hade i skrivelse till
kommitterade uttalat fö11hoppningen,
att »Windthorsts ande måtte besjäla
mötet». Denna förhoppning gick i
fullbordan, ty förhandlingarna i frågor
av religiös, social och politilsk natur
voro burna ooh genomträngda av äkta
katolskt tänkesätt, odh den försonQ,iga
tonen i vissa uttalanden mottogs . med
stor sympati av La Semaine Religieuse
de Paris.
Hannover, där katolikdagen hölls,
är en stadl med övervägande protestan
tisk befolkniltlg, med 40 protstantiska
och enda:st 8 katolska kyrkor, alltså en
av dessa många diaspora, som äro så
vanliga i Nordtyskland. För själavård
bland dessa ,katolska minoriteter söker
Bonifaciusföreningen anskaffa pekuni
ära medel. I ett .brev tiU föreningens
ordförande greve Herman Stoiherg
(av den 3 juni 1924) fovordar Påven
varmt f öreningens verksamhet.
Sjä,lavården bland kringspridda ka
toliker är j u alltid i hög grad krävande,
och detta så mycket mer som icke-'ka'
toliker visa stigande intresse, och ej så
få konversioner ägt rum. Stora skaror
av protestanter samlades både i Leipzig
och Balle för att höra jesuitpater Lip
pert, och i Hamburg lyssnade man iv
rigt, då pater -Muckermann talade om
»Våra dagars längtan efter Gud» . Ett
glädjande tidens tecken är, att män i
sina bästa å r ägna sig åt prästämlbetet,

exempelvis kronprins Georg av
Saohsen, vars prästvigning väckte så
stor uppmärlksamhet.
För det andliga li!vets blomstring är
det av största ,betydelse, att våra and
liga ordlnar äga frihet at_t utveckla �in
verksamhet. Såda11 tillförsäkras dem
uttryckligen i det konkordat, som in
gåtts mellan den Heliga Stolen och Ba
j ern .
Tre av <len katolska vetenskapens
ypper,sta stormän hava under årets
lopp varit föremål för hedersbetygel
ser från Påvens sida : den i alla lärda
kretJsar kände forskaren, Vatikamska
bibLiotekets forne prefekt, kardinal
Ehrle S. J. ; den berömde historikern
D : r Ludvig Pastor, författare tin Ge
schiohte der Päpste, och numer Öster
rikes sändebud vid Vatikanen, samt
Belgiens primas, kardinal Mercier, vil
ken genom epokgörande arbeten, i syn
nerhet såsom professor vid Louvains
universitet, blev banbrytare för skola
stikens renässans.
Liksom Louvains• katolska univer
sitet står högt, så är Belgiens katolska
skolväsen statt i blomstdng. Medan
statens elementarskolor räkna 10,000
.,elever, så hava de fria katolska 30,000.
Medan 176,545 barn undervisas i sta
tens, så undervisas 278,401 barn i · de
fria katolsk,i, skolorna. Livskraftig är
även den katolska ungclo msröreJ.sen.
Ungdbmsföt'b undel:s möte i Gharleroi
den 19 och 20 sept. r924 räknade
30,000 del.tagare,
Också i Spanien har katolskt för-·
eningsväsen tagit kra:ftig fart, katolska
ungdomsorgani-sationer -sammansluta
sig, katO'lska arbetare- och lbondleför
eningar uppstå och utvecklas. Till och
med i Portugal, där vissa maktägande
under en tid sökte göra Kyrkan rätts
lös och katolikerna till' parias, synes. en
gryning bådfl bättJ.'.e -dagar : ett vaket,
nitiskt yngre prästerskap, 2 goda ka
tolska dagliga tidningar, välskrivna
broschyrer, mindre människofruktan,
mer manligt, öppet bekännande av den
katolska tron, något som särskilt fram�
trädde vid den eukaristiska kongressen
i Braga _den 2-5 juli 1924, med kom
munion av 3,000 gossa r och flickor och
en procession genom Bragas gator med

290,000 personer och 500 ky1ilwstan
dar. Samtidigt höJ.ls i Lissabon i kyr
kan San Domingo mässa, bevistad av
7;000 personer, varav 5,000 nattvardsgästec
· J il, han har rätt den p rotestantiske
pas'torn, som skrev i Courrier de Ge
neve för den I I jan. 1924 : »Kyrkan
är ej en byggnad i ruilner, utan ett mäk�
tigt träd, vars kraftiga rötter sänka sig
djupt ner i folksjälen, och som i oför
gänglig ungdom håller stånd m'ot stor
marna.»
Det har hon gjort också i hans fä
dernesland, Schweiz, ooh då katoliker
na äär den 28 september 1924 firade
mo-årsdagen av kardinal Mermillods
födelse kunde de av allt hjärta upp
stän1ma Te Deuni, att förhållandena nu
äro annorlunda, · än då . regeringen
1873 landsförvisade biskop Mermillod,
Kyrkans trogne, orädde förkämpe. Nu
blomstrar åter katol,skt liv i Schwieiz,
och dess katolilker 1mnna lyckönskas
till att inom sina gränser hava det un
der Leo XIII :s' pontifikat grundlagda
internationella universitetet i Fribourg,
j ämte Innsibruck i Tyrolen, ett av den
kat6-1ska vetenskapens bålverk r meller
sta Europa och en ypperlig förmedla,re
av ideella intressen mellan folk av o1,ika
nationalit�t.
Katolska unionen .för internationella
studier höll möte i Fdbourg den 1 5,
i6 och 1 7 december 1924 under ordfö
randeskap av baron Mantenach. Föl
j ande länder voro representerade : B el 
gien, England, Frankrike, Holland,
Italien, Polen, Schweiz, Tyskland och
Österrike. F,öljande frågor diskutera
des ; l ) Katolskt intellektudlt medar
betarnkap vid Nationernas förbund ;
2) Skapande av en katolsk interparla
mentarisk union ; 3) företräd!ande och
försvar av katolska minodteter. ·
Den . polske delegeraden, riksdags�
man abbe Kaczynski framJade en rap
port angående katolikernas förtvivlade
ställning i · Ryssland och nödvändighe
ten av gemensam aktion av hela 'värl
dens katol,iker till dera:s försvar. Detta
den poiske delegeradens förslag antogs
enhälligt öoh med acklamation. Bland
&le av mötet tillsatta konimitteerna äro
de viktigaste : Kommitten för intiellek-
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tuellt medarbetarskap vid Natiionernas
föpbund ; kommitteri för försvar av ka
tolska minoriteter ooh kommitten för
upprättande av en katolsk in:terparla-
mentarisk union. Ordförandeskapet i
den sistnämnda uppdrogs· åt Polen.
Abbe Kaczynskis förslag står i· full
samkkmg med de tankar, Påven själv
t1ttalade i sin allokution till kardina
lerna den 18 decemlber, ooh ingen var
mer ägnad än en poladk att väcka för
slaget i Fribourg. Ty mer än något
annat land har Polen skänkt män, som
för den katolska tron offrat liv och
blod i Ryssland, blod/svittnen som 11011 loquendo, sed moriendo confessi
sunt _:_ bekänt sin tro ej med ord utan
med sin död. Bland otaliga andra- är·
nog att nämna namnet Budkiewicz,
<len fromme polske prästen, som bol-'
,sjevikerna avrättade 1923. Dömd ej
ti'l l döden, men rtill 'livstids fängelse,
fick hans niedfånge, den So-årige änke- ·
biskop Cieplak, utstå svåra lidanden i
bolsjevikernas fängelsehålor. Genom
den Heliga Stolens och polska regerin
gens samfällda >bemödanden frigiven,
blev den åldrige ärkebiskopen under
sin färd genom Lettland och ännu mer
genom Polen föremål för stormande
ovationer. Vid j ärnvägs,sfationerna
samlades folk i massor för att mottaga
hans välsignelse, musikkårer spelade,
garnisonerna med sina officerare i
spetsen ,;kyiJ;drade gevär. I Wilna
med vallfartsorten Ostrabrama, mot
togs han av 6trftets !biskop och bi1Skopen
av Minsk, M.gr S:igismund de Lozinski,
vilken själv under ett år förs111äktat i
bolsjevikfängelser, samt en folkmängd
av 100,000 personer, som föllo på knä,
då ärkebiskopen välsignande höj de
handen.
I Warszawa på Palmsöndagens
morgon stodo 300,000 människor un
der ett par timmar tåligt väntande i·
stark kyla och djup snö. Bland tätt
packade skaror syntes otaliga standar
och fanor, tillhörande olika katolska
aPbetarorganisationer, fromi11a brödra
skap, sport- och gymnastikföreningar, .
studentkorporationer
skolförbund,
1

fl.

Inne på järnvägsstationen mottog,
Mgr Cieplak av karcl/inalärkebiskoperi

111.

ay Warszawa:, 'ay påvEge nU\ltien och
eil .rad aridliga . dignitärer, bland andra
arkebiskop ' Ropp, vilken sj älv varit i
bolsjevik'fångenskap, dessutom ett
stort antal högre 1nifäära och cida
funktrioiiärer ' m. fl,
Då · 111011seigneur Cieplak stigit upp
i vagnen, spande studenterna ifrån häs
tarna ooh dro.go vagnen i triumf tili
K'apucinerkyrkan, där ärkebiskopen
läste mässa.
Då harn senare reste . tin Rc0n1J blev
hati ' vid sin' anlkomst den 8 maj motta
gen . med utomordentliga hedersbety
gelser, enär ej endast Polens a1nbassa
dör vid Vatikanen utan även sj älve
kardinalstatssekreteraren Gasparri var
honom till mötes, och vid den enskilda
audiensen i Vatikanen slöt Påven un
der tårar elen åildrige ärkebi_skopen i
sina armar, hälsande i honom en be
kännare, - en ' iittling av ett land, som
skänkt KyPkan martyrer i mängd, och
vars söner fordom i tusental av Ryss
lands tsarer förvisades till Srbirien
och so11/just genom sin landsf1iykt ut
bredde katolsk tro och byggde katolska
kyrkor från Ural till Stilla l1avet. Vis
serligen äro nu stora delar av Sibirien
under bolsjevikernas religionsfientliga
tyranni, men utanför deras maiktsfär,
långt borta i MandsjurietJ finnas
blomstrande katolska församlingar,
oc'h då tJåvlige delegaten för Kina,
Mgr Constantini, var i Kharbin, häli-:
sades han mecli j ubel av den stora pol�
ska kolonien där.
Kina hör, som bekant, till Kyrkans
äldsta missionsområden. Som banbry
tare .räknas med rätta jesuitfäderna
Matte,us, . Ricc'i · ( t 16rn) och · Adam
Schall (t 1666) . För närvarande ver
ka i jä:tterjket 57 biskopar och 2,552
prä�ter, varav 1 ,481 utlänningar och
1,071 kineser, och fastän förfärliga
förfölj dse1· rasat, finnas familjer,. som
sedc1.n århundraden troget fasthållit vid
den' katolska tron: Av biskoparna ära
5 belgier, 19 fransmän, 4 holländlare,
1,0 iiti1lieriare, 2 kineser, -5 spanjorer och
2 tysk'a r. För första gången i den ki
t1esiska inissionens historia har plenar
koncilium håliits. Det sammanträdde - i
Shanghai elen 1 5 maj i år, och i sinse"
naste allokt1tiot1 prisar vår Helige Fa:.
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cler den frid och endräkt, som präglade
dess förha,ndHhgar, trqts olikheten i
nationalitet och ordenssamfund.
Två för missionen i olika delar av
världen mycket betyde1sefulla förete�
elser böra påpekas : dels att så många
infödda arbeta · som kato1'ska präster i
Asieh och Afrika, cliels att missionsin
tresset stegrats bland katolikerna, ej
minst i Nordamerika.
R�clan tidigt utvecklade Förenta
Staternas katoliker ett kraftigt aposto�
liskt arbete inom egna gränser : år
1822 räknade Kyrkan 9 biskopsdömen
med 400,000 troende, men nu däremot
16 äPkebiskopar, 93 biskopar och nära
18 miljoner katoliker. Under årets
lopp hava ärkebiskoparna av New
yol'k och Chikago blivit medlemmar av
kardinalskollegiet.
- Förenta Staterna ära cde stora orga
nisationeri1as land. Också på katolsk
s'ida finnas sådana av imponerande
0111fattni11g. En av dessa 'är Jesu heliga
namns förening. Grundlacl i Gam1,a
världen för sju sekler tinbaka av clo
minikanern Jean de vkrceil, har. den
omplanterats i Nya världen och där
VlL'Cit sig så stark, att elen ä:ger 2 tnil
joner medlemmar i alla delar av För
enta Staterna. Den firade elen 21
sept. 1924 650 :de årsdagen av sin' stif
telse genom att hålla en kongress i
·washington, i vilken 90,000 /katolska
delegerade de1rtogo. De 90,000 de!egi
racle uppvaktade . pres�denten ·coölidgc,
som uttalade · sin beundran för elen
anda av gudsfruktan och aktning fö1;
lag ,och rätt, varav denna samtnartslut
ning med urgamla anor är besjälad.
Vid aftongudstjänsten, sorri bevista
des av pi·esidenten Coolidge, medde
lade kardinal O'Connor de närvarande
Påvens välsignelse. Föreningens kap
Lan, dominikanerpater Ripple, uppläste
med hög röst elen _formel, va:i:igenoni
föreningens - mecllernmar bekänna sin
katolska tro, sitt avståndstagande från
hädelser och svor.domar, lova 11ojalitej:
111qt kyrkliga och b6rgerliga rnyndiig�
heter ooh helga sina personer till Jestt
-·
heliga nari.1m ära.
Åttiotusen mansröster upprepade de
av honom förestavade löftena.
Aret 1924 hal' varit rikt på'. 111.ärk'-
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liga kyrkliga strömningar, exempelvis
kongressen i Velehrad för främjande
av orientwJi.ska kyi-!!rnrs återförening
med elen katolska, religionssamtalen i
Malines mellan ang11i1kanska kyrkans
primas och anglikanska prelater å ena
sidan och å den andra kardinal Mer
cier och några katolska teologer, bl. a.
M.gr Ba1Jifol, författare till I.Je Siege
Apostolique ; samt slutligen amerikan
ska anglikaners kongress i Fiiladelfia,
bevistad av flera anglikanska biskopar
och 700 angliikanska andlige. Huvud
talaren på kongressen, anglikanske
kyrkoherden Barry från New-York,

syntes benägen erkänna Petri och hans
efterträdares primat jure divino, ja till
och med infallibiliteten, ehuru dess for
mulering förefaller något svävande.
Sitt tal slöt kyrkoherden Barry med
orden : »Vi böra frigöra oss från våra
fördomar, och vi böra övergiva vår fi
entliga hå!lning gent emot Rom. Vi
kunna icke vänta något gott av våra
nedärvda, förutfattade meningar. Vi
böra i stätllet söka lösning av de pro
blem, som skilja oss åt»
Ku1fa Odensvi den 31 december
G u s t a f A r m f e 1 t.

