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GAMMALSVENSKA PASSIONSBÖNER.
0 allra älskligaste Jesus Kristus,
tack och ärofullaste lov vare din gu
doms godhet, för all den räddhåga och
elen bitterliga. ängslan, som du hade i
örtagården, när du bad till din helgaste
Fader så innerligen, att bl'Oclig svett
flöt ned över din svaga lekamen. 0
ljuvaste,Jesus, värdes nu offra din öd
mjuka bön och samma din blodiga
svett för mig och för all världens syn
der. Amen.
Ärofull ·heder vare dig, värdigaste
Herre Jesu Kriste, för det stora tåla�
mod du bevisade, då du med största
smälek vart ledd inför Pilatus, där du
stod bunden med tigande mun, med
blekt anlete; med tårfyllda ögon och
nedböjt ·huvud, hörande outsägligt kla
gomål av falska vittnen. Ty beder jag
dig, mildaste Jesus; att detta klagomål
måtte varda mina synders ursäkt och
försvar i min yttersta timma.

0 ljuvaste Jesus, lov och ära vare
dig evärdeliga för den smälek och bitt
ra pina, som du led, då du hårcleligen
kröntes med vass törnekrona. Och du
ifördes ett rött gammalt purpurkläde,
vart begabbad och slagen med rö. 0
ljuvaste Jesus, för din helga kärleks
skull giv mig den nåclefulla hjälp att
så gudeligen leva, att jag måtte krönas
med ärekrona i himmelrike. Amen.
0 misskundsmnmaste återlösare, o
ljuvaste Jesu Kriste, outsägligt lov och
oändlig kärlek .vare dig för din brin
nande kärlek, med vilken du lät dig
korsfästas och bitterligen utsträckas,
antvardande din helgaste själ i· din Fa
ders händer med ödmjuk gråt och ro
pande röst, med bitterlig pina och sjä..:
!ens skilsmässa från kroppen. Jag be
der dig ödmjukeligen, att din svåra
pina och bittra död blive mig till salig
het och evigt liv. Amen.

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN I APO
STOLISK:A PREFEKTURE-N ISLAND 1925 ...
Island som självständig apostolisk
prefektur är av ganska ungt datum.
Prefekturen blev. nämligen upprättad
elen 8 juli 1923, då Hans Eminens
Kardinal van Rossum ankom till derr
berömda sagoön. Det oaktat kan den
redan glädja sig åt en betydlig fram
gång. Den 1 januari 1923 räknade Is
land 93 katoliker, under det att antalet
den 1 januari 1925 stigit till 130. Bland
de nya katolikerna må nämnas Stefan

ligt katolsk. Det dröjde icke länge, in
nan han börjac:le låta undervisa sig i
den katolska trosläran. Hans över
gång väckte mycket uppseende.
.
Under_ 1924 övergick också till ka
tolicismen en annan ung isländsk för. fattare, Halld6r Kilian Laxnes, van;
talangfulla penna kommer att bliva den
katolska saken på Island till stort gagn.
Han konverterade i abbotstif!t:et Cler
vaux i 'Luxemburg.

Katolska kyrkan i Reyk.favik.

frå Hvitadal, en av Islands mest fram
stående diktare. I fjol sommar utgav
han, då ännu protestant, en härlig dikt
om 60 strofer, benämnd »Heilög
Kirkja», vari han besjunger den katol
ska kyrkans storhet och uttrycker den
önskan, att Island måtte vända tillbaka
till Mode11kyrkan. Tidningarna rosade
denna dikt såsom ett sannskyldigt mä
Gterverk och, vad formen angår, såsom
ett lika. fuHödigt konstverk som den be�
kanta medeltida. dikten "Lilja". : Den
enda brist, som man förebrådde för
fattaren, var att han icke var nog ka
tolsk!
Nu är Stefan frå Hvitadal tillräck-

En stor glädje för elen apostoliska
prefekturen var det ävenledes, att pa
ter Johannes Gunnarsson av Marie
Sällskap i fjol för första gången fram
bar det heliga mässoffret i Gitt fäder
nesland. Han är den andre isfändske
prästen efter den så kallade reforma
tionen. Pater J6n Svensson är den
förste, men han har alltid vistats i ut-
landet, under det att pater Johannes
Gnnnarsson skaH förvalta sitt prä:stäm
bete på själva Island. Han, besöker
f. n. landets universitet för att om nå
gra år vinna graden som »Magister
Artium».
I augusti bosatte sig en präst och en

lekbroder i Havnefjord. Den 8 dec.
invigde Mgr. Meulenberg ett kapell
därntädes. I år bygga S :t Josefssyst
rarna ett sjukhus vid denna nya station.
Den 8 dec. avlade en isfändsk syster
sina eviga löften i Reykjavik. En an
nan isländsk syster dog för ett par år
sedan i Danmark.
Skolan här räknar för tillfället in
emot 120 barn, varav 20 katolska.
Vi fortsätta med att taga oss an de

cirka r,ooo utländska katolska fiskare,
som tillbringa en stor del av året vid
Islands kust. Fordom steg antalet av
dessa fiskare till 5,000. Snart hoppas
vi att kunna upprätta en tredje station.
På detta sätt går den liHa apostoliska
prefekturen med förtröstan framtiden
tiH 1nötes, i förlitande på ri1ånga from0
ma förböner och på Guds förnyn.
Reykjavik den 25 januari 1925.
G. Bo o t s.

Procession i Reykjavik.

SANKT TORFINNS KAPEL, HAMAR�
För Credo av S i g r i d U n d s e t.
falder under biskop Ingjald (1305""'-14) ; i hans tid. blev bl. a. det mregtige
.. E piscopatits Hamaisope11sis.
midttaarn opfört.
Hamar biskopsdömme · i 111iddelald.�
:· :Biskopsstolen i Hamar koipang blev
ren omfattet vreldige distrikte - mot
·oprettet samtidig med .at Norge fik
vest og syd gik Hamerbispens visitas
. egen erkebisköp ined·.scete:i Nidaros med Kardimd · Nikolaus Breksperes . reiser ti1' Numedal og \Z)v.re Telema'r
ken. . Domkapitlet !bestod av c :a IO
(sertere Pave Hadrian IV) ophold i
1]mnikker; presterne . hade forskjellige
· Notge '.r r 52: Domkirkens bygnirtg :blev
· 'paabegyrtdt :under den förste biskop, · ,·kirker rtindt Mjosen. De tjenstgjorde
3 eller 4 av gangen ved Damki·rken eg
' Arnald. Kirkens · sii:lste byggeperiode .
..

.
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hadde · under sit ophold i byen frelles
kom herra Torfinn og hans ledsagerc
,bcirdhold i »Kommunet» ved biskops
som ·med nöd og neppe hadde · berget
gaarden.
Jivet og ikke mere, uten hvad de haclde
I det samme strök av byen, ved
paa sig, fattige og förkomne til cister
. cienserklosteret Doest nrer Briigge.
Domkirken og biskopsgaarden laa kathedralskolen og nede ved sjöen St. : Munkene tok kjrerlig imot den land
Olavs dominikanerkloster. Den gamle
flygtige norske biskop og hans reiseHamarskrCJnike sier at biskoppen kun
faller.
de staa i sit kammer og sal og höre
I Acta Sanctorum anföres efter et
p aa, . naar presterne og degnene sang
martyrologittm Gallire, at Torfinn
enten i klosteret, kirken eller skcilen.
»venit ad monasterium Dunstanum
Den lille kjöpstad ihadde i middelal
Cisterciensis ordinis, cuiius a pueritia
deren to kirker til, Korskirken, bygget
alumnus erat.» Om meningen er, at
av teglsten og med et hospital tilknyt
han har faaet csin utclannelse i Doest,
tet. Dette anlag var vistnok paa St.
eller et cuius bare gaar paa Cisterc. or
'Torfinns tid - han betrenker det i sit
dinis og skal tydes dithen at Torfinn er
testamente og har muligen stiftet det.
blit opdraget hos cisterciensere og kan
St. Jörgens kirke av trre var muligen
ske har vreret dsterciensermunk, .er·
fra slutten av middelalderen. St, An
ikke visst. Ialfald nrevnes det ikke i
tons kirke og kloster mevnes, men er
den gamle beretning om hans liv hos
usikre.
munkene i Doest, at han var kjendt i
Av de 25 Hamarbiskopper hvi!I
k!losteret fra för. Men et av de. trond
navne kjendes er den merkeligste
hjemske klostre, som han har testa
menteret gaver til er netop cistercien
serklostret paa Tautra, og et an.det
martyrologium sier uttrykkelig at han
SanN Torfin11 {I275-1282).
tilhörte denne orden.
I sit testamente gir han gaver til 3
I tredive uker levet han hos munke
·klostere i og ved Nidaros, Clemens
ne i Doest, en from fader og god kani
kirken der i byen og fattige slegtninge
merat, et foredömme paa andagt, taal
modighet, anger og alslags g·odhet. De
i Trondheim. P. A. Munch slutter der
av at biskop Torfinn har vreret trönder
brödre som var :blit sat ti} attjene ham
og at han har vreret en forholdsvis
saa at han bar haarskjorte og levet i
del: strengeste avhold, skjönt han til
ung mand - han nrevner sin mor, som
endda levet.
trods for sin fattigdom var en gj estfri
og gavmild vert i den bolig, som kloste•
Efter kong Magnus Lagaböt:ers död
ret hadde avladt ham. Sin glrede sökte
i 1280 opstod strid mellem hans urnyn
han i andagt og fromme samtale med
dige s.önners formyndere og erkebi
brödrene som kom til ham.
skoppen, herrn Jon Raude. Den fore
Fra Doest drog herr Torfinn til
löbige .utgang paa striden blev at riks
Rom for at lregge sin kirkes sak frem
raadet i 1282 lyste udtag erkebiskoppen
for paven, Martin IV. Hit var ogsaa
og de to a hans rbiskoper, som kraftigst
biskop Andres av Oslo draget efter er
hadde optraadt sammen med .:barn,
kebi1skoppens död, og i 1284 er baade
herra Andres av Oslo og herra Tor
han og Hamerbiskoppen i Rom.
-finn ·av !Hamar. De tre prelater blev
•tvunget til at forlate landet.
Pave Martins advarselsskrivelse til
kong Erik er avfattet i milde og var·
Erkebiskoppen drog til Sverige,
sohune ordalag. Men det er vel ikke
Jon Raude döde i Skara allerede samvisst at det:er rigtig, som P. A. Mundh
1me vinter ved juletid,
og historikerne fra hans tid her ,vil se
Biskop Torfinn hadde maa:ttet for
utelukkende forsigtighet fra pavens
fate .Narge sjöveien. Bet var en
side og hans tvi>vl om at Kirken skal
farefuld .og ulykkelig :reise. Efter at
ernaa at brevde-sin ret. Brevet.er ret
ha utstaat meget av storm og foulde led
tet til den unge konge selv som i mel
ibiskoppen oghans fö!'ge skibbrudd, vel
lemtiden var blit gift og vaaren 1283
etsteds paa Neclerlandenes kyst. fa!falcl

all.erede var far og enkemand, vel 1 5
aar g�mmel (stakkars g,ut ! ) . At pave
brevet hegger hele skylden for over
grepene paa formynderregj eringen og
er holdrt i en venlig formanende tone
overfor kongen, er forsaavidt ikke
rnerkeli'g , Kong Erik Magnusson har
ganske i,ifortjent faaet tilnavnet »Pre
steihad:er». Baade han og hans bror og
eftermand, kong Haakon V, var sna.:.
re,st devote og klerikale 1mend. Kong

git til biskop Andres og han drog hjem
til Norge. Striden mellem Kirke og
kongemagt blev bilagt for den gang'.
Biskop Torfinn hadde imidlertrd
forlatt Rom allerede vaaren 1284. Han
vendte tillbake til Doest og var kanske
a1'1erede ved ankomsten dit syk. lalfald
gjör han 22. august 1 284 sit testamen
te. Det er 'smaasummer som den land
flygtige mand kan dele ut. Under sit
syv maanecler lange sykeleie blev han

Sankt. Torfinns Kapel. Hamar.

