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GAMMALSVENSK P ÅSKBÖN. 

Lov, heder och ära vare dig, gode 
Gud, för de fem fröjder, som du fick 
på påskdagen. Den första fröjden 
var cle\1, att din heliga mandom glad
des i gudomen och gudomen gladdes 
i mandomen. Jag beder dig, förunna 
mig, att jag. måtte få smaka av din 
ljuva gudoms sötma, förrän jag skil
jes hädan från denna värld. Amen. 
Pater noster, 

Lov, heder, ära, tack och välsignelse 
vare dig, min gode Gud, för elen an
dra fröjden du hade, vilken var elen, 
att Gud Fader skadade världens be
drövebe och sände dig av sitt ärofulla 
sköte och fat dig undergå allsköns pi
na och död, så att varje din ledamot 
,-ar uppfylld med största värk och sve
da på långfredagen. Sålunda vart ock
så var och en av dina lemmar upp
f yllcl med största hugnad och glädje 
under påskdagen. Jag beder dig, att 
du värdes upplysa mitt mörka sam
vete, att jag måtte se alla mina syn
der och granneligen skrifta, och älska 
dig över allting och min medkristen 
såsom mig själv. Amen. 

· Lov, heder och ära vare dig, min 
gode Gud, för elen tredje fröjden, som 
du fick på påskdagen, vilken var Mri, 
att du fra1bstäl'lde din ärorika själ för 
Gud Fader jämte alla deras själar, 
som du tog ut av clöclsriket. Jag be
der dig. Förunna mig att så leva, att 
du ville framställa min sjä:l för Gud 
Fader i min yttersta timma. Amen. 
Pater 11oster. 

Lov och heder vare dig, min gode 
Gud, för elen fjärde fröjden, vilken 
var den, att Gud Fader gjorde dig 
allsmäktig att löna och återgälla alla 
dem, som du återlöste i din he1gaste 
död och pina. Jag beder dig, min go
de Gud, förunna 111ig att så leva, att 
jag måtte få komma i åtnjutande av 
ditt stora arv och hårdaste död och · 
pina, vilken du led och tålde för mig 
och all världen. Pater noster. Ave 
Maria. 

Lov och ära vare dig, gode Gud, för 
den femte fröjden, vilken var den, 
att Gud Fader tilldelade dig allas ,de
ras själar, som du återlöste, att de 



skulle vara medarvingar med dig och 
sitta til'l hords med dig i evardelig 
hugnad. Jag beder dig, min käre, 
gode Gud, förunna mig, usla synder
ska, att så leva, att du måtte värdigas 
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giva min själ del i helgamannasällskap 
efter min död, med virket hon måtte 
hugnas och glädjas i evärdelig hug
nad. Amen. 

I EN KATOLSK.·BISKOPSSTAD VID 

BOLSJEVIKGRÄNSEN. 
ETT SOMMARMINNE 1924. 

Klockan hade nyss slagit 5 i S :ta 
Katarina benediktiner-nunneklostrets 
fört·j�1sande kyrka, då jag den vackra 
junimorgonen kom ned på gatan utan
för hotellet för att se, om droskan var 
där. Men ingen stod att upptäcka. 
Kusken hade nog försovit sig, och det 
var ursäktligt, ty på natten klockan I, 
vid återkomsten från en fest hos ståt
hållaren, hade jag kommit överens 
med körsvennen att möta mig i ottetid. 

· Nu var ej annat att göra än att gå 
tiH fots de11 1ånga vägen från Bene
dy ktj1nska · (Benediktinergatan) till 
järnvägsstationen, _som ligger ett gott 
stycke utanför vVilno. En vänlig tjän
steande på hotellet, en dugtig polsk 
bondflicka, tog min resväska och Yi 
tågade åstad. · När vi passerat kyrkor, 
vilkas portar redan stodo öppna för ti
diga besökande, gjorde min bagagebä
rer-ska fromt och· andäktigt korsteck
net. 

På en av huvudgatorna lyckades· 
jag sluHigen få fatt i en droska, och 
med elen hatm jag i god tid tiU statio
nen. Det var ju litet kinkigt att göra 
sig förstådd, ty mitt polska ordförråd 
är mycket knapphän(ligt, men jag hade 
tt1r att råka på någi:a sokoler (= med
lemmar av de polska idrottsförbun
den), tiHhörande en av de avdelqingar, 
vilka under Pingste'nvarit i \i\Tilno ..:.:.__ 
ej mindre än 8,000 sokoler från a1la 
delar av polska riket hade haft möte i 
staden vid Wilja och Wilejka, Polens 
kanske mest genuiilt_polska sifacl. · Med 

hjälp av dessa ungdomliga vägvisare, 
som förstodo litet franska och tyska, 
gick det att ordna sig på bästa sätt. 

Sokolerna hade med sig musikkår 
och fanor, ooh vid alla stationer, där 
tåget gjorde litet längre uppehåll, upp
stämdes polska nationalsånger, och 
folkskarorna hyllade dessa tappre, som 
varit med både i världs- och bolsjevik
kriget, och av vilka många klätt blodig 
skjorta, med talande vittnesbörd om 
hårda duster både i form av duktiga 
ärr och ärligen förtjänta. tapp:erhets
medaljer. En sokolavdelning var från 
Nowogr6dek vVojew6dski och återvän
de elit. Det var också målet för 111111 

resa. 
I Nowojelja var ombyte av tåg, och 

som brbanans !'illa lokomotiv ännu icke 
vai" färdigt att avgå, hade jag tid att 
kasta en blick på det ovanligt vackra 
stationshuset, hållet i polsk herrgårds
stil och uppfört i stället för det, som 
förstörts under kriget. Om redan de 
trakter, vi passerat, bura spår av kri
gets härjningar, så framträdde dess 
förödelse ännu starkare, ju längre vi 
komma åt öster, mot ryska gränsen. 
När ryssarna: retirerade under vär'lds
kr iget antände de hus oohJador i.Po
-len, och _äm11.1 mer skövlades landet 
under bölsjevikkriget .1920, men polac
kerna_ hava med beundransvärd energi 
börjat hyibyggnadsarbetet, och Geijers 
ord i. »Odalbonden» nmno mig i hå-
gen:· 



"De väldige herrar 111ed skri och med 
dån 

slå riken och byar omkull ; 
tyst bygga dem bonden och hans son, 
som så uti blodbestänkt mull." 

Detta energiska återuppbyggnads
och nydaningsarbete är vad som mest 
frapperar en främling i Polen, och det 
har sin grund i folkets glödande fos
terlancls'kärlek qch b_ergfasta förtrös� 
tan på Guds kärleksfulla försyn. Ett 
annat drag, som genast faller i ögonen, 
är den storartade polska gästfriheten, 
dubbelt tilltalande, då den möter i des
sa av kriget så hems.äkta trakter. 

»Går det att få en droska vid sta
tionen i Nowogrodek», sporde jag en 
av mina medresancle, en goclsägarinna, 
som jag kåncle sedan mi'n konsulatse
kreteraretid i Riga (1902-1906) , och 
oförmodat träffat på här i Polens öst
·ligaste nejder. - »Nej då», svarade 
ho11, »sådana finnas ej här efter kri
get. Men. naturligtvis å'ker ni i vår 
Yagn.» Jag stretade emot, men måste 
böja mig för det älskvärda förslaget: 
hon och hennes man stannade på järn
vägsstationen och ställde sin vagn till 
min disposition. Så bar det av till ho
tellet med det imponerande namnet 
»Hotel cl'Europe» - sarn:ma namn 
som \i\Tarszawas och \i\Tilnos förnäm
sta hoteller. Värdinnan, en gammal 
judinna, förklarade aNa rum vara upp
tagna. Vagnen rullade åstad- med mig 
till nästa hotell. Där lyckades jag få 
ett rum. Jag hade ju från min Riga
tid under ämbetsresor erfarenheter 
från j udehotell, men detta slog rekor
det, och jag hade just tillkallat värden 
och satt honom att städa och göra rent, 
då en judinna kom in ooh ropade: »Bi
skopen och två präster äro ihär och 
söka eder.» Jag skyndade ut, och bi
skop Sigismimd ,Lozinski, min 'biktfar 
under Rigaåren, slöt mig i sina armar, 
då jag ville knäböja och kyssa ringen 
på hans hand. 

»Varför vill Ni bo på hoten och ej 
hos mig?>> sporde biskopen. -· »För 
att ej besvära Eders Högvördighet. 
Jåg vet ju, att 1Monseigneur är trång
bodd här i N owogrodek, då biskopsre
sidenset i Minsk befinner sig i bolsje-
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vikerirns våld.» >>Föt er finns alltid 
plats hos mig», svarade Mgi· Lozinski 
och gav sin uppassare order att tag'a 
mitt bagage. 

Biskopen och jag vandrade tili hans 
bostad, ett gammalt kloster, vars mun
kar tsarregimens moskoviter jagat 
bort. Uppför ålderdomliga trappor 
och genom välvda gångar kommo vi 
till hans rum - två klosterceller. Den 
yttre tjärar som mottagningsrum och 
stuclerkamrnare. Den inre är har(s 
so�'rum. »Här skall Ni bo och vila ut 
urclentligt», säger hiskopen vänligt och 
rekar på ei1 järnsäng. »Men var �kall 
då Eders Högvördi,ghet själv sova», 
frågar jag. - »I mitt arbetsrum.» 
»Men där finns ju ingen säng», invän
der jag. - »Här har jag en», svarar 
biskopen och visar på en halmmadrass, 
en träbrits och ett par träbockar. »Jag 
kan förs,äkra er, att elen är riktigt be
J<väm för en, som under längre tid va
rit i bolsjevikfängelse. Men: nu beord-. 
rar jag er att efter er sömnlösa natt 
vila ut litet 'före måltiden, medan jag' 
går i prästseminariet och fortsätter· 
examen», sade biskopen och lämnade 
1111g. 

Jag var n:u allena i hans lilla sovkam
mare, där hela möblemanget utgjordes 
av ett par omålade trästolar, ett iitet 
b01'd, en korgkoffert i stället för byrå, 
en järnsäng och ett par hyllor med 
böcker. - Alla hans möbler, hela hans 
bohag, allt vad· han ägde, bl. a. hans 
stora dyrbara boksamling - allt hade 
bolsjevikerna tagit och fördrivit ho
nom från hans _stiftstad Minsk, varför 
han residerar i den till Po1en höra11de 
delen av stiftet med elen lilla staden 
N owogr6dek såsom säte. Här befinna 
sig både han och hans kapitel .i verklig 
apostolisk fattigclo!n. Ty de flesta. 
prebenclena �igga i· trakten av M insk 
och äro konfiskerade av bolsjevikerna, 
varför kapitlets ledamöter och präst
seminariets professorer äto utblottade. 

Efter en stund kom .h�skopen. till
baka och förde mig till matsalen. För 
att komma· elit fick man gå över ett 
förrådsrum med mjölsäckar och mat
skåp. Allt är primitivt i det gamla 
buset, som m�st apteras till bostad för 
biskop, ckn11kapitulare1· och semina- · 



rister. Biskop, kaniker och professo
rer hava gemensamt bord i gemensam 
fattigdom. 

Jag blev föreställd för hans präster. 
»Här ser Ni ett par herrar, smn under 
ett år suttit i bolsjevikfängelser och 
varit dömda tiU döden, men nyss fri0 

givits, då man från polsk sida kunnat 
i ·  utbyte mot dem erbjuda åtskilliga 
bo'lsjeviker, häktade i Polen», sade bi
skopen och presenterade två yngre 
präster. 

Bland de polska prästerna i dessa 
trakter äro hårda försakelser, tunga 
offer, lidanden, faror- till liv oclr lem 
så vanliga, att deras hjältedater före
falla, åtminstone dem själva, såsom nå
got rätt aHdagligt, varför de i sin 
stora försynthet tala så litet som möj
ligt därom. 

Frapperande är även den sinnets 
spänstighet och glättighet, man över
allt möter bland polska folket, trots 
alla prövningar, och ej minst bland 
det 'katolska prästerskapet. Det hade 
jag tiHfälle se även bland mina gran� 
nar vid bordet. 

Stor munterhet väckte det, då bisko
pen berättade, att judarna, därför att 
han personligen hämtat mig på hotel
let, spritt ut, att han fått besök av 
själve nuntien i Warszawa. 

Flera sympatiska präster färde jag 
känna hos biskop · Lozinski, somliga 
utgångna från enkla allmogehem, an
dra från familj er med furstekrona i 
vapenskölden. 