KATOLICISMEN · I NORGE I 1924.
Idet jeg efterkommer Deres anmod�
ning 0111 at skrive for Deres tidss-krift
en kort oversigt over de vigtigste be
givenheter vedtkommende den katolske
1pissipn i Norge i det sistforlppne aa1:
skal jeg mecldele fplgende:
. Aaret 1924 har for vor mission vre
ret et baade sorgens og glredens aar. ·
Det · er naturligvis alle aar til en hvis
grad, 111en det aar, som: for nog,le dager
siden gik i sin grav, bragte os noget
1ner end det sedvanlige av baade det,
der voLder bedrpvelse, og av det, som
skaper glrede. La 1nig fortrelle »Cre
dos» lresere litt om begge dele.
Det som i det Herrens aar 1924
bragte os katoLiker i Norge den stjllrste
sorg, var tapet av 3 mrssionrerer i lppet
av faa maaneder. I slutten av mai
djllde Mgr. Giintlzer efter flere maane
ders haard1 sygdom og efterlot inden
vor geistlighet en tom plass, som det
var vanske!ig at fylde. Pastor Giinther
var en baade med hensyn til evner og
kunc1skaper velrustet missionrer. Spe
ci-elt var harns 1store sprogkundlskaper
til god hjrelp for sjre-Lesorgen i e11 stor
by som Kristiania (nu Oslo), hvor <ler
opholder sig katoliker av mange natio
naliteter. Men det var dog den iver
for kirkens hellige sak og den store
fromhet, som prreget den avdjllde prests

hv, <ler gjorde ham saa a:gtet og av
holdt av alle, han ikom i berpring med.
Hans enestaaende iheng1yenhet og tro�
skap i de hverv, som blev ha1n betrodd;
bevreget hans overordnede til at for
skaffe ham titelen av Monsignore, eri
titel han <lesvrerre ikke fik anledning
til at 1brere lrenge ; ti han fik den kun et
ha!lvt aars tid fjllr sin djlld. . Det samine
var ti-lifreldet ogsaa med stiHingen som
Provikar. Mgr. Giinther, som var tysk
av fpdsel, var kun 54 aar gammel, da
han blev kaldt bort fra 111vss1ionsmarken
til nydelsen av den lpn, Herren har
lovet den gode og trofaste tjener.
·Budskapet oni! Mgr. Giirithers bort
gang hadde endnu ikke naadd utove1:
den nrermeste kreds, <la efterretningen
spredtes, at Herren hadde kaldt til sig
endnu en ivrig arbeider i den norske
del av sin vingaard. Dominikanerpa
teren Helaine var avgaaet ved dpden
efter kun faa dages sykeleie. Ogsaa i
den her avdjllde mistet den norske mis
sion en kraft, som vi hadde gjort reg
ning paa i en hel rrekke av aar endnu.
Pater Helaine var kun 41 aar) <la dp
den indhentet ham. Han var fransk
av fpdsel, men hadde efter kun 3 aars
opholdl i. landet }evet sig saa goc1t iind
i norske forhold og lrert det norske
sprog saa bra, at hans virksomthet alle�
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1rede tidlig gav de bedste lpfter 0111 · rike
frukter. Dog, vore veier er ikke altid
'Herrens veier. Han · vet best, hvad
<ler ga:vner os· alle, og hvorled,es tapene
skal erstattes.
Det tredie d,0dsfail intraf den I .
septe1111ber, da veteranen inden vor
geistliglhet, pastor Crnl, overga: sin
fromme · sjrel - i Skaperens hren<ler.
Pastor Crul, hollrender av nationalitet,
hadde virket s01i1 missionrer ved ftlere
stationer, baade i det hy1ie nord og i
Vikariatets sycltlii gere del, overalt med

i m1ss1onens tjeneste. · Fiei-e lordens�
s9>stre har likeledes optat virksomhet
her j landet i det si_ste aar, og de: alle1
rede bestaaencle ordenssamfu11d ,har
faat perso.nal�t· foq6ket og virksomhe
ten utvidet. Sistleden Kristi himmel:.
fartsdag blev en station aapnet · i · den
gamle stiftsstad Haniar, ikke langt fra
ruinerne av elen i, sin tid store og prreg�
tige domkirke. Ut paa sommeren in<l�
viedes i Fredrikstad et stort og helt
moderne indredet hospital, som St. Jö
sefss0strene har laclet bygge de�. Og

I

Domkirken i Ha1na1·. Ruinerne, Töndehvrelvet. ·

samme opofrelse og med det samme
lyse hiuni9>r, der ska:ffet barn saamange
venner ogsaa blandt anderledestroende.
Maa alle disse Vo1,herres · tro tjenere
hvile i fred- og det evige lys lyse for
dem !

*

La os nu fra de triste begivenheter,
ete r har virket bedr9>velse i vort sind,
vende os til de begivenheter, som i det
siste aar har glredtet vore apostelsjrele
og forundt os glimt av lyse f oi;haap
ninger for · fremtiden.
Det har vreret os en glrede, at Hs.
Hyjirervrerdig'het biskopen har vreret
istand ti11 at erstatte, i det mindste nu
merisk, tapet av de bortvandrede mis
siornerer med nye, som fra utlandet er
kommet bettil for at vie liv og krrefter

· nu nyl:ig blev en lignencle ceremoni·. ut
fprt f Tromsp, hvor St. .Elisabets9>st
rene har opf9>.rt et Ipr'stekliasses syke
hus, stort og utstyret med alt, hvad nu�
tidens teknik krrever paa syfkepleiens
omraade. I Bcraen har St. Franciskus
s�strene aapne,t:·,e n pienkliniik vec:1 siden
av det. almindelige sykehus sanit kjppt
tomt til hospital i Hdugesimd, en min
dre by midt imellem Bergeli. og Sta
vanger. Trpsterike fremskridt altsaa
som gir smukke ·10ftei for tremtiden.
Hvacl frukterne av . selve propagan
davirksornheten angaar, tror jeg, vi
ogsaa bpr vrere tilfreds n1ed aaret 1924'.
Vistnok har antallet av konver,sioner
ikke vreret paafaldende stort ; 1nen det
,er dog heJ.ler ikke saa faa sjrele, der
har fundet veien tilbake til 111oderkir0
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ken. Og ialfald en konversion- har
vakt almindelig opsigt. Jeg sikter til
.elen; berpmte forfatterinde Sigrid Und
set� son, i begyndelsen av novemlber
avla sin katolske trosbekjendelse. Pro
testa:nterne ' omtaler hendes overgang
som :en »stor erobring» for den katol
ske kfrke. · Og naar man ser hen til
denne · konvertits ansete navn i littera
turen, skulde <ler vrere grund til vente
adskill,ig av hendes eksempel. · Over
gangen har si'k:lkert ·krrevet ofre. Her
-i Narge ventet man med sikkerhet, at
Sigrid Undset sku[de ha faat Nobel�
prremien i litteratur ved siste utdeling
nu fy$r jul. · Og der ymtes 1nand og
mand imellem 0111, at det var .forfatte
rindens katolske tendenser, som
hold1t de litteraturlrerde herrer i det
svenske akademi, fra at tildele hende
den fortjente utmerkelse. Jeg vil dog
tilfy$ie, at, mig lbekjendt, har denne
tanke ikke faat uth-yik: i den norske
pPesse. Men skuffelsen var almindelig.
Det er dog ikke opsigtsvrekkende
konversioner, som danner grundlaget
for vart haap 0111' en sterkere ti[sJut
ning til vor hellige kirke i en ikke alt
for fjern fremtid. Vart haap grunder
sig paa den paatagelige stry$mning,
1111edfy$rende katohke idealet' og katolsk
Evsanskuelse, som er oppe i tiden og
gjy$r sig gjreldende i samfundet. Teg
nene paa, at en stry$mning av den her
nrevnte art gaar gj ennem tiden og .gir
sig sterkt tilkj ende hos os, er mange.
Jeg skal nrevne et par av de mest ka- ,
rakteristi'ske,
Jeg noterer da fy$rst den levende in
teresse, som pressen vier alt katolsk,
en:ten det handler ·sig 0111 f011holdene
her i kmcliet . emer i de katolske !ande.
Selv begivenheter, som i vor egen be
vissthet jndtar en meget beskeden
plass, omtales i baade store og smaa
blade, og det somoftest paa velvillig
og sympatisk maate. De store begiven
)1eter ute i den katolske verden refere
res i ord og hilleder med en oms:tren
delighet, som de katolske blade ikke
kunde gjy$re ibedre. Saaledes bragte
det . store og vidtutbredte hovedstads
blad » Tidens Tegn» for nogle dage
siden en fQirste:,ides. illustreret · artikel
om »Jubelaaret og den firdobbeli!:e

fred», skrevet av ingen ringere end
den bery$mte katolske forfatter Gio;
vanni Papin-i. Som tegn paa i'nteresse
for vor hellige religion·: m;µi: det ogsa<}
tydes, at formanden i Det norske stu
denil:ersamfund ihjitst engang henvendte
sig ti1 vor hy5irerv. biskop for at , faa an
vist en katolsk priest, som kunde holclc
foredrag for studernterne om katolicis�
men. Da undertegnede paa den tid va1·
elen eneste nor,skfpdte katolske prest j
Oslo, blev hvervet over.draget n,ig, og
fo1-edraget blev holdt den 22. novem
ber. Indledlningsvis omtalte j eg elen
ovenfor paapekte dragen henimot ka-,
to4sk livsopfatning og paaviste <leref
ter, at denne dragelse er en naturliig
fplge av elen aanclsstr_pmning bort fra
individualismen henimot stprr,e univer
salisme, som gaar gjennem tiden i vore.
dager. · Dernrest spkte jeg at klarlregge,
f or mine tilh_prere, hvorledes katolicis
men, og elen alene, lpser de livsproble-'
mer, som volcler elen trenkende del aV
menneskeheten saa· store vanskelighe
ter. Som f. eks. kampen i m,enneskets
eget inclre mellen viljen og tifö.Pieliig
heten, klassekam,pen i samfundet og
problemet om fred mellem nationer og
foLkeracer. Foredraget �Jlev paahprt
med megen opmerksomhet og mattat
uten mevnevrerdig motsigelse.
Söm et andet !tegn paa tilstedev::e
relsen av en strpmning henimot kato- .
licismen rnaa nrevnes �nteressen for vor
katolske rniclclelalcler. Ikke blot lreg
ges cler vegt paa at gjeng,i forfalclne
kirkebygninger deres oprindeLige · skik
!{dse ; mern der ofres ogsaa seder og
skikke i rn1ddelalderen en opmerksom�
het og et �tudium, der vidner om mer
end videnskapelig interesse. Man ka:i1
n:esten tale om et hjertefomold. Selv
en saaclan ubetyclelig ting som elen, at
Norges hovedstad faa1, igjen sit gamle
navn.;. som den haclde i landets katolske
middelalder, maa betragtes som et ut
slag av elen samme tendens til atter at
knytte de tracl�tionens traade, som den
fra Danmark impor:terede protestantis
me for fire hunclred aar siden skar
over med voldsom haancl.
De her nrevnte og andre lignencle foc
l'eteelser gjpr, at vi katolske rnissiome
rer her i Norge ser fremtiden irn�te
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nied glade forhaapninger. Naturliigvis
. er motstanden endnu stor og vanske1ig�
heterne mange, Arlbeidet krrever iver
og fremfor alt klogskap, saa chanserne
uttiyttes paa beste maate. En paagaa
ende propaganda er der ikke bruk for ;
til aandstryl111mene rinder med e n na
turlovs nyldvendigihet, likesaa sikkert
som de vandstrylmme der fylrer vandet
fra fjeldene til det store verdenshav.
Vi kan selvsagt til en viss grad paa
skynde str�mmen i elens fart ved at
rydde hindringer avveien, d. v. s. vi
kan ved et intenst oplysning,sarbeide
nive necli de nmre av fordomme, som

strenger for strpmmens lylp, og det sket
fot tiden best ved utlbredelse av ka�
tolsk litteratur ; men ellers tror jeg for
min del, at vort arbeide vil ·Lykkes best
uten overdreven polemik. Enhyer tid
er prreget av silll egen aandsretning,
og derfor er det ogisaa av stylrste be
t ydnirig, at apostofäke mrend til enhver
tid: forstaar at »bedylmme aanderne>>.
Med venli.g hilsen til· og ylnsket om
et velsignelserikt jubelaar for alle sven
ske trosfreller.
Oslo dlen 7 januari1 i jubelaairet 1 925.
0. 0 f f e r cl a h 1,
provikar.
1

CREDOS POST.
Mirebeau de Poitou december 1924.
Man gör sig i utlandet vanligen en
falsk förestä:IJni1{g om den aJlmänna
meningen i vårt land. Man dömer oss
efter de litteratur- och pressalster,
som komma över gränsen och dessa
alster framvisa nästan aUtid det som
är mindre gott, j a ofta det sämsta.
Vår sunda litteratur, den enda för
fransk tankegång verkligt representa
tiva, kan icke göra reklam för sig: den
äger dygdens blygsamhet. Man tänk
te sig därför Frankrike före kriget
som en nation i förfall, riutten ända
intill märgen, vilken hastigt gled ut
för ateismens brant, medan den kros
sade all religion på sin väg. Frans
männens hjä:litemod och gmdsfruktan
under kriget ·hava gjort slut på denna
fabel. AUtsedan valen den U maj

kunde man ju tro, att, då regerings
tö111111arna ligga i händerna på en våld
samt anti-klerikal och vansi·nnigt pa-;
cifistisk kammare, vårt land åter skuV.
le bliva religionsfientligt och antimi
litaristiskt eller kommunistiskt. Lyck-,
ligtvis är det icke så, åtminstone ej
sin helhet.