Haakons politik - aclelens uncle1tryk
kelse og införelsel) av et enewelde som
blev �kj.ebnesvangert for Norges selv
st�ncligpet, da kongen bl.ev utl.ending
- er bestemt av forbitrelsen over for mynden:egjeringen� voldsf.erd mens
ha11 og broren var bam. Baron-regi
mentet, som först hadde vendt sig mot
Ki.rkens privilegier, lot det n�mlig
sv.ert gaa ut over hvad almuen endda
hadde igjen av . friheter og rettigheter
efter en .eldre samft111clsorclning.
Pavebrevets ekspedition blev forsin
ket derved, at Martin IV döde vaaren
1285. Hans eftermand, pave Hono'"
ruis IV utfa:rdiget <lerefter skrivelsen,
antagelig i april 1285 ; brevet blev av-

pleiet med den störste kj.erlighet av·
munkene, og omgit av dem og av de
korsbrödre og kapellaner som hadde
fulgt ham i landflygtigheten, döde han
8 januar 1 285. Den norske prest fik
sit hvilested mer höialteret, og saavidt
man vet tamkte ingen mere paa den
Torfinn av Hamar, andel end som den
hellige Kirke altid husker sine döde i sj;elemessen og ved deres forbön som
hadde kjendt ham.
Men seksti aar efter vilde en a:bbed i
Doest la Torfinns grav i klosterkirkens
kor jevne med jorden. Da graven blev
aapnet strömmet der ut en vellugt som
fyldte hele kirken. En gammel munk
i klosteret, Walterus de Muta, som
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paa Kirken - det ligger selvfölgelig
k unde huske den norske biskop, digtet
ikke i saken ·men i den menneskelige
et langt, latinsk digt til hans ;ere ; det
natur. Det er forsaavidt l;ererikt at
blev optegnet paa en tavle og h.engt
gjenneml;ese prestehistorierne fra luop ved graven - er siden blit indtat i
thersk tid i danske og norske folkeforskjellige flamske verke om hdgeminne-samlinger ( de svenske kjender
nens levned - og nu ,skal <ler vrere
jeg mindre til) . Historierne dreier sig
sket fler jrertegn ved biskop Torfinns
först og sidst om presternes pengegrav.
griskhet, desuten om deres drikfaldigNogen vidnesbyrd 0111 at folk hjemhet, om de latterlige eller tragi:ske utme i Norge har faaet kjendskap til
slag ,som presternes avhrengighet av
Hamarbiskoppens helgenry har vi ikke.
verdslig övrighet eller herrem;end kunRimeligst er det vel allikevel at man
h:ar , hi?,rt .om det, ialfald i hans gamle de faa - og endelig, is;er de danske
samlinger, er der saa historier, om deti
·qiskopsstad. . I, visse kredse i Neder! utfattige prests efterapning av .h�rre�
la:ridene var Sankt Tmfinn i Doest velm;endens ulater : som jager, kartery+
¼:-jendt "og i 1645 iblev der ledt efter
s�iller og � r uentimmerjager1 melrent '
hp.tlS g�av � ldostereHaa da i ruiner.
Ved den.:�eilighet fandt man liket av . , , , bondern�s,kv111der. Enhver som kJ�n�
biskop;,fecfe(äv Roskilde, den . t'n�r�e\1.' c· ��" der disse aa�·l�.u ndreders kuJtqrhistorie
lrge:;�ih;ge;l�irkefyrste fra Valden'iars- ;,, ,}r/ t,a andr e. kildf� vet atz;dette folkesa1
vid��t"i:�49<f:l228) men ikke · av Sa.n!kt Jtge,_rn�s . q1lled·,-( b� pr.est�standen er
1111,!d�st talt ens1d1g og 1kke meget kor+
1'o;dinn'.'. ·<<:: : .
'
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· · Efter :?fla�on V Magn�s.sons död. ,i :: rö'v�f sine retri;essi�e ind��gte �1 avpery
,
�319 axyyt ha11s datt\�son Magnu s, . , helhge Stols e1endomme 1 Italien, ,fort
sön;'av ·dim ' myrdede'- Fålkunge-hertug );;.. sökte at böte Båa ved forskjelligJ
Ei���' '. Nör_g� : . Qm}.re°:t , samtidi� blev ' ''.: ttpeldige utveie _:__ s�m' pa(liums-ar+
de1,1 tre��ng:e g.�t tat t1l konge L Sve- ' , t1:ft, annater o. s. v., ib!e_v JO o�'rf�
,
,
nge efter s1h , farBfor, den fordrevn��; · 1 Europa , for den 'Vepdshge magt e11
kong Birger. Detnied var for Norge .' . · • kjrerkomnien anledning til at iblande sig
indledet en petiode· som nresten uav� . .' op i bes;ettelsen av kirikelige ernlreder'.
brudt varet til 1814, <la landet var forDe danske herskeres allerede fra dronenet i personal-union först med Sverining Margarete av synes virkelig at ha
ge, sen med Danmark og Sverige, sidst
ment, de kunde före etslags dobbelt
med Danmark alene.
bokholderi med Vor Herre : samtidig
med at de hjemme i Danmark viste sig
Her er ikke leijlighet til at se indom
som kirkens gode barn og ialfald i Sveden urskog av aarsaker som betinger
rige ogsaa stöttet og reret enkelte relilandets nedgang i u nions-tiden. Her
giöse ,stiftelser, fik unionskongen ved
skal bare pekes paa etpar av aarsakertemmelig uskrupulöse midler höie kirne til de briste som det er let at se,
kelige emlbeder i Norge besat med sine
Kirken led under i tidsrummet fra
kandidater - helst danske eller andre
Svartedöden til ' Reformationen'. At
utl;endinger - som de mente sku lde
store kredser av folket da som nu og
vrere villige til at vareta deres interestil alle tider var anti-kristelig og antiser. Mange av disse konge-favoriter
kirkelig stemt, at de helst saa skavanviste sig imidlertid at v;ere fromme og
kerne ved de kristelige institutioner og
ved geistlige mrend og at deres fremfuldt vacrdige prrelater. ·Men isrer Erik
stilling av sine iagttagelser blev gouteav Pommern og Kristian I protegerete
ret og gjenfortalt ogsaa i kredse, hvor
endel skabbete faar, saa slemme som
Kirken i det hele har set.
man av forskjellige grunde ikke i öv-:. En fölge av dette var, at da Sverige
rigt Hbetinget sluttet sig til deres syn
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· folket i . det ihele · svenskvenlig · og
-danskfiendtlig. Gg under tron.stridig
heterne utover fra 1440-aaren tiI aai
huridredets Blut viser det sig at flere av
Hamer-ibiskopperne har staaet i for
bindelse med · Sverige.

bröt ut av Kalmar-unionen sökte ad
skillige av den norske Kirkes ,betyde
ligste norskfödte prester orientering
möt öst. Erkebiskoppen som formand
og biskoperne som selvskrevne med1emmer av riksraadet var jo stadig
optat . av landets ytre og indre politik.
Paa Östlandet var stemningen blandt

. (Forts.)

TILL 100-ÅRSMINNETAv DEN SALIGA SYSTER MARIA MAGDALENA AV MANDOMS
ANAMMELSEN, STIFTARINNAN AV DEN EVIGA
TILLBEDJANS ORDEN.
100 år ! Den 29 nov. 1924 visar oss
klosterförsamlingen av ?fp Eviga tiH
bedjans orden i Rom, vid: dess kärleks�
fulla moders, stiftarinnas, ledarinn11s
och mästarinnas bår.
Vilken: sorg den gången, vilken in
nerlig glädje och tacksamhet i dag !
Man kan lättare tänka och känna än
uttala det.
Ett av hennes yngsta barn skulle i
dag gärna vilj a berätta något om hen
ne för de kära läsarna av Credo i de
nordiska länderna. .
I den liUa staden Porto S. Stefano, i
hertigdömet Toscana stod hennes vag
ga.
De fromma föräldrarna, Lorenzo
odh - Teresa Sord'i ne, kallade d· etta sitt
barn, dd tredj e bland fem f�ickor, Ka
tharina.
En faders innerliga kärlek till al
tarets allra heligaste sakrament, som
föranledde utställandet av det alka
heligaste med särskild högtidlighet på
karnevalsdagen, en dag, då all världen
löper efter dåraktiga ting eller åtmin
stone farliga nöjen, aivlockade barnet,
för vilket denna dag var den största
glädjedag, följande ord : »Ack min fa
der, varför kan- det då icke alltid vara
karneval, ?» Alltså levande mera för
Gud än för människor, inträdde hon i
sitt 16 :de l evnadsår.
Lika skön till sin gestalt som tilldra-

1

gande, i hela sitt väsen; blev hon, trots
hennes försäkran, att •hon icke ägde
någon böjelse,för det ä!kten�kapliga li
vet, förlovad med en mycket aktnings
värd mari från Sorento. Redan förut
ha�e en:' ung 'man, då han märktei att
han icke kund� uppnå sitt mål att gifta
sig ined henne, av svairtsjuka sänt hen
ne en liten flaska tinktur, under� före
vändning att fläckarna i ansiktet, som
mirnskade - hennes skönhet, genom . att
använda denna tinktur skulle försvin
na. Den oförsiktiga flickan . fick snart
efter användandet av densamma en
sorts utslag på kindenia, som för läng
·re tid vanställde hennes utseende. Den'-
na Guds. nåd, som ville hava; heHnes
själ, for sig, upplyste Katharina om
världens och människornas obeständig
het och föranledde hennes första be
.slut att avst1å från dess lockel,ser, men
hennes fader visste ing,enting därom.
Efter hennes fästmans återkomst
från en affärsresa till Konstantinopel
skulle bröllopet firas. Före sin avre
sa hade han skänkti sin ;brud ett skrin
med smycken, vilket hon tyckte mycket
om. Kathairina började att pryda sig
och ville gärna bli sedd, Därför gick
hon en dag utan föräldrarnas vetskap
till kyrkan och satte sig vid vigvattens
karet för att bliva sedd och beundrad
av a1Ia för:bigående. Då hennes fadet
upptäckte hennes frånvaro, trodde hat,,