I synnerhet en präst gjorde ett out
plånligt inh·yck på mig. Det var hans 
åldrige morbror, Monsigriore Czeczott. 
Till sitt yttre erinrar han ej så litet 
om den bekante schweiziske patern 
Joy S. J., vi1ken för åtskilliga år till
baka besökte Stockhohp ; även samma 
urbana, he1evade väsen, samma varma, 
vinnande hjärtlighet. Monsignore Cze
czotts levnadsbana är rätt ovanlig. 
Han genomgick nämligen f.örs,t musik
konservatoriet i Leipzig och tog filoso
fisk doktorsgrad i Hei:delberg. Vid 
mognare år kände han kallelse till 
prästämbetet och studerade teologi för 
att ägna sig åt den katolske prästens 
.försakande och ofta farliga tjänst i 
ryska riket. Eifter år av träget arbete, 
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av sina kyrkliga överordnade bestämd 
för ansvarsifuHa poster, iblev han av 
ryska regeringen förvisad, men fick 
- mirabile dictu - vistas i vVarszawa 
där han hade ett betydande arbetsfält, 
ända till dess han blev :blind. Då må
ste han ju inskränka sin verksamhet, 
men var fortfarande · till stort gagn, 
icke minst . genom sina 01ufattande 
språkkunskaper : han talar förutom 
pol,ska även franska, .tyska, engelska 
och ryska. Numer är han bosatt i N o
wogr6dek. Ehuru blind, följer den 
gamle med livligt intresse vad som hän
der i Kyrkan och världen, och 1låter 
en gymnasist läsa för sig. Hans kän
nedom om svensk litteratur, även elen 
nyare, väckte min förvåning. Att höra 
honom vid pianot är en njittning·, som 
man önskar . förlängd. Att se elen 
b'linde, gamle, fromme prästen, biträdd 
av en yngre ämbetsbroder, läsa mäs
san, var rörande, och dagligen var jag· 
narvarancle, då han frambar det heliga 
offret. 

Några drag ur sin verksamhet har 
han skildrat i en liten skrift »En hand
full minnen från striden för samvets
frihet i Ryssland» (»Garsc wspom
nie111», Warszawa 1916) , utgiven under 
pseudonymen Tadeusz Ostoja. Mon
signore Czeczott tillhör en 5läkt av 
idealister ooh patrioter, genom starka 
vänskapsband förenad med Polens 
störste skaild, Adam '1\1[ickiewicz, född 
i N owogr6dek 1798, vars stora episka 
dikt »Pan Tadeusz» är översatt till en 
mängd språk (till svenska av Alfred 
Jensen) . 

Kort före min ankomst ti'll N ovvo
gr6dek hade man i närvaro av riks
presidenten m. fl. börjat resa en min
nesvårcl till Mickiewicz' ära, en väldig 
kulle, till vilken de besökande tävla 
om att föra jord. · Också biskopen och 
jag gävo vår tribut nml några spadtag 
jord till minne av den ska1cl, som mtf 
än någon annan bidragit att elda sitt 
folks fosterlandskärlek och håg - för 
höga mål samt därigenom förberett 
dess återuppståndelse och främjat dess 
bestämme1se att nu liksom i forna da
gai:- stå som den katolska trons och 
den västerländska kulturens riddar.
vakt. · 



Främst bland andens riddare står 
j ust det polska prästerskapet i gräns
trakterna, och det var mig en stor 
glädje, då biskopen förde mig ·till elen 
plantskola, där de unga ämnessven
ne�na utbildas, till det prästseminari
i1111, -han med okuvlig energi och utom
ordentliga of�er lyckats upprätta i elen 
polska delen av sitt skqvlacle· och styc
kade stift. 
: Redan från ·fönstren i mitt rum 
hade_ jag sett de unga a:lumnerna un
der · rasterna mellan lektionerna pro
menera i trädgården, vars- välvårdade 
fruktträd liksom allt annat i huset vitt
nade 0111 klok och - driftig 1edning. Jag 
yar nu n1ed dem i det lilla mot stifts
kyrkan vettancle kapellet, som är deras 
och biskopens privatkapell, hörde dem 
med liv och v:ärme sjunga sina polska 
hyniner ' och säg deras lärosalar, vilka 
just gei10111 sin enkeLhet och fattigdom 
il'nponera. Hit komma inträdessökan
cle talrikt, fastän ett liv av försakelser 
väntar dem. · Här ingjutes hos dem 
det sanna herdlesinnet, som överallt är 
av nöden för _elen katolske prästen och 
ej minst i dessa nejder invid bolsj evik
gtänsen. I N owogr6deks fattiga präst
seminarium stå de under god ledning 
.icke 111inst från :biskopens sida, vilken 
med varmt intresse omfattar de unga 
och s1j älv undervisar där, - emedan nö
diga· penni11gmeclel fattas för erforder
liga lärarkrafter. Ingen unclervis
ni11gsmetocl verkar kra:ftigare än före
dömets makt : »1Longum iter est per 
pnecepta,breve et efficax per exempla», 
säger - ett gammalt ordspråk Biskop 
Sigisn1uncl Lozinskis liv och verksam
het är ett talande exempe1. Redan som 
ung' gymnasist i ett läroverk i Peters
burg på tsarticlen fick han utstå för
följelse för sin katolska tro, därför att 
han, katoJik och polack, ej viHe del
taga -i rysk statskyrkogudstjänst. 
Längre fram som teologie pi'ofessor 
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blev han av tsarregeringen fördriven 
från sin post och kastad i fängelse. 
Då jag_år �902 gjorde hans bekantskap 
i Riga, hade han nyligen blivit lös
släppt ur fångenskapen, men fick ej 
då åter'kcim111a till sin professur, · utan 
verkade som hjä'lppräst. 

Efter växlai1c!Je öden, studier vid 
Institututn Biblicum i Rom, vidsträck
taresor i Sibirien, Japan ooh Palestina, 
blev han av elen Heliga . Stolen ut
nämnd till biskop av 1Minsk, , ett av 
kristenhetens mest svårskötta stift. 
Här råkade han ut för bolsj evikernas 
förföljelser, liksom han som ung präst 
varit föremål för elen gamla moskovit
regimens : i ryska riket råder alltid 
förtryck, vare sig Pobjedonostseff · el
ler Lenin sitter vid todret. 

Förklarad fågelfri av - de röda, ir
rande omkring på landsbygden, . för
klädd till bonde, gömd hos katolska 
bönder, som förblevo trogna fastän. ett 
högt pri-s var satt på hans huvud ; efter 
bolsjevikernas fördrivande från Minsk 
återinsatt där ; efter deras återkomst 
dit 1920 tiUfångatagen och under ett 
år kvarhållen i deras fängelser ; äntli
gen genom elen Heliga · Stolens och 
polska regeringens förenade bemödan� 
elen utväxlad och frigiven ; i War
szawa hälsad med hedersbetyge1ser 
från skyldrande tn1pper och jublande 
folkskaror. Återkommen till sin i Poc 
ten belägna stiftsdel, . utvecklar han en 
rastlös verksamhet, rik på mödor och 
ej sällan på faror. Att sådana lura 
även i fredstid, visste jag, enär bolsje
vikband, trots den duktiga polska vah 
ten, göra rövarinfall i gränstrakterna. 
Därför kändes det ännu tyngre att 
skiljas från honom, då han vid järn
vägsstationen i Nowogr6clek bjöd mig 
farvä:l, och gav mig sin välsignelse, 
tillönskande mig : på åte1·seende ! 

Kulla i Odensvi i november 1924. 
G u s t a f A r 111 f e 1 t. · 
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· '":1 : '  : ; :; /;.: J U  J .:•L ! _ • • ;  :_ , : · 1 ·.".i;·j > ,  -Mänskli!Jaifö1:sök atf.förklara• det' 
i : f.', 1  / i : ,  

:_· 
I 

ma:tik.>� : Bet: finnes visserligen. en kyr-
ka; varpå .dessa ord kunna tillämpas, 

.·me1i ,det;äi; den katolska, den verk!fäga 
kristna:Kyrkan .. .På den n1Uti<la svenska 
.statskyikan . passa de-.ihte alls , : ,Kan
: ske .:: . fanns . det .en ; , tid , , i  - ,mitten 

. I en.iaHikel om ·denl•på 6ista ctiden . 
: flitigt;debatterade frågatimm borger- . 
, tig · begråvning cskdv.efo den radikala : 

· Karlsfads:�Tiµningen, , att,, olika läror, · 
,»de teo'logii;i!ik� som delfilosofiska»:,,.en
ligL mo.d'ern rmpp.fattni'ng, endast äro .. 

. ; »�änskilig.a:+ för.sök 9,atu ,'.föt-k1ar�·) det : 
· .. 9kända» ,; c;·, ;Här. finna,.·,% , en ovanligt · 
/:klar och; ;koncis »niodern» · tr.oshekän- · 
inelse; :etl,-:trosbekänneis;,somiendasHn- . 
111ehålhn-. tvivel. Vi ha;t:i!�åtit oss sätta • 
modern j��Jln . citatiotisuecken ; i själva · 
verket ä:r::färnekelsen opårdet• religiösa 
området lika gammah1s0ip, mänsklig
,heten och var tidvis »modern uppfatt-
. ning» båcle:ci ,:det ganila :Grekland.och · 

: .met;gamla . R:cim.} A1la.Jeologiska och 
::filosofisk:a 1 ;system är0i enligt : denna 
. ·foJilt , genom(örda·,skepticism' på: . . för

ihand utdo1.ftda. De kuima aldrig ,till- : 
lrtätas : nagol: wetenskapligt Värde. ,De , 
,måste f@rbiivl!. försök, isom1 aldrig le9-c1 
1 ti:Ll något, mes ultat, ett ständigt. sök-ande 
· 1uta:v :rtågotrsbth aldrigfkar,, rf.innas; .'Det 
, , rok'ända. ,1 Okända ' äro , och. förblivaAör 
: ,:dessa; modeTha: andadi.11.a; de stor·a frå-
;;;gorna l .  , cllNaronsO:urspiHmg; �mål och : 
,m�ning,'all:t �mgår det"jihinsta på dju- ; 
)peh:, :ffada:divet blir ett:mida mysteri- '  

:: dtm., ·sofo,,mgembör söka! ,få förkfär-ing : 
kpåi ty1 ,izairfe)sådarit :liöir1da:rihgsförsök • 
t ;�k , :på '/förhand · d01}'ft 1 att: misslyckas. 
< 'kke1 blott: teologin utatbockså: ail slags · 
. .fiJ9.sofi 1 ·s�rlas . '.. sål undakm'eningslösa. 
· ,. r:ifad· ;mam iför övrigt kunde säga om 
. < :  denna, :fr0rnekelsens trosbekännelse -,
!., :den ät'. låtminstone klar,,. och uppriktig. 
,, - , Däremot,�ynes Katlstacls-Tidningen 
i vara·. ovari1igt1illa undertätt.ad omi »den 

moderna uppfattningen» inom deir , lu
therska svenska statskyrkan. Den skri
ver nämligen följande : >)l grunden 
ställer kyrkan det anspråket au_ desÅ_ -
bekännelse innehåller hela sanningen i 
religuöst avseende.» Och vidare : »Den 
dömer därför såsom förkastlig villfa
relse allt som avviker från dess dog-

· av:=: ic6oo�talet, · ·. då, , ,  idet luthetska 
isafnfundet , . i Sverige , .i . prakt_iken: 

· ·betraktade sig som -ofelbar.L Men i den
: mi: bisqrra:uppfatfning :blev -icke- ens. ·då 
:' nted klara ·ord,uttalad: Och sedan : dess 
·tha<många , vindar ;blåst . . Visser1igen 
'finnas -ätfriu enstaka· representanter för 
. dogmatisk livsåskådning inom våra da
gars svenska stats'kyrka. Men :dessa 
hålla sig merendels :beskedligt i , ·  bak

, grunden; göra endast,osäkert och tafatt 
motstånd mot de radikala ämbetsbrö

. derna; . ,ärp oorganiserade och ove'rk
.· samma. ,De, ha också . övergivit prote
' stantismensi grundsa:tser ,  och stå prin
cipielit på,katolsk grund . .  

Men- -vad tror den , stora maj oritetert 
·av moderna svenska •kyrkomän., , ·vid 
de teologiska fakulteterna här . i fandet 

· finnes . · numera - endast modernistiska 
· professorer, som · stå .främmande :för 
'all dogmatism . . · En stor>del av de· . lu
. thersk-a ,prästerna; '.<leras ' lärj unga:n ' in
.taga eudiktiande ståndpunkt. , ifi)e 0 se-

. iraste . biskopsvalert: it-Sverige giva iför 
:"!ianaen, att vi . snarjl j 'kurtria . vänta: .ett 
··modernistiskt sfa:tskytikligt episkopat. 
!;Under· sådana förliållanden har : man 
.'sv.årt att under.trycka)ett löje vid1Ka:tl

, .  sta:ds.,.:'Pidningens · tvätsäkra · uttalande 
' ,  oin »kyrkan», som· tror sig äga »:Y1ela 
sanningen , i reHgiöst "avseende» och 
som yii'lfarelse utdömeti a:Ut »som ·av

,:v:iker från dess dogmatik». Vilken 
dogmatik? Man skuUe tro, att Karl

.. ståds-l-'J?idningens artikel vore . skriven 
• : för en. ·Jyttio, femtiff år sedan; Den 

polemiserar mot en obefintlig mot
ståndare, mot en svensk statskyrka, 
som numera är ett minne blott. 