Aterblick.
För att rätt förstå de nya tihldra
gdserna på det religiösa området, som
starkt uptJrÖrt de franska katolikerna
och ådragit oss utlandets häpna upp
märksamhet, måste vi: gå 45 år tirnba_;
ka i tiden. Vid denna tidpunkt, omc
kring 1880, ljödo Gam!bettas berömda
,slagord : »Klerikalismen, se där fien�
den.» Det var ert . officiell krigsför-:
klaring ti!l den katolska Kyrkan från

frimm;eriet,' (,dm då til\välla( sig mak
te11 genom, en I,iberal majoritet. · , Där
dtet'. började 4ångsamt, metodiskt och
utan uppehå!L utförandet av avkrist'·
i1ingsprogra:111met, ' som' planlagts av
.friinttrarlogerna, ända tills: verket full�
ändades : med stattms skilj ande från
'Kyrkan, . de andliga ordnarnas lands
förvisning och konfiskeringen av de
ras ägodelar; ·skolans ooh de offent
liga änföetenas . .fullständiga religions-,
löshet. Detta hände omkring år 1905.
Sedan dess hava 'de raclikaLa, allt un
der. det de stärkt sina positioner, allt
jämt tillämpat de orättviisa lagar, som
stödja den antirelig�ösa propagandan
och berett katolikerna så mycket svå
righeter som nl'ö jligt.
Då kon1i kriget. Under den offici
ella ateismens täckmantel hade alla
den sociala upplösrringiens krafter fått
fritt lopp : de undetigrävde armens
och flottans styrka och utspridde lag. löshetens och upprorets sådd, En
enda -levande kraft stod kvar : katoli
kerna, Skulle regeringen fortsätta att
§fota dein ifrån sig ? I detta - kritiska
ÖgonbLick segrade fosterlandskärleken
Över religionshatet : : dagen för krigs
förklaringen förkunnade konseljpresi
det11ten från trilbune11 »l'Union sacre».
Katolikerna fingo representeras av en
av sina egna i regeringien, biskopar och
präster fingo tilltPäde till 'de officiella
Biskopwrna sam
kommissionerna.
tyckte till att hjä'lpa stateri vid att åter
få guldvärden och vid statsLån, mili
tärpräster insattes i armen. Allt föra
följelse upphörde med ens.
· De · utvisade frart-ska munkarna
ävensom, missionärerna hade ilat till
fosterlandets försvar, alla präster un
d er vapen uppfyllde modtigt. sin plikt.
För folket, som ej. kånde dem annat än
genom deras fienders förtal och a4clrig
sett dem på så näta håll, blev detta en
ny upptäd.-t.
Härav kom den stormvind; som, vid
fredss-l1tttet förde det nationella bloc
ket, soni till största delen bestod av
emot niligion: en välsinnade ·deputerade,
till makten. Olyckligtvis förmådde
icke denna kamma1•e, som dock ej sak
nacfe framstående, ja glänsande per
sonligheter, att finna en ledare. Där-

tiiJl kom, att det samhällsbevarande
partiet, som · under 50 - år varit ute• .
stängt från. regeri:ng,shestyren," icke var
förberett på elen svåra krigsavvecklin•
gen, som förelades statsmakterna. Det
fruktade att 'taga tyglarna och föredrog·
att under sin · egen uppsikt anförtro
dem åt den forna regeringens män, de
gamla verserade po'iiitikerna Millerand;
Briand, Poincare m. fL DetJtw var att
släppa vargen i fårnhuset. Ty dessa
män -'- vars uppriktiga patriotism och
goda statsmannaegenskaper man ej kan
förneka -·· förblevo - och de dolde
det ej - helt och hål1et lekmän, d. v,
s. uppfyllda av lekmannadogmen, den
officiella ateismrn, som bortj agar Gud
från statens område. De s&kte därför
också, under skydd av en del toleranta
åtgärder, urttryck .av sympati gentemot
religionen i ord och handlingar, att
genom inrikesministern, som alltid var
radiJ<ali,. och prefekterna:, som förblevo
desamma som före kriget, att under
hålla och utveckla lekmannaandan och
att förstöra det nationella blocket. Po
incares· .lösen var tydlig nog : »vadcen
yttersta högern eller ytternta vän.:.
sterm> . - Han a·11betacle för vänsternr
cl. v, s. för, . återkomsten av den forna
radikala kammaren, som fanns dar in
nan kriget. Men elen som i hastigt tem
po springer nedför en brant backe och
föresätter sig att på ,en bestämd punkt
stanna mitt i loppet, riskerar att se
sig ofrivilligt föras över målet. Poin
cares praktvagn, i full fart åt vänster
håll, stannade icke förrän den kom�i1it
långt nere i den . yttersta vänstern.
1Men om elen nuvarande reg, eringen;
cl. V. s. Herriots, skiljer sig i sina stats�
i<leer, som hava ingått :törbund med
socialismen ooh äro välvilliga mot kom�
munismen, så uttrycka de däremof
fullkomligt Poincarres tanke på det tes
ligiösa omdd'et. . Det är höj t över alla
tvivel, att Poincare, med den vänster�
kammare han önskade bilda, skuMe för�
samma politik gentemot kaitolikeri1a:
som Herriot Han skulle dock hav�
visat sig mera diploma,tisk, ,�ämnat fäl�
-'Let mera fritt, mildrat åtgä.ro, erna och
framför allt försökt att vinna Elsass
Lotringet1' genom ett långsamt och:
klokt genomsyrningisarbete. ·r stället
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för ,att b1:yt:kt åter tillämpa alfa · de
le · gom något liknande ? Först . och
ky11'kdfientliga lagarna, skulle Poinca
främst uttryckte .de sex kardinaler.11as
re ha bör jat ett mullvadsarbete. Däri I brev till konseljpresidenten, S{)!ll' svar
ligger em�!�ertid hela skillnaden mellan
på hotelsenia' i harts progrnmta1, deras
d(två männen, mellan den regering vi
rättmätiga harm o�h bestämda _avsikt:
hade kunnat få med den förre kon
att göra möts,tåncl till det yttersta 0�
seljpresideruten och den vi fått med elen
så vore nödvändigt. Sedan förbered
nuvar,a:n�le.
des fälttågsplanen : först bildades ))Li
. : 1Man skall .därför icke tala om en
gan av forna soldater, nmnkar o�1:i
präster» med Abbe Bergey, depµterad
11y .kulturkamp, vilket utländska skri
benter pläga · sätta som rubrik över de
för Giro1Jde . och· förutvarande fält
präst, i spetse1\, 'Men vårt stora för
artiklar, sonrde skriva om de religiösa
svarsverk a:r »La Federation 11ationale
händelser, som nyligen timat hos oss.
catholique>> ( det nationella · katolska
Utan tvivel är det, en kulturkamp, som
vi uppleva, men det är ingen ny kul
förbundet) under ledning av den lbeturkamp ; det är densamma som varat i I . römde general Castelnau.
·,
25 år och som kriget blott för några
Varje kyrkoförsamling i·epresente
år avbrutit.
ras i en departieme111t6kommitte, som
Det nuvarande läget.
ansluter sig till en stifts1rnmmitte o.ch
Me1i kriget hair dock gått över oss
denna har tiJlslutning till en nation�l
och katolikernas ställning har i följd
kommitte. Allt detta är för ögotl!blic
därav väscn.tligen förbättrats. Man har
ket i färd med att bilda5 : grupper för 
varit vittne tiH deras pait:niotis:ka hän-
ena sig från alla håll och från norr och
givehhet ; präster, · mttnkar' och nunnor
väster herii.ttat' ma11 om stora församhava g;j utit sit,t blod på ·sfaigfäitet och ' lingar av män, som utgöra storsla1gi1a
slösat med si11a vakor i sjuklmsen.
" :-- ,
opinions yttringar.
Återikomna till Frankrike fö1; att för
. Just nu förbereder regeringen ·sitt
svara sitt fosterland ansågo de sig hava
angrepp genom de husundersökningnr,
förvärvat en dubbel1 rätt att bo dä!·
som den låte1- företaga i klostren, men
och uppsåkte sina forna klosterceller; - �,- sum förbliva resultatlösa·, då order gi
Alla förs1:ånclliga människor, ja man
vi'ts att möta f rågorna: med absolut
kan säga hela folket, giillacle dem och
tystna& HittiHs hava endast två kl'o s-·
många fritärrkare, som förr själva
ter rblivirt: stängclia : kla1rissornas hus i
skuHe utvisat dem, protesterade mot att
E'via111 och i Alern;on. De förra nekade
man oroade och förfölj de dem. Detta
att resa och stannade lugnt kvar ; de
innebär ett nytt faktum.
senare blevo överraskade, gåvo efter
Vid kungörelsen om tillämpnin;g,ey
och begåvo �-ig till Belgien. Jag har
av de orättvisa lagarna i Elsass-Lot
emellertid nyligen hört, att också de
ringen, rakt emot det givna löftet, . , återvänt på Ligans uppmaning, ty den
reste sig hela ELsass-Lotringen som en
na vill med våld motsätta sig deras
man. Redan fast organiserade under
förflyttning, såvida! en ny order utfär
den tyska regimen, voro dessa två pro
das därom. Vad skall regeringen nu
vinser färdiga till motstånd. Ett
göra ? Det är svårt att draga sig till
ohjälpligt fel begicks kam,ke a'V vår
baka, da man givit sig in på ett företag
frimurareregering, då elen vände ifrån
- å andra sidan tyckes elen frukta det
oss våra bröders hjärtan, ju1St efter det
motstånd, d(:11 förutser. Den märker
vi återfunnit den1. Herriot har råkat
att den icke har dren aHmänna opinio
på en svår stötesten : ihan kommer icke
nen på sin sida. Då man ser hur svag
att vå1ga: ett' anfall mot det katolska
den är gentemot kon11nu11ismen, med
blocket i Elsass-Lotringen.
vilken den tyckes dagtinga och som
Föredöme::, som gi,vits av dessa pro
äger ,e111 oroväckand'e styrka, och hur
vinser, har varit värdefullt för hela
orättvis och våldsam den är mot kato
landet. Vid åsynen av elsaiss-lotrin
likerna, blir majoriteten av folket upp
garnas utmärkta organisation, frågade
rörd. Men jag vill idke här ställa nå
våta katoliker sig, varför de icke skulgot horoskop för framtiden.
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ne ? Ja, · det älskar sin religion, men
Det fra-11ska follwts andliga fysionomi:
.
också sitt materiella välstånd och ef: Det franska folket . är nästan i sin ' ter,som. de radikala frimurarna dels
helhet ett kristet folk och i grund och
läito folket behåHa sina präster, fastän
botten mycket fästat vid sin tro. Men
de trakasserade dem, dels oavlåtligt
överaUt råder icke samma iver och lika
lovade diet månen och alla stj ärnorna,
stort framåtsk�ioonde. Folkmassorna,
så höM man med dem, d. v . . s. med
i. synnerhetpå landlet, hava n'edsjunkit
månen. Detta varade tills kriget.
i - religiös likgiltighet ; de begränsa sig
Valens utgång sistlidrie maj hade
till ett minimum av religion, men vid , samma orsak : · de förrättades just i
detta hålla de fast. Derr inltellektu
det krit1ska · ögonblick, då Poinca:re,
eHa och sociala eliten, adstokratien och
för att rädda francen från ett aUtför
de gamla borgarfaniilj erna uppfylla
hastigt fall, pålagt sikattebetaliarna en
däremot regelbund•et sina religiösa p1ik
ovarrli:gt tung bördia. Värrstern� v_al
ter. Samtidigt med .att dessa alltmer
manifest hade lätt spel ; med nkhga
närma si1g oss, och att ett verkligt apo
löften om upphävande av de illa sedda
stolat utgår ur deras mitt, avlägsna sig
skatterna och sänkning av !livsmedels
massorna alltmer och mer. Orsaken
priserna, kunde den vara ..viss på.. se
är ej, att de hysa någon fiendskap för
gern. Framgången blev antl!� storre
relig,ionen ; tvärtom, de äro mera sym
än man hade trott. Emellertid hade
patiskt stämda än förr - men de . äro
vänstern aktat · sig att sätta följande
nedsjunkna i välstånd] och matenella
frågor på sitt program: religionskri
njutningar.
gets förnyande, utnämningen av en
ambassadör hos Sovjet och samarbete
Häri ligger svaret på den fråga, man
med kommunist'erna. De lurade väl
ovililkorligen ställer sig, varför diet
jarna kunna icke förliåta dem detta ;
franska fo!l<et, som tiL! sitt flertal äl,
skar sin religion, sed1an 50 år tillbaka
men nu är det för sent.
väljer deputerade, vilka bekämpa henL e o n D o u a d i c q.
1
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CREDOS BÖCKER.
Von Sneckenst.röms, av
M a r i k a · S t j e � n s t e d t.
Albert Bonniers förlag, Stock
holm.

Föreliggande roman hör till de för
Sveriges katoliker intressantaste skrif
ter, som under de senare åren ha utgi
vits i, vårt land. · · Den torde över hu
vud vara det första försök, som har
gjorts att i romanform skildra en nu�
tida svensk katolsk familjs levnads
öderi. Även kan den på sätt och vis
kanla:s epokgörande i svensk litteratur
därigenom, att den nästan genomgåen
de korrekt återgiver i verklig:heten om 
satt katoisk åskådning. De dogmati
ska eller liturgiska detalj fel, som kun
na uppletas på de 382 siclbrna i von
Sneckenströnis . äro så obetydliga,- att
det nästan skulle verka skol111ästeri att'
omnämna dem. Ma:n märker också
utan svårighet, att författarinnan kän
ner en djupt rotad samhörighet med
den !katolska Kyrkan, som hon · sjålv
från födlsdn til14iör. För vår Kyrkas
historiska ställning i Sverige synes hon
särskilt hava en 1evan<le känsla. Hon
låter sålunda bokens katoliska moder
säga till sin son : » Trettioåriga krigets
och storhetstidens utåt ärofulla tradi
tioner hade gjort dem (svenskarna)
glömska _av tidigare århundradens dlj u
pare fromhet Och större osjälviskhet
i · strävan mer mot andliga än timligä
värden.» (s. 34) . Om det andliga kli-

nntet i Uppsala ,,id tiden omkring se
kelskiftet uttalar sig, boken .såluirda :
»AMrig under . universitetets fyrahun
dmåriga livstid hade kunskapen om
det man kwllat de hög,stai värdena, elJer
blotta meningen att dylika skulle vara
att räkna med, stått lägre. Bland
mångå högt 'bildade- ansågs · den knap
past bildad . nier' som . yppade sig äga
ett gudsmedvefande, vilken ka'raktär
detta än hade» (s. 147) . · Här tycker
man sig höra ett deciderat personligt
ställningstagande mot ineligionens
förkämpar. Träffande och etorslagen
i alL sin enkelhet är också författarin
nans framstä11ning av begreppet sjä. lasörjare : >>En man, till vilken männi
S'kor ty sig i nöd - och nöd tynger
dern ·ana - . . . den, som förmådde
svara: och hjälpa dem, fylld av fast
ktinsI{ap om de riktiga och i mörkret
ly,s.mde orden, glömsk arv siitt eget jag
. . . ensam som endast en levande kär
leks. och viscloms, d!et är Guds, · före
språkare kan tillstädjas bli' det.» (s.
25) . Genom sin omsorgsfuHt objekti
va skildring av eri modern katolsk fa
tll'iQj fyller von Sneckenströms en sär
skild' uppgift i sveooka litteraturintres
serade kret%r, där okunnig,heten om
katols,ka Kyrk.an. ät?,nu är stor och aU
··
män.
Härmed vare ingalunda sagt, att
denna roman är någon tendensskrift.
Det är· helt visst endast mied tanke på
de fåkunn:iga i landet, som författar-in-