c!-tt hot,1 ycj.r i �y�cl):t ocr giclc dit .och
i �i n q estörtr:\ing ; qoc\{ bl � haµ jµ�t
genom d,enna lmnctlip g Öyertyg{!,d Ol:fl
f�tJ.� ��npe *taaj� vid yigvq.tteti.&¼:a
hennes sq.nna kall!!lrw oc:;h fogade sig i
ret: <\\1eQ. 1=n ttl!r�tt4yi�nin� åter fpri:le
(;µds yilj�. . l\ath.u;in.1 ))lev nu novi�
qaµ henne hem, där hon: emellertid
Efter en 8 111åµaqers prqvqingsti\i, -µn,
sn11r,J.st ri1öj li� µpp�öl<t� s�gelq 'ige�
de,i; vil\(en h�n måst<:! avlägga i:J,yil,
för att i fåfängt
· qehag be11ndrn · sjg
sj�lv.
oµiisskännHgq, bevis på sin Sc.J.P,n<J. kal
,
·
\efse O\:h varunder hon ta:pp�t tnQ�
'I detrt:a ögonblick väntade henne
stått sin fästmans påtryckningar, er
Guds barmhärtighet.
höll hon den helige Franciskus' klädnad
0 under, o nåd, i spegeln såg
och v,dde sig namnet Maria Magdale
hon i stället för sin egen gesibalt fräl
na av IVIa'lldomsanammelsen.
sarens gudomliga, törnekrönta kropp,
Ivern hos Jesu nya brud växte dag
helt och hållet betäckt av blod. Över
ligen och underkasta:nde sig inre och
valdigad av synen föll hon sanslös till
yttre sj älvförnekelse var hon en upp
golvet. Kommen till sans uppfrlldes
byggelse för ailla klostersystrarna.
hon av smärta och skam. Hon knä
:på, medförde åter karne;v�lsdagv.t;i
l;iöj �e pc� 'P,af Gud om, fo,rlå.Ms.e och
år 1 789 en ny· nåded<1g f?r henne.
gav sedan si11 �ader de olyclrnl�ri�ga11,de
Syster Maria
smyckena, sägan
Magdalena var
de : »Käre fader,
denna
morgon .
välsigna mig. Des
just
�yssdsatt
sa h;J, ingen .bety-. ·
ined, qtt s:o,p,a 11e;
d�se mera för
fe�t9riet, ?å �i\l:·
mig.,» Upplyst ge
fällig�vi1;, pri9,rin
n.om e�t så�ant
nan och -vkv. pri<;i
· nådebev;�s o.ch ledd
rinnan g\ngo föi-'..
in på rätta vägen
bi. pen ' �öi;-�.w
av en andlig råd.
fråg;,id;e, oxn h0j,i
givare · omt;iJa,de
icke va1: .�ungi:ig,
hon frimodigt för
odl;i cl,� l,l<;in beja
fadew si11 önskan
k;ade cl,e�ta, · ga,y
att avsäga sig
Ti�bedelse'k,lost11et i K.öven!iarmi.
hon ih,enne -ett
-v:ärlden. D,en gud
.· ,
s�ycke ,svart :1;>,�ö,i.
fruktige nmnnen ·
MagdaJena å,t d,et i all ödmj µld;i,et och
-prö;v,ad.e i:in@ n�g01:i, tid hennes s�å11,dfortsat_te städningen fu,llkom1.1g_t :f9.t:aktighet och, ö;ver�ygad d_ärom 111ot
sänkt i Guds närvaro.
satte hai:i, sig �cke l,i;ip_g.re hen,nes öns�a,n.
Så fördes. Ka,tha.riw av sina föräldrar
Då rycktes hon bort från qen ,��nn
-till klostret Iscl;ti<J- d;i. Castro. I)� pr�o�
liga vä:i;lden i0<7h såg i, aJ..'lclen, ,a,llt v�9
rinnan lät öppp,<J- ldosterporten något
Gud. ville. \'.e:rka, gen9,1;nJ1,e1;m,e : �e:rr�111litet föx att 'bättre se hem:i.e, tJ.ärmllde
fordrade, att hon skulle fara till Rom
9ch där- grunda, en ord;en, där Jet �llr�
sig Kathari.na, hen_1k, medan hon. ta.Jade
med :liöräldrarna, och sa.de : »Moder,
heliga:ste skulle tillbedJa:s dag odl:i na�t
för a:tt sona aH yanvöi:dnad• 111,Qt de�
kan. jag ej oförcjr öjligen få inträda och
samr,na oc;:h tilJ. 1,ynda,res, gudsföi:neklli
innesluta, mig med Eder på denna he
r es och otrog;nas omvändelse. Geno.w
liga plats ?» Då hon fick ett jakande
detta högtidliga, ständiga tinpedjande
svar, sprang. hon in genom klausurdör
ren och sade sedan genom gallret till
av det allra heligaste sa:kram.ent�t
sin fader : »Kära fader, nu är jag, där
skulle den understödja kyrkain. Rat1
Gu<;l vill, jag skall vara, jag ber Dig om
låter henne i anden bliva med;veten 0111
Din -yälsignelse och att Du gläder Dig
planen för detta verk in i minsta detalj,,
med, mig åt den, stora nåd, som Gud be
j a, låter henne till och med sk,åda de
visat mig.» Fadern, som blott hade äm
blivande nunnornas dräkt : den vita
nat göra ett besök i klostret och anställa
klädnaiden, det röda skapt1l.lret, b:rode�
en förnyad prövning av sitt barn, grät
1:at med en mon1,trans, sk;är�t ]>�. �r,tm-

ma siiti: fgrseft med fräisarerts iltlatF·
desredslfap och Milrias gehömborratfä
hjärta, deii vida, vita iriatitelri med det
flami:nande 1;öda hjärtat, sotn likaledes
bär eri mcmstfans, broderat i vitt, och
den svarta slöjan. Hon ser vägeri, som
hon måste gå för att förverkliga stif
tandet av detta kloster, och tillfäHighe
ter, som skola underlätta och hämma
hennes verk. Perigar såväl som en pas 
sande plats skulle icke komma att fat
fas. Men det . nya klostre·t upplöses
inom kort till följd av fransmänrrehs
qesättande a"." Rom ; den helige fadern
�öres bort och hon sj älv drives i lands
flykt. Syster Maria Magdalena får se
påven och på samfria gång sig själv
återvända till Rom, där hcin fortsätter
organisera
att
klostret trots allt
jämt . bestående
svårighder ; dess
utom får hon viss
het om att hon
skall bliva: den
första priorinnan
i det kloster, i vil
ket hon befinner
sig. Hon skådar
även långt . in i
franitideri och ser
den .nya orden ut
Interiör av
breda . sig ä�da .
upp i höga horden
och ävei1 i andlen himmelens nåde
sb-önirnar utgjuta sig över de städer,
där ett kloster uppi·ättats till evig till�
bedjan. Ännu varade extasen.
Priorinnan återvände med vice prio
rinnan. Förvånade sågo de syster Ma
ria Magdalena i samma ställning med
brödet och borsten i handen omgiven
av en strålglans. Den erfarna prio
rinnan förstod, att detta icke var någon
vanlig hänryckning ; hennes upprepade
skakningar blevo resultatlösa, först på
befal1 ning i kraft av den heliga lycLna
den kom syster M. åter till medvetan
de om sig själv. Ödmjuk berättade ·
hon för dem om sin syn, varpå hon
erhöll befallning att icke tala med nå
gon med undantag av biktfadern, för
vilken hon skulle ,berätta allt. Nu låta
vi även siffrorna tala i denna Guds un
derbara ledning. Detta hände syster

Märia Magdalena år r 789, , Försf är
1 808 se vi Henne i Roin · tillsainmåris
med siha , ledsagarinrior bötja det in•
rietiigt efterlängtade gruntlläggrtirigs
arbetet. När påven av franstbänneh
fördes från Rom, följde dckså kldst
rets uppiösnihg. Från sin landsförvis
ning .återvände hon ti,U Rbm i8q, led
sagad från Florens av några aspiranter
till klostret. Hennes under gudomlig
ledning nedlskrivna regler och bestäm
melser, grundade på den helige Ai.tgu
stinus' IO<) brev och framför allt hän
syftande på kärleken o�h det tul1kom
ligt gemensamma livet, erhöllo å1·
181 7 den apostoliska bekräftelsen ge
nom Pius VII. Vid samma tid erhöll
Mgr. Menocchio av den helige fadern
uppdraget att i
kläda de nya bru
darna deras dräk
ter. Det allr� he
lig:aste sakramen
t.et är nU varje
cl.ag 1Hstä1It titll of
fentlig tillbedjan,
om natten är det
inneslutet i taber
naklet. Men syst
fortsatte
rarna
tillbe<ljandet dag
och natt utan av
klostret.
brott. De avlö
sas därvid varje
timme, såvida icke hela systraskaran
vid bestämda . timmar befinner sig i
kdret för att förrätta de genom regeln
föreskrivna övningarna. Men så snart
pen gemensamma akten är fullbordad,
återtager omedelbart en, klostersyster
sin plats för s,tilla ti!Lbedjan.
Systrnrnas dag är 'indelad i tillbed
j an, börier, sången vid dteh heliga tide
bönen, betraktelse i cellen och ha,ndar bete. Det nästan ständiga tigandet av
brytes blott 2 gånger om dagen för en
kort stunds gemensam vederkvickelse.
Några särskilt stränga reg-ler finnas
. icke. Den största försakelsen är det
ständiga förnekandet av den egna vil
jan. Deras fastor äro milda, kosten är
god, ,:Ömnen tillräcklig. De bedja myc
ket och till allt detta kommer stor gläd
j e och ömsesidig hjärtlig kärlek. Livet
är fullkomligt gemensamt, ingen äger
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någon som helst egendom. · Priorinnan
förfogar över afä. Hela församlingen
liknar en stor syskonfamilj, där mecl.c.
lemmarna äro förenade genom kärle
kens ljuva band. Alla äro ett i kär
leken ti11 Gud. Så ledde syster M. sin
skara i IO år, tills hon vid sin död år
1824 fick fulkomligt skåda sin Gud,
som under hela livet utgjort målet för
hennes längtan. Hennes innerligaste
önskan, att hennes orden skulle ut'bre
das i alla världsdelar, fick hon ej se
förverkligad, medan hon levde.
Från Rom grundades längre fram :
1839 klostret i Turin,
1859 klostret i Monza,
1870 klostret i Innsbruck i Tyrolen.
I Turin grundades 1879 klostret i
Vicevano i närheten av Milarro. . Vi
dare :
, 880 klostret i Milano (grundat genom klostret i Monza) ,
1881 'klostret 'i Wigh i Spanien
{grundat genom klostret i Rom) ; 3
SP,1Yfj?,r�/mr gjord� sitt noviciat i,..Rom
,-0ch · återvände · därefter till sitt hem
land. Där väntade dem redan ett 20tal unga flickor, som hade sammanslu
tit sig och blott längtade att få leva
tillsammans och inrätta sitt liv efter
den Eviga ti11bedjans ordens regler.
1883 uppstod klostret i Albaro i när
heren av Genua. År 1914, etthundra
år efter ordens förs.ta grundläggning,
kunde den sedan länge förberedda
stiftel en i Köpenhamn börja sin Evi ga
titllbedjan för den av biskop Johan
nes von Euch efterlängtade omvändel
sen av Norden. Ännu väntar detta
kloster på tillväxt, enär till f öljd av
det ringa systerantalet timmarna för
tillbedjan blott kunna fortgå oavbrutet
under dagens lopp, medan de under
0

natten måste inskränkas til en.eller två,
högst tre timmar. . (För dem, som äro
inrt:resserade är adressen till detta klos
ter : Ärevördiga Fru Priorinna Syster
Maria Birgitta av det hl. korset, Kö
penhamn, Jagtvej 183.) År 1924 har
medfört ännu ett grundläggande av ett
sådant kloster i Castellamare i närhe
ten av Neapel.
S å skåda i dag 1 2 kloster i Europa,
liksom 4 på andra sidan havet (i Ohile
och Mexiko), vilka anse klostret i Rom
som sitt moderhus, tacksamt tinbaka
på Guds nådiga försyn. De önska av
hjärtat, att det måtte behaga den gode
, Guden att alltjämt utbreda sin och vår
heliga orden 611 det heliga sa!kramen
tefs ära. Måtte Ha•n snart låta kyrkan
officie:lt erkänna vår ärevördiga mo. 
der stiftarinmm såsom helgon odh giva
oss nåden att leva i enlighet med or
dens anda och bevara oss för likgiltig
het, för · att icke vår ovärdighet skall
omintetgöra de gudomliga avsikterna
med orden och åstadkomma hinder för
dess ti11växrt:.
Må vi i stället alltmer tilltaga i kun
skapen om Gud och om hemligheten av
hans kärlek, och må Hans heliga äng
lar alltjämt tillföra oss nya själar fulla
av helig iver i ödmjuk och ren kärlek.
Av särskilt intresse för våra svenska
läsare är den omständigheten, att de
kära systrarna även i sina dagliga bö
ner innesluta Sverige, varför det bör
vara en g1ädje för oss att få kunskap
o'.n ordens mål och dess dagliga gär
nmg.
Vår innerliga önskan är, att de ej
må förtröttas utan hålla ut och även
i fortsättningen hj älpa oss med sina
böner.