I allmänhet göra de svenska radi
kalernas upprepade angrepp på de le
dande statskyrkomännen på utomstå
ende ett föga genomtänkt intryck. Den 
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svenska statskyrkan och den politiska stöd de äga i statskvrkans modernisti-högern i landet hava genom omständig- ska, teologiskt liber�la ledare, som in-heternas malfL)s;omq_1it,-_att J:i-ttr�ktas ,, ¼frå,nJög,yaga pd1 .ra01ppnera de dog-som oskil jaktig.r. ]Jijnclsfö_rvairf�t ,JDär- :, : .. , tiia6skåMå$t!1irig.svei�;\ sbm hon ännu för envisas de radikala partierna att i har kvar . Genom dylikt undermine-statskyrkans :"ledare se naturliga fien- ringsarbete fötorsaka· ,de , 1ie1111e större d�r . .  I sjä:lva· verket är detta en sy11- skada än någon- . ,angripare utifrån viill'a . - Principiellt: stå våra · radikala skulle kunna lyckas åstadkomma. De ' te-Ologer och våra :radikala, politici ' på / borde :mera lklabvaket : ärr s  förut följa ,samma :ståndpurtkt;av filosofisk rela� nwd : tin tid . och 'mecl m'era: 1smid,ig-li'et tivism ooh :obestämdhet i de stora livs- :äii dö rut' :follf-ölja' siµa syften. : Fram-frågorna. Mellan dem förefinnes på sin föra'llt borde de iära- ·sig; irn,e -hur:. •:vik-. höj d . en gnadskillnad, icke. en ,artskill- tlgt det är/att den naot dogmatisk k!ris-nad;, ;Båda: grupperna förorda: en obe- . - tendom . .  fient�igti: tt,åten .icke släpper :gr-änsad ; :  tanke., Qch: fqr:skningsftihet, 1 -greppet lomkt<i11g statsfoyrkan :ufan-fod-v,ilj a :  icke" veta av någon - dogmatisk ·sätter a:tb utöva · fltt obegränsafinfly-htindffihet, · riågra . . verkligt bindande . tancle , också ,på>kyrkliga• ,frågor.EiPå fros1äroi1 eller sanningar . .  Varför sko- så: sätt: sker, avkristnihgen på· säktfa-ste Ja ,d(f. då"kivas och> strida, _<lessa båda o·ch effekti-vaste sätt. Dogmer,na"för-syskonpartier, vilka bägge' betrakta alla . '· svinna ocL1 ; allehanda löst prat och re-te6logiska och - filosofiska system som • ligiöst . fantasteri få, de rikaste utv.eck-. »mänskliga försök att förklara det Jingsmöjligheter;• okända» ? De påminna ,nästan om de : ' Oss katoliker .vare, det fjärran nitt stora demokratiska och .republikanska :med. skadeglädj.e<lietF/Jkta den luther-partierna i Förenta Staten1a; om ,vilka '. ska statskyrkaris blycksöd€. ·I .förening de� åtminstone förr i tiden ,sades, .att : -' med, staten lyckades , ·den �för 400 Ciår . de i det närmaste,hade samma program ' :sedan besegra ·:den;llrsprungliga kristoch sålunda, icke ,så, mycket stredo om . - na J:(yrkan,här.'i la11det-.. Nii har straf-;ideer och principer som .om person- fet börjat c;l_rä:l,)'ba .deti, ,påceftertr.yckli-,och partiintressen. , gaste sätt;-i , .Den ena, förödmjukelsen-_ .; ;Våra, modernistiska teologer , borde - · efter den: andra måste :dentigande thdt.även i kyrkopolitiken söka sig en plats taga äv: , sfr1 ,gaink bi..rndsförvarits hand. _bland .vänstern, Det är ju:b1ott i full- i • Också : en utomstående .,kunde>,känna tonigaste ö.verensstämme'lse med, deras : , sig frestad:, att :befrakta: den·na: 'syn 1IIed frilietspriciper" att också�· öppna: sina : ett visst tnfldlicjande. ,. ;vad, skall kon1wa -kyrkor fö r·borgerliga d, y. s,_motereli- ; - härnäst? : frågar mip:nsig nvillk:ovligen. · giös , , , uppfattning: <lemonstrerande be- , - , Och huit: ;-skall ·  dennar bedrövliga' ·4tgravningar. , .  ,De,:,- böra _ endast · vara :c veckLing; sföta ? .-. Vh'ha·, icke ,här ,velat - ,tacksamma'.mot den statj ·utan vars :nåd framställw,hågria cförriiodarrden;, endqst de' icke kunde ,existeta, om den små- . - sammam,tälla några fakta; , Vi,l}a det ;ningom förändrar deras kyrkosarrifund • själv!! gotboch• .trygg1;•6ch, siikert i'.v.år -- , till en __ fullkomligt borgerlig eller civil , Kyrka. Och 'med: uppriktigt cfeltagan-. : institution; ett . slags kulturell socken- : - de hetrakta 0vi de.m;1 ,som irra ,onikr,.hg skola för : både barn och vuxna; där i halvmfrdcret och ovissheten' utanför, -representanter för de mest ski'1dia 'en »modern» -stat. ,och, en : 1ikasinnad å�kådningar fritt kunde göra· sig hör- statskyrkap ,vilka i weligionen1 bkitt se • _ da., :Våra - radikala po1iticirborde ,å sin >>mänskliga . ,  försök · •att ' .: .förkla,ra 'det sida omsider lära sig vilket värdefullt okända>) . > ', :  , :, , " , 1 J ,; l  
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SANKT TORFINNS KAPEL, HAMAR. 
För Credo av S i g r i cl U n cl s e t. 

(Fo1•ts.) 

·, Det var paa Hamar at Karl Km1tsoi1 \ 
hösten 1449 blev valgt til -Norges könge , 
av en indstevnet forsamling av gode 
mrend fra 'Oplandsbygderhe. Fra Ha
mar drog kong Karl til Nidaros og 
de·n dav.erende Hamatbiskop, Gunnar 
Torgarclssön, 1pedvirket, cla erkebiskop 

staat i · forbindelse med den sve.nske 
riksfotstander, herr Svante Nilsson. 
Hertug Kristiern tok biskopen · til
fange og besatte pernonlig Hamar 
biskopsgaarcl, som ved denne tid var 
utbygget til en sterk frestning. B iskop 
Karl blev holdt i haardt frengsel p� 

Domkirlie_n, H an1ar. Ru-inerne fra vest. 

Aislak Bolt kronet hani i domkirken. 
Men allerecle · nreste aar �maatte Karl 
Ki1utsori opgi sit norske korigedö111111e ; 
Kristiern I blev hyldet i hans sted. B i
skop Gunnar holdt fast ved kong Karl 
saa: lrenge som <ler var skygge· av haab 
for· harts sak. · Först i 1453 kom · han 
fil for lik inecl kong Kri-stiern. 
· Um1ddelba1't "efter · at den senere 
Kl'istieni · II söm he'rtug og ·i·egeii.t i 
Norge hadde paalagt bönderne ·ökete 
ydelser og avgifter, bröt bondeopröret 
lös under anförsel av Herlog Huvud
fat - vistnok en bonde fra Hamer
kanten. Hamarbiskopen, herr Karl 
J enssön, blev sikkert med fuldgod 
grund beskyldt for at ha vreret oprörs
hövdingernes medvider og for at ha 

Akershus fra 1 508__:.1512 .  Ved sin 
löslatelse var han meget syk ->.'--- han 
hadde bl. a. brukket ' benet ved et mis
Jykket flugtforsök - og han ·döde 
stråks efter hos sin ei11bedsbrOr i Oslo . 

Hans eftermand, herr Magrius, ·var 
Hamars sidste katolske ·biskop. 

Det · er klart, at forholdene inden 
Kirken i N org·e omkring 1500-tallet 
vär ulykkelige · no½: - biskopsgaarde'he 
behestede og dermed strategisk vigtige 
punkter i partikampen. »Kommer her 
igjen en biskop, faar han bo paa lade-
.gaarden. Slotte og - nmrede gaarde 
skal bisper herefterdags ikke mere ha», 
sa hertug Kristiern, <la han hadde set 
sig om i herr Karls gaard. Landets 



·biskoper og abbeder del er sig paa po_
litiske partier som staar moChinanden 
i bitter strid. (Om de mange, solil 
ingen politisk rolle har spillet, men helt 
har viet sig til sin embedsgj erning hös 
rer vi bare av og til, temmelig tilfcel� 
dig. ) Det ökonomiske kaos som raader 
paa enkelte punkter inclen Kirkens aclc 
ministration faar fölelig virkning og
saa heroppe. Beskyldningerne mot 
enkelte av Kirkens tj enere for penge
griskhed er berettiget. Men som de 
ökonomiske forholcl i landet var i det 
hele, maa det mangen gang for den 
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en i sig selv vakkentvilj e mot at spön� 
for p.1eget efter; om de tramgencle - e,, 
vcetclige , el'ler uvcerclige.· Og de .frer1, 
reste av hiskoperne synes at ha hat 
slike evner, som f. eks. Laurentius .. 
Kalvssön i Holar, til att organisere sit 
barmh j ertighetsarbeide baade klokt og. 
effektivt. Maaföevisst samarbeicle 
mellem de forskjellige kirkelige orgai, 
nisationers hjelpearbeide tcenkte den
gang ingen synderlig paa. · -Og cla der 
i senmicldelalcleren kommer- mere be:., 
vcegelighet i befolkningsmasserne,- blit 
den sn1ule kontrol med de almisse� 

Biskop Miiller i Hamar, .Tul r924. 

store arbeiclencle befolkning ha . faldt 
tungt nok at rede ut bare Kirkens 
lovlige tilgoclehavencler. Og det kan 
ikke ha vceret anderlecles end at man
gen hcederlig sliter med bitterhet har 
fölt det som om Kirken utsuget ham 
. for at mceske alslags arbeidssky og 
forkomment pak. Omfanget av Kir
kens barmhjertighetsarheide rnellem de 
fattige, de syke, forlaclte og arbeicls
udygtige, har vi vanskelig for at gj öre 
os nogen forestilling om. Hvad Bi
skupa Sögur oplyser om de islandske 
.biskopers vilje og evne til at hj elpe 
bare ute paa den fattige _ öen er -
niaalt med moderne maal � utom al 
rimelighets grrenser. Men allerecle fra 
elen tidlige miclclelalder av sporer man 

nytencle som under stabilere boligfor
hold i nogen grad falclt av sig selv, 
helt umulig. Det blev en let sak for 
folk, som ikke gacl bestille · anclet, at 
leve utelukkencle av Kirkens og klost
renes !nilde gaver og privatfolks bann
hj ertighet, som i midclelalderen gjen� 
nemgaaende var saa uendelig meget 
större encl nu. · · 

Sjrelesorgen utover landet og den 
kristelige oplysning me1lem · menig
mancl synes derimot gjennemgaaende 
- efter upartiske historikeres under-

. sökelser - at ha varet god:: ·-Man hat 
indtryk av at sogrn•µresterne for det 
.m�ste har vreret samvittighetsfulcle og 
dygtige mcencl. Og skikke som vidner -
om elen kjcerlighet, hvormecl folket 'i 



etf i �Bygd lm\ig i 1'ved • .Gih l Lsognekitkti · 
eller' hädde taf · ·op · bestent1� · andagts
(\vt!lse'r, har .'-hbldt •sig, til' denne: dag.' • 
D'·'e"' helt katbliske »fredag'i"'böi:iner» f. 
�ks1.c som i niete1 bg 111indre forvanskede 
-forri.1er hår leveH folket like til for ca. 
40 åår siden et tydelig nok,en senmid
dela�derig ftedagsartdagt til den lidcil
de r 'Frelser og Hans sörgertde mot. .· · -

Imid!ettid· saa ·. trivdes· og iblotnsfr�t 
den · 1i11e· biskopsby ved Mjösen: · Fra 
s!U1\en av ·1 5<XHallet har vi ef merke� 
lig . og fortt'·Yllertde· skrift, den saa� 
kålct'tc Hamai·s-krötiike. H vem som 
er forfatter er uvisst - i alfald er det 
eii· gammer n'land som hå.� levet sin 
'bafndom • - og ungdom ved Mjösen; i 
Biikdps-Harnar. -• Hart fortreller, hvad 
.bah' har set og hört -'-- og husker, i 
mindei;nes · gyldenglans; 

'Sandsynligvis " er kröniken• skrevet 
, för svenskerne under J oharl · Sig-gessbn 
\ syvaarnkrigen 'herjede Hedemarken, 
;i�dfok ·· tig _  brrertdte hiskopsgaården og 
'd�lvis domkirken - og ved avma.r
:schen · trend te ild paa hospitalet, · -hrvor 
\nange gamle og vanföre bnertdte inde. 
iMen ialfald har ·byen vretet mere eller 
'uiihdre- utdödd, siden stifte'F,;ed reför
mationen blev sliat samrrien med Oslo 
tinder superintendenten idertne by. De 
rlifö'dre kirker i byeri sfod öde og delvis, 
:til , nedfalds. St.c Dlafo1 kloster som 
.var byg,gef paa opdcemmet ghvnd, had
de rasetuh ·sj öei1, kathedralskoien er 
11ijdlagt- · · . · 
C -Forfatteren taler et sted i hegyndel

s'eri 0111 >>det blit1de papistcfri» og han 
11/evner Oslos . opkotnst pa:i Hamars 
belrnstning n-ied et lojalt .»Gud ske lov» 
i'i:>årenthes. Men alt fra fä"rst av skin-
1�ei'; dehgjetitiem, at den gahiles hjerte 
er ved· det ganile; 