nan i ett litet Förord uttryckligen
framhåHer, att boken »skrivits utan
tanke på sådan tendens» ( att göra
katolsk propaganda:) . Ty detitai fram
går med aH, önskvärd tydiighet av hela
dess innehåll. Den skildrar både sym
patiska protestanter ooh osympatiska
katoliker. Det .enda i denna vidlY'ftiga
livsskildring som .v,erkar något ofätt
vist mot Syel'iges protestantiska krist
na är . beskrivninige n 'på 'ett mer . än
unikt bröllop, varvid en svensk lu
thersk biskop sammanvigier sin från
skilde son med en katiolisk flicka !1 Till
gengäld vilar en nästan obruten tyngd
och dysterhet över den katolska fa
milj , vars öden skiklras i· von Snecken
ströms. Den ,bebor e n · ödslig gå,rd
med det sy1nboliska namnet Vargskär
mi�t i en karg och mörk natur i norra
Uppland. Emilia Fogelldou. påpekar
i en förståelsefull recension i tidskrif
ten »Hertha», att »det vilar något av
de antika dramernas . ödesstämning
den människovärld Marika
över
Stj ernstedt rullar upp för oss i von
Sneckenströms . . . tillvaron bär en
pititer uppsyn, lik horisonten utan:för
Vargskär.» Familj en von Snedken
ströms samtliga meqlemmar måste ge
nqmgå underliiga . och hårda· J.evniads
öde11. H�ir kan författarinnan trots
:rll sin strävan efter objektivitet lätt
bliva missförstådd' av. protesrtanrtiska
läsare och kanJSke ännu mera läs1erskor.
Ty männilskornais generaliseringsbehov
är mäktigt. Mer .ä111 en icke�katolik
skall mer eller mindn; .medtvetet i: den
ganska: extraordinära familj en von
Sneckenström . se norn1a1typen för en
svensk katolsk familj vid sekelskiftet.
Låt vara att Sveriges katoliker ocks.å
under deruna sena period ha . haft sina
speciella lidanden odh svårigheter aitt
genomgå - isolering, främlingskänrs
la; oförståddhet, moraliskt tryck. Men
så · tragiska öden som familjen på
Vargskär ha de dock icke i allmänhet,
än mindre i regel mJ.st genomgå. · Och
för närvarande bef inµa de sig i en an
rnan utvecklingsper,iocJi, karakteris�racl
c1v v;äxande frimod�ghet, at'hetsglädje
90h trygghet. Också på katqlska KyT
kan har religioqsfrihetens principer på
sista tidrn börjat tillämpas i Sverige.
1
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Särskilt lätt kan skildringen i von
Sneckenströms bliva misstydd av lä
;sekretsens bredare lag, då <lien synes
· giva stöd åt popuföra protestantiI,ka
föreställningar om katolsk sedlighet,
som fallet är exempelvis då sonen von
Sneckenströms slutliga felsteg i Ber
lim, natt beskrives. Att detta är psy
kologiskt betingat av hans föregående
,, skakande upplevelser, våldsamma för
·:: liasta1iden och oroliga lynne . förstår
endast en eftertänksarrn m1noritet av
bokens liäsare. Flera äro i varj e fall
de genomsnittssyensikar •S0111 i denna
kriis skulle se ett typiskt uts.Jag av ka
tolsk »Le'bensfi.ihr,ung».
Liksom boke111s innehåll så är också
dess mottagande i pressen av särskilt
intresse för Sveriges katoliker. Ej
minst betedlrnande är, att de.n på sina
håll synes ha uppfattats · som ett slags
propagandabok för den ständligt spö
kainde katolska Kyrkan. Så mycket
av det gamla »Vargskär» står sålunda
al1tjämt kvar för de svenska katoli
kerna, att det ännu finnes r·epresenta-:
tiva n1än i kmdet, som ,betrakta en,
tend�nsfri, snarare mörkt än lj ust hål -:
len skiMring av en katolsk familjs
öd1en i Sverige som ett oroväckande pa�
pistiskt propaganclaföretaR,·
B. D. A.
Claes Lagergren, i\litt ,livs.
minnen. 111. P. A. Norstedt &
Söners Förlag.
Markis Lagergren för os,s i tredje
delen av »1Mitt livs minnen», huvud
sakligast till Spanien. Visserligen äg
nar han ett hund1rntal sidor åt Bor
deaux, och för oss hem på ett beSJök
tilL Sverige, men det är dock Spanien,
spansk kultur . och spansk ·milj ö som
givit sin färg åt tredje cleLen av detta
intressanta verk.
Den avund, ,som vid läsningen onr
andira länder bruka1· bemäktiga ·sig _elen:
res- och äventyrslysme so111 tvingas att
sitta hemma, blir relati,vt liten när man
följ er Claes La:gergren på h�P,s färder.
genom världen. . När männisarnr ha.
ögon att se med, öron att höl'.a mect qch,
elen sublima förmåga1� att komma. i in-;-
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hemma: på _en kort sommarvis)t i Sve�
tim rapport med sin omgivning., finner
rige och till sist ha vi tillbringat et�
man .det endast rätt och naturlig.t att
1juvligt dolce far niente under ett halv-:
de få leva vagabondliv. Det är först
år i Spanien.
när de blinda, döva, och alltid kalla
. · ,
. Spanien, landet med urgammal kul-,
främlingar ge sig ut på upptäcktsfärd,
tu,, med sin rasrena befolkning, med
som elen gröna avunden vill u�brisita i
�ina traditioner, sin skönhet, phl'kt och'
en högljudd protest mot slöseriet att
' förfaU, hur lär man sig ej ' älska det:
kasta pärlor för svinen.
För att kunna nå in i och .uppleva , genom markis Lagergren ! Och den.
stolte spanjol'en med tusenårig n edärvd.
själva själen i ett främmande land,
kulflur i blodet, hur kommer man ej att
måste man 'lvksom borteliminera det
akta, beum:jra och hålla av honom !
egna jaget med dess stelnade gränser
Redan i Burgos där, han träder oss till
av vanor, seder och rasförutfattade
mötes, »glad men med castiliansikt all-.
meningar. Manr måste träda itJ. i det
var» är µ�11 en sympatisk förleteelse
nya landet lik en nyfödd - passiv och
och 1 Sevilla, där han koncentreras i
tom - färdig att ,;upa in i sig det
framstälh;iingen av· den unge Paco svä
säregna, färgen, doften ur den främ
ra vi honom evig vänskap. Spanjoren
mande miljöns innersta. Har maru den
är stolt. Och han är i besitJt1iitng av
förmågan och seda111 benådats med
den lyckliga gåvan att kunna levande
den äkta ,stoltheten som låter livgar
disten besvara drottJ11ingens frieri rnect'
111edskriva1 vad man känt och upplevt,
orden __: »jag är :frvgar,dist men en
då lyckas man också giva sim läsare
hederlig karl» - på ett siklant sätt att
iLlusionen av att ha varit reskamrnter
majestätet vägde fjäderlätt n:Jot vikten
på far.den.
av at,t vara hederlig man. Seden, som
Allt detta har dessa minnens förfat
'bjuder konungen att låta tiggaren tän
tare. Måland1e odh 11evande skildrar
da sin · cigarett: på hans ,egen, synes
han vad han ser och känner - och han
mig nog belysande för denna.i stolthet
har både ·sett och känt. Han fångar en
stämning, grips av ern känsla, skrattar
som först och främst aktar mänrniskan
åt en rolig; episod. · Med ett pair Jkorta
i vilken yttre form hon än är höljd,
träffande ord ger han Ev och karaktär
mer än den tomma ytan, Men den·
åt en typ. Och antingen han beskriver
.stolte spanj oren är oss redan välbekant
en Anne Mouly, den gla:da flickan i
genom hörsä gen. Den egenskapen har
bliviit synonym med begreppet span
Bordeaux sonl! »sj,öng sin fästman frll
ba:ka», eller den »gamla galanta mam
jor. Däremot ha nog många, i likhet
med författaren i sin gamla Palmblad
sell . Adelaid», h'ans hemtra:kts acku
schörska, eller den underbart vackra
ska geografi, fått lära sig en del osym-,
och beklagansväucfa Do1ores . i . Sevilla,
patiska drag som den spanska falskhe
stå de alla lika liv,;levande · inför oss.
ten, tjuvaktigheten och [ömskhetien.
Man blir då onelkligen en aning för
Bokens värde förhöjes ytterligare ge
bluffad när man läser 0111 den unge
nom det rikhaltiga historiska kunskaps
material som författaren förfogar
Jose, som harmsen vägrar att taga:
över, lika levande åskådliggjort som de
emot belöning för sin ärlig1"ret att åter
människor han träf:fa.r och kommer . i
lämna en tappad' penningsumma. Och
beröring med. Och genom hela boken
d�t,.spanska rättsbegrieppet, som visser
flödar den friska, porlande humorns ·
ligen anser att Madonnan kan blunda
ådra som ger must och färg åt det hela.
för ett litet snatteri men aldrilg kan
Vi få vata med r Borcllewux på det
tåla ett missbrukat förtroende - f>vär
besvärliga kontor där författaren var
betydligt mot både falskhet och lömsk
anställd . och där inrt:riger ooh konspira
het.
tioner . hörde tiill ordningen för dagen.
Genom en myckenhet av. små karak
Vi iha gjort en pilg11ims.f ärd till Ma
beristiska anekdoter och ,iakttagel�er
donnan i Lourdes och känt he1a andak
få
en levande !bild av Spanien;
ten och · diet . gripande där. Med icke
6-panskt liv, spanskt kynn� och ku1tur.
fullt
lika stort · intresse ha vi varit
Den .spanska dansen med s.i n grace,
.
1.
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värdlig1het qch pas,sion tycka vi oss se.
Vi' ha: blivit förtrogna mecl spanskt ga
tuliv och den för osSI nordbor över
drivna, men vackra hyllningen åt kvin
nan. Vi få lära oss vad det egerndom
liga · uhrycket »att!: äta järm> betyder.
Det låter inte poetiskt, men är elen er
kända och tillåtna formen för ett för
älskat par att träffas och tala 1necl var
andra, På var 6in sida om galler�
�önstret samtala de och· uttrycket har
uppkonunit därigenom att de äb,kancle
mä1ste hålla . sina munnar tätt tryckta
mot järngallret för att ,ej 6törn:. Tupp
fäktningar,
tjufifäktnåill!gar, dam, . skå
.
despel, passii'Ons:spel, processioner och
ceremonier avlösa varandra och bilda
som helhet en brokig tavla i sta11ka
färgier med en dljupt allvarlig grund-
ton.
Gru111dtonerr tyckes mig ligga i vad
Som förefaller som det mest tttmär
kancle för Spaniens befolkning, näm
ligen elen stora vördnaden för tradi
tionen: och det uppriktiga allvaret för
teLigionen.
Den egencl'örnJiga, ända · från Mo
zarabritualen stammande, Baile de los
Seises � Korg9ssarnas, dans, f rrum
håller rried all tydlighet vilken obetving
lig inakt tradiit:ionen är i Spanien.
Denna darrs, som utföres i kyrkan av
korgossar iklädda 1600-talsdrälcter;
påmi11ner om någon ·slags n:reriuett, och
dansas under sång och kasfanjetbåc
kompanjemang två gånger om året
ui:rder en vecka i taget vid · Den Heliga
Jungfruns och Kri,sci. Lekamens fester.
Under hela ceremoriien ligga åskådar
na på knä ancläiktig,f försänkta i bön.
Den förbjöds e n gång av en ärkebiskop
i SeviUa; men det dtiupt kränk!ra fo11ket
protesterade och skred genast tiH hand
ling genoin att insamlru pengar för att
kunna ;:;kicka1 gossarna' tiU Rom och
da11Sa sin dans lör påven. Som denne,
syrnbarligen lika gode som kloke man,
ej däri kunde , se · något förolämpande
mot Gud, tillät hah dansen som allt
jämt bidrager till högtidlighåHandet· av
nämnda fo;ter.
Markiis Lagergrens, katolskt-religiösa
intresse har ju redan tidigare skymtat
fram, men, här i $panien mognar och.
fördjupas det avsevärt Det är inte ,
0

endia�t en vag . och obestämd dragning
åt mystidsmeU: utan börjar bli allvar.
Det blir honom en naturlig vana att ·
deltaga i ·det katolska: . from!hetshvet.
Men . hurudan skulle , man vara skapt
för att ej !bli gripen av religiositeten i
dlessa länder, där religion och 'liv gå
ihandl i hand ! Det ena förefaller otänk
bart utan det andra. Här i vårt p ro
tes'!:antiskt kalla kmd är religionen sön
dagsplikten, men ej den dag1iga åncl.
l
ligia · spisen som nere i södern. Där är
elen ej något stömn'de momient som ej
går att förena med Livet och dless beja
kande. Religionens anda ·har t_agit
kropp och gestalt odh genomsyrat hela
tillvaron. Helhetslbildlen blir så vacker
och upp1yftande, att ma:n känner sig
frestadi medi författaren utbrista i or
d:en : »om man ändåi vore född kato-'
lik!.>> T. o. m. den kvinna som offrar
på Venus' altare har cleima f romhet i
blodet, wnr driver henne att dölja Ma
donnarrs bild när hon faller. »Det
spa:nsl�a : hyckleriet», säger någon i bo
ken, men den dlefinitilonen förfatkl.ren
ger förefaHer mycket mer sannolik
»F1ickan i fallets stund dyrkar innerst
i sin själ <len obefläckade rena jung
frun och modern fast hon i sin hand
ling skymfar , henne:» Och man kän
ner sig även övertygad om sannin�n
i författarens ord : »Ett underbart folk,
som mecli . ol�uvli1g ståndaktighet hå.11er
fast vrd sina ideal . . . Ett underbart
folk, som kanske 'bH,r det enda av �u
ropa1s folk, som ej komnl'er att gå un
de_r.'» .. Ty den starka levande tn;m
och den djupa vördnaden för ideal,en
öch traditionen ärq bevarande. och be
stående krnfter,
Markis Lagergren säger . själv, att
genom Murillos tavlor ...........: SeviHai ä:r
j,u Murillos stad par preference »trängde elen katolska religionen in i
hans hljärta - och över'tygade honom.»
Men.det blir nog ändå vänskapen med
den. unge Paco som väcker honom upp
ur c,furi reJig,i'ösa käns,1odröm hanslum�
rat i. P;ico ställer hona� inför kravet
� . rellgionen:s krav på anting;en ...........: t;l
lei:. Re1igiop.en är icke ljuvrig ,f ri\i, och
vila i 'behagliga drömmar. Det_ är en
krävande m�kt som fordra,r allt,av sina
, bekännare. Lik en våldsam och abrupt

väckning :u1; ch'alan, kiJ1nn1er Paco med
sin oro 'och sina, försök aitt frälsa vän
nenS1 s;j äl. Vi1d avskedets stund, då
vistelsen:i Spanien är slut, säger Paco :
»Vet att jag bjudit Gud mitt liv för
din sj al !» .- - � - Hur många av
oss skulle ap_se en· själ värdefullare än
vårt eget liv ?
Man · har lärt sig mycket när man
slutat markis Lagergrell3 bok och man
har haft mycket rolvgt. En älskvärdare
och kunnigare ciceron får man leta
efter.
Vi sena tiders barn se med något
liknande avunclJ på denne unge erutu
s<iaist och på harus u111gdom. För han
är" så befriande img trots sitt allvar.
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Vi ha redan. frå:? början. fått v �,r blick
grum1a:d. oc11 var entus1wsm d. ampad .
Materialism, meka·ni:sering och veten
skaplign fakta ha ragt sin dova sordin
på os'S. Vi kä11111a i1nte omede1bart och
vi sa!kna begäret tiU liv, kärleken till
livet. - Vi saikna, trots · vårt forcerade
j agande, andens glöd, nerven ·och in
tens1teten. T,iderna ha förändrats se
dan' 70-talet , och bekl,agligtvils vi• med
dem. Ty när ticlJen är vrång vem skall
vrida den rätt om även mänrniskan
är snedvriden ! Människan,, som skulle
vara, de yttre omständigheternas herre
- ej som r;u, deras trä1bundne slav.
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HOS KARTUSIAN ERNA I VALSAI NTE.
!