DÖDSRUNOR. •
DOM JEAN-BABTISTE DE
COETLOSQUET.
Hastigt och oväntat har döden bort
ryckt högvördige fader Jean du Coet
losquet, prior i abbotstiftet St. Maurice i Clervaux.
Credo har nyligen haft en artikel
införd om »Böneföreningen för de
nordiska folkens återvändande till den
katol,ska tron», om dess stiftelse och
upphovsman, högv. fader Jean du
Coetlosquet. Credos läsare ha:va där
för redan gjort bekantskap med denne
blygsamme munk och hans uppbygg
liga liv, varför vi här vilja fatta oss
kort, ehuru det ·hade. varit på sin plats
att ära hans minne med en längre ar
tikel.
Han dog den 14 ja:nuari kl. 8 på
aftonen. Omkring en veckas tid hade .
han haft en lindri'g influensa. Det
syntes icke vara någon fara för han
den, och han skuJ:e nog utan svårig
het övervinna sjukdomen, menade
man. I stället dog han onsdagen den
14 ja11uari . i sin ab'bots armar, mitt
ibland de från rekreationen til1skyn
dande munkarna.
Kort förut _hade han sagt, »Jag är
mycket trött och kunde sova både län-
ge odh väl». Och han begynte på den
långa · dödens slummer.
Han föddes den 23 november 1860
på sin faders, greve Jean-tSabtiste
Mau rice du Coet1osquet, slott Mercy
le-Bas vid Metz. Efter att harva av
slutat sina humanistiska studier vid
Jesuitkollegiet Saint..iClement i Metz,
studerade han juridik vid universite
tet i Nancy. Sedan han tagit sin li
centiatexamen anslöt han sig till bene
diktinerna i Solesmes, i det han hör
sammade Guds kallelse till ett högre
liv. Resten av hans livsverk torde
vara Credos läsaire bekant, såväl re
staurationen av det ärevördiga klost
ret St. Ma:ur-stir-Loire (Glanfeuit)
som bildandet av böneföreningen i det
nyupprättade abbotstiftet St. Maurice
de Clervaux_i de luxemburgska Arden-

nerna av påven Pius X år 1910 samt
alla däremellan timade tilldragelser.
Pere Jean, som man kallade honom,
hade nästan allt sedan dagarna i St.
Maur-sur-Loire varit gästpater. Detta
kall uppfyllde han med utomordent
ligt stor kärlek och plikttrogenhet, och
ehuru harn 191 l aw Dom Renaudin,
a:bboten av Oervaux, blev utnämnd till
subprior och 1923 pa sin namnspa
trons fest den 24 juni av Dom Joseph
Odon Alardo, Dom Renaudins efter
trädare som a:bbot, utnämndes till klau
stral prior, så fortsatte han i aUo till
sin död nJed att utöva sin funktion som
gästpater. Som sådan var !han full
av godhet och överseende gentemot
alla de_ otaliga vänner och främmande,
som kornmo tiU det fridfulla klostret
för att söka tröst, ljus och styrka. Oak.)
tat hans älskvärda och nobla sätt att
vara ständigt röjde ha:ns aristokratiska
härkomst och fulländade uppfostran,,
så sökte han att vara allt för alla, och
han bar alltid omsorg för att intet
skulle fattas gästerna, och att de skulle
känna sig hemmastadda. Och därav
kom det sig, att pere Jean snart nog
blev en vida bekant personlighet.
Som subprior o.ch senare som prior
förblev han städse gentemot sin a1bbot
den finkänslige, blygsamme sonen,
gentemot sina medbröder den gode,
aLltid tjänstvilliige brodern, gentemot
sina underordnade den kärleksfulle och
överseende förmannen. Flera g,ånger
hade han av ödmjukhet bett sin abbot
om att frikalla honom från värvet som
pnor.
Såsom ett barn, hade han glatt siig
åt att få fira den högtidliga konven
tualmässan på St. Maurus' fest. Alla
större fester äro förbehållna abboten
men då St. Maurus var St. Benedikts
älsklingslär'junge och denne store ab
bots prior på Monte..,Cassino, innan
han av St. Benedikt sändes til� Gal
lien år 543 för att där grunda det första
benediktinerklostret, så anses han för
att vara priorernas Gkyd<lshelgon, och
det är en tradil'ion att på ham, fest
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klostrets prior celebrerar. Pere Jean
älskade också att kalla sig >>en munk
av St. Maur» till minne av det heliga
kloster, va,rif'rån han kom. St. Mau
rus var hans skyddshelgon. Vad var
därför naturligare än att han gick bort
till en bättre värld för att där fira den�
na fest ? Man säger, att helgonen för
stå att välja sin död!sdag. Pere Jean har
härutinnan såväl, som i sina dygder och
i t5in död efterliknat helgonen, ty 3-4
timmar efter det att mutlikama från St.
Maur de Glanfeuil hade sjungit första
vespern till St. Maurus fest (d. 1 5
januari) aftonen före densamma,
överskred han evighetens tröskel. Stil
la, som han levat, lämnade han oss.
Oväntat snart gick han bort, allt för
snart för sina lekamlig, a såväl som and
liga fränder, alltför snart för sina tal
rika vänner och bekanta, men icke för
snart för honom själv, som i helig
längtan efter det eviga goda, dagligen
förberedde sig på döden. Men, när vi
vandra i det tysta klostret, vän<ta vi
varje ögonblick att möta hans höga,
sfllsamma gestalt, och när klockan
kallar till refektorium, så väl111:a vi att
finna honom 6tående på sin plats för
att med sitt »Benedicite» intonera
bordsbönen. I stället varsebliva vi på
hans tomma plats ett svart krucifi:x:.
Gående tiH våra platser bedja vi ett
»De profundis» . för hans hädangång
na själ. Och när vi inträda i koret
i två långa rader, så står priorns kor
stol tom, och den hand som gav tecken
med den li!Ia träklubban att officiet
kunde börja, den är nu kall och stel.
T ean-Babtiste Maurice Stanislas
Nivard du Coetlosquet, vars två
äldre bröder bägge hade sagt far
väl tiH världen för att viga sig
åt Gud, Gharles, som numera le
der jesuiternas missjon på Mada
ga 0 kar, och Edouard, tidi gare ab
bot av St. Maur, som av hälsoskäl up
pehåller si� i Rom1 ) • tyckre mycket om
att förtäl ja om St. Bernhard av Clair�
vaux och hans lille bror Nivard, vars
exempel han följde och var·s namn han
1
) Det var han som kommit på iden
med den vatikanska missionsutställnin
gen, den första i sitt slag.

antog vid sin profession. St. Bern
hard !hade bes1utait att säga världen
farväl och leva för Gud allena. Med
den eld och hänförelse, som · var hans
stora ande egen, hade St. Bernhard
övertalat över 3ö unga aidelsmän att
följa sitt exempel. Bland dem voro
fyra av hans bröder, endast lille Ni
vard, de11 yngste av dem, stannade
kvar hos sin gamle fader. Då St.
Bernhard med sina bröder och de 30
unga männen lämnade sin fäderne�
borg Fontaines i Burgund, så fingo de
ögonen på Nivard, som lekte med si
na kamrater på gräsplanen framför
slottet. Den äldste av bröderna, Gny,
ropade då til� Nivard, under det han
omfamnade honom till avsked : »Far
väl Nivard, alla våra tillhörighete1·
kvarlämna vi åt dig.» » Men», svara
de lille Nivard med en gammal ma,ns
visdom, »I haven ändock valt den
bättre dielen. I · tagen himmelen och
kvarlämna åt mig jorden.» Några år
senare följde !han deras exempel och
inträdde i Citeaiux. Han äras såsom
salig.
Pere Jean var den yngste manlige
medlemmen aJV familjen du Coetlos
quet, vars manliga ättlingar skola ut
slockna med hans två vithåriga bröder;
men skönare kan en ätt icke dö än ge
nom at,t viga sig åt Gud. En sådan
s l äkt står inskriven i Livets Bok.
IOostret St. Mamice de Clervaux har
helt och hållet denna familjs stora giv
mildhet och intresse att tacka för sin
ti'lvaro, vars dygder dessutom åstad
kommit · andra stora ting. Förutom
understöd till mis 0 ionerna i Skandina
vien och på Madagaskar må också det
välkända, av jesuiterna ledda, bibel
institutet i Rom nämnas.
Dom Jean du Coetlosquet skulle få
en bef;ravning, 8åda'11 som sällan kom
mer en van1if; munk till del. Vid sorg
gudstjänsten den 1 7 januari visade det
sig- huru hö!it denne försyn:te och på
dyg-der så r;ke munk var älskad och
ärad, O('h vilket högt anseende hans fa
milj och hans kloster åtnjuter hos hög
och låcr. Den rvmliga klosterkyrkan
va,r fylld till sista plats. Det var mån
ga, ,om måste stå. Man säg-er, att kyr
kan var överfylld som aldrig förr.
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bom Gaugin, abboten av St. Martin
de Liguge förrä:ttade, iförd pontifikaL
ornat, vä1s'ignelsen av den döde. Mgr.
'.Nommesch, biskop · av Luxemburg,,
hade själv kommit tillstädes för att
läsa pontifikalsjälamässan, och Dom
Joseph Odon Alardo förrättade den
&t:rax efter mässan och absolutionen
följande begravningen på den fridful
la klosterkyrkogården.
Bland dem, som infunnit sig till be
gravningen, märktes särskih storher
tiginnans ge11IB:l, prins Felix jämte
hans moder, hertiginnan av Bourbon
Parma, M :lle Marie du Coetlosquet,
den a'Vlidnes yngsta syster, den luxem
burgska regeringens representant, fi
nansminister Neyens, prinsgemålens
adjutant, kapten Speller, en stor
mängd av den franska adeln, synner
ligen många representanter för seku
lar- och ordensprästerskapet, också
representanter för flera kvinnliga: kon
gregationer, skolor etc.
Abboten känner sig såsom faderlös
efter att hava mistat denne sin trogne
vän och, som han själv sade, sin om
sorgsfulle, trofaste rådgivare och fa
der. Och klostret har mis,tat en av
sina bästa munkar. På honom må vi
tillämpa följa,nde antifon, tagen från
officiet trll den helige Maurus : »Elec
tus e�,t a Domino, ut esset monachorum
exemplar, et pra:cipuus sancta: Regu
la: minister.»
*
Säkert vilja alla Bönieföreningens
medlemmar och varje nordisk katolik
förena sig med oss i förbön för hans
själ.
R. I. P.
B. S.