B iskops-Hamar - han fött.eller, 
hvad det var for en deilig by'. Skjönt 
han vet, den har vreret endda meget 
större og herligere » i gamle dage» end 
,.slik som han husker den. :ijej, i »lwng 
Hagens tid anno domitli MCGC» . 
da . tal te byens borgere, I ,800 · v�bhede 
t11cei1d;- Og >>i 'biskop Siffuordt� bö
ger» '(biskop Sigvjird . 13&2----:--'ca. 1419) 
. skal· def staa s¼revet, at Rama.i: endda 
hadde ' 900 · v-rergagtige imiiid og 'a:t 
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pi'a�kedäg ; 'gik -· 3\000 , me1mesker · .til · 
sakråmenteti · (Dette er s ikkert over� 
drivelse · -· -' selv om man •trenker sig . 
at vaabehtinget·for de m.ermeste byg- · 
ddr er ·blit höldt i 1-Iamar og,at bplrerrc 
dingerne i stor utstt&kning har brnkt 
at ·feire paasken i domkirken. )  Fren1r 
deles i biskop Sigvards tid kunde folk 
i -Harriar kjöpe det a1'ler fineste · Uöil 
fot 8 skilling aliien og silke for 3 skil
ling alnelli - enclda pengene var daar
lige · dengang; Og folk s·om; vilde holcle 
sine barn:· paa skolett i Han:iar by, 
kttnde faa kosten til dem 'i et helt aar 
for 8 skilling J . Haandverkerite og kjöp"' 
·n1kndene haclcfe skilter med hvit skrift' 
paa sorte fjreler, saa en kunde lrese sig 
ti'I .hvad enhver ha1idlet med. Det er 
altsammen fra biskop Sigvards guld.: 
alder. 

Men ogsaa Hamar, slik som krönike
manclen husker elen, var et goclt sted• 
ar vrere. Alle kirkerne, men domkir< 
kcn isrer da;· overclaadig utstyret· ·»ef
fot ·den papistiske vis» med herlige bö· 
ker, niesseklrer og prydelser, klokke og 
,flöie med gyldene kors paa takene. 
Frugthager hörte til hver eneste by-· 
gaard --' urtegaarcler, kaalgaarder og 
humlegaarder. Biskopen hädde sin 
podeme_ster og ibyri1rendene sin - de 
levet helt og holdent av at vrere gartC.: 

nere ; most_perserne beredte eplemost og 
kirsebrerdrarik, saa by ens ,  folk hadde 
nok baade fri, sig Sfl'V og ti'l at srelge av 
og til at sencle sotn gaver til slekt og 
venner paa byg<l'en. 

»Og det våf ganske' svaa1'e ly stig 0111 
sommeren, naar man rodde omkring 
Hammers 'by, ti alle urter og aHe trre 
de gav slig herlig lugt frå sig; Og 
pilgrimmene som for til Rom, og den 
hellige gr<1-v, og igjennem mange stre
der og lande, der gjorde de cleres ydet
ste til, at hvilke som kunde före hicl 
med sig paa hjemreisen til deris fadre� 
ne land de herligste velli.tgtende urte
fro eller trre, de var kj�rest konuneh, 
og elskte de meget i Hail1mer et slag 
. trre, kaldtes' ertgel torn (_') : rosa tubi
ginosa) i de dage, soin og gav en herlig 
lugfifra sig.» · 

_ 
N a·ar de höie ' helligdager skulde 

ringes ind »da var slig skik, at der 
skulde ' först ringes 'i doiTikirken, der-



na!St hklosteret, dew.cest i,;K°'r-�l,{i1.;l\�P.,, og allersidst : i  St. Jörgens ½ii-kti. ��ar ' som helst de , saa .hadde . ringe_t, :?iden, <lerefter skukle: d(I, ringe og k;itn:e -hyer som • de ,mest ktmde, dog-:slrnl<le: d� skikke sig i den: maade; ligesom . ud.i domkirken og ikke lcenger. • _Item rmar . som . det var blidt og , &till� . veir. .<;la; . kunde man höre , lang vei tiJ lat?-.dt og . de soni. rodde o.rnk;ring Han.unt;rs _kir¼:e. eller k j öpstadr . <la. ma.atte · ma!J.: • gö;e, naar som at pres_terne og degnene sjuµ� · ge i kirken, og orgelyerkernes ly_cl. hör, tes,at den som ikke hadde e.t stt;nhjerte, maatte grcede av glcecl;� for Gucl?. usjg�- . I lige .naade og misku11d i�q\i mepre-sken, og for Guds hellige, ord . gg de deilige 'psalmer &om deJ,1örd� �junges der.:ll 
-Biskop Magnus La,uridsön var en god og avholdt mand; nidkjrer i sitembede, men v:istnoJ{ ikke hvad maii kal<ler en »ste&:» personlighet-_ Forholdes ne :ha,dde ,snµdd sig, slik, ;it erkel:!i_�kop Olav .Enge1brektssön i 1530-aaf;ene ar� beidet for at faa denJandflygtig� Kri� stiern Il til konge efter . Fredrik I :s. död - Kristiern III var jo, erke;-lutheraner, den anden ialfald ved sit giftermaal - bundet til katholske fyrstethus. Bislrnp Magnus var med tilat yde Kris stiern n stötte og _tillot at i(ostbarheter blev tat ut av stiftets kirke i dette öiemed --· 111an hadde jo allerede d.a rik erfa,:ing for, at hvor den nye : tro . fik fremgang, blev saa a,lt som v�r av kir,: ker og religiöse institutioner utplyndret allikevel. . - . . . . . _ •- -· . • _ , . Imidlertid ,kom i 1536 Kxistiern HI :s statskup, hyorved Norge "skulde incllemmes i Danmark ( en ordning &om i ;, realiteten - aklrig blev 1ndfört) og begge land »reformeres». Soinmeren 1537 kom den danske herrexnan_d Truid Ulfstand til Norge i spidsen for en daµsk ekspedition . og skultje ercYbr,e land�t. Fra _Tröndelagen ·_drog, han med hreren nedover til Hedtmarken. . ; Hamars-kröniken berett:er - oin underlige jrertegn, spm varslet de kommende hrendelser. Sjöormei1 viste sig i _M j ösen ,- til,sidst koµi den, op ,cpaa et ��jrer like _utenfor. bye111_ og .;e1i ay bi.,, slrnpens ,JJorgsvende ·, , skj öt de11 iqj rel 
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St. T or/(;ms kapel, indviet 1:924 . 
Bis�op ',�ign�s _ död€! · s9µ{ .da;risit . stats fange � paa . , ,fyptvor.sk()v klost�r: 154:2.. .l)e� , srekularise1:fr -. J-iispebqrg, J;>ley,Jörst \1(')1ig)or Je,ns�1;14en,.9g ,�cl� f:iyeg.efter SVCU�kerna_s )}erj,1Jj1'lg i L,56z 
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helt var lagt · öde blev den drevet som 
»kclngelig ladegaard». Storhammar 
gaard\s· eng- og· aker strakte sig hvor 
den gamle bys huser og haver hadde 
vreret. Senere blev elen solgt til pri
vat eie, og privateiendom er elen den 
dag i dag. Utihusbygningerne ___:_ »la
degaarden» er tildels opfört med den 
garnle bispegaards underetager som 
fundament og kjelder. 

- Domkirken blev sat i nogenlunde 
hrul<ibar stand efter branden. Men 
hundrede aar senere begyndte den at 
falde sammen - blev da: benyttet som 
sten1brudd : man tok sten <ler til utvi
delse av ornliggende landskirker, til ut
huser paa gc:ardene, sidst brcendte man 
kalk av stenene. Först i · 1884 blev 
ruinerne tat hand om. 

Men helt fra romantikens förste ti
der blev den maleriske ruin, med den 
lyse buercekke kneisende ovedövkrattet 
ute paa odden mot vandet et yndet pro
spekt, og folk svermet i mindet om bi-: 
skopsbyen med rosenhaverne ved M j Ö
s en. 

Allerecle för 1814 var <ler tale om 
at anlcegge en kjöpstad paa Oplandene. 
Förnt blev Lillehammer gnindlagt - i 
1827 - og i 1849 det nye Hamar. 
Den nye by er anlagt 1idt henger syd
öst ved stranden. Ut til Domkirke
ruinen og det nyanlagte fylkesmuseum 
er · <ler fra: St . Torfinns gaard en va'k
ker spadsertur paa ca. ¼ time lcengs 
stranden. 

For ca. et aars tid· siden kjöpte den 
katholske mission i N arge en vakker 
murstensvilla ved Skoletorvet i Hamar. 
Og Kristi Himmelfarts dag 1924 blev 
kapellets indvielse feiret - den förste 
offentlige katholske gu<lstj enes te paa 
nresten 400 aar i St. Torfinn biskops 
'by. At kapellet lblev dediceret til ham 
fa1dt ve! ncesten av sig selv. 

Biskop Dr. Johannes Olav Smit 
feiret levitmessen, 1bistaat av sogne-

, prest Dr. K. Kjelstrup og pater M. 
Jorna av Fransicaneror<lenen - idet 
velcervi.erdige pastor Kjelstrup indledet 
prcedikenen med at forklare for de 
mange fremmödte ikke-katholiker 
fivad 'den heHige messe er. Efter mes
sen blev en ; ung österrigsk pike- - et 
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»krigsbarn» konfirineret, og.- tilsidst 
blev - forsamlingen meddelt ,den tiakr;i:,- , 
inentale velsignelse- . Og saa var den 
evigibrcendende lampe t::endt , paany 
foran et tabernakel. 

St. Carl · Borromeus-söstrene - - e11, 
hollandsk kongregation. av barmhj erti- . 
ge söstre som i de sidste aar har arbei" 
det som sykepeiersker i flere norske· 
byer - hadde indbudt til . en frokost 
efter messen. Og efter frokosten gik 
kirkefolket sammen-med Monseigneur 
og presterne utover til ruinerne. Hvor 
söileraden staar graahvit og naken mot 
den blaa sommerhimmel og gr::eset 
gror grönt, <ler engang domkirkei1s II 
altere var reiste for at det hellige mes0 

seoffer kunde b::eres frem . for levende 
og for döde, for de sterke i troen og
for de svake og 1,löve sincl, for de sagt
modige a,v hjerte og fo( de haarde hal
ser - bad igjen en biskop og en liten 
flak katholske kristne et Fadervor og 
tre Hil dig, Maria - i Kirl�ens me· 
ning. Og med nogle ord blev biskop 
Magnus erindret - hans bön for sin 
by og sin flak, og f1ans sidste levvel 
necle paa stranclba'kken. 

Hamars menig,het av katholiker er  
liten og  ung ; om elen faar Credos l�-
1,er höre · mere et anclet aar -.- naar 
vi ha·r faat Iitt »historie» . I löpet av 
clette aar haaber St. Carl Borromeus� 
söstrene at faa sat istancl gaar<lens 
overetage, saa de kan ta imot patienter 
�hi-ttil /har de gaat ut i sykepleie. Det 
store arbeide som cerv�rdige modei
Fulgentia og söstrene gJör ved at samle 
menigheten som ,bestaar dels av utl::en· 
clinge, dels av norske konvertiter - og 
som naturligvis kan tr::enge en haands
r::elming ogsaa utover det vi mottar 
i Kirken og av var sogneprest, er en  
sak for sig. 

Forelöbig er cler ikke mere at si, end 
at for os katholiker paa Oplanden, som 
tilclels bor noksaa spredt rundt i Mjös:. 
bygderne, er Hamar igjen blit den byen 
hvor vi har vart bedste hjem. - St. 
Torfinns gaa:rcl og St. Torfinns kapel, 
hvor den hellige messe og den hellige 
kommunion binder sammen til en me
nighet en kanske noksaa uilike artet 
Hak gjennem clet· ene fornödne; 
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CREDOS BÖCKER. 

Bi�kopen. Roman av L y
d ia · w· a h  1 s t rö m. P. A. 
Norstedt & . Söners Förlag, 
Stockholm. 