EREMI'l'MUNKARNA, SOM ÄVEN YARJE NATT FIRA GUDSTJÄNST.
Av Fil. kand. Carl Allan Moberg.
(Forts.)

Så gå då 1i1inuterna, sången vandrar
framåt sin öde väg ; knappt ett uppe
hålf göres ; det ena bladet efter det an
dra hor ', man vändas borta på andra
sidan det höga skranket. En lykta ly
ser på en uppslagen foliant, som skiner
vit mellan spjälorna, översållad av de
kvadratformade nottecknen och med
initia:l'bokstäverna som bladsdroppar,
utspillda: på papperet. Då och då skär
mas ljuset- nästan alldeles av, så att
mörkret ruvar tungt och· den tunna,
skrovliga gubbrösten hos lectorn · fry
ser bort i skuggorna och elen kyliga
luften. . . . Äntligen en hymn : "veni
credtor spiritus" . .'., den gamla, undir
bart vackrå pingsthymnen från en
länge se'fl gången tid, då den segrande
Ky.rkan var u:te på 'härnadståg i hed
naländerna, Tyskland, · Skandinavien
och än · lärigre och den gregor1anska
sången spreds över Frankrike och Eng
land ooh därifrån vidare in på ger
manskt område.
, Det är vackert och gtipahde att höra
den ' sj unga's i den halvmörka kyrkan'

men det ligger något trött och entusi
asmlöst över dess utförande. Men
huru skulle man kunna begata annat ?
Dessa människor ära, de flesta gamla,
70, 80, ja .ända uppåt 90 år, väckta ur
en välbehövlig sömn och ära därtill här
i kyrkan, ej för sångens skull utan för
gudstjänstens och fqr att göra bot, söka
. utverka tillgift ej bara för egnil synder
utan också för våra, din och min synd,
ärade läsare ! Också för vår skull ha
de påtagit sig detta stränga :l'i v, även
för vår: skull är denna botgöring, för
vår skull lamentera de sina böner och
bedja den . heliga Jungfrun att utverka
förlåtelse hos sin älskade Son, så att
han ej vredgas ·på -människorna utan
i stället vill ge oss alla av sin nåd.
Vi kunna väl tänka annorlunda än de
i dessa ting, vi kunna kanske t. o. m.
anse deras offer för fullkomligt förga
ves ( och däri ligger väl det tragiska) ,
men härpå kommer det dock ytterst
icke an. Det är på handlingen, på
tron, då den visar sig i handling, ej
ensta:ka, ej någon ' enda gång utan
j ämt, år ut och år in, hela livet, hård
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liv.· ·Snart är platsen full' ig.e1i, · och
och tu11g hai1äli11g\ clet är på detta allt
då börjar inan om överst uppe i väni, sista:hand beror. Och för alla gäller
stra hörnet ,..,...:.. där äro gravarna redan
det . väl . , också, ·: att handlingen avgör
så gamla, ett och annat sekel, ininst. -'-111anniskans värde ; ty vad hon vill, vad
...:_. Endast ett enkelt, · svartmålat trähon tror och ,vad hon säger men ej
kors . utmäl'ker, · var de ligga. , Intet
handlar, det är mera imderkastat till
namn, ingen inskription anger, vad de
fällig11eter och - nycker, det läninar mins
dre spår, . men vad hon tror, vill, säger
hette och vilka de voro i ·livstiden, paooh därtill, 1Så långt krafterna medge,
ter eller lekbroder, prior e'l'ler novishandlar skapar värdet och betydelsen ' mästare, fransman eller tjeckoslovak,
av hennes liv.
allt detta är likgiltigt, dött är dött, ooh'
världen . vandrar vidare. Men vår
Här sutto människor av skitda nationaliteter odh · åldrar tillsammans,
lille holländske ledsagares ord härom,
därinnanför skranket de, som lyckats
då v'i dagen fö1<ut 1Stodo i sotskenet där
konuna så långt s·o mitill patervärclig- ute ooh sågo på korsen, nedstuckna i
heten och de som sökte förvärva den,
rader efter varann på en jämn gräsmatta, gåVQ eri förklaring även till detta_
en mödosamt .tillkämpad hederstitel efter år av arbete i avskildhet och tystenkla sätt att begrava de döda : "När
nad: där var en f. d. kapten i Napo- - -·· munken dör, är han som ett vissnat och
!eon III:s arme ; i sin ungdom deltog
förmultnat löv ; ingen märker, att han'
han i fälttåget mot Italien och slogs
gått lbort, intet namn anger hans vilovid M_entona under elen gatliska tup- .
plats, tnen. det gör intet; ty hans namn
pens fanqr ; nu är han 84 år ga1i1mal . . . _ är uppskrivet där ovan i Guds stora
och lutar mot graven, som väntar på
bok ; där är evig1teten och lyckan att
kyrikogå-rde1i där bakom templet. Anallt mera fullkomnas i Guds kärlek",
dra av patrarna äro t. 0 . 111 . ännu äldre :
. - och han sade de orden med den ·
86, 87 år. · Överhuvud uppnå kartusifasta förvissningen hos en, som vet en
anerna i .allmänhet en hög ålder trots
ljuvlig hemlighet · och läJJ1gtar efter
eller kanske tack vare sift: hål'da, regeldes\. förverkligande.
bundna ·liv.
Ett av korsen är nytt och dess svarta
Bland · novise1'11a finnes en ung
färg är ä111.11u blank och oförstörd ; det;
är väl allrtså där, som klostrets siste ·
· fransk :-rrm.rkis; Under vär!d,skriget
stred h'åii for' �osterlandet som löjtprior ligger, som stilla en dag - för �tt,
nant ·och dekörehtdes med hederslegioår . sedan avsopmade ; han sjönk till
tieri ; nu har haJi dragit sig hit, unda11·
marken vid ingången till kyrk;anutan
världen-; avsagt sig- tkl'ar och gods och .
ett ljud. - -,- -allt för ·. att "follkcimnas i Guds kärTimmarna ha gått ; det monastiska:
lek''; ,.:_:_:_ ,
officiet nalkas sitrt slut : tvenne gånger;
har en hymn sjungits, varpå en sttJnds
En ,47.::ärig prlor från ett luxemburgskf klost�t hadätnnåt sina bröder
lj udlös tystna4 · rått ; . nu . nal)rns slutet ,
av den tredje och sista delen,.
och sin · v"ärdi�het' · 6�h · blivit eri novis
, .· , ;
bland; alla i de ai1dta. Här leva fransDå resa ,sig · lekbröderna; ., sedan en
märi; • ifalrehare, \;chwei'ia�e, . tjeckoslo- :
broder täµt deras . små släckta; lyktqr,;
vakef;;: l:i'o}täna:ar� odi :belga�·e, i.nalles
och de gå två· o�h två, en från.v<J.rdera
i
sidan ut gen01n <len b.teda. 1pjttel�,
al!t1Så fept�sei'itarter0;föf nationalite-:
gången, sedan de al!a · först µtfört <;l.enf
ter, siff 1 etisati.lriia ödh' 'tysta liv. Och :
ljka, ,Ji@� ,:�ch : rf.i;ir. .yfu;lde11 ,.obetydligt I öclmjuka ·IQchJ djupa bugningen åt alta.-,
ret i -bakgrunden bakom . d�t höga
s.0n1 de, kvat, d.Q d-e ocks�- -:-. de bär;i;s,'.
skranket. ·- Men patrarna :0ch. J1oyiklädd� iJ s�ti 1mt11Mritkt ooh med hättan,;
serna därinnanför fortsäUa r ostörda,
drage11 ,h�lt öyet,a,nsi_kt{1t; bort på n�gra
brii-cle�, ( .tlj ); .kista} och sänkas ned; , på
och erutonigt att sjU:pga off{dettiU slu,t
Klockan är .½2 och nu hava de hunnit
dep. ,Ufl�, 1kYrkogå�·de n: b�lrn'in ten1pkt,r
ful'lborda även denna n;i.tts gudstjän�t. ,
där . -g�ti�rationer : redan under ·se� · .ser.
kd'J iföre1 idem''bäcldat1S till to e�tet &itt
M.etl ' l,dc1mpan�te, korta steg, 0ch med
Ifäntig<J..'; tullga åtbörder lämna . dt · s-i11Eti
vap.Jijg�'!.·, llka1 Jå11ga ,so\i1 . n1ödos.aµmµt:
0
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platser - kyrkan -ligger s1iart åter för�
sänkt i mörker ; inte ens måneris. strå
lar hiota längre in genoni mtari för att
leka mecj. pärlorna i Jungfruns rad
band.
Även vi uppsöka våra rum för att
få n�gra timmars vila.. Gästrumm�n
äro också de symierligen enkelt men
snyggt inredda : vitkalkade murar och
br.utet tak med ett fönster, varigenom
en bedårande tavla blir synlig : Bakom
de närmaste gröna kuUarna höj er Mo
les011 sitt breda huvud mot 'en klar natt�
himmel, och som ett glittrande blått
band skymtar den lilla . floden mellan
gröna sluttningar. Afä är tyst, - en
dast en skälla klingar stilla uppifrån
kullarna, där kreaturen avbetait gräset
i terrasser, ooh' i11an hör det mjuka
sorlandet från gårdens stenhoar, i vi!-·
ka en aldrig sinande rännil av kristall
klart vatten porlar ner. Inne i rum
met · är skiumt, krucifixet på väggen
över bönpalle11 framträder mot den
kalkade muren och den lil1'a fotogen
lampans vita kupa på skrivbordet
sky1ntar som ei1 stor snöbollscham
pignon i mörkret. På skrivbordet
ligger en helgonbok, "Les vierges
ohretiennes" heter den och fonehåller
"recits tires de la vie des saints". Slår
man upp den nötta boken, möter ens
ögon genast · de första orden i inled
ningen : "Les vierges de Dieu sont les
plus belles fleui-s du jardin de
l'Egl'ise" ; de vackraste blofr1stren i kyr
kans trädgård . . . .' _:__:_ __:___
Här på dessa små rum är det, som
de s. k. retraitants bo för en tid. · Dy
lika ri.1änniskor, som inom klostrets mu
rar för några dagar leva i ensamhet
och "söka sig själva" kunna vara vilka
katolska inedborgare som helst. Van
ligen är det teol. stud. och blivande
präster, 5trax innan de vigas, E11ligt
kanonisk lag äro alla präster utan un
dantag skyldiga att minst vart tredje
år söka en sådan "avskildhet", de göra
, det i regel' vart år, vanligen vid ping
sten, så- mycket hellre; som denna av�
skildhet för i synnerhet de högre präst
männen- betyder årets enda lugna och
rofyllda dagar. I varj e av dessa re
traitrum finnes för dylika gästers räk-

-ning ett "Reglement", vilket indelar
dygnet på följande sätt :
kL 5 uppstigning,; första · morgon
gudstjänsten; meditationen och mäs�
san ;
kl. 7 högmässa ("messe conventu�
elle") ;
kl. 8 frukost under absolut tystnad .;
fritid ;
kl'. 9 andra meditaitionen ;
kl. 10 _ "petites hetires", d. v. s. de
,små tidebönerna, läsning och skrivning
av andliga ting ;
kl. n , 1 5 samvetsrannsalkan ;
kl. n,30 middag ; andlig lektyr ; fri�
tid ( fortL absolut tystnad) ;
kl. 1,30 tillbedjan av det hel. Sakr.,
andlig läsning ; fritid ; rosenkransen ;
kl. 3 : vespern ;
kl. 3,30 tredje meditationen ;
kl. 4,30 böner och '!lovsånger, tillbedjan av det heliga Sakramentet ;'
kl. 6 : fritid ;
kl. 6,30 kvällsvard ;
kl. 7 rekreation utomhus ;
kl. 8 aftonbön ; samvetsrannsakan ;
betraktelser över döden (preparation
a la mort).
'
Sängen är mjuk och ,skö� och ejder
dunsbolstret vänner upp ens lekamen,
som i den svafa kyrkan blivit' ganska
fru.sen, och man · ,somnar in 111ed en
stilla suck av välbehag över att slippa
vila som munkarna, påklädda på en
halmdyna eller som retraitanterna, sti
ga upp kl. 5 på morgonen.
- - - Efter mässan kl. 7,15 da
gen därpå och frukost, bestående av
,smör, brödi, honung och cafe a:u lait,
toga vi aivsked av våra värdar. Sub
priorn hade redan sänt oss sin avskeds
hälsning, skriven på baksidan av ett
miniatyrkort, som visade en reproduk
tion av den holländske målaren Quen
it:in Metsys' utomordentliga tavla "den
vä'lsignande Kristus". Hälsningen lyd
de : "Accedite ad· eum et illuminami
ni . . . ", Gån tili Honom och bliven upp
lyste . '. ., - nu gav oss vår holländske
vän också en avskedshälsning, skriven
på_ baksidan av en annan religiös bild :
"O Bonitas ! Ora pro me!" Det var
en önskan, vars uppfyllande de själva
redan kvitterat, i det förböner hade be�
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elits' också för OSS enligt deras sedvanJ a. Uttrycket "O Bonitas ! står
att läsa på. elen bokrulte, som ordens
·stiftaren; den hel. Bruna, ofta bär på
avbildningar. - - Ute strålade solen
och fjällens sagovärld öppnade sin
famn mot oss. Vi hörde, huru porten
till : klostret reglades av elen j ätJtelike
portvakten med cl<e äppelröda kinderna
ooh det br,mta skägget, och vi såga
landsvägens gråa . slingrande krökar
arma sig framför oss bort i fjärran.
- Så småningom skymdes k'l'ostret .
bort för våra blickar och från en aiv
lägsen båge av landsvägen såga vi för
sista gången de vitgrå plåttaken skymta
fram bland grönskan,
1