FRODE C. W. RAMBUSCH.
Våra trosbröder och fränder i Nord
amerika, de skandinaviska katoliker
na, hava gjort en hart när oersättlig
förlust, i det ordföranden i den skan
dinaviska katolska förening-en i New
york, St; Ansgars Scandinavian Ca
tholic League of New York, Mr.
Frode C. W. Rambusch avlidit
den 19 o ktober i fjol. Han var

denna .förenings skapare och drivande
kraft, outtrottlig i sin nitälskan fö1'
detta sitt skötebairns basta. Hans sköna
liv15föring och uppbyggliga exempel
var städse en källa tifl kraft och upp�
muntran för medlemmarna. Dessa
omdömen om den skandinaviske ka
tolske märkesmannen har föreningens
andlige ledare, Mgr. J. F. StiiJ!emans,
givit uttryck åt i sin nekrolog över den
avlidne i dess medlemsblad. Ur sam
ma blad hava vi hämtat följande bio
grafiska d ata :
Frode C. \V.' Rambusch var född i
Danmark den 23 mars 1859. Hans
konstnärliga antag gjorde sig tidigt
gällande. Sedan han genomgått Kungl.
konstakademien i KöpenUmnn, tillbrin
gade han sina studi·eår i . Frankrike,
Tyskland, Österrike och Schweiz. Till
Förenta Staterna kom han 1888, och
där skulle han finna ett rikt fält för
sitt liYsverk, den dekorativa 'kyrkliga
konsten. Bland hans mera betydande
arbeten i denna genre voro bl. a. deko
reringen av katedralerna i Ba1timore;
Erie, Scranton och Buffalo samt St. ·
Agnes' Chrurch i Cleveland,, Ohio. Den
sistnämnda anses vara en av Amerikas
vackraste kyrkinteriöPer. På grund av
sina konstnärliga förtjäm;ter såv .äl som
för sitt nitiska arbete för stårb:ndet
av relationerna mellan sitt nya och gam-'
la hemland b1ev han år 1910 av konung
Fredrik VIII utnämnd till riddare av
Dannebrogen. Han var på sin tid
ordförande (president) i »t'he Ameri can Scandinavian Society».
lVIr.
Rambusch konverterade vid. tretti'O två
års ålder och var en tid även 6ekrete
rare i de katolska konvertiternas för
ening.
R. I. P.

*

St. Ansgar's Scandinavian Catho
lic League of New York, som redan
förut omtala·ts i Credo, haJr till siµ hu
vudqkliga uppgift att sprida katolsk
lfrteratur på de skandinaviska språken
bland landsmännen i förskingringen
1Samt att varn ett morali•skt stöd föt de
skandinaviska katolike1·na därute och
en sammanhållande lank dem emellan.
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Föreningen har sitt namn av den helige
Ansgar. En mycket . vacker bild av
honom i biskoplig skrud, bärande en
kyrka i sina händer, pryder vignetten
till medlemsbladet. Att Kristi sanna

kyrka, som det11 helig,e Ansgar förde
till Nordens länder, åter där skall
blomstra i sin fulla glans efter seklers
vintriga dvala, är det ständiga föremå
let för medlemmarnas ivriga böner. . .
F r e d r i k H ö i j e r.

DISKUSSIONEN FÖR DAGEN.
» Vardagsler·istendom.»
Medveten om det intresse min hust
ru hyser för den utmärkta tidningen
»Husmoqern» köpte jag vid mitt sena
ste stadsbesök som vanligt ett lösnum
mer av tidningen i fråga (N :r 5 ) . Då
j ag även själv med stort nöje brukar
ta del av de många spörsmål - ctktu
ella även i ett bondehem - som i
>>Husmode.rn» pläga vara föremål för
en ofta både praktisk och talangfull
behandling, slog jag vid hemkomsten
upp numret, varvid min blick omedel
bart kom att falla på d :r Lydia Wa:111<
ströms artikel »Vardagskristendom».
Nåväl, vardagskristendom är något,
som vi behöva praktisera litet var, så
att om förekomsten i »Husmodern» av
en artikel i detta ämne vore väl intet
ont att . säga. Jag skul1e väl också
knappast ha ägnat detta sakförhållan
de någon större uppmärksamhet, om
icke författarnamnet ingivit mig vissa
aningar. .Och mycket riktigt - mina
aningar bekräftades omedelbart. D :r
\Va:hlström kunde - som vanligt höll
jag på att säga - icke skriva över ett
sådanr ämne som ·vardagsleristendom.,
utan att opuset nästan från början for
made sig till ett angrepp mot katolsk
kristendom. Och dock är det väl för
låtligt, om man tycker, att ett dylikt
ämne bort kunna inspirera till reflek�
tioner av helt annat slag ! Men d :r
W. tycks nu en gång ,ha helt och hållet
paralyserats av den fruktansvärda fö
reteelse, ,.om fått den populära benäm
ningen Den Katolska Faran, och det
förefaller, som om hon gjort till sin
livsuppgift att med alla upptänkliga

medel och vid alfa upptänkliga tillfäl
len bjuda denna fara spetsen. ·
· Med häpng.d måste man fråga sig,
hur en kunnig och intelligent person
kan komrria till en sådan uppfattning
som den, att »den enkla pliktuppfyl
lelsen i det egna kallet» skulle vara
något säreget just för luthersk kristen
dom. :Man måste ha . fått en bra ytlig
kännedom om katolsk livsåskådning
för att kunna våga en sådan slutsats.
Vari består väl t. ex. till och med det
av okunnigheten så förkättrade klos
terfolkets livsgärning till största delen
om icke just även i detta glada tjänan
de i det Lilla ? Det måste förutsättas,
att åtniinstone varje bildad person väl
vet, det även en munks eller nunnas
liv ingalunda formar sig enbart som
knäböjande koi1templation framför
krucifixet utan just· i ett ivrigt, upp
offrande arbetets gudstjänst inför
levande Gud, det må nu vara till ve
tenskapens e1ler en lidande mänsklig
hets tj änst, vid skrivpulpeten, sjuksän
gen eller skurbaljan - allt offras väl
här om någonstädes, kunskap, krafter,
arbete, till Guds ära:. Och som katolsk
lekman har jag sj älv aHtid hört, att jag
just i min enkla, dagliga gärning har
fått mig anrv�sat ett sätt att tjäna min
Gud, att stödja min nästa, att förkovra
min själ. Har det kommit därhän, att
denna dagliga gärning blivit ett sj älv
ändamål eller ett medel uteslutande för
vinnand e av materiella mål, då har min
dagliga, enkla pliktuppfyHeLse förlorat
karaktären av gud.stjänst ; så har. jag
fått lära, . helt »vardagligt och borger
ligt» för att använda d :r. W :s orcl.
1
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Allts.å ; så länge pigan är medveten om,
att sopningen utgör en det'alj i den
livsuppgift, hon mottagit av Gud, vågar jag påstå, att hon praktiserar en
vardagskristendom, som likaväl kan
. h ära etiketten katolsk som luthersk oin nu en så enkel kristen plikt skall
behöva någon konfessionell etikett.
Men i vad det gäller söka behålla detta
medvetande vaket, tillstår jag, att ka
toliken - som d :r W. säger - »lever
i ett hinsides» i nyss här ovan antydda
men;ng. Och det är gott så länge det
är så. .Men jag fruktar, att det kunde
vara. behövligt i ännu högre grad. Vi
människor - jag undantager ej kato
liker - ha tyvärr så lätt att glömma,
det livet . på denna sidan icke är målet
utan meci'let, vägen, och vi kunna nog
mer än vi göra behöva rilkta blicken
mot detta väntande hinsides. EmeLler
tid misstar jag mig nog ej alltför myc
ket, om jag påstår, att katoliker . i all
mänhet praktisera kristendom �med
minst lika stort allvar som lutheraner,
o<,:h dock synes <l' :r 'vV. anse oss så
främmande för praktisk kristendom.
Men vidarei Vad den ärade författarinnan nämner synibol för något and
ligt, . inn�hålles månne icke mycket
m era härav, än författarinnan möjli
gen inbillar sig, i det som hon uppfat
tar som »andekroppsliga skyddsme
del» ? Det förefaller, som författarin
nan ej hade tillräcklig blick för vad
jag skulle vilja kalla relativa propor
tioner. Detta korstecken, som hon sy
nes stöta sig på, jag är rädd att vi ka
i:oliker använda oss alldeles för litet
därav. Jag är viss om att vi, därest
vi ännu oftare med allvarlig eftertanke
begagnade oss av Korsets heliga tec
ken, skuI1e ha bra mycket lättare att
undgå falla offer för faror oclh förvil
lelser, än eljest är fallet. Måtte vi ej
lägga bort detta vackra bruk, lika gam
malt, kan trum gott säga, som kristen
domen själv.
Rent löjlig är vidare förklaringen
till katolikens påstådda permanenta
ovisshet om frälsning- en. Detta_ beklag
liga missförhållande förkfaras nämli
gen rnmmanhänga med att »katoliken
alltid måste sväva i ett slags osäkerhet,
om han icke försummat att lyssna till

kallelsen :till -klosterlivet». Om man nu
tror, att det på viss�i områden existerar
· någon slags väsensolikthet mellan ka
tolskt och lutherskt tänkande, vilket
kanske i .viss mån kan medgivas vara
fallet, så mlå man likväl ta sig till vara
för att allt för mycket överdriva denna
omständighet och låta antagandet bli
gällande generellt. Ty katoiiken är väl
även han en vanlig människa med för
måga att tänka naturligt och sunt, och
jag kan på goda grunder alldeles be
stäm:t förneka, att vi katoliker skulle
hänge oss åt någon slags ofruktbar och
skadlig ängslan över att till äventyrs
ha försummat lyssna tiU kallelsen till
klosterligt liv. - När en ung katolik
·bestämmer sig för levnadskall, sker det
för visso lika lugnt, enkelt och natur.. ligt, som när en luthersk ungdom tager
detta steg. De flesta känna sig säker
ligen icke kallade . tiUl klosterliv utan
dragas liksom andra till olika praktiska
yrken och stånd. Denna kallelse är
förvisso förbehållen endast ett fåtal
utvalda naturer ; och någon orolig och
ängslig ständig väntan bland katoliker
i allmänhet, att klosterkallelsen en
gång skuHe göra sig förnimbar, . exi
sterar nog ej annat än i den ärade för
fattarinnans fantasi. Men vi skänka
gärna och villigt vårt förstående er
kännande åt dem, som känt denna kal
lelse och följt den, ·ett erkännande
som givetvis kan vara större i den mån
denna lydnad för kallelsen även inne
bär offer. Ty vi veta mycket väl, att
offer ibland kunna medföra sveda, och
detta förringar sannerligen icke off
rets värde. Ligger det tvärtemot icke
i offrets natur, att det skall ha just
något av detta i sig för att ha karak
tären av offer? Men denna tillvitefäe,
att den, som hörsammar kallelsen till
orderrslivet nästan undantagslöst skulle
»tillfoga sina närmaste bitter sorg,
bitter förtvivlan», kan man med skäl
taga lugnt. Prövningen angående den
na kallelses äkrhet är nog så pass
sträng och förbereddsetiden för den
sammas antagande tillräckligt lårng,
för att både den kallade och dennas
närmaste böra haft tillräckligt tillfälle
att överväga saken och sätta sig in i,
vad den innebär. Tvärtom är det nog