Det är tyvärr endast säUan, som den 
svenska skönlitteraturen försökt sig på 
att skänka några religiösa eller kyrk
liga tidsbi�der. Sveriges kyrkohisturia 
är ju ett starkt försmrn1:at område, 
inga nämnvärda försök ha gjorts att 
skän1ka någon av dess skiftande perio� 
<ler liv och färg genom konstnärlig be
handling, fastän den bjuder så många 
tacksamma ämnen. Det väckte därför 
på sm tid 1nycket uppseende, då Fa
biai1 Månsson utgav sina intreS'santa 
kulturskildringar från blekingska skär -
gården under de stora väckelserörel
sernas tid för en femtio år sedan. L'e 
behandlade nästan uteslutande religiö
sa företeelser av pietistiskt slag och 
buro med rätta namnet : Rå:ttfärdig
görelsen genom tron. Deras värde 
förhöjdes i icke ringa mån därav, att 
de till stor del voro bygg{ta på förfat
tarens minnen och erfarenheter från 
barn- och ungdomen. 

På samma väg ,,a ndrar också Lydia 
Vv ah'lström. Hon behandlar med 
märkbar förkärlek religiösa företeel
ser också i ·sin skönlitterära verksam
het, och detta är så mycket värd!efulla� 
re, sonJ1. hon förlägger 6ina: kyrkliga 
skildringar till elen allra sista tiden, 
till en mil1ö, med vilk.en hon är väl 

förtrogen. För et . par år sedan bör
jade hon sitt skriftställa1;skap på elen 
kyrkliga romanens område med! Daniel 
Malmbrink, den typiske svenske stats
kyrkoprästen, som i England möter en 
värld av kyrklig ku%ur, som är till
lyckt för de flesta av hans geografiskt 
liksom andligt iso1erade medbröder .. 
Har finna vi åtskilliga intressanta bil
der av engelskt nutidsliv·, men man 
märker. att de äro tecknade av en främ
lings - om också en både vaken och 
intresserad främlings -'--- hand. 

I den nyligen utkomna fortsättnin
gen av Daniel Malmbrink, romanen 
Biskopen, befinner sig författarinnaµ 
mestadels på svensk mark, i d!en stats� 
kyrkliga miil>jö, som tydligtvis är hen
r,es mammas gata. Det förefaller som 
0111 hon hela boken igenom bemödar sig 
om det möjligast objektiva fotografe
rande, typerlla äro tagna på kornet, 
skildringarna friska och levande. Lä� 

. saren får deltaga i sommarmöten för 
gymnasister med kristlig,t program, i 
statskyrkliga konfirmationer och präst-. 
möten. Med små medel lyckas Lydia 
\Vahlström få fram det karakteristiska 
i dessa manifestationer av modernt 
protestantis�t kyrkoliv, det friska ooh 
trohjärtade men samtidigt klumpiga 
och 6ti'Hösa i .  ungdtnnsmötena, präst� 
mötenas skarpa n1eningsutbyten mel� 
lan de olika tänkande grupperna, det 
idealistiska, . men ofta diffusa och 
svårbegripliga orclsvallet vid deras cJiis-



k��t,,ioner; , H�ri :Jim1as.,;pt;aldft1llt qk 
forda karakteri�tiker ;  en ungkyc\klig 
lek;tor, som uppträder som talare vid 
prästmöte ,i , en f ii;i.gerad norrländsk 
st.iftsstad, . fäster sig .särskilt i minnet. 
För den som är µågot bekant. med den 
s. k. ungkyi:J.<liga t,erminologJ�n . är det 
ett sant . nöje , att låsa hans uUaland'en 
0111 ,de.t kyrk!J.1ga fäget. Här bar, för
fatta1)nnan J.räfö\t pricken so,n typo
log. , . ,.Allt · det för , ungeyrkligheten 
�arakteristiska .: . den ansträngda hur'

ttgheten, · de underliga ordkonstruktio-
1�erna och något. ,.sökta yändn:(ngarna , 
hks01:1 4�n gl,:1.da , överlägse�1heten ooh 
verkltghetsskyende • optimisn,1en, har 
hon lyckats fånga oc:b fästa. på sin duk. 
På åtsikiniga ställen i boken. , snuddar 
Lydia Wahlströ1;n . också, .  vid ·. katolsk 
kyrklighet ;  denna söker hon merendels 
s½i'lqr� rättvist .ooh riktigt, · !betydligt 
:al�1lltgare och mera sanningsenligt än 
1 ,·sma populära föredrag och specials 
artiklar. . , 

Men också i andra avseenden är 
,>Biskopen» ett märkligt tidens.tecken. 
Man märker i denna bok en tydlig un
derström av internationalism . som hit
tills varit föga märkbar i d;ssa statss 
kyrkliga kretsar, som blott intresserat 
sig för det egna landet qch de luther
s�a .�ulturcentra, varifrån de mottaga 
sma, unpufaer. , Lvdia Waihlström hör 
till �n ny tid, son{Iängtar efter vidare 
hon�ont. Hon låter . sin . hjält:e resa 
och . iakttaga i både Italien, Fra.nkrike 
ocll Englandl. Och hon lyckliggör ho-
1�0111 .�lutligien med! ' en . biskopinna av 
till halften, dansk , upprinnelse.- Man 
får. hoppas, att.hennes mehinggfräµder 
taga intryck av dessa vinkat·. I mer 
än -�tt avseende påt:ninner Ly_dia Wahl� 
strom . om Fredbka Bremer. Hos bå-·· 
da är det religiösa intresset, den inter
nationella '1äggninge11, reslust:e1} ooh 
vetgirigheten franiträdande. För att 
nu inte tala om ivet11, · för . kvinnosak 
och sociala reformer. Fredrika Bremer · 
fö�:bHver emellertid .alltid h�r�egårds
frokeu . . Lydia Wahlström är präst
dottet från det friska. och kärva Väst- . 
manland. Någon .gåtig }<an det hända, . 
at� hon_i  sin iver atlt v·e11ka.fdgjord och 
fr1mbd1g kaHikerai; sina hjältar; . och: 
hjältinrn;ir. , Inom luthers'ka, ·kretsa:r ha.1, 

iO,? 

» ]3ji;;k9p1;1p� på sina .håll,väckt. ett visst 
m{ssriöje. Detta ä� e�ell�rtid ick� b�
rättiga:t. Sn,arare liorde man vara för
fa�tarinnan . .  t�cksam för den�a t>åde 
lyckad� ' o�f �räffande fotogr�fi av 
svensk gta�skyrklighet under åren efc 
ter; .det;.stora världskriget. · · 

B . b. A. , 

: •  Olj�bc,wge( och, . . La,dugål'd�- . 
gärde av N i  Ls Ah n 1  u i1. d. 
Bµg·o 'Gebergs fö1�lag·: :l:,tock� 
lrnl1n .1924. 

Eri.k Alv1lunds bok »Oljoberget :o�h 
Ladltgårdsgär&» har · utförliglrecen
serats i ' de dagliga tidningarna, och . 
härmed �·ar endast avsetts att påpeka 
dess stci'ra intresse tir katolsk synpunkt. 

Det är glädjande och på sii11,1i:11a 
gång vemodigt att : läsa dessa uppsat
ser ; glä<lljande :J,tt . höra, huru geriori1� . 
trängt hela Sveriges land var :rµed 'ka
tolska . sedvänjor och bruk, att höra 
om .vallfärdsorter och vallfärdsvägår; 
helgon och gaml>a kyrkor - och vemo
digt att tänka på huru alk detta för� 
svunnif ochi småningom utplå.nats ur 
det allmänna medvetandet. · ·. · · 

Ef
f 
stårkt intryck på den katolske . 

läsaren gör uppsatsen »Krypa till kör
set» ' med' , siri gripande skildring av ' 
huru folket på landsbygden, trots att 
krucifi�et 1 fråptagits dem och i trots 
av det 1't1therska . prästerskapets , f årbud. 
mot l<:orsens vördiande, sökte hålla fast' 
vid i:leriha sed. Likaså ärn uppsatser� 
na öm Sary:kt Olof, Helge'brodef Staf�' 
fan och �ärskilt »Kätrskyrka», dit ma'ri 
vaHfärd'ade till Sankt . Ka:riungs i .  Ro
den ära, . i detta sammanhang av sär
skilt infresse. · ' 

»Oljoberget öch Ladu·gårdsgärde» 
torde särskilt kunna: uppskattas av en 
katolsk ·Jäsekrets. Härtill bidraga icke 
minst den ,pietet och den först&else,. 
varmed författaren beha.ncllat Sveriges . 
gamla katolska minnen. · M. 

.·· 

lndvielse. Av H u g  h :a•e ;_ . 
� 6 11. Henrik Koppel's förlag, 

· · Köpenhamn. · · · 
' J' ,: ,, ' : , "  : ' '  ' ' ' ' 
, , ln<l\ri,elsy, ,  är, .�i;t :bok1 som· först odi 

fi:�mst .har. ;· alfa den goda romanens 
bij.,sta: ' eg('\i;iskaper - ,.,,.,.. ' ih,anqling, natur-



-0th 1i1ä11nisfoskiklring ''--- frainstä:Hdi 

av ert stilist arv första rangen. Förfat-' 
ta ren är-en Sfor diktare, · s01i1 · spelar på 
själens alla strängar och låter oss upp" 
leva alla sinnesstäföningar från högsta 
glädje till bittrast>e sorg. Men därjäm
te är lmn en stor och vis man, en 1'nan 
som funnit de vises sten och lärt sig 
vad som är huvudsaken här i livet och 
vad: som är det' enda betyäelsefuHa och 
väsentliga. Hans förniåga · atb ana:J.y
.sera eri karaktär år nästan psykiatri
kerns. Han tränger t1ill själens djup 
och ha11 gör det med den skarpsynthet, 
som gr.undar'sig på det för allt mänsk
ligt .Öppna hjärtat. Han pejlar djupet 
,och �inner · handlingarn�s motiv och 
orsak, han reder upp alla de irrgångar, 
som männisl�ornå trassla in sig r och 
ha .så svårt att själva finna ut ur. Och 
ge\wm hela boken · strömmar de.n star
ka andliga 11,1ft, som den ensamt för
mårs.tälla tinge11 på deras rätta plats, 
det trons rena klara ljus, som i allt 
som hä11<l'er och sker ser Guds vilja: och 
Guds kärlek. 

Indvielse är en bok om lidandet. 
Den lär oss att vi skola mottaga li
dandet som en gåva av Gud - en 
gåva, som, mottagen i rätt anda, lyfter 
oss över jordens förgänglighetr upp till 
det som är evigt och oföi"gängligt. 
Den lär oss att vi genom lidandet kun
n{ förstå vad som · är det väsentl'iga, 
första att »förbannelsen qlott_ 'är skug
ga\i av välsign:efae, ätt Han, som bkv 
f�rqani;iad., lör :v,år skµU, . mi ä� våi: 
väl:11gnelse.» Lidandet är icke det . stör
s�a onda, det behöve{ icke engång vara 
något 01irt: utan: något gott, och '6in en 
förba1inelse i ·  verkligheten . är �kuggan 
av _•en välsignelse, kan den endast _kori1-
mä i mörk skepnad. 

Bokens huvudperson är en ung ehc 
gefä1nan, sir N evill, som under en vis
telse i _ Rom träffar en ung flicka, som 
vistas där med sin moder. Ha:n för
älskar sig i f lickan, hos vilken han fin'
ner en förståelse smn,hos _ ingen annan. 
Der:as ol_ikhet i religfon. - han är ka
tolik och ihon protestant --::-: ,petyder 
föga då de båda funnit, art religionen 
är något djupare i livet ä1i den l<:bn
ventionella religionen och att dog!'nerna 
idk · lösa s\iåi·igheterna i.1fa11 ' snarare 
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öka deth, 8th' 1dle11;1y�tkligd hemtiglict:e\1 
ligger på: . ett 'annat · stäl1e. · Vid denna 
tidpunkt1 står' Nevill ·som fiende till 'a:llt 
'lidande. Bet är ·, för honom ' riågöt 
osunv; i bestefiskt' 'och fult· oth i 'följd 
därav är han liknöjd för sin religion, 
som predikar·korset 6oh lidandet1:i väg: 
r:ida,nde är något som ej passar ii1 i 
hans filö�ofi: Det är något somi man 
måste bära n1e1'1 ej ui1derkasta sig. 