"

En av anledningarna till aitt �essa
kartusianer i allmänhet uppnå en så
respektingivande hög ålder, torde väl
vara elen utmärk'ta diet de föra. Kött�
förbudet medför ett flitigt utnyttjarn
cle av fiskrikeit:s och grönsakernas rike
domar, vilka erbjuda en både omväx
lande och lättsmält föda. En bättre
middag än den, som så gästfritt (na
turl'i gtvis fullkomfägt gratis) dukades
för oss, kan man · knappt begära och
förtjänar att här meddelas, då elen kan
sägas vara belysande för matordnin
gen bland munkarna :
. vegeitabilisk soppa,
tonfisk med olja (ofta serveras nyfångade foreller),
äggomelett med spenait,
ost, äpplen och russin,
svart kaffe.
Till själva måltiden serverades rik
liga mängder av ett utmärkt vitt lant
vin, det rostfärgade Valais-vinet, vars
make säkerligen ej ofta fås utanför
k'l'osttets murar. Och en uppmärk
sammare och vänligare tjänande bro
der, än den schweiziske lekbrodern,
som serverade oss, kan också svårligen
tänkas utanför de murar, som skilde
honom och hans kamrater från hem,
anfötvantei· och alla livets fröjder. Också munkarna erhålla - som sagt
-'- dylik föda och därtill en liten flaska
vin. Något förbud mot rökning exi-

sterar ej heller, vilket efter vår utmärl<,
ta middag sku11e ha varit ebt' ledsamt
streck i rä:kningen ; det kan ju ha: sitt
intresse att erinra även om dylika obe�
tyclligheter, då vi alltför ofta missupp'"
fatta katolska föreskrifaer om späk
ning, fasta och avstående från s. k.
nj,utningsmedel, villka påbud. vi gärna
utan vidare sätta i. sammanhang med
speciellt munkordnarna. Ett frivilligt
avstående från allt, som kan befordra
ett kraftfullt kroppstillstånd lig
ger givetvis till grund för dessa
katolska icleers utformning i klos
terreglerna, ty ju starkare kropp
desto starkare drifter och begärelser,
vilka alltid latent finna:s och taga öv�r
hanclen, om kroppens behov t itlfreds
ställas i högre grad än vad som nätt
och jämnt fordras för uppehållandet
av livet. Dödandet av kroppens lusta är
det främsta villkoret för vandrandet på:
Guds vägar och ett uppgående i tjä
nandet av Honom. - Detta sker ge"
110111 försiktigt umgående med allt, som
beforclrnr kroppens välstånd, - men:
åtminstone hos kartusianerna har elens
na försiktighet ej slagit över i vårdslö
sande av kroppen vare sig i fråga om
111flt eller hygienisk omvårdnad.
Hos dem gäller tyd'l'igen icke den
också hos oss ej alldeles okända maxi
men, aJtt heligheten växer med krop
pens smuts ; deras rum ·och anordning-<
ar överhuvud bära prägelrn av den nog�
grannaste ordentlighet och renlighet,
tydligen intini.t ,sammanhörande . med
den metodiska indelningen av dygnets
timmar.
Klädedräkten visar samma sak : den
vita flanellen var icke smutsig, ej · ens
hos leklbröderna, som gå i dagens svå
raste arbete, ooh huvudsvålen, som är
kortkl!ipp:t som på straffångar, så när
som på en liten smal krans likt en glo
ria runt om huvudet, var ren som ett
nytvättat barn.
Givetvis finnas även inom kartuSJia
nerorden de regelbundet återkomman
de stora och små fasteitiderna, varun
der vissa inskränkningar göras i fä.dans
mängd '. och sammansättning. Under
den stora monastiska fastan mellan den
14 september till påskaftonen med un
dantag för söndagar och festdagar, är

middagen en timme senare, och kvälls
varden består av ett glas vin och e11
s1wrpa, ·. Under tiden mellan advent
och fastetid leva munkarna på vatten
och bröd en dag · i ve<::kan ( fordom
flera dägar) , och under fredagarna är
mjölkmat förbjuden, d. v. s. ej b1ott
all mat, som anrättas med mjölk utan
också alla av densamma framställda fö�
doämnen, såsom ost och smör. Mun:kordnarna voro forna tiders lä
mskolor i mångwhanda ting ; de voro
då också apotek och lasarett, och för
att bekämpa olika sjukdomar framställ
des en del dekokter, vars material mest
hämtades ur växtriket. Dylika medi
ka:ment torde vä:l' en del av de numera
över hela världen som njutningsmedel
kända spritdryckerna ha varit. . Den
herömda chartreuselikören framställdes
förs.t på 1 800-talet, och var den alltså
ej ett dylikt medikament, har den väl
i alla: händelser den experimenterings1 usta, som utmärkt munkarna i deras
aiibete med framställning av atlehanda
huskurer, att tacka för sin uppkomst.
Den framställes, som bekant, blotlt på
ett ställe, nämligen i Spanien i Casa
de los Cartujos, Tarragona. Det är
väl onödigt att påpeka, att den char
treuse, som finnes i handeln oftast ej
11ar mer än namnet , gemensamt med
denna munklikör (liksqm också ttorde
vara fallet med en hel del andra) , så
mycket mer som framstätlningssättet
är munkarnas hemlighet.
Enkelhet är ett utmärkande drag
för elen kartusianska liturgien. Där
av följer att också liturgiens musika-.
liska utrustning har ett rnotsvara111de
asketiskt drag. Och likväl finnes det
intet väster'!'än<lskt klostersällskap, som
i sådan utsträckning som kartusianer
orden givit vidsträckt plats åt koralsån
gen inom hela den liturgiska guds
tjänsten. Detta rt:orde emeHenticl ej ha
va:rit ord<ensstif.tarens avsikt, vilke;t
framgår också därav, att koralsången
ej under denna ordens första tid hade
ett så betydelsefullt rum i deras gucls
t jänsrt, ty ännu vid tiden för avfattan
de av reglerna år n27 finnas inga tyd
liga spår av sångpraxis. Först efter
mitten av .1 200-talet kan man påvisa
dess fulla och ordnade införande.
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Vid fixeringen av den liturgiSlk::jt
sången ii:iom or�en på 1200-ta1et sked:
de d<enna efter. huvudprincipen ienke/1
het. En hel mängd uttalanden av kar�
tusianska skriftställare visa också, att
fasthållandet vid det traditionella ocli.
enkla var en iedande tanke hos dem,
och att de uppfattade sången inom
gudstj änstens ram på ett annat och
mera pessimistiskt sätt ( sit venia
verba ! ) , än de utanför kartusianerna�
läger stående kyrkofäd�rna, och de bil
da härutinnan en motsats mot benedik."
tinerorden, vilken på många sätt till
hört de ledande för utvecklingen a\'i
en rik och vacker liturgisk sång.
"Eftersom en god munks plikt är att
hellre klaga än sj unga, måste vi utföra
sången så, att klagan och ej nöjet av
sången fyller våra hjärtan", lyder en
kartusiam:;k framställning av deras
uppfattning, om huru musiken rätte
ligen bör utföras. Och något annat
än sång kom ej i fråga, ty varj e riyttc
jande av musikinstrument inom kartu
sianerorden är förbjudet ; alltså måste
medl'emmarnas huvudintresse koncen
treras på koralsången. Till noviserna
ställes vid deras upptagning i demia
o'rden frågan, om de kuntra sjunga,
varje novis får en egen lärare, som
skall undervisa honom i ett gott ut-,
förande av körsången, Accentussån-:
gen övervakas av en »emendator».
Hunt fast kartu-sianerna fasrhöllo,
vid traditionen, visas av en hel del
fakta, varav följande må framhållas :
Rudolf af Tungern i andra hälften
av I300-'ta1'et förklarar, att Gloria och'.
Sanctus i Gregorius den stores Gra
duale (600-talet) hade blott få noter,
de rikare utstyrda melodierna höll han
för vät"lclsliga sångares verk oc.:h sak-,
nan<le all auktoritet. De voro också:
bestämda för kör ooh ej för solist,
alltså a priori enkla. Ha:n berömnier
kartusianerna, för att de avvisa dylika
"nya melodier". Så synas de alttid ha
förhållit sig, åtminstone ännu på 1700-.
talet.
Man må I1ikväl ej tro, att den strä
van efter enkdhet, som kartusianerna
alltid visat, gick ut över melodierna
själva, vilka däremot hos cistercienset
na förenklades. 'Men då andra ordnat

'qch världskyrkorna 'gingo vidare till en
allt rikare utveckling av den liturgiska
·nm?,jke11 är 'det givet, att kartusianer
nas miiiarande musikaliska utrustnirig
är påfalla1,1de e11ke'l1 Men den var gi
vetyis föremål för de ändringar, som
den greg·orianska sången blivit under
kastad inoni olika geografiska områ1ert, vare&t nationella egenheter lyc
kades göra sig gällande trots traditio
nens ti11bakahållande makt.
: . Även_ vässa - som det tyckes, specifikt kartusianska ' egenheter av
speglas · dckså 'i denna ,ord�ris musika:
liska tradition. Som exempel på dy'l'ika
dels· nationella dels kartusianska egen°
heter inå påpekas följande :
Vissa typiskt latinska och tyska me�
lodityper · utvecklades därigenom, att
man sökte undgå halvtonsintervall ;
kartusianerversionen uppvisar gent
emot den traditionella den egenheten,
au förmi'nska · kvartintervallet som är
vanligt, särskilt vid plagala tonarter.
Andra egenheter visa · sig inom ac
cen.tussånt;en·. Accent,us är en sernme
deltida benämning på en del litmrgiska
stycken, som utfördes (utföras) "de
klamatoriskt" t. ex. 'fasandet (leotio)
av epistlar, evangelier, "Fader vår" och
andra böner 0. s. V,' Denna "deklama
tion" sker genom sjungande på nästan
ute'slutande en enda ton (tuba).
Ett ·ani1at exempel på kantusiansika
egenheter är fasthållandet vid accentus 
sång "in tona antiquissimo"' som for
dom begagnades inom •hela den kristna
kyrkan men nu.mera fasthåJII'es blott av
kartusianer, · cistercienser och benedik
tiner.
Tuba är a (s. k. 1:,ubtonal tuba) och
den utbytes endast mot den en helton
därunder befintliga g. Numera är den
t
na tonus ersat med en "gladare"; diUr
liknande med ett halvt tonsteg, t. ex.
tuba c och flexionston h. Givetvis må
män akta· sig att utan vidare söka de-·
dticera fram vårt duala system med
dur och moll ur den antika · och äldre
kristna tidens tonartsuppfattning ; ·
•
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sista fallet kan det nämligen uppvisas�
att den cftel" vår uppfattning mollklin�
gande tonus h1ed he'l' t tonsteg (a-'"-g· i
st. f . a-giss) i meddtida ör.o n hade en
festlig klang·, under det att de :nämnde
den nuvarande för oss durliknande
oratio "tomts lascivus'>, emedan den
var försedd med en halvtoh, sålunda
innebärande något förvekligat, något
mindre karvt och mera vekt. '
Man kan bilda sig en god uppfatt
ning 01111 den praxis, som tillämpades
såväl inom kyrkan i sin he1'het som
inom olika ordnar genom de böcker,
som: innehålla. "iektioner" och "oraitio
rier" ( cl. V, S, lektionariei·, . evangelia
rier och sakramentarier ) . Där angavs
nän1ligen - - rnbriktnässigt begynnelseor
den på de . avsnitt, soni< för var dag
skulle läsas. - Sådana. viktiga bäck.er
över karttisiansk praxis äro codices
579 och I924 i stadsbilblioteket i Trier
från 1400-ttalet och Codex BV29 i tini�
vers'itetsbiblioteket i Basel, frårt 1300�
talet.. Även den norditalienska hand
skrift från I I00 tafot, vilken kallas
Code,-c' Rosenthal, hänföres av prat
Wa.gner till kartusianska skrifter. Däri
finnes de- franska och i'talienska ver
sionerna av medeltidskyrkans åtta s. k.
psalmtoner; gående tillbaka på de gre-:
kiska. skaltypema. De äro något skilj
aktiga f rån de tyska. Olikheterna finJ
nas . i de . skilda psalmtonernas (toni}
initia (begynnelseformler) , 1netra., nie
diantes (mittelformler) och puncta fi11,ales ( slutkadenser) .
Även aiiclra stön:e eller mi11dre skilj�
aktigiheter finnas mellan kartusiansk
och romersk liturgisk musik. Det an
förda må vara nog.
I världskyrkorna och inom den äldre
Benecliktinerorden · utvecklades emeller
tid i ett flertal liturgiska formler och·
former snart nog rikare- tonus, såsom
det sedermera fastställdes i m'issa:lierna
secundum consuetud·ine·m c1ir<E roina4

Freiburg _ in <ler Schweiz sommaren
1924,

11(1!,
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rån Credos· torn
I Församlingsbladet nr 5 för detta
år skriver Arthur Jonsson i en i1i
tresseväckande recension av en ny
Schartauboll : »Författaren har snud
dat vid en j ämförelse också mellan
katolicism och schartauanism. De i
vissa hänseenden rent frapperande be
röringspunkterna ligga nog djupare
än förf. riktigt vill vidgå. Också
Roms kyrka har sina fulla, ja, över. fulla tempel, sin stränga disciplin och
observans, sitt fasta system, sin 'rena'
lära, sin salighetsordning och sin
111ystik.» Från vårt håll ha gång på
gång »de i vissa hänseenden rent frap
perande beröringspunkterna» mellan
katolsk och schartauansk kyrklighet
påpekats. Intressant är, att de nu ock
så synas uppmärksammade från ini
tierat protestantiskt håll.

Våra finska trosfränder kunna nu
glädja sig över att äga en egen liten
tidskrift : Uskon Sanonia, vars redak
tion haft vänligheten att sända Credo
det första numret, som tyckes vara
ett kombinerat januari-februarinum
mer för året 192 5 . På titelsidan lä
ses den historiskt bekanta lilla stro
f en : Ergo plebs Fennonica Gaude de
hoc dono Quod facta es catholica

Verbi Dei sono (Gläid dig f örden
skull, du finska folk, över den gåvan,
wt:t du har blivit katolskt genom Guds
ords röst) . Den nya tidskriften inle
des med en hälsning från Finlands
apostoliske vikarie Mgr Buckx, som
helt säkert har huvudförtjänsten för
· startandet av detta hoppgivancie före
tag. Bland det övriga rikhaltiga och
omväxlande innehållet märkes en
skildring av den eukaristiska kongres
sen (Eukaristinen Kongressi) i Am
sterdam. Det torde inte råda något
tvivel om att också Finlands svensk
talande katoliker, som under årens
lopp på många olika sätt skänkt Credo
intresse och stöd,. med glädje skola
hälsa denna nya upplysande tidskrift,
som vänder sig till den stora majori
teten av Finlands folk.