.ganska sällsynt, att icke novisens när J j
maste med lugnt j ämnmod respektera
det inre behov, som kan ha motiverat
steget.
Det är .påfallande, hur starkt det ten 
dentiösa framträder i denna uppsats
liksom i det mesta av denna pennas
alster i dagspressen. - Offertanken,
som författarinnan i ena ögonblicket
kallar »katolicismens vackraste ide»,
är i nästa ögonblick »dess ständigt
hotanåe spöke», en sanning som enligt
d :r W. på ett särskilt gripande sätt
».påvisats» av en pseudonym Germani
cus i en nyligen utkommen skrift. Ja,
man påvisar nu � och har även for
dom gjort det - så mången >>sanning»
om katolicismen, som av oss 'katoliker
ej kan nämnas vid annat namn än
grövsta osanning. Men en beklaglig
sanning, som bättre torde behöva på
visas är att katolicismen sytl'barligen
är det spöke, som alldeles tycks- ha för
lamat förmågan hos mången ( annor
ledes troende) att tänka och döma
objektivt. Annars skulle man· väl icke
kunna så totalt förbise, att mer eller
mindre »odödliga» ord och yttra;11den
av lutherska kristna - såsom detta,
att »det är trädet, som gör frukten och
inte frukten, som gör trädet» o. a. mångfaldiga g,ånger . förut och på
mångfaldiga sätt uttalats av katoiska
tänkare, århundraden innan de komma
i en lutherans mun. Läs exempelvis
Thomas a K:empis och många, många
andra. Men kanske bleve dessa utta1anden »odödliga ord» först när de ut
talats av lutheraner ? Jag hade annars
föreställt mig, att dessa tankars värde
låg j ust i det faktum, att de voro ut
tryck för icke specietlt luthersk utan
kristen uppfattning.
Skulle man fråga mig om totalin -

trycket av d :r Lydia Wahlstiöms
»Vardagskristendori1,>, �ille jag svåra :
På och mellan varje rad i d�tfa akt
stycke kan j ag se författarinnan i
egenskap av lutheran slå sig 'f�r sitt
bröst, när hon erinrar sig den ännu i
»medeltidens natt» kvarblivne katoli
ken. Allt son\ är rätt och riktigt läg
ger hon fariseiskt beslag på för lutherdomens räkning. .
..
Jag gläder mig emellertid åt det fa
sta medvetandet, att var katol ka tro
beror av helt andra betingelser än mer
eller mindre hemmagjorda små funde
ringar av beskäftiga »upplysare» fram
lagda till deras eget och en del ivri,ga
lyssnares nöje, dessa funderingar må
nu aldrig sä vackert passa ihop med
deras egna förutfattade och från barn
domen inpräntade åsikter.
Jag skulle vilja sluta miitt inlägg
med en fråga : Har j ag mycket orä.tt,
när ,jag undrar, 0111 icke vi alla, som
med glädje bära det kristna namnet,
gjorde bäUre att se de faror i ögonen,
som hota från Kristusfientligt håll, än
att med en envishet, som skulle verka
enbart löjlig, om deri icke på samma
gånrr. vore dum och farlig, misstänk
lig,g'Öra våra me<lkristna om · än »i tron
skilda bröd.er» genom missvisande och
på oförstående och missuppfattning
grundade »upplysningar». Det skulle
kanske vara en vardagskristendom av
a11ra bästa slag. - D :r W. må förlåta
111iig, 0111 jag hyser den övertvgel en,
att den front den gamla katolska Kyr
kan i antytt avseende bjud'it, varit även
den till åren yngre lutherska kristen
heten till icke ringa nytta.
Sjulsbo, Hedeniora, den 5 februari
1925.
0
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rånCredoS lol"l1
I S,q,ni. .�.lit; ti;llströ,mn.i1;1gen, ;J,\'. pil
:grimer allt inte,i:isiv<).re. Red;ar: hfl, fl,ei;a
pilgt;il.Ui?tåg k,om,mit från Tysl):(,l�nd,
Me:x;i�p, N:9,!ida,me.i:ika 9i;:h, oii1k:;1: del.<J.li
:av, ��a�i�n, vi1ka all�. mottagits. i. l;!t;i,ski,ld
aMdiens <1,Vi d.en lf!!;!l. Fl;J.dern. Ju_l;iel�,i;et
gei,. i i:ik;t. mätt �illfälle att beu.ndra på
vens spi;åkkunskaper, i det han talar �ill
:alla. på de.ras eget . språk : tyska, frat;i
s½a, e,J;1.ge.J,slrn 9cl;. itiiJie11ska, QCh däri
genom, ä.JJ.l.JJJ, lä.tta.re ei;Ö','.rar deras hjär
t'<).n. � si�t. sval': På 1:iyillni1).gei:i från ett
pilgrim\5;�åg .från Mila.nq begagnade
cl.en H;el. Fade1:n . t,i,1.1:fället att utt<J.Ja sig
om. a;rten av den <).n,d:a, som bör upp7
b..�r<). <ilep., ka,toJsJ<.i. al;#.911en, i världen.
:gan samm,c,1-i;ifatta�le de.tJ. i tre ord :
»Bqn, ver<ksamhetsJust, offersinne».
»Ty, det som ','.i QJ:J.S'ka. uppnå genom
vår strävan •kan ej et;tdast vara en frukt
a:v män.sJdigt .p�bete. A,l,la måste vi
besintJ.fl., att; vi ej kunn_a vinna. något
a;v beståe11d1c värde, Qm, vi icke öd,
mjukt be<;ij;<I, Gud om hjälp, om vi_ icke
a,nropa bqnpm, som ensam hai: makt att
kröna. vå1:a bemöda1;1.den med fram
gång. �h i d_essa osäkra o,ch bekym
,mersamma tider må.ste alla goda kato
liker 111e4 särskil<;l iver bedja för på�
ven, de kristnas gemensamme Fader,
ty på.ven 1:äknar på sina barns förbön.

När H;risti stäQ!företrädare firar de_n
heliga mässan På V,atik<).nens höj;d, <l'å
,
tycker han sig se hela värWen s,1mlac<l
omkring sig och med hela ö,nlheten ax
sitt faderslhjärta läser ·· han · 1i�urgiens
bön : »Pro 6mnibus circumstantiibui=i»,
»För alla omkringstående», · och till
<1,lla pla.tser i hel,a .vi,ir�den,. däi: .han äger
sö_ner oc;h, dp�t1:ar, 1,1Jsträc;ker han ,siµ
bön,5 ip,Jention,�r.
I Fxankr;ike ibl;i,F för varje dag
prqteströrels�n m_qt r.eger,Inge��..1,<yrko�
fiet;ttHg<1, polliti� allt 1,<raftigan;. :L<a,to1,ilk:ernas n.��iqnal�örl;mnd u�ve<;kl?,r .et;t
så iBtensiv verksa,m\�et,. l;ltt � xä:nster
pressen röster höjts för att reger,in
gen skall inskrida, mot de »politise
rande generalerna», varm.ed i främsta
rummet menas general de Casteln.i.u.
I Rennes har ett protestmöte håJ1its,
där 45,000 katoliker voro närvarande.
Vid förhandling<J,rnas slut sändes ett
hyll�ingstelegi:am tilQ den apostoliske
nun.tien i Paris, och en resoh;tion an
togs, i vilken protesterades mot : I )
Upphävande av ambassaden vid Vati
kanei;i, en åtgärd, som. i ut,lande� måste
nedsätta Frankrikes anseende och ära
och på det djupas�e såra de millionet;
franska katoliker, som därvid skuUe se
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5ig kränkta i sin barnsliga tillgivenhet
sitt svar, hur viktigt det vore för ung
för den Hel. Fadern och förödmjukade
domen att få växa upp i ett samhälle,
inför all världens katoliker ; 2) Mot
där fredliga och ordnade förhållanden
införande i EJ!sass-Lothringen av de
rådde mellan den andliga och den
s. k. lekmannalagarna, vilka blott ha
världsliga makten.
till mål att avkristna Janclet ; 3) mot
I Essen 11ar den 28 februari ·0ch den:
bibehållanclet av elen lag, som tillåter
I mars hållits en kongress av de tyska)
äktenskaplig skilsmässa, som på det ..
akademikernas katolska förbund. · Är
kebiskbpen av Köln, kardinal Schulte,
allvarligaste hotar familjei1ivet i Frank
rik� och angriper grundvalarna 'för
och flera av de övriga spetsarna i det
; fosterlandets existens ; 4) mot förföl- �kato1ska .. Tyskland voro närvarande.
Utom föredrag 9ch högtidliga guds
: jelsen av. ordnarna
och förbudet för .
d
tjänster fingo . deltagarna �illfälle atJ
<lent att beriva undervisningsverksam· .. ):iesöka en utställning av gammal .ocli
,' het'.
ny kyrklig konst och en fi·okutställnlng!
;; I mars skall i Lyon börja utgivas en
ny stor daglig !katolsk tidning för att
med större kraft bekämpa det antikle
För att värdigt, fira det heliga året
förberedes - i Spanien en särskild in�
rikala undermineringsarbetet hos mas
safnlitig ·för den katolska pressen. _De
sorna. Ledare 'för denna ticlriing 'skall .
bliva M. Gonin, som gjort sig känd så
spanska katolikerna följa därvid ett
ord av Pius XI : »Pressen är ett av de
som organisatör av de »sociala vec
betydelsefuUaste fälten för katoliker
korna» och direktör för »Chronique
nas verksamhet i våra dagar.» Listor
sociaJle».
na på bidragsgivarna . skol:,i. inbindas i ·
I Toulo.use har nyligen hållits en
ett konstnärligt album för att överläm
st<;ir eukaristisk kongress under ledning
nas till den Hel. Fadern.
av Mgr Lamerand och Mgr Breton.
Även i Spa11ien har nyss ett stort
Den högtidliga avslutningsgudstjäns
katolskt studentmöte hållits. Därvid
ten i domkyrkan firades i närvaro av
beslöts att träda i närmare förbindelse
ärkebiskoparna Mgr Bermai_n och Mgr
med de amerikanska katolska stmden
Richard.
terna. Regeringen har givit sitt bistånd
I England har en organisation av
för sammankallandet av en stor ·
stridande protestanter >�United Protest
spansk-amerikansk studentkongress.
Council» riktat en uppmaning til1 rege
Den 23 januari hade den spanska
ringen att följa Fran!krikes exempel
regeringen anordnat en »kungsdag»,
och avbryta d e pdlitiska förlbindelserna.
för att det spanska folket som svar på
med den Hel. Stolen. Foreign Office
angreppen mot monarkien skulle få
har svarat, att det för närvarande icke
tiUfälle att visa kung Alfons sina käns:
ligger i det engelska folkets intres5e
lor av kärlek och vördnad. Då höll
att avbryta förbindelserna med Vati
Direktodets chef, general Primo de
kanen.
Ribera, ett tat, som på grund av sin f ri
modighet och sitt klara uttalande av
I Tyskland har konkordatet mellan
regeringen5 grmidsatser väckt ofant
Bayern och den Hel. Stolen ratificerats
ligt bifall och åstadkommit stor rörel
och i närvaro av hela regeringen det
se i den spanska pressen. Särskilt ha
högtidliga utbytet av ratifikations
handlingarna ägt rum mellan Bayerns
de ord väckt genklang, som han utta
statsminister D :r Held och den aposto
lade om regeringens ställning till Kyr
kan : »Om människorna aföid läte sig
liske nuntien Mgr Pacdli. Den förre
leda av religionen, då skulle den krist
framhöll i sitt tal den utomordentliga
na andan vara tillräckligt stark för· att
betydelse, som detta fördrag kommer
att få för det religiösa livet i Bayern
lösa de flesta sociala problem. Man
förebrår oss, att vi äro ärkeklerikala,
och uttryckte 5in övertygelse att det
utan tvivel, emedan man ser på oss, att
nya konkordatet skall lända såväl sta
vi behandla Kyrkan och hennes repre
ten som Kyr kan till varaktig lycka och
sentanter med den vördnad, som t illvälsignelse. Mgr Pacelli betonade i

kommer dem. Men därvid ge vi en
dast uttryck åt det spanska folkets
sanna känslor, som på det intimaste
hänga tiUlsammans med dess religiösa
traditioner . . . . . . Vi ha också rätt
att skydda de religiösa ordnarna, fram
för allt c1'em, som arbeta i skolorna,
icke blott emedan de undervisa våra
barn i troslärorna utan också emedan
de giva dem en mycket högt ,stående ,
allmän bild11ing. Jag skalil ej tåla, att ·
dessa män och _ kvinnor, som offra
sig för fosterlandet och religionen
missa:ktas och förföljas. Vr skola al
drig tillåta, att i våra skofor en annan
undervisning bjudes än en religiös och
fosterlänc,l:9 k, ty religionen är · ett ".ä
sentligt element i den spanska foster
landskärleken.»
I Belgien har en katolsk biograf
kongres� _ s.amlats i staden Curegham
under presidium av biskopen av Na
mur, Mgr Heylen. Därunder gavs
först en översikt av biografernas all
männa ställning i detta land. Det
finnes dä.t: r,200 ibiograflokaQer, som
dagligen besökas av i genomsnitt
r,500,000 personer. För närvarande
är det katolska inflytandet på detta
område. så gott som intet, el:mru kato
lilk:erna skulle äga makt att genom en
stark matorganisation bryta det demo
raliserande inflytande, som nu utgår
från biograferna. �sultatet av för
handlingarna blev ett beslut, att grund
lägga ett katolskt biografföretag. En
ligt den överblick, som gavs av den
katolska biografverksamheten i värl-

den, skuQle i Förenta Staterna, Brasi
lien, England, Italien och Frankrike
finnas särskilda katolska företag för
att framställa ooh censurera film. , På
den belgiska kongressen beslöts nu att
verksamt befordra en internationell or
ganisation på detta område.
I Holla;id ha de kyrkliga :myndig
heterna givit sitt bistånd till att de ka
to1'skJ' 'radioamatörei·na förena sig tiiit
ett särskilt förbund för att bättre till
varataga de katolska -intressena på
. detta nya område. Därför .skall radio
tekniken · icke blott komma 'de indi'ffe
renta eller· trosfientliga åskådningarna
till hjälp utan minst lika mycket tjäna
till utbredande av en solid kunskap om
den katoQska läran. De holländska ka
tolikerna ha också planer på att upp
rätta en egen station för utsändning.
Från Sydafrika meddelas, att jUJbel
året 19�5 kommet att ·giva staden. Pie�
termaritzburg en värdig katolsk kyrka�
Den skall byggas i romansk stil ocq
blir säikerligen, au döma av de till
gängliga planritn�ngarna, ett av sta�
dens vackraste byggnadsverk och ett
av de skönaste katolska templen i hcla
Sydafrika.
Efter exempel från Europa och
Amerika, där de eukaristiska kongres
serna sedan årtionden utövat ett ofant
ligt inflytande till förnyandet av tros
livet, hoppas man även i Sydafrika
nästa år kunna göra en början i denna
riktning.