Från Rom .föras vi tillEngla.rtd till 
N evills 1 ·fa111iljegods, där hails tante 
Anrta styr •och härskar med mild spira. 
Hit komma fästmifo och d�n evigt pra� 
tande modern, ·på besök, och · mycket 
snart skyt'nni.es solen av några små 
moln, meri N evill är • förä1skad och har 
en särskild' förmåga att! förvandla' det 
bittra till sötma. · -Meni ti11 sist bkittar 
sig flickati i ett vedervärdigt utfall mot 
fästmaimen och visar sig vata,inkarrta
tionen· av själviskhet och · hårdhet,• då 
däremot den oerhört tröttsamma mo
dern framstår som en martyr under 
dotterns hårda ·behandling, · Fortfa
rande vill den 11nge mannen ej accep� 
ter'a lidandet. Hans tro på att f inna 
livets mening i' kärleken är krossad 
och då försöker han finna den i natu
ren i stället. Men Herrei1 later 'sig ej 
gäckas ooh .fädernas missgärningar· 
visa sig vara mer än tomma ord. Ar-· 
vet efter en utsvävande fader bryter 
ut hos sonen, som slås med blindhet. 
Han tttidetgåF visse1iJigen en livsfarlig 
operation, som återgiver honom ' ha'.n:s 
syn, men· ,san1tidigt 'får han: veta; a:tt 
han ej iha:r' lå'ng tid 'igen att 1eva: •Då 
först föi'stå:r 'han.i · att lidandet e)' ä:t 
något sö111 man kan koh1i11a förbi' och 
gå över, utan ' något'som fri.an' 'måste 
igenoin . . ,. Lidandet · inger hoilonr ingen' 
fruktan längre. Ödmjukt tager han 
sitt kots·: ·och . ödmjukt bär han ' ,sin 
smärta, stark och hög · trot'S den yttre 
svagheten, ty iha.n :har ' ·funnit väge11, 
som ledet' till Gud: · 

• Vid sida'n av Nevill står eri av bo
kens .vackraste -gestalter, nämligen 
tante Anna. : Hmi' är en utomorderit-: 
lig kvinnotlypj stark, klok och god och 
så'äktå kvi11nlig. Den ätA,å 'äkta kvirtn+ 
lig h�nrtes oförnuftiga svartsjuka; ·som 
hennes· ' ;  , sunda · och rättrådiga ,hjärna 
reagei:ai" erhot 111et1' eJ riktigt får' över-



taget över, emedan känslan är den star
kaste, Det är· även så kvinnligt att 
vilja styrka och hjälpa, vil!ja taga dens 
lidande på sig, som man älskar, men 
-samvidigt känna en liten- sorgsen bitter
het, när den andra parten funnit tröst 
och harmoni. 

En person till måste nämnas i detta 
galleri verkliga människor, . nämligen 
grannen, den gamle herr 1Morpeth. 
Han är en uncle11bar gammal man, som 
.skådat över tingen, en andlig kirurg, 
s0111 både kan skära där så behövs och 
sy ihop med goda, varsamma händer. 
Han är en sådan människa, som man 
instinktivt vänder sig till i livets svå
righeter, och . man känner sig obrotts� 
ligt övertygad, om att hans åsikter och 
synpunkter äro de enda rätta. När 
tante Anna r-eagerar mot det grynmia 
i att N evill skall vara tvunigen lida för 
faderns synder, förklarar herr Mor� 
peth för henne, att det är ingen grym 
utan en barmhärtig lag. »Det ät' in
gen hämndgiriig lag, det är barmhärtig
hetens lag, att den kärlek, som bör för
ena föräldrar och barn, kan uträtta 
vad endast kärlek förmår-, och kan 
vänd:a lidande till glädje och smä1i-a t!ll 
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föl'soti-ing.»  Han utlägger ämnet vida
re. »0111 NeviUes- fader ej .var kärle.':
ken värdig, hur skall han då göras 
elen värdig ? Endast genom l idande, 
Då är det en vacker tanke, om hans 
son kan liclai för honom.» Och när 
tante Anna för-ttvivlacl utbrister, att 
hoi;i ej. kan utstå det, får-hon till svar : 

- »Ni få1� också er deL Ni här cle111 re
dan och ni kommer att bära elen. bättre, 
om ni själv viJ.l förstå. Det är det 
som kärleken betyder. Ni lider eme
dan ni älskar. Om Ni: icke älskade, 
skulle ni ej lida. Så fortsätt då att lida 
och äliska.» 

Jag tror mig sällan ha: läst försonins 
gens mysterium- vackrare och klarare 
uttryckt än Bem,on . låter elen gamle 
mannen göra. 
· Som en gripande, vacker och mäk
tig predikan förefaller mig hela bo
ken. Och så övertygande, emedan per
sornerna verka: gripna direkt ur livet. 
Där finnas inga oäkta moment, inga 
falska anslag i elen symfoni av livet, 
som Bemson skildrar och vilken, som 
alla andra livsmdodier, slutar med dö
den. 

K. H a 111 i 1 t o n. 

PILGRIMSRESAN TILL ROM. 

Tiden för denna årets stora tilldragelse närmar sig med stora steg och de många som ämna deltaga i färden avvakta nu med spänning de närmare underrättelserna. För dagen äro vi i tillfälle meddela att Biskoparna i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Prefekten på Island jämte åtskiHiga präster från de olika länderna anmält sitt deltagande, Resans arrangörer hava i dagarm1 sänt ett ombud till Rom för att träffa slutgiltigt avtal angående inkvarterin• gen och har därvid uppnåtts mycket gynnsamma resultat. Ingen oro härför behöver förefi:irnas, bostadsförhållande-na bliva väl ordnade, 

Även mathållningen blir betydligt bättre än man från börj,an tänkt sig. På morgonen serveras kaffe och rikligt med bröd, längre fram på dagen serveras två fullständiga måltider, båda bestående av soppa, makkaroni e. d;, en kötträtt samt bröd, ost och frukt. Snarast möjligt skall fullständigt program för uppehåHet i Rom samt upplysningar rörande passfrågan m. m. l ämnas. Som svar på åtskilliga förfrågningar angående dräkt vid den påvliga audienseµ meddelas
1 

att damerna skola bär!J, mörk höghalsad klänning och på huvudet en svart slöja. För herrar är ingen säTSkild dräkt föreskriven. 
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rån Credos torn . · NS, 

Icke mindre än tre av det apostoli
slw vilwriatet Norges präster hava ny
ligen av den Helige Fadern utnämnts 
t.'11 1  •kammarherrar med tite1rn Mon
signore. Särskilt skall det glädja Cre
dos läsekrets att bland de sålunda hecl
rad'e prästmännen finna tvenne av vår 
tidskrifts mest verksamma vänner i 
N OTge : provikärien fader Olav Offer

. dahl och teoL doktorn fadei· Kari 
Kjdstrup, sogneprest vid Oslo katol� 
ska huvudkyrka. Men· också elen ener
giske · ledaren av det kyrkliga arbetet i 
Bergen fader Henrik Snoeys har fått 
111.ot'f:aga sa1111i1a utn,i�rke1se från hög
sta håll. Credo särncler de ti·e nya nor
diska. ·Monsignorerna dei1 varmaste 
lyckönskan med hopp om fortsatt 

· frän1gång i det ·apostoliska arbetet. 

· · Det :intfrnationella Katolslw Kvi11-
11ofö1·bundet, ·. om vars grundande i 
Sverige vi läsa på annat ställe i detta 
riuminer; 'håller som· bäst, på att slå 
·rötter också i Norge och Danmark. 
De danska katolska. kvinnorna ha ny
ligen (26 februari) hållit ko'nstitueran
icle sammanträde och därvid, tiU ordfö
rande valt hovfröken Utke ·Ra.msing 
och tiH sekreterare magistern · fröken 
A. Axelsen; Vice ordförande blev 

fröken ,A. Scavenius. Dessa ledande 
damer har sedan rest omkring i den 
danska provinsern och bildat lokalför
eningar i flera av Danmarl<s större 
städer. I Norge har förbundet koti
stifoerats tedan förra hösten på ett 
möte i Oslo. · Där ledes arbetet av den 
för sitt sociala och filantropiska arbe
te bekanta konsulinnan A. Backer. Vid 
detta möte närvot son, Hans Högvör
dighet -Biskop Mullers representant 
grevinnan Brita Bie1ke, som mecl ·tltlg
domlig entusiasm i förening med in
tresserade damer i Stockholm har . ar
bet.'at för att också bland Sveriges ka
tolska kvinnor väcka intresse för det 
internatio1iella KatQlsl<aK: Vihnoförbun
dets icleet o.th så!lunid� 'förbereda deras 
anslutning till de1:san'lma. 

Videnska:bernes . Selsl�ab i Trond
h'jein har nyligen låtit avtäcka en 1nii1-
nestavla över påven Haclrianus IV, 
vilken före sih upphöjelse som påvlig 
legat besökte Norcl'ens länder och där
undei: bla.nid. annat upprättade ärkebi
skopsstölen i Nidatos. Minnestavlan 
är upphängd på väggen stfäx vid , den 
store påvens sarkofag i Petetskyrkans 
krypta: Före avtäckningen 'höll dok
tot' I(!jelstrup mäs�an >>i en praktfnlcl 
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,brokadekjorteL», predikade från altaret 
om.vilken »,uvurderJig., i;olle» de.n,lrntol
ska Kyrkan speliat i Norges ,nationella 
liv, .Nid1 . sj ä,l;va,1högtidlig,heten, bland 
påvegravarna närv:omdcke .mindre än 
. fyra : .  eminenser, kardi11ale1Tna :  1 Merry 
del Val·i »hpi, statelig:, , som en ),pansk 
grande», Granito di Belmonte,, .»hpi og 
vakker, ' med karakteJtistiske 11:1en milde 
trrek», va111 : Rossum, ,q»med. , to :farlig · 
blinkende pine bak brillegJflss.ene» och 

, den., ,engelske kardinal , Gasq.il.et • . : ,Cere-
' monien - började med .ett anslående tal 
aV) d'en norske på:Vlig:e ka:tmhatTherren ! 

, gre:ve i ·Paus; i som· uppträd<l<t .som den ; 
norske konungens, ,öcW 1r.egeringerts: re-

,pF.esentant . .  · • Därefter " ·::blev ,. tä.ckdset 
: borttaget, och den vackEa,iminnestav- . 
· lan;!av,. marmol!, · blevi. ,srn:ligdör· ,alla. 
Representanten för , , Vfolenshbernes 
Selskab i Trondhjem, kammarherre 

. Dahll från 'Malde höll därefter ett an- . 
, förande om Ha,drianus IV :s betydelse ·. 
: för' Nordens folk. . .  , » Under dyh stil
het» började därpå ·kardi11al Meny ,del 
Val ett ståtligt, mycket uppmärksam- · 
mat tal. »Vi bpn.falder Gud;,, yttrade 
han bland annat; I >)Qffi at bortta de 
ulyksalige hrendelser, söm det • 16. · aar-

. hundredes storm skapte (i Skandina- . 
vie111) , .  . . Vi uttaler , det - s ikre haab 

· at disse noble - nationer, ,alter :vi! gj en-
, opleve sine glor.rike traditioner.»• Den- , 
na · anslå�nde högtidlighet, som gjorde 
ett , djupt, intryck på: ,alla, , de häliva-

, . . rande, övervars av- åtskilliga, skandina- . 
. v:erj bl. ,a,; profess0r J o.faannes Jj6rgen-

; · ,sen, , 

· De, 1tordislia biskoparnas, Herdabrev ' 
hava detta :år behandlat särskilt aiktu
ella frågor, va.tför de väc�t intresse 
också bland våra, icke�katolska , lands
män. Biskop Miiller besvarar ci: sitt 
lika varmt , ipträngande som nobelt 
skrivna fastebrev till . vikariatets för- . 
samlingar fråga 11, ' )  iar'föi ' en k�tolik 
måste känna sig så glad och rik och 
lycklig i sin religiösa tro. Biskop 
Brems påminner i sitt herdabrev de 
katolska föräldrarna om deras stora 
ansvar för barnens religiösa uppfost
ran. Biskop Smit utvecklar slutligen 
med ingående bevisning ttt den heliga 

Skrift den katolska, ståndpunkten till 
frågan om Kristi gudom. Här tages 
nied stor klokhet Och vakenhet hänsyn 

'till det ' andliga. nutrdslä:get i Nordens 
landet: -·• ·  Våra biskopar givä nögi Cifät 
på tidens tecken. De vilja ej aitt Ska11:: 
dinaviens katoliker skola leva: som ·sföå 
isolerade grupper eller kolonier utan 
, konfa:kt ' med samtidens nordiska i�ul
turliv: • 

.) 

KATOLSKA :FÖRENINGEN :FI
•• C ' n.'.Er.LiTAS i HEI;SINGFÖRS. 

· c. p ;·-·  · : : / :· 1: ·  ' · .  - - : :  

· · :  Den · H'  febhtari detta ar' bildädes i 
Helsfogfors den. katolska förehitigen 

. · >>Fiäelitas>>; . Härmed uppnåddes • ett 
i11ål, · sbm niånga katoliker i -Finfand 
länge längtat och strävat efter. Äfida
'målet med · föreningen är enligt' 'Ståd-

·. g'a.rna' »att saimnahföra i landet bosatta 
katoliker, att hos dem väcka·· irit'resse 
för Och kä:dek till ·katolska strä:våri.den, 
att · 'hos föreningens medlemmar för
djupa den ka.tolska världsåskådriingen 
samt att uppväcka och' stärka -deras 
samhörighetskäns.la». Till styrelse val
des , hära.&föövding · J. Reriwall� ,, htr 
A. vVunk och Ph. Desmond, fru ,o. 
Sarin samt · fröknat'na E. Henroth och 
M. Sjöblom, 

Föreningen avhöll sitt första sart1-
. mat'iträde- -<len . 22 mats då ett 5ö�ta1 
· · n1edlen11riår irtfutmff si,g: Hans Hög

vördighet Biskop Buckx betonade i sitt 
-. anförande; :vid :  tillfället. hurusom för
•eningen ingalunda vore den färsta: i 
'litt slig\'Finlah'1 . Unöer deri ka.!ol

, ska tiden fvnnos föreningar i Ra.1,11no, 
Åbo o�h . V�borg . .  Han uttalade . får
hoppningen · att den . nya föreningen 
måtte värdigt anslt.rfa. sig till och utgöra 

. .  en god förtsä:ttning till dessa gan:ila 

. katoiska:för.eningar. Härtill anslöt sig 
-• i sitt taLä:ven Ordföranden, som vidare 
" på.pekade .  ;den ' nytta man ' kunde h�va 

ej blott utav att leva och arbeta' bred� vid varandra utan också med varandra. 
Efter ett mycket animerat samkväm 

med underhållning av sång och musik, 
ski,ldes alla åt mycket nöjda med det 
första resultatet och med grundade 
förhopp111ingar om en lycklig och f ram- · 
gångsrik utveckling av föreningslivet. 
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' KONKORDNI'ET MED , poLEiN. 