Intresset för elen gamla katolska
tidens kulturskatter synes alltmera
växa i Danntarll. Den 7 sistlidne ja
nuari, Sankt Knud Hertugs dag, hölls
i Jesu Hjertes-Kirke i Köpenhamn en
stilfull högtidsgudstjänst eller F estan
dagt, varunder en väl inövad kör sjöng
medeltida hymner och sekvenser på
gamla egendomliga melodier. Kordiri
gent var den också i Sverige välbekan-
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te pater Menzinger, som tyckes vara
l,ika hemmastadd på konstens som på
vetenskapens område. Bland de när
varande märktes även åtskilliga icke
katoliker med intresse för Danmarks
katolska kulturperiod : professor Val
demar Vedel, författaren Thorkild
Gravlund, konstnärsparet Harald och
Agnes Slott-Möller, kyrkoherde Ly
sander från Malmö 111 . fl. Efter an
ciakten följde ett festspel i medeltida
stiiL, 'hållet i, Sankt Knu<ls · Skoles stora ·
sal. Här fick man på en primitiv
tribun, som skulle föreställa »Gilde
brödrenes Sal i Roskitde», se hur Knud
. Hertug jämte kung Niels och flera
riddare, smådrängar o. s. v. möttes till
»Julegilde». Flera gamla folkvisor,'
däribland också Sanklt Arilds Vise
sjöngos och dansades av detta illw,tra
sällskap. Festligheterna hedrades med
välvilligt och utförligt omtalande un
der strecket i själva »Nationaltiden
de>>. Den gamla sköna traditionen om
kri1ig Knucl Hertugs namn ·synes åter
skjuta nya friska skott.
Den prodtiktive och initiativrike fa
der Peter Schindler, som nu har bli
vit sogneptest, i Rudköbing ,på Lange
land, · har från detta sitt nya verksam
hetscentrum börjat utgiva ett försam
lingsblad, avsett för katolikerna i för
skingringen. Dess första nummer har
utsänts i flera tusen exemplar, och
innehåJlet är sådant, att inan hoppas
en god fortsättning för det tidsenliga
företageL · ,:

U1i.der det heliga året komma i .Rom
sex "kanoi.1,iJsationer att äga rum, bland
dem den salige Jean- Baptiste · Vian
ney's, kyrkoherde av Ars, d�n salige
Canisius' och den saliga Therese de
l'Enfant-Jesus.
Bland de många pilgrimstågen till
den eviga staden ha bl. a. redan an
mälts ett frånl Schweiz från den 17 tiH
den 25 mars, : från. Syd-Afrika i j uli
och ·
från Australien.
· • Litaue11 'har sänt �n ny representant
till diet' påvliga Rom för a,tt fö11"ia11dla
om . etf korikoi·dait. Denna sak · är sär.:
skilt kompli'cel'ad · på 'grund av Vilna
frågari: Ty' · Polen söker att bringa
1
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Vilna uruder sin kyrkliga jurisdiktion,
under det att Litauen icke erkänner
det polska herraväldet över Litauen
och vill - ,undandraga sig dess kyrkliga
inflytande.
Det påv1iga ibilbelins,t it'utet i Rqm
i·ä:knar detta år 70 studerande mot 26
under 1924. Förtjansten för denna
ökning måste trHskrivaS' elen Hel. Fa
dern, biskoparna och . ordensgene
ralenm, son1 haiva uppmanat ' till stu
dium av bibeln � dletta institult. Bland
de ; studerande. finnas representanter
för de filesta nationer odh ordnar.
· Den 4, novemlber, den dag, då det
italien1ska folket firade segern i världs
kriget, uppsattes på Kapitoliums torn
åter det år 1870 därifrån nedtagna kor•
sef. Vid högtidligheterna voro när
varande representa:nter för regeringen,
dle romer.ska sta;dlsmyncLigheterna och
Rmn's !katolska föreningar, samt en ·
ofantlig folkmängd, som med oerhört
jubel hälsade det återuppsatta korset.
Pref.ekten för RJiterna's kongrega
tion har till de italienska bislcoparna
och ärikebiskoparna utfärdat en för
ordning; som tillåter, att kyrfoklockcir
na få ringa vid minnes'festerna för
vä.tl<l'skrigets segernika avslutande, men
på det viNkoret, att vid dessa samman
komster inga: tal hållas och dellf:iagarna
under några n1inuter lyfta s;itt sinne
till Gud,. segerns givare, och bedja för
de fa.Una. Kongregatiornen har ut- ·
tryckt sin ÖnBkan, att efter den patrio
tiska högtidligheten en anda!kit hålles
i kyrkan.
1

1

I Frankrike växer för var dag
i styrka katolikernas aktlion mot M.
Herriot's förföljelser mot Kyrkan:
Varj e dag hålles ett aillt större antal
föredrag ej blat:t i de stora städen1a
utan ävien i de mindre samhällena,
vilka åhöra:s av stora folkmassor. Så
voro t. ex. i Angers närvarande 4,000
f. d. soldater, 1 Aix 4,000 män och i
Nancy 1 2,000. I hela ,landet sprides
ett oerhört antal broschyrer och affi
scher för art:t upplysa folket om vaJd
dess religiösa frihet kräver. P�titio
i1er 1 rikta'S äv�n ti11 regeriingen. Endast
i ett departement har en sådian1 : fått
över 200,000 underskrifter. Katoli-

kerna fortsätta även att organisera sig.
Katolska föreningar, »Unions catho
liques", grundas i alla stift under bis
koparnas ledning. V.id ett stort dis
kussionsmöte i Ohalon, besökt av
5,000 personer, tvinga!des fritänkaren
M. Piioch, f. d. reda:ktör för <len socia
listiska tidningeru J'Humanite att er
känn1a, att undantagsikl,garrra för Kyr
kan, de s. k. lekmannalagartna, vilka .
. stiftalts. för 25 år sedan, voro att be
, klaga odh borde änd'ras.
I England har det gångna året
medfört avgjorda framsteg för Kyr
kan. »The Catholic Directory» för
1925, som nyss utkommit, inn1ehåHer
intressanta upplysningar därom. Från
1924 har b�skoparnas antail stigit
från 28 tiMl 30, och denna siffra kom
mer inom d en närmaste tiden altt stiga
till _31, emedan en !biskop ·även skaH
utnämnas för Larrca!shire. Pråster
nas ant<).l har ,\,tig,it från 4,6o6 till
4,642 odi kyrkonrars och · kapeHens
från 2,41 2 tiU 2,458. I Englanld fin
nas nu 1,677 katolska &kolor med
413,000 lä1,jungar. U11der det si:sta
året ha 12,796 personer övergått till
den katofoka, Kyrkan i England/ och
Wa1es, vil!ket med 390 överstiger siff-1
ran från förra året. I hefa det bri
tiska riket finnas, ll\1 ;q,96o, 742 ka
toliker. · Antarlet kunde vara ännu
&törre, om ej de blandade äktenskapen
furnnes. Man hwr beräknat att av bar
nen i såidana ä!ktenskap omkrihig 80
% avfalla fråru den kaito1'ska: Kyrkan.
Det · konservativa partiets seger har
i skoLfrågan stor -lbetyd1else för katoli
kerna. Ty i det kons ervaitiva valpro
grammet" har upplStällts den fordran;
1

att alla föräldrar skola hava rätt att
i skolorna för sina; barn fordra upp
fos,tra111 i den reliig,ion, som de bekän
na. På grund av detta för katolilker
na viktiga l'äfte ha mång,a giiv,it det
konservativa partiet sin1a röst1e11, Ka
tolikerna komma av den nya rege
ringen att fordra det fullständiga upp
fyllandet av dessa urt:fä:steliser,
1

Det nya ko111kordat, varom under
handlingir, föras mellan P alen och
den He)aga: Stoleru kommer att med
föra några administrativa förändrin
gaT för Kyrkan. Hela Polen kom111.er att' indelais i 4 kyrkoprovinser un
der ledning av ärkebi!S1copairna i Gne
sen, L'eopol, Warscl.1'au och Kra:kau.
Dessutom kommer Polen _ att äga 18
biskopar oc'hi ett a:ntai� hjäilpbiskopar.
Ä-nkebiskopen aiv Gnesen_ kommer att
' förbliva den ,polska Kyrkans primas.
Man tror äveii, att antalet av de polska
kardinal�rna_ !kommer c1-U höjas. .
1

I Jndien arbetar det). katol.ska
Kyrkan på att översätta bilbelrt ti11
folkspråken. Så . håller' ' Mgr Put-'
hucheri; apostolisk administrator för
Trichrn·, att översäibta Nya testainen�
tet itill malajiska. Han fyller därvid'
ett trängande. . behov, .d å redan, Sfd'<lll
flera ålr hella lb_ibeLJ1 fin111es , ii protes�
tantfak malajisk översättning.
.
Av 1Stor betydel'se för Indien har det'
besök varit, . som den apostolisike visi-'
tatorn, Mgr :Lt:1picier, ärkebiskop_ av
.
Tarsus, där avlagt. ÖveraHt hair ha11'
mottagit& med hänförel,se. Särskilt
ha bl. a. de infödda katolikerna ut�
tryckt en varm önskan att . få biskppar
av sin egen nationalitet. ·
1
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KRISTI KYRKA.
Skön och hel.,'.g står vår !?yrka,
strålande på ldippans grund,
Kristtts själv är hennes styrlw,
fast hon står i hans förbutid.
Soni en moder för hon follmi
samman vid sitt hjärtas härd,
hon är ensam sanningstolken
i en blind förvillad ·värld.
Ur det avgrundslilw fallet
stiger hon i ljus gestalt
och förkunnar över svallet
modigt himmelrikets allt.
Hennes röst kring jorden ljuder
lik en kärlekens cymbal,
som med änglatunga bjuder
nådens skatter utan tal. ·
Intet tidens slwde bryter
hennes spiras allmakt ner,
fastän ondsllan väpnad ryter
reser hon sitt korsbaner;
för Guds rike mark hon röjer
mitt bland våld och tyranni
och sitt majestät hon höjer
som ett eldkrönt Sinai.
Andens svärd är hennes prydnad
ljusets segrande symbol,
hennes rustning Kristi lydnad,
världens frälsning hennes mål.

H�nad för sin tro och slagen
lwönt hon står, sin Konungs brud,
blicliande 1not herredagen,
smyc/wd i sin renhets skrud.
Med sin härlighet hon bländar
solen i dess högsta glans,
famnande kring jordens ändar,
av hon höljer sin 1110nstrans:
i den gyllne bröllopsdräkten
valwr hon vid himlens port
trogen in i sista väkten
dem förbund med henne gjort.
Släkten födas, släkten bärgas
i sin tröstarimzas famn,
samvetet som lwäljs och härjas . har. hos henne hägn och hanm.
Under kyrkans modershänder
går . en fallen skapelse,
förrn till Gud den återvänder,
fram 1not sin förnyelse.
A u g u s t i n K o c k.

ANNA MARIA TAIGIS BÖN.
Den saliga Anna Maria Taigi föd
des den 29 maj 1 769 i Siena i Ita
lien och dog den 9 juni 1837 i Rom.
Oaktat sitt strävsamma liv såsom
hustru i �tt fattigt hem och moder till
sju barn, som hon alla fostrade till
goda och fromma människor, hade hon

tid till ett intensivt nådens liv i um
gänge med sin Frälsare och hans he
liga moder. Hennes jordiska kvar
levor vila i Trinitarierkyrkan S. Chry
sogonus i Trastevere, och på hennes
sarkofag finnes följande inskrift :
»Här vila de jordiska lämningarna av
Guds tjänarinna den ärevördiga Anna
Maria Taigi, familjemoder tertiarinna
av den alUraheligaste Trefaldighets
barfotaorden för fångars befrielse,
som i sitt äktenskap bevarade tron
oskyrmtad och fostrade sina barn i
fromhet.» Hon blev högtidligen för
klarad salig av påven Benediktus XV
på trefaldighetssöndagen den 30 maj
1 9 1 9 . En författare i den danska
»Jesu H j ertes Budbringer» skriver om
denna Herrens tjänarinna :
Anna Marias själ svingade sig ofta
upp mot de himmelska höj derna un
der mystisk hänryckning. Vid såda
na tillfällen förunnades det henne att
få kunskap om och med själens ögon
skåda många gudomliga hemligheter.
Under en extas blev nedanstående
bön liksom dikterad för henne. Hon
uppenbarade den för kardinal Pedi
cini, som delgav påven Pius VII den
samm'a. Påven beviljade genast en 100
dagarn indulgens för varje da:g, man
andäktigt beder denna bön, och en
fullständig avlat, när man en hel må
nad dagligen beder den samt biktar
och kommunicerar. Vi återgiva bö
nen, emedan densamma för en eller
annan av Credos läsare kanske kun
de hava praktisk betydelse.
BÖN TILL GUDS MODER.

0, stora himladr()ttning ! Jag kas
tar mig ned för dina heliga fötter,
hyllar dig med djupaste vördnad och
bekänner, att du är den evige Faderns
dotter, det gudomliga Ordets moder
och den Helige Andes brud. Det är
du, som bevarar och utdelar hans nå
degåvor. Ditt rena hjärta är fullt av
kärlek, mildhet och ömhet mot syn
darna. Därför kallar jag dig den
gudomliga nådens moder.
0, älskade moder, därför vänder
jag mig med största tillförsikt till dig
och beder dig att i gärning visa, att
du älskar mig. Förunna mig den nåd,
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som j ag beder dig om, såvida det är
Guds vilja och gagneligt för min själ.
Jag beder dig, vänd din rena blick till
mig och alla mina medmänniskor, i
synnerhet till dem, som hava bett on;i
min förbön. Se, vilken förfärlig
strid djävulen, världen och köttet föra
emot våra själar, och huru mångq,
som duka under i striden ! Ack, kära
ste moder, kom ihåg att vi alla, alla
ära dina barn, köpta med din Sons
dyrbara blod. Bed elen allraheligaste
Trefaldigheten att förunna mig nåden
att alltid kunna övervinna djävulen,
världen och alla mina onda böjelser,
nåden, som verkar att de rättfärdiga
arbeta allt mera på sin helgelse, att
syndarna 'omvända sig, att otron för
svinner, de vilseförda bliva upplysta
och j udarna omvända sig.
Jag beder om denna nåd, o älskade
moder, vid Guds den Allrahögstes
oändiliga barmhärtighet, vid din he
lige Sons förtjänster, vid den omvård
nad som du har givit honom, vid den
omtanke varmed du har tj änat honom,
vid den kärlek med vilken du har
älskat honom, vid de tårar du fällt
och den smärta du känt under hans
heliga lidande. Förskaffa mig den
stora nåden, att hela världen må itt
göra ett folk och en kyrka, som brin
gar den allraheligaste Trefaldigheten
och - dig vår förespråkerska pris, ära
och tack. Faderns allmakt, Sonens
visdom och den Helige Andes kraft
förunne mig denna nåd ! Amen.
0, moder, se din barnaskara
är stadd i nöd och själafara.
0, moder, fräls med mäktig hand
oss ifrån · själafiendens band.
Mäktiga j ungfru, bed för oss ! Hell
dig Maria ( 3 gånger) .
Evige Fader, föröka andakten till
Maria, din clottel', allt mer och mer i
de troend�s hjärtan. Ära vare Fadern
0. S. V.