DOMKYRKAN I MILANO.
Hiir fitpis allvar och ro,
här f{ntJ,s, hopp,: här finns tro,
här s,ta: änglar om, bönen på; valzt.
07.!er domkyrkan ned,
sänktes andakt och fred
ocli de trotsat å;rhundradens makt.
S.e b�kän,nMnas skara och jun_gfrurnas
kör
o,ch de heliga bladvittnens här,
se de sväva på spiran, som uppåt dem
för,
mellan blomster, d_etn marmorträd bär.
Här har själen en borg,
för sin fröjd och sin sorg,
.här kan bävande hjärta få ro.
Ty där tron är en norm,
för båd' färg och för form,
där kan evighetslängtan få gro.
Som en soldröm om liljor i glödande
vår,
restes spira på spira i prakt
och !?ring valvens högtsvävande bågar
det står
_som en ringmur av änglar på vakt.
Och i sk·ymningen här
träder Herren dig när
under valvens och pelarnas skog.
Jvlen blott varsamt dit må
i slik helgedoni stå,
ty den Högste sin boning här tog.

Varjt, fönster, som glöder i fiirgernas
pr,a/d;
och, vart;, altar: i glittrande skrud.,
det är människans hyllning: åt Gitdo"
"mens makt
och en kärlekens· lovsång till Gud.
Q, du. pilgrim-, som. nå'f'.;
uti fädernas spåi,
till det eviga Rom på din färd,
samla krafter på väg,
och din bön, en gång säg
i d'en domkyrkans strålande värld·:
Och ditt hjärta skall vidqci.s av- vttr: och
av sång,
och dtt anar hur rik och hur starli
är den tro, som har signat årh1tndr:a
dens gång
på Italiens benådade mark.
Milano, nov. 1924.
D :r K. K j e 1 s t r u p.
Övers. av K. Sparre.

.FÖRSLAG TILL PILGRIMS
SÅNG.
·.( Melodi : Mandom, mod och morske
män. )

Väl är Sverige långt från Rom,
långt från Petri helgedom,
långt från Ro111as ·vanna sol
långt från Petri furstestol.
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JIIIen var tröst
i va1'.t bröst,
ljiider hoppfullt Kyrkans r.öst:
Vi · till er med . fädrens tro
spä1ina en osynlig bro.
Bron, soni når från oss t·ill Rom
fyrahimdra år stått toni.
.Men den trotsar tidens storm
kärnfrisk och i saim·iza form.
Blott ett spant,
trosvisst sant,
Kyrkan spänt den stolt och brant.
Uppåt tankedjärvt hon byggt,
framåt tillitsfullt och tryggt !
Nit vi stolta följa vår
heliga Birgittas spår.
Långt ·i fjärran sliönjs vårt mål,
Petri helgedon1s k11,pol.
P.ilgrinisbro,
fädrens tro, ,
bär oss ! Lys oss ! - Må de gro
åter Kyrkans sannings ord
i vår karga svenska jord.

N. N.

BISKOP HEMMING.
(1338-1366.)
För flertalet av Credos läsare är bi
skop Hemming väl föga mer .än ett
namn i nordisk kyrkdhistoria, varför
några kortfattade uppgifter om denne
märklige finske kyrkofurste och hans
tid kanske kunde vara av något in
tresse.
Fastän Hemming var den elfte i
ordningen av Finlands biskopar efter
Sankt Henrik, hade Finland ända till'
denna tid egentligen blott varit ett mis
si'onsland, och med undantag av en en
da infödd biskop, Magnus I ( r2911308 ) , hade kyrkans högsta styresmän
. alla varit utländske mån, ehuru några
av dent .redan tidigare verkat i den fin
ska kyrkans tjänst.
Biskop Hemming föddes omkr. år
1290 i Bälinge sGcken i Uppland. Om
hans tidigare levnad veta vi intet an
nat än att.han skulle ha -varit domherre
i Uppsala och Åbo förrän han, efter
biskop Bengts död · 1338, enhalligt ut
korades till Finland,s . biskop ,,,_ »för

sin stora frnmhets skuU, icke ,genom
formligt val utan genom gudomlig · in
givelse».
Under Hemmings episkopat rådde
svåra tider i landet. Konung Magnus
Smek företog sitt olyckliga härtåg till
Ryssland och kort därefter , härjades
Norden av den fruktansvärda farsoten
digerdöden, vilken bortryckte en så
stor del av dess · invånare ; dessutom
förekomma inre oroliig1heter av många
handa ;;lag och kristendomen var änn:u
icke överallt rotfasti : Finland. Under
sådana tider behövdes det en stark och
vis man att styra ej blott kyrkan utan
landet i sin helhet, vartill biskop Hem
ming mer än någon var skickad. Pro
testantiska historieskrivare vittna även
om honom att han under konungamak
tens svaghet varit grundläggaren av
de finska biskoparnas furstliga makt,
sådan man hundra år senare ser elen i
dess högsta glans under Magnus Olai
Tavast.
När Håkan elen 15 februari 1362
hyllades som sin faders medregent i
Sveri,ge, utfärdades en för Finland
viktig regeringshaBdling. De båda ko 
nungarna avgåvo nämligen en förkla
ring om att »österland (Firtland ) ,
emedan det var ett biskopsdöme och
lagmansdöme och visat riket trohet,
för framtiden ·skulle ha samma rätt vid
konungaval som rikets övriga 1biskops
dömen och lagmansdömen.» Därifrån
skulle komma lagmannen med bi'sko
pen, präster och tolv män av allmogen
att »konung välja å all allmoges vägnar
i Österland». Från denna .tid ansågs
Finland således · icke mer såsom en
erövrad provins, utan så,om ett bro
derTancl, delande ve och väl med huvud
delen av riket. Biskop Hemming var
en av beseglarna ·av d·et kungliga bre
vet härom, liksom även av mötes esl:u_
tet i Variberg ar 1343 rörande Skånes,
Hallands och Blekinges förening med .
Sverige.
En av Hemmings första .åtgär"der
som biskop var inrättandet av dom
prostevärcligheten i Åbo (1340), till
vars upptätthållande han anslog illi
komsterna från fyra socknar jämte
deras kapell. Han byggde ett hospital
och stiftade Åbo katedralskola, d'är
1b
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tionsresor. I alla avseenden en fri
::fi:hs�a : . p;'äs-ter ffogo sin utbildning,
dens man, var han tillika ert n itisk
ödi: på hans tid omtalas för första
ordningsman ocli utö'vacle sträng upp
gången finska ynglingars . studiet' vid
sikt över tiondenas noggranna erläg·'utläi1dska- · · högskolor, sås0111 Paris,
Prag och Leipzig. · Hemming var av . gande i försa1111lingarna. · Ar 1 352 ut
' gav han en samling kyrkostadgar, Sta
· allt a:tt döma själv e11 synnerligen lärd
tuta., avseende landsprästernas skyldig
111-'an o�h ·grundade <let första bibliote
heter och märklig såsom . utgörande
: ket i Fihlancl geriom att till domkyr
Finlands första kyrkoqrdning.
kan donera en för- den tiden mycket
Av största: intresse är biskop Hem
: stcir och värdefull· boksamling', vilken
mings vänskapsförhållande till den he 
innehöll bibeln j ämte förklarin
. bl.
liga Birgitta, med vilken han stod i
gar därtiU, . skrifter av kyrkofäderna,
brevväxling. Han säges vara den som
andaktsböcker och arbeten i kanonisk
först bragte hennes uppenbarelser till
rätt Dessutom bidrog han mycket till
den helige faderns kännedom, liksom
domkyrkans utsmyckning genom skänhan personligen rest.e ut för att del
kei:_ och ökade ansenligt antalet av. de
giva dem åt konungarna ay England
-kyrkan . underTydande jordagodsen.
och Frankrike. I Birgittas uppe11ba
-Han utverka<le av konungen allehanda
relser finnes för övrigt en · t'ill'dragelse
förmåner föt' s1n kyrka ·och förfälita
antecknad, vilken belyser den förtroli:.
de 'hierarkiiens grundsatser med stor
ga vänskapen mellan de häda helgonen.
fasthet, i det han ti1lbakj.Visade varje
Ty som helig ansågs den· · store bisko· obefogad, värlcl'slig irrblandning, nrecl
pen snart av folket.
n'it och klokhet befordrande kyrkans
Hemmingi avi.ed den· 21 maj 1366
intressen. Ur kyrkans jordmån upp
och under skola ha timat vid hans
lilomstrade därför snart en inhemsk
grav. Hans efterträd,are sökte även
· kultur av största värde för fram:t:'iden
snart att, framhållande hans Mora
och biskop Hemmirig intager i elen
fromhet och förtjänster om kyrkan,
finska kyrkans historia en hedersplats
utverka · hans kanonisation. Den sa
bland landets ·många utmärkta 111,edel
lige Hem�ings skrinläggning försig
tidsbiskopar.
gick omsicler med stor högtidlighet i
. . Den mäktige prelaten 1'.esiclerade i
Åbo domkyrfa år 15 14; Det kyrkliga
de . finska biskoparnas oefästade slott
11edrivningsarbetet på 1 500° talet, offa
Kusto i, närh�ten ::av ÅJbo; grundad av
kal!lat reformationel), omintetido rde
bi°-kop Ragvald II år 1317, och var 0111� .eller uppsköt. - den tillärnade kagiv(m av en livvakt om fyrtio man när
nonisationen. .
hari ' foretog sina: vidsträckta visita-

a.

FRÅN :VÅRA: FÖRSAMLINGAR . OCH FÖRENINGAR. ·
GÖTEBORG.

· s : t : Sigfrids gilles årsmöte, som hölls

1 å Gamle Port sön'dagen den 22 febr.
blev i · allo lyckat. ·Ej minst glädjande
var det . att se, att så 'mycken ungdom
· kolllm.it tillstä.des och såyäl de unga som
de äldi:e· kä:Ii.d e:sig säk�rligen väl av att
· :(å _tHlbi:inga'.några:±immar med trosför
vanter under familjära, otvungna former,. ·. . ,. , ·,· . . "• .
. .
J1',rsmötet . godkände, 'f�regåencle sam
manträdes beslut . om en sådan stadge
å'nc{l'ing·att bestämmelsen 01n · kyrkoher
_dens JJjäJvs�ri:'l!mi, ':<:>1-:.cWh'Md_eskap bort'
. .fölI:·· l . fö . . .
• . : : '_l'il . ()1:'cl :r_an cle ,\rftld� diiieftei ,gi·os.s
liandl.. J: :v=erh�yep. oc,l:); öv�·ig� styrelse
mecllenill'nar blevo 111·1·� J. Latvenis, · Ä.