I medio a� februari µ�1��'.tecknades 
,{Rorµ. lwnk.cir�a,tet mella,t1 ; ,<,l1rn.: fieijga 
: $talen . och . · Polska . rep};bliken, Ur : 
· »�urjer Warszawski?> .. _h�µita .vi , där
· ,om en dej upplysningar/, , , . . . .  : ,  
· . . Konkordatet omfattar 28. :f!.rtikjar, 
klart o�h k�ncist avfattad�'.på frat;1;sl,rn 
'språ:ket. iGen0ii.1 'denna övere11skqw
melse ha stiftens - gränser inom Polen ,. 
undergått förändringar, som utplåna , spårei:i a:v Po,Iens politis,ka:del,ningar., 

- Alla bis\<;opss,tift<, såväJ 1� romersk-
som . de 'grekisk-katolska - (unierade) '  ' 

, komma . .  att i sip . hel,het ,ff1U}11a,�.jnom 
; republikens gränse:, �å at�ing:1rcle}j av 
' ,Polen kommer at,t I kyrkligt hanse,ende 
t ·;<l,,ra undetkasta.d n�gqt �r�111mf!.n4e . 
,lamls biskop, Å andra sidan korrimer 
ingen polsk biskops . myi1dighe,t att ut

' sträckas över någon . främrµande , stats 
område.*) . 

. 13Lott polska . medborgc1;re få vara 
stiftsbiskopar i Polen. . NI11, nu:vanm
de biskopar måste .· avlägga, trohetsed 
till polska, staten. Även oe an9liga ()rd
. nar11as föreståndare måste ,va.ra p<;>lsk� 
tindersåtar. (Hittills ha def.i,�a .värdig
heter ofta beklätts av utlä,nqingar.) 

: . , Alla nya polska biskopar i,ttnämnas 
av den Heliga Stolen ; före _utnämnin
g�n skall Vatikanen. c,l.ock f,c;irsäkra sig 

,-_ 9m att republikens presiq.ent, .irke mot · 
_ lqmdidaJeµ inlägger sitt ye,�. , · Med , 
, ,,--'---,-'- >� .: i ,  I., .. ; � -, 

• :, *) Ett litet missföfståncb i ·credos ' 
. februarinummer. up,pklaras,h,ärmed, Där : 

läses nä,mligeµ i » Fr�n- C1;e.dos tprn» ,sid. ' 
- 58; att" »Polen söker aJt bri;ngä WiJna • 
unde1; sin kyrkliga jurhidikti�n,' under . det att Litauen icke erkäimer det polska · 
herraväldet över Litauen och ·Vill undan- ' 

. draga sig dess kyrkliga inflytande.» _Nu · - är emellertid förhållandet det att W1Ina 
. jämte den tillhörande, pöisl{a delen av 
.Litauen, är -införlivat med · Polen, och 
· det är Litauen som söker· ,utsträcka sin · . �yrkliga jurisdiktion över de�n? del av 
· . . Polen - ej tvärtom. 

,;· , ' - , _  

2. !-:P 
'-"'. , . 

a11d1·a ·ord : J,tda:st sådana andliga;'soin ej jävas av presidenten., kttnna ittnä'111.-11as till'biskopar. . . · · 1 

. .  

·· i : ·0m:en kyrkoherde/ en adjurlkt d( ,s . 
v. ·skuHe överbevisas :0111. landsföträdi
. ska stämplingar,. är .biskopen skyldig 
att på myndigheternas a:iunodan , av

. sätta honom. 
, , Den påvliga nu:n:tiens i ;Warszawa 

·korripetens utsh:ä:ckes ' även till &dst�-
:den -Danzi'g, , ,  .: · · ' ' ' · · , ,  ·· 
·, Beträffrmde·kyrkogodsen bestä:mrn'er 
,konkordatet, att vatj e · biskopsstol får 
behå:!la. ,hög!3t 180 '-har :jord, varje för-

, ·  samling från i-5 , till 30 ha.r; allt iefter , 
··jorde11s, beS,kaffen.het. '. Dessa begrä11s
ningar i ,,fiåga · 9111 .·arealen . g1ilk1.• ·dock 
icke, för skog.' : , ; 
; , ;  Präster,skapets ,, löner utbetalas . i 

, klump av staten tiU stiftets biskop, vil
ken däre,fter fördelar dem mellan kyr
koherdarna lll. fl: Kyrkoherdelönerna 
ha bestämts till · uo ,zloty i månaden . 
( 1 zloty == 72 öre, ,således ej fu11t So 
kr. i månaden. Vad skulle :våra sven
ska lutherska kyrkoherdar säga ·om en 
dvlik lön?) Jura stolte, d. v. s, avgif-

. t�rna för begravn�nga.r; vigsel 111; 111., 
bibehållas dock. " : 

Konkordatet, som utarbetats under 
den Helige Faderns personliga ledning, 
är undertecknat av kardinalen statsse
kreteraren . , Gasparri, · polske ambassa
dören :vid Vatikanen, , Skrs_ynski -·. samt 
riksdagsmannen St GrabskL · Dethar 
mottagi�s · med: stor ·glädje :i , Polen, då 
det b'ringa t ; r.eda : + en m�ngd , in3/Cket 
komplicerade förihålilanden. En del 
nya biskopsutnämningar lära vara att 
förvänta och även - som man hop-

- pas . några nya kardinalsutnämningar. 
. Polen-_ kommer åte'r att intaga sin 
forna plats . bland Europas katolska 
stater tQ�h den katolska trons försva
rare. : 

J. · A r  m f e It, 
; f: de Porriian' Hajduk/ewics . •  

·.1 : •  

; J t:j ;-

i :, 
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I 

Vita k{}tohha btm- · 

TVÅ KATOLSKA HYMNER. 
Av Augustin Kock 

I. 
. SANCTA VERONICA. 

Sancta Veronica, s31ster 
i Kristi lelw1ne11s förbi111d 

' st1t11d�11t gör längtan mig dyster 
· och bränuaude h/ärtats grund; 

strålande ren vid mitt läger 
i 1ida11dets nätter d·1i står, . 
och smärtan du leende väger 
,;not lju�het, som lälw förmår. 

Ditt tal är helgat till tyst11ad 
bland hat och ' 111änslwförald, . 
och oudaruas*) :stor·11'/.a 11ae' lystnad 

· dit · 1?u'l!ai· 111:ed . jungfnilig ·maM; 
at; lwll?ei1s heliga gåta 1 

. , ,  ditt väsen förhärligat är +-
: : 1 dess kraft att synd:e1· föi:l(ita 
- : .är f ralsnings1tndrets 1 ·1nystär. 

Ett högtheligt 11.åd,c11s ·111i'.rakel 
i f atlets förtärande 111Jtt, 1 star altarets tabernahel · · '  
·m.ed hostians hi:n1,1nelslw skatt, 
so111, kyrkaus välsignande händer 
till salig hugsvalan ger 
åt själen, som återvänder 
med fläclwt och rivet ba11er. 

,:, ) Fornsvensk pluralform av _den onde. 

0, renhetens blida själinna, 
iag vå'ndas vid rensandets glöd, 
i ka'/'11.pi:m att saimingen finna 
·111.in vacklande vilja stöd; 
giv styrlw, när anden svildar 
i bönens e'iisanmia strid 
och hjärtat skälvande bil?tar 
att finua för smnvetet frid. 

0, syster i helgon1wdjan, 
soni vittne vid Korset stod 
och ·1iiottog i ödmfu!? tillbedjan 
Guds H eliges skymfade blod, 
du bär ovan arnil?lädets linning 
hans bleknade ansi!?tes sår, 
där sargad av törnet hans tinning 
med tröstande kraft för n1,ig står. 

Jag hälsar de heliga dragen 
i s·märtans förklarade sl?ick, 
·uppgången_ är evighetsdagen 
i Frälsai·ens lågande blicli : 
Du reser mig, Herre, nr g·ntset, 
jag känner Din stä11nnas ljud, 
Du visar 111:ig vägen . till ljuset, 
min korsfäste Koniing, min Gud ! 

II. 
JAG ÄR NATT OCH MÖRKER . . .  

Jag är 11att och 1nörker, 
Dit är ljuset som 
llan mig genom.tränga -,
Herre lwn1., ack, lw111, J 
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Syndaren Dig väntar 
trängd av ångerns glöd, 
trösta, 111ätta, hela 
mig 1ned livets bröd. 

Säg ett ord allenast, 
och jag renad slwll 
'lttgå från 1nin vånda, 
räddad ur mitt fall. 

U fan liv jag lever 
vänd i synd från Dig, 
till en nådens boning, 
Herre, hjärtat vig. · 

Dag och natt jag ligger 
inför Korsets stod, 
där Du f är de dömda 
gjuter än ditt blod. 

I ag ditt Kars onifai11 nar 
smn 1nin högsta slwtt, 
det är ntålet som Dit 
för min levnad satt. 

Här vid dina fötter 
fäller jag min stav, 
erkänn, Herre, löftet, 
som D,n rövarn gav. 

Liv f är liv jag giver, 
genon1st1tngne Gud, 
t ill ditt hjärta strömma 
mina böners lf'ud. 

Vid din sida vakar 
jag den stunden in 
då jag högt får jubla : 
I esus, Du är 111ii 1 .  

SAPOR, DEN GUDOMLIGE. -

Av Moder �Mary Salonie:c 

Sapor Il var konung i Persien när 
Konstantin härskade i vestetlandet. 
Sapor hade varit konung ända från 
vaggan, och att säga aU1han var hög
modig vore att uttrycka si'g i mycket · · 
milda ordalag. Han skrev en gång ett 
brev titl den kristne kejsaren, vilket 
började sålunda : »5apor Il, konungar
nas konung; stjärnornas jämlike, so
lens och månens broder.» Solen och 

månen voro gudar, så att Sapor mena
de förstås, att han också var en gud, 
och detta lät han inpränta hos sina llli
dersåtar. De inbjöc).os att komma och 
dyrka hon01n, och om de underläto det 
förföljdes de till det yttersta. Detvar 
åtminstone tre särskilda förfölj el ser 
på denne konungs tid, ty han regerade 
mycket länge, då han begynte tidigt. 
Under sina sista fyrtio år lät han döda 
n1:inst 16,000 kristna. 

Biskopen av Ctesiphon var en vörcl
nadsb j udande man vid namn Simeon. 
Han var präktig att skåda, lång och 
ståtlig och stark. Denne helige biskop 
hjälpte de troende att motstå den elake 
persiske konungen och att uthärda 
hans hotelser - och haris instäHsam
het. Sapor fick höra talas om honom 
och lät hämta horiom till sitt palats. 
»Må Simeon, anföraren för de elake 
män, som förakta min gudomlighet, 
föras inför min åsyn.» Simeon trädde 
inför majestätet ooh Sapor intogs hö
geligen av hans manliga skönhet. Han 
talade med beundran orn honom till cle 
församlade hovmännen. Efter att ha 
hotat elen helige mannen avskedade 
'Sapor il1onom, i hopp om 'att senar.e 
kunna bringa honom; till förnuft. 

Då biskopen gick ut genom patatsets 
port blev han- varse en man, som satt 
vid ingången. Det' var konungens 
kamma'rherre, och konungen var, myc� 
ket fastacl vid hono111. För hans skull 
hade . kammarherren en gång förnekat 
sin Gud och tillbett solen. När Simeon 
gick förbi reste sig avfällingen och bu
gade sig djupt. Ehuru han själv var 
en pultron, ärade han modet hos an
dra. Men Simeon vände sig bort och 
låtsades icke om hälsningen. Kammar
herren, vars namn var Guhsciatazad'es 

·. (jag sktille inrt:e vilja bli anmodad att 
uttala det namnet) , bedrövades storli
gen, 'ty han· älskacle och högaktade elen 
hel�g� gamle mannen. Och nu ville 
Simeon icke ens se på honom, än min
qre besvara hans hälsning ! Gnhsciata
zades gick bort och gri.it bi tterl,igen , 
likr en annan Petrus. Sedan besinna
de han sig ooh tänkte : Om jag är så 
bedrövad för att en vanlig cl'ödlig män
niska är missnöjd' med mig, huru skall 
jag då kunna uthärda Guds vrede ? 