Evige Son, föröka andakten till
Maria, din moder, allt mer och mer i
de troendes hjärtan ! Ära vare Fa
dern o. s. v.
Evige Ande, föröka andakten till
Maria, din brud, allt mer och mer i
de troendes hjärtan ! Ära vare Fadern o. s. v.
F. H. ·

62

- . FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR.

F1·ån Scmkt Laurentii Gilles i Malmö julfest. T. h. de i tretton
dagsspelet u11J)trädande ..

MALMÖ.
J
Onsdagen den 7 januari firade Sankt
Laurentii · Gille sin sedvanliga julfest i
· församlingens skollokal. I den större
skollokalen ståtade en vacker gran, rik
ligt behängd med den traditionella jul' gransgr!lnnlåten. I den mind1:e loka�en
stodo pyntade kaffebord med manga tan· da ljus, som lyste julstämning över det
· hela� Icke mindre än ett 40-tal personer hade infunnit sig. och syntes alla
roa sig' av hj ärtans lust. Klockan 6 in
leddes festen med ett musiknummer på
· violoncell .och piano av syskonen Guido
och Pia Vecchi. Därefter följ de för
säljning av tombolalotter, dragning samt
utdelriirig av vinster, som bestodo' av två
vackra religiösa statyer och ett tiotal
roliga ' saker.
Stäm:p.ingen förhöjdes ytterligare ge, nom uppförandet av ett gammalt svenskt
trettondagsspel från Falkenberg, »De
vise mä!\nen», vilk�t - några medlemmar
av Arilds ungdomsförening för detta
tillfälle hade inövat och uppförde till
ailas 'stora glä\ij e och belåtenhet.
Dä1:efter bjöd festkoµm,itten Gillets
medl�mmar på kaffe med dopp, frukt
· - samt dans kring ' julgranen, som allt
upp�?g, en betydande del av den anslag. na tiden.
Klockan var nära tolv, då _de sista
. lämnade festlokalen, vilket ocks,å oför
tydbai't visar, att stämningen ya1• god
och at� julfesten v�r vällyckad och an. genäm.
:STOCKHOLM.

· '
S , 'I] , JQSEFSFöRENINGEN.
De bägge första sammanträi].epa i den
nyförhyrda ·lokalE;)n, Biblioteki3gatan 29,
- - tyckas lov·a: gott. - · för fö1'en'.ingens
framtl.d. Såväl sammanti;ädet ' den 14

december som jul- och nyårsfesten den
18 januari präglades av den bästa stäm
ning. Vid det förstnämnda tillfället vi. sade herr Ulrik J ohannsen de talrikt
närvarande medlemmarna ett 40-tal in
tressanta bilder från sin resa i Sydame
rika, givande därtill en livfull beskriv
.
ning. Vid julfesten möttes de inträdan
!
de av julljusens tindrande lågor och
!
S :t Ansgars sal liknade en gillestuga
'
från fordomdags. De tregrenade lju
sen vintergrönan på de långa festligt
dukade borden vittnade om vår ordfö
randes personliga hand vid förberedel
serna. Sedan julsånger på gamla kän
da kära melodier avsjungits, bänkade
man sig i muntert lag och tillbrngte
en a'!lgenäm afton under nötknäpparnas
ackompanjemang och skålars höjande för
. föreningens trevnad och tillväxt.
Ordinarie sammanträde hålles van
Hgtvis andra söndagen i var månad
kl. 7 e. m .. Varje tisdag kl. 1/2 8 är
klubbafton, till vilken Stockholms ka
•
tolska manliga ungdom vänligen inbju
de�.
T j ä n a n å e b r o d e r.

:
.

,
i
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S : T ERIKS SKOLA.
Elevantalet vid S :t Eriks skola ut
gjorde under höstterminen 1924 45 b�rn .
Tyvärr har skolan och skolhemmet icke
· Jmnnat tillmö.tesgå alla ansökningar som
från Stockholm och från landsorten
- gjorts om intagning av elever. Detta
på grund av att. vid den nuv'.'!-�-'�nde
trångbocj.dheten skolhemmet 0!110Jhgen
· kan emottaga flera gm,sar. Vi hoppas
• aila på bättre möjligheter och längta
efter den dag då vi kunna irirätt!li oss
. så att hemmet blir mer motsvarande
__ tidens fordringar och såluµda . äv�n gpr
arbetet för .präster och systrar
. . betydligt
- lättare. - Trots . det ytterst · inskränkta
. 'utrymmet lyckades· det . dock den out-

tröttliga Syste1• Editha att . inöva och
uppföra några små teaterpj äsei· under ·
jullovet. Glädjen stod då högt i tak,
när man tre dagar å rad fick uppträda
å scenen. På den fjärde dagen samlades
man till julfest kring granen och njöt
efter de · föregående dagarnas arbete
och möda en välförtjänt lön. i form av
rikligt ·dukade bqrd, godsaker, små jul-.
klappar, dans och lekar. Hade .blott Iiå- gon spelkunnig god människa förbarmat
sig över oss och givet oss . litet ·verk1ig
sång och musik i stället för den hesa
grammofonen, som just ej bidrager Wl
höjandet av barnens skönhetssinne. Dock
ett tack till deni som på annat · sätt
genom gåvor bidragit till parnens jul0
glädje. ·
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sig föl'Ströende vid brasan i sina rum.
Sina måltider kunna de tack vare syst
rarnas tillmötesgående intaga i det gam
la hemmet. · För rum och mat betala de
hyra och kostpengar, då det lilla före
taget icke skall vara ett understöds
företag utan endast en underlättnad att
bereda våra katolska självförsörjande
gossar ett katolskt . hem och .knyta dem
fastare tm kyrkan och sina ti·osförvan-·
ter. I detta vårt arbete söka vi för. stående vänner och välgörare på det.att
. det lilla, redan nu otHlräcl,diga, hem:met
må växa ut och bliva till, välsignelse för
. .våra f(irsamlingar. Den · helige ' Jo.sef,
som är vår skyddspatro:ii förhj älpe oss
genom sin förbön därtill.

CONCORDIA CATHOLICA
höll den 22 januari sitt ordinai·ie års
S : T JOSEFS HEM.
�ö�e, varvid den avgående styrelsen be
Hemmet i Nazareth var helt visst
v�lJades . an�varsfrihet för det gångna
ringa och fattigt, där den heliga famil
forvaltmngsaret. Då lokalfrågan ännu
j en tillbragte sin arbetsfyllda dag. Ge
var svävande ajournerades årsmötet däi·
nom den anda som där rådde, den kär
efte:r · till (len 29 januari·, Vid detta
lek och den frid som där bodde ha,
senare sammanträde · beslöt föreningen
det dock blivit till en förebild för aib
att fortfarande förhyra lokalen , Biblio
kristliga hem. Ringa och enkelt men
t �ksgatan 29, varefter föreningen skred
dock varmt och hemtrevligt är det lilla
till val av styrelse. Avsägelser förelåg
S :t Josefs hem, som det lyckats våra
från de flesta av den avgående sty
ungdomars vän, kyrkoherde Nordmark,
relsen� medlemmar, av vilka flera ned
att med tillhj älp av goda människor
lagt ett mångårigt, oegennyttigt arbete
skapa i S : t Eriks kyrkas hägn. Be
i föreningens tj änst. Styrelsen erhöll
hovet av ett eget litet hem för de ka
följande sammansättning : Kand. Edvin
tolska ynglingar som i fjortonårf!åldern
Sandqvist, ordf., ingenjör Herbert Lan
lämna skolan och av· en eller annan
der, v. ordf., disp. H. Overödder, kassa
anledning· sakna ett verkligt hem haT
förvaltare, notarie Carlo Sant6rp, · sekre
länge varit känt för ·dem som haft med
terare, kand. Anders Öhrnberg, klubb
ungdomen att göra i vår stads katol ska
mästll,re samt fru Dagmar .Adams·Ray
församlingar. När förliden vår några
och fröken ·Marie Foss. Till revisorer
från skolan utgående ynglingar frågade
utsågos dir. A. Sundström och not. E .
kyrkoherden om de icke, om det lyckades
Wimmel'Ström med arfö,ten E, Eingner
dem att få arbete och ansfallp.ing, kunde
och hen 0. C. Duintjer som suppleanter.
få bo kvar, så beslöt han att göra allt
Föreningen beslöt att till .hedersledamot
för att få till stånd ett litet verkligt
· kalla den avgående 01·df. ingenjör Edv.
hem · åt dessa, som ej gärna kunde bli
Blom.
kvar i skolhemmet, Två små rum, som
genom samförstånd med J osefsförenin
RADIO.
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gen och församlingen blivit lecliga inrät
På förekommen anledning och 'för att
tades så goi;t sig göra lät. Nu kommo
förebygga missuppfattning · meddelas
en del av de av kyrkoherden samlade
möblerna · och husgel'åden väl till pass,
.härmed att samtliga utföranden av ka
tolsk kyrkomusik i radio av S :t Eriks ,
Genom välvilliga hände.r gjordes det lilla
kyrkas kör skett · på anmodan av telehemmet riktigt hemtrevligt och dess nu
. 'grafverket (Stockholms rundradiof eller
varande tre innevånare ·äro lyckliga och
enskilt företag (D. N.) och av 'dem hp
tacksamma. ·att äga sitt eget lilla hem
norerats och sålunda · icke förorsakat
alldeles invid kyrkan ·.Och sina gamla
· ' S :t Eriks · kyrka några som helst kost
vänner i skolan. På dagarna fylla de
sin plats i sitt arbete · och kvällarna , nader: Utsändningel). hai' skett från
· telegrafverkets utsänd.nihgsruni.
tillbringa de läsande eller på annat sätt
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FEBR UARI
I . Söndag. Fjärde efter Trettoridageri.
2.
3.
4.
5.

6,

7.

(I högmässan : S :t Ansgarius.)
Måndag. Marie Kyndelmässa.
Tisdag. S :t Blasius. Bisk. Mart.
Onsdag. S :t Ansgarius. Nordens
Apostel.
· Torsdag. S :ta Agatha. Jungfru.
Martyr.
Fredag. S :t Titus. Tiiskop. Be
kännare. (Jesu hjärtas fredag,)
Lördag. Ferialdag.

8. Söndag. Septuagesima.

(I högmässan : Kyndelsmässa,)
Måndag. S : t Cyrillus fr. Alexan
dria. Bisk. Kyrkolärare.
10. Tisdag. S : ta Scholastica. Jungfru.
11. Onsdag. Apparitio B, M. V. Im
maculatae.
12. Torsdag. Serviterordens sju he
liga stiftare.
13, Fredag. Ferialdag.
9.

14. Li:irdag. Vår frus tidegärd.
i 5. Söndag. Sexagesima.
. ( S :t Sigfrid. Bisk.)
16. Måndag. Ferialdag.
17. Tisdag. Ferialdag.
18. Onsdag. S :t Simeon. Bisk. Martyr..
19. Torsdag. Ferialdag.
20. Fredag. Ferialdag.
21. Lördag. Vår frus tidegärd.

22. Söndag. Uulnquagesima.

23.
24.

25,
26.
27.
28.

Måndag. (Vigildag till S :t Mat
thias fest.) S :t Petrus Damianus.
Bisk. Kyrkolärare.
Tisdag. S :t Matthias. Apostel.
(Fettisdagen.)
Onsdag. Askonsdagen.
Torsdag. Ferialdag.
Fredag. Ferialdag.
Lördag. Ferialdag.

Trettondagen, H elga tre konungars framställning i templet · på fyrtionde da
_
Fyrtio dagar·
fest eller Herrens uppenbarelse (Epipha I gen efter hans födelse.
nia Domini) firas till minne av flera efter jul firar Kyrkan därför Marie
tilldragelser i Jesu levnad, genom vilka Kyrkogång eller Kyndelsmässa, då
han uppenbarade sig som världens fräl Maria efter de 40 i Mose lag föreskriv�
sare. - Jesu uppenbarelse för hedna na . reningsdagarna efter barnsbörden
världen skedde vid de tre vise männens bragte det föreskrivna offret i templet
tillbedjan. Dessas gåvor sinnebilda Fräl och frambar barnet av mankön åt Her
saren, · guldet hans konungsliga härska ren. Namnet ,,Kyndelmässa» på svens
revärdighet, · genom rökelsen bekände de ska anses hava uppkommit av det la
tron på hans gudom och genom myrran tinska ordet candela (vaxljus) , då Kyr
hans mandom och mänskliga natur. Fes kan på denna dag, ihågkommande den
ten påminner också om Jesu dop i J or åldrige Simeons ord om Jesus som väl:1dan då Fadern uppenbarade j esu gudom dens ljus, viger de vaxljus som använ
liga natur samt om Jesu första under das vid gudstj änsterna och som skola
verk i Kana i Galileen, då Jesus genom sinnebilda Kristus, världens ljus och
gärning själv uppenbarade sin gudom Frälsare. På många platser hålles lj:us
processioner · i anslutning härtill, vilka
liga makt.
skola påin1nna om Marias vandring med
På. de söndagar som falla efter . tret
till templet i Jerusalem. Festen
tondagen och vilkas antal växla med Jesus
i Västerlandet först i det femte
påskens ställning men aldrig överstiger infördes
århundradet för att undantränga den
6 framställer Kyrkan i sina heliga tex .gamla
hedniska festen, de s. k. februalia.
ter Jesu ungdom och mannaålder och De kristna
genom denna fest ma
uppenbarelsen av hans rike. Så handl. nas till att skulle
följa trons ljus och l åta sina
evangelierna· på dessa söndagar om den goda gärningar lysa inför människorna
12-årige Jesus i templet, botandet av och med detta ljus gå sin själs brudgum
den spetälske och hövitsmannens tjäna till mötes. Det vigc!a ljuset sättes även
re, stillandet av stormen, liknelsen om i de döendes hand för att påminna ho
vetet och ogräset och utbredandet av nom om Kristus, det eviga ljuset, som
Kyrkan framställt i bilden av senaps skall skingra mörkret för den döende.
kornet.
Julens festkrets avslutas med Jesu
S, N-k.