Muller, T: Nilsson och L'. Wiberg. · Ky�·
koherde Th. van ' Heugten kaliades en
hälligt till hedersordförande · som :tack
för allt det arbete, som han· under gillets
4�åriga tillvaro nedlagt tjl] förening�ns
'·
·
fromma.
Efter årsmötet yidtog . sällskapligt
samkväm varvid:bl, a. utföl'd'�s musik ;å
piano OC11 fiol. Undex den.- enkla · supe,
som däi·efter intogs, höllos ett flertal
medryckande tal och . ej · _minst anklang
väckte det, när förslag framfötdes om
att företaga · en insamling för kapellet
:i. Os�arström. Insamlingen inbringade en
liten vacker summa, som-visade att of
ferviljan ej· saknas ·hos· Göteborgskato·
lilrnrna. ·

Den nya missionsstationenfi för�itån-

-- I� ., - ..
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dare, kyrkoherde .W. Meijerink uttalade
ock _sitt hj ärtliga tack för gåvan och
nu är det blott att hoppas att man å
· andra platser i)andet följer det av S_:1; _
Siigfrids gille givna. föredömet.
L. W-g.
STOCKHOLM.
S :t JOSEFSFöRENINGEN.
_ Ett intressant föredrag höll amanu
ens S. Erlandsson vid S :t J osefsförenin
gens sammanträde den 15 Febr. Till
minst ett femtiotal ljusbilder från "Det
heliga landets" märkligaste platser, foga
de föredragshållaren de intressantaste
skildringar av. dess sevärc:i:eter och egna
personliga upplevelser under sin vistelse
å dessa heliga platser. Det att önska att
föreningen får den glädjen att fram
deles oftare höra föredragshållaren, som
nu åter rest ut på forskningsfärd och
äger intressanta minnen från Asien,
Egypten, Rom, Lourdes m. m.
CONCORDIA CATHOLICA
höll måndagen den 23 februari allmänt
sammanträde i lokalen Biblioteksgatan
29. Hans Högvördighet Biskopen talade
därvid över ämnet: Personliga intryck
från katolsk ungdomsrörelse på kon
tinenten. Redan före 1915 fanns i flera
länder en sådan rörelse och den har un
der och efter kTiget nått en kraftig
blomstring. Man fick av föredraget ett
starkt intryck av den entusiasm, var
med denna katolska l'Örelse i de stora
kulturländerna Frankrike, Italien och
icke minst Tyskland kämpar sin stora
kamp för ungdomens fostran till ren
het, sj älvbehärnkning och katolsk tro.
Efter det instruktiva och av det talrika
auditoriet med stort intresse åhörda fö
redraget intogs gemensam supe.
C. S.
CREDOS FOND.
Transport Kr. 10·,044 :69
365 :97
Räntor för 1924 . . . . . . . . . . . . "
P. E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 :Hr Karl G. Boman, Gävle
10 :Hr Erik Ihrfors, Vadstena ,,
10 :Fru
J.
Wennerström,
Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . "
10:S :a Kr. 10,450 :66
PILGRIMSRESAN TILL ROM MED
EXTRATÅG.
Resrouten blir följande :
Nedresan :
14/5 forsdag
10,15 f. m.
Avg. Köpenhamn
Middag på färj an.
5,05 e. m.
Ank. W arnemlinde
8,06 e. m.
Ank. Wittenberge
Aftonmåltid.
15/5 fredag
9,36 f. m.
Ank.. Mlinchen
· · - Mässa och frukost.

11,05 f. m.
Avg, Mlinchim:
2,30 e. m.
Ank. Innsbruck
Middag. ..
3,45 e. m.
Avg. Innsb1,uck
5,25 e. m.
Ank. Brenner
6,00 e. m.
Avg. Brenner
9,00 e. m.
Ank. Bolzano
9,20 e. m, /i
Avg. Bolzano
16/5 lördag
4,15 f. m.
Ank. Bologna
Mässa och frukost.
8,00 f. m.
Avg. Bologna
12,00 midd.
Ank. Florenz
Middag.
1,45 e. m.
Avg. Florenz
9,20 e. m.
Ank. Rom
.He11wescin :
24/5 söndag
12,00inidd.
Avg. Rom
25/5 måndag
Ank. Bozen
8,30 f. .m,
Frukost.
Avg. Bozen
9,45 f. .m·.
2,08 e. m:
Ank. Innsbruck
Middag.
Avg. Innsbruck
3,18 e. _m.
6,45 e. m.
Ank. Mlinchen
Avg. Mlinchen
11,05 e . .m.
26/5 tisdag
Ank. Naumburg
7,35 f. m.
Frukost.
Avg. N aumburg ·
8,25 f. m.
Ank. Warnemlinde
3,25 e. m.
Middag på färjan.
Ank. Köpenhamn
10,30 e. m.
Priset för resan är - som tidigare
meddelats - på III klass danska kr.
425 :- och på II klass danska kr. 585 :
samt omfattar förutom bilj etten tillika
full förplägning på hela resan från Kö
penhamn tillbaka till Köpenhamn samt
uppehållet i Rom med förplägning. II klass sovvagn medföljer från Warne
mlinde till Mlinchen på nedresan och
från Mlinchen till Warnemlinde på hem
resan. Sovvagnsbiljetten kostar danska
kr. 75 :- enkel ·bur.
Då tåget snart är fulltecknat, hem
ställes, att anmälan om deltagande med
det snarnste insändes antingen till Hu
vudkommitten i Köpenhamn eller till
Bennetts Resebureau.
ST. ERIKS KYRKAS SÅNGKöR
utför på anmodan av Stockholms rund
radio söndagen den 29 mars kl. 7,158,15 e. m. för radioutsändning följande :
Långfredagsmotetter : Christus factus
est av Nikel - 0 bone Jesu. av Palestrina,
Populu meus av Schweitzer, Per sig
num crucis av Durante - Stabat mater.
- Dessutom Nicolaus Hermanni medel
tida Birgittr i.ymn : Rosa rorans b:mita
tem, tonsatt av L. Norman och till slut
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus
och Agnus . Dei ur Max- Filkes - - G-dur
mässa.

1. Söndag. Första i Fastan.

2. Månclag. Ferialdag.
3. Tisd�g. Ferialdag.
4. ,Onsdag. (Kvatemberfastedag.) S : t
Casimir. Bek.
5. Torsdag. Ferialdag.
6. Fredag. (Kvatemberfastedag,) S : t
Perpetua och Felicitas. Marty
rer, (Jesu hjärtas fredag,) ,
7. Lördag. (Kvatemberfastedag.) S :t
Thomas av Aquin. Kyrkolärare.
8. Söndag. Andra i Fastan.
9. Måndag. S :t Franciska Romana.
Änka.
10. T-isdag. Fyrtio heliga martyrers
fest.
11. Onsdag. Ferialdag.
12. Torsdag. S :t Gregorius I. Påve.
Kyrkolärare.
13. Fredag. Ferialdag.
14. Lördag. Ferialdag.
15.

Söndag. Tredje i Fastan.

IL P å s k f e s t k r e,t s e n är fram
s,tällandet av Guds oändliga kärlek sådan
den uppenbarar sig i Sonens lidande, död
och , uppståndelse, återlösningsverkets
fullbordande. Den begynner med sönda
gen Septuagesima och slutar med Kristi
Himmelsfärd. Som förberedelse tjänar
"fastetiden" föregången av de tre för
fastesöndagarna Septuagesima, Sexage
sima, Quinquagesima, som erinra om for
na tiders längre och strängare fastedisci
plin.
De fyrtio dagars nuvarande fastetid,
till minne av Frälsarens bittra lidande
börjar med Askonsdagen, då kyrkan be
strör sina troendes hqvud med vigd aska
med orden: "Kom ihåg, o mä,nniska, att
du är stoft och skall återvända till stoft."
Fastetiden är botens tid, varom Kyrkans
alla bruk och ceremonier därunder på
minna oss. Den liturgiska färgen är den
violetta, orgeln spelas icke vid högmäs
san, allt som tyder på, glä(lje utelämnas
därvid t. ex. Gloria, Alleluja, blommor på
altaret o. s. v. Passande andakter och
gudstjänster sl{ola införa de troende i
Jef!u heliga, lidande. (Korsvägsandakt,
betraktelse, av Jesu heliga fem sår, Jesu
sju ord på korset m. m. ) . Alla bullrande
festligheter, högtidligare bröllop, dans
tilh;;tälh;iingar, äro, under fastans allvars
tid: av I<:ITkan förbjudna. P å P a s
s i o n s s ö n d a g e n (den femte sönd. i
fastan) höljas alla bilder av den korsfäs
te Frälsaren. i ett violett skynke, dels
�e.dan , nu vårit bli!!k!l.r skola helj;, riktas

16. Måndag. I?erialdag.
17. Tisdag. S :t Patricius. Bisk.
18. Onsdag. S :t Cyrillus fr. Jerusa
lem. Kyrkolärare.
19. Torsdag. S :t Josef. Den h. Jung
fruns brudgum.
20. Fredag. Ferialdag.
21. Lördag. S :t Benedict. Abbot. Or�
densstiftare.
22.

Söndag. Fjärde i Fastan.

25;

Onsdag. Marie bebådelsedag.

29.

Söndag. Passionssöndagen.

( S : t Katarina av Vadstena.)
23, Måndag. Ferialdag.
24. Tisdag. S :t Gabriel. Ärkeängel.

26', Torsdag. Ferialdag.
27. Fredag. S :t Johannes Damascenus.
Kyrkolärare.
28. Lördag. S :t Johannes a Capistr/lno. Bek.
30. Måndag. Ferialdag.
31. Tisdag. Ferialdag.

på Kristi kors på Golgata, dels för att an
I tyda att Jesus i sitt lidande dolde sin
gudomliga natur. På fredagen efter pas
, sionssöndagen firas Marias sjtl smärtor
till minne av Marias lidande vid Sonens
återlösningsverk. (Angående fastetid och
fastebud se biskopens fastemandat i her
debrevet för Fastan 1925. ) Bruket att
fasta är ett äkta kristligt bruk, efter
föredömet av Kristus och apostlarna övat
i den allra äldsta kristna tiden. Fastans
allvarstid avbrytes av M a r i e b e b å
d e I s e d a g, som alltid firas på samma
dag den 25 mars, så framt den icke skulle
komma att falla i själva dymmelveckan
före påsk, då den förlägges till en annan
dag efter påsk. Mari<:l bebådelsedag på
minner om vår återlösnings början, oEh
fir_a!:l redan mycket tidigt av de kristna
till tacksägelse för Guds Sons m ännisko
bljvande och Marias deltagande däri.
D y m m e 1 v e c k a n (av fornsvenska
"dumb"
stum, emedan kyrkklockorna
äro tysta under lidandets stora vecka) är
den stilla veckan före påsk, i vilken min
net av Jesu bittra lidande och död syssel
sätter Kyrkan och de troende. Inga kyrkliga fester firas under denna tid.. D en
! inledes med palmsöndagen, då Jesu li
dandes hela historia föreläses för folket.
Denna söndag har sitt namn av bruket
att viga gröna kvistar och . utdela åt
folket samt av de processioner med pal
mer och kvistar som föranstaltas till
minne av Jesu intåg i Jerusalem som
föregickhans bittra lidande.
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