Och då ångrade han sig, anlade en 
dj up sorgdräkt och :,satte sig som förr 
invid palatsets port. 

Sapor II hörde. oin förändringen i 
hans gunstlings utseende och kläde
dräkt. Han sände efter honom och 
sporde honom om anledningen härtill. 
Ka:mmarherren berättade för honoi11 
sin historia, 1lrnru han hade syndat i 
dubbel bemärkelse : Han hade förnekat 
sin Gud, och för att få :behålla sin 
herres gurnst hade han låtsat dyrka so
len, en synd som han avskydde. Sapor 
försökte bringa honom att vack]a, 
att återföra honom till hans förra 
sinnestillstånd. Men Guhsciatazacles 
förblev sin gudomlige Mästare trogen 
och halshöggs för sin tros skull. Hans 
sista bön vat' att Sapor skulle tillkän
nagiva, att fången icke dog för någon 
förbrytelse, utarn för sin tro ; ty elen 
stackars mainnen ville gottgöra elen för
argelse han åstadkommit genom sitt 
avfall. 

Sapor använde varje medel, som 
stod honom tiJ.1 buds för att vinna Si
meon för sin sak, men förgäves. Där
för utfärdades ett påbud om att han, 
tillika med sina präster och sitt . folk, 
hunclrai personer på en gång, skulle 
halshuggas. Hela skaran församlades 
på avrättsplatsen. Simeon ställdes åt 
sidan. Hans trosbröcler skulle alla dö 
före honom. En efter en leddes de 
fram tirn stupstocken, och alla dogo 
de med glatt mod. Nu återstod endast 
en, och hans namn var Hananias. Då 
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hap, löste upp sin dräkt sågs han darra 
häftigt. En av konungens ämbetsmän, 
vilken hade mottagit många ynnestbe
vis av sin härskare, rördes till medli
dande med elen kristne och utropade, 
fruktande att han i sista ögonblicket 
skulle förneka sin tro : »Hananias, 
bannlys all fruktan ! Slut dina ögon 
för en sekund, och du skall få skåda 
Kristi lj us !» Den unge mannen slöt 
sina ögon. Bilan föll, cioh han gick 
lycklig till sim Mästare. 

Några ögonblick efter Hananias' 
död lacl'e den vördnadsvärde Simeon 
ned 6itt huvud och vann sin krona. 

Men Phasic, den persiske favoriten, 
var dömd till undergång. Han fördes 
skyndsamt irnför Sapor och erkände 
frimodigt att, han yttrat ovanstående 
ord. Sedan bekände han sig ävenledes 
vara kristen. Sapor, ursinnig över 
mannens otacksamhet, som han kallade 
det, lät tortera honom till döds på ett 
sätt alltför gtymt att omta.Jas . 

Vilken mångfal'd av historier vi skola 
få höra rnär vi komma till himlen ! 
Tänk bara på dessa 16,000 · martyrer 
under Sapors regering och var och en 
av dem med sin skilda historia ! Och 
det bli r  inte några långtrådiga histo
rier, såsom så många äro i denna värld. 
De komma alla att intressera oss, och 
vi skola glädjas med var och en, ty 
alla tårar skola vara avtorkade och in
gen skaH mera veta av någon s01,g. 

Övers. av Karin Antcll. 
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FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR OCH - FÖRENINGAR. 

SVERIGES KATOLSKA KVINNO
FöRBUND. 

På H. H. Biskop Mullers initiativ 
hölls den 11 febTUari d. å. i Stockholm å 
Unitas lokal ett förberedande möte för 
att diskutera de svenska katolska kvin
nornas ställningstagande till det Inter� 
nationella katolska Kvinnoförbundet, 
stiftat 1913, med huvudkvarter i Ut-
recht, Holland. · 

Stämningen bland de talrikt försam
lade kvinnorna, vars majoritet utgjor
des av Mariakongregationens medlem· 
mar jämte representanter för ,,Sursum 
Corda» och Elisabetföreningen, var av-
gjort för en tillslutning. 

Den av H. H. biskopen tillsatta pro
visoriska styrelsen hade använt mycken 
tid och nedlagt ett omfattande förar
bete genom den utgallring, som måst 
företagas för att för våra blygsamma 
förhållanden omforma det vittfamnande 
världsförbundets arbetsmetoder ; utan 
att vilja uppgiva dess ledande etiska 
strävanden. Vi äro i behov därav på 
grund av vår fåtalighet och vårt iso
lerade läge. 

Sveriges ,Katolska Kvinnoförbund är 
ämnat vara ett språkrör och ett medel 
till opinionsyttring för de katolska kvin
norna i Sverige - ett led i det skandi
naviska samarbetet - samt att genom 
sin förbindelse med det världsfamnande 
Internationella Katolska Kvinnoförbun
det (med dess över 22 miljoner katolska 
kvinnor, vilka representera mer än 47 
nationer) sprida kuhskap om detsammas 
arbete och resolutioner. 

Torsdagen den 26 februari hölls i 
Stockholm å Unitas lokal det konstitu
erande mötet för Sveriges Katolska 
Kvinnoförbund. En stor del av de i 
Stockholm boende katolska kvinnorna 
ilade infunnit sig. Uppland var repre
senterat av fru I. Gerring från Upp
sala. Skåne genom brev, emedan den 
av de katolska kvinnorna därstädes val
da representanten, fröken Hegarth,· var 
förhindrad komma. Norrland genom 
brev från Gävle. Från · Göteborg och 
Norrköping hade ännu ej svar ingått. 

Förhandlingarna öppnades och led
des på begäran under kvällen ·av herr 
pastor A. Meyer, den av H. H. bis)rn
pen utsedda andlige rådgivaren för För
bundet. 

-· 

Efter ett kortare anförande genom
gick pastor _Meyer punkt för punkt de 
föreslagna stadgarna. Dessa diskute-

rades livligt, i synnerhet anslutna för
eningars och enski,lda medlemmars ställ
ning, skyldigheter och rättigheter. Ef
.ter två timmars livligt meningsutbyte 
antogs med en del smärre förändringar 
de av den t. f. styrelsen föreslagna stad
garna. 

Styrelse och råd valdes .nu med föl
j ande resultat : ordförande grevinnan 
Brita Bielke, v. ordförande fru E. Lam
bert-Meuller, kassör fru M. Salmson, 
sekreterare fru D. Adams-Ray och frö
ken Valborg Foss. Rådsmedlemmar : 
fru M. Carlberg, fru A. Fellenius, fru 
E ... Åkerman, fru I.. Gerring, Uppsala, 
froken K. Sparre, Kronovall, fru V ei·
heyen, Göteborg, fru SjögTen, N orrkö
ping. 

Mariakongregationen i Stockholm med 
sina 120 medlemmar anmälde sig såsom 
ansluten förening och Tepresenteras av 
3 kongreganister, Katarinaföreningen i 
Malmö med 13 medlemmar och en re
presentant. Mariaföreningen i Gävle. 

25- katolska kvinnor i Stockholm an
mälde sig som enskilda betalande med
lemmar, 9 katolska kvinnor i Malmö 
.likaså." 

Avgiften är satt till 10 kronor pr år 
för enskild medlem och 10 krono1• pr 
år för varje representant från förenin
garna. 

· Pastor Meyer lyckönskade därefter 
Sveriges Katolska Kvinnoförbund till 
aftonens resultat samt uttryckte sin 
glädje över att få samarbeta med den 
valda styrelsen. Kväll ens nådda re
sultat berodde i främsta rummet på den 
solidaritet och disciplin, som de redan 
bestående föreningarna, i synnerhet 
Mariakongregationen, visat. Denna enig
het och sammanhållning samt det tysta 
arbete, som. dess ämbetsinnehavare i 
åratal nedlagt på föreningslivet har till 
stor del åstadkommit, att Sveriges Ka
tolska Kvinnoförbund nu 'har blivit en 
verklighet. Pastor Meyer slutade med 
att nedkalla Guds välsignelse över För
bundet. 

Grevinnan Brita Bielke tackade för 
det förtroende, som visats henne genom 
valet till Förbundets ordförande och 
hälsades med applåder. 

H. H. Biskop Miiller har uttryckt sin 
glädje över Förbundets bildande och för
säkrat Sveriges Katolska Kvinnoförbund 
om sin bevågenhet och givit det sin sär
skilda välsignelse. 

D. A d a m s-R a y. 
Sekr, i Sveriges Katolska K vinnoförbund 
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1. 2 .  Onsdag. Ferialdag. - 1 18. Torsdag. S :t Franciscus . de Paula. 19: Bek. 
Lördag. Inom påskoktaven. 
Söndag. Vita söndagen: 

3. 
4. 
5. 6. 7 .  8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 15. 17. 

Fredag. Marias sju smärtor. (Jesu hjärtas fredag. ) Lördag. S :t Isidor. Bisk. Kyrko-lärare. 
Söndag. Palmsöndagen. Måndagen i dymmelveckan. Tisdagen i dymmelveckan. Onsdagen i dymmelveckan. Skärtorsdagen. 
Långfredagen. Lördag. Påskafton. 
Söndag. Påskdagen. Måndag. Annandag påsk. Tisdag l Onsdag d . • k kt Torsdag{ agar mom pas o aven. 
Fredag 

Skiirtorsclagen har sitt namn av skära = rena, tvsätta, emedan i domkyrkor och klosterkyrkor enligt Kristi föredöme en fottvagningsceremoni äger rum samt även den dagen kyrkans altaren, tabernakel och heliga käril · rengöras. Dagen firas till minne av instiftelsen av den heliga nattvarden. Glädjen här· över dämpas av tanken på Jesu förestående lidande. Liturgien därför en blandning av glädje och sorgeuttryck. Efter gloria i dagens enda mässa förstummas orgeln och klockorna intill påsk. Klocktecknen ersättas med träskramlor, sin- , nebildande jordbävningen vid Kristi död. Fridskyssen gives icke, med tanke på förrädaren Judas' kyss. Altarets h. Sakrament avlägsnas från högaltaret och förvaras i den s. k. heliga graven vid ett sidoaltare. Alla ljus och lampor utsläckas i koret. Altarena berövas sina prydnader och dukar, under det prästen beder 21 : a psalmen, som syftar på Jesu och hans berövande av kläderna. Endast elen korsfästes bild står kvar, erinrande om Jesu stora ensamhet i lidandet. 
Långf1·eclagen högtidhålles av Kyrkan som en sorgens dag vid minnet av Kristi lidande och död samt i smärta över våra synder. Huvudgudstjänsten vill genom sina ceremonier och hänvisanclet till den korsfästes bild göra våra hjärtan mottagliga för återlösningens nåd. Den s. k. praesanctificatmässan är ingen verklig mässa, då ingen förvandling denna dag · äger rum med tanke på Jesu blodiga offer på korset. Cere-

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 27. 28. 29. 30. 

Måndag. Ferialdag. 
Tisdag. S :t Anshelm. Bisk. Kyrkolär. 
Onsdag. S :t Soterus och Cajus påvar. Martyrer. 
Torsdag. S : t  Georg. Martyr. 
Fredag. S :t Fidelis från Sigmarin-gen. Martyr. 
Lördag. St : Marcus. Evangelist. 
Söndag. Andra efter påsk. Måndag. Ferialdag. 
Tisdag. S :t Paulus a Cruce. Bek. 
Onsdag. S :t Josefs skyddsfest. 
Torsdag. S : ta Katharina från Si ena. Jungfru. 

moniernas betydelse är följ ande : De släckta ljusen på högaltaret tala om Jesus, världens ljus, som slocknat i döden. Det nakna altaret utan altarliv sinnebildar Calvarias berg. I svarta sorgeskrudar kasta sig prästerna i ånger, sorg och smärta på sina anleten inför altaret. De läsningar och profetior som sedan följa syfta på Kristi korsoffer och återlösningen. Vid korsets fot beder sedan Kyrkan på högtidligt sätt för alla människor, för troende och otroende, för judar och hedningar, för sjuka, fångna och syndare m. fl. Genom upprepade knäböjningiar, därvid uppmanar hon de troende att deltaga i dessa böner. (Vid bönen för judarna, som hånade Kristus genom knäböjning, underlåtes knäfallet) . Därefter följer korsets högtidliga avtäckande och vördande under gripande ceremonier, som tala om korsets välsignelse· och kraft. Under det kol'Set vördas sjunges de s. k. improperierna (förebråelserna) , Guds olika nådebevis uppräknas däri och mot dem ställas judarnas otacksamhet ,,Mitt folk, vad har jag gjort dig,,. Därefter vidtager den så att säga stympade mässan utan förvandling. Den redan på Skärtorsdagen kunsekrerade hostian hämtas i 1n·ocession från sidoaltaret och efter dess incenserande med rökelse, och efter förberedande böner anammar prästen den h. Kommunionen sedan han visat den för folket till tillbedjan. Efter en kort tacksägelsebön avlägsna sig· präst och mässtjänare helt tyst från altaret. . · 
S. N-k. 


