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GAMMALSVENSKA MARIAB,ÖNER.
0 min allra käraste Fru, Jungfru
Maria, jag beder dig vid din älskelige
Sons kärlek, att du ville giva mig
hjälp att ålska honom av a!llt mitt
hjärta. Jag känner l1ur vanskligt det
. är att, älska honom med så stor och
brinnande kärlek son, jag borde. Där
för beder jag dig, o 111isskundsa1i.1ma
Moder, Jungfru Maria, att du ville
värdigas binda hans kärlek 0111 1iiitt
hjärta och stadfäst det i densamma
och drag det till din Son med all kraft,
så 1113,cket 1her söm det är tungt att
draga. Misskunda dig över mig, Ma
ria, för din storn misskumls skull.
Amen,
0 :Maria, du som är alla dygders
början och fullkomning, dig hedra och
· välsigna alla helga män och för att
loYa dig säg·a de sålttncla: Hell dig
Maria, full av nåd, för Jesu Kristi
. dyra sårs skull, som clu··asåg med grå
tande ögon fÖr ,våra synder, gör oss
värdiga1 att få se dig och glädjas över
din åsyn i himmelrikes ära. Pater
noster. Ave.

Jag beder dig, sankta Maria, milda
och ärevördiga Jungfru, och besvärjer
dig vid den glädje och fröjd som du
kände, när du såg vår Herre· Jesus '
Kristus efter hans pina upps�ånden ut
graven och helvetets pottar sönder
brutna, sedan hans trogna tjärtare där
ifrån frälsats, och du mötte honom och
rörde vid' hans fötter, att du ville göra
mit:r hjärta glatt med glädje, hugnad
och fröjd över det. som jag åstundar.
Amen. Pater ,noster. Ave Maria.
Magn:ificat.
Jag beder dig; sankta Maria, milda
och ärevördiga Jungfru; och besvär
dig vid elen glädje och fröjd som' du
hade, då du såg vår Herre Jesus Kris
tus efter sin pina och uppståndelse
uppfara till himmelei1, och trodde att
·han dädan skulle komma som domare,
att du ville göra mitt hjärta glatt med
glädje och hugnad över de ting som
jag åstimclar. Ave. Maria. Pater
no�ter,
Jag beder dig, sankta Maria, milda
och ärevördiga Jungfru, och besvär dig
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vid den glädje 'och fröjd son1 du håde;
när vår Herre Jesus Kristus din Son
fö1de ut din själ ur kroppens mörka
rum och lyfte den upp ti!Q sällheten i
elen heliga Treenighetens sällskap och
satte den in i evärdlig ära, att du ville

glädja mitt, hjärta med glädje, fröjd
och hugnad över de ting jag åstundar,
och giv niin själ allt vad elen tarvar
och g;_tgrrar, och håll borta från mig
alla mina ovänner, synliga 0C:f1 osynliga. Ai1ien.

)

.KYRKAN OCH- CIVILISATIONEN.
Den bekarit/jesuitpatern C. C. Mar
tindale, som är verksam bland de intel
lektuella _kretsarna i Oxford, har haft
den stora godheten att enkom för Credo
skriva f<,ixrHggande intressanta artikel. . ;'J "·

Det är svårt att i e1i kort artikel be
skriva världens tacksamhetsskuld till
Kyrkan.
Vad som :först och främst måste
ihågkonimas, är naturligtvis, att Kyr
kan såsom Kristi i11ystiska lekamen
är förmedlaren av alla de utlovade nå
degåvor, som komma oss till del. Men
vi skola icke hä1: tala 01n de rent över
naturliga välgärningar, som vi erhålila
genom henne, ehuru vi anse blott och
bart hennes goda avsikt med mänsklig
heten vara något, som borde tagas i
beaktande, · och likaså· att i11gen god
ordning, vai·ken _i_ kroppslig, andlig,
borgerlig- eller social mening, lika litet
som i ko11stens värld, kan åstadkommas
ntan Gud.
I.
I· det romerska kejsardömet fann
sig Kyrkan ställd inför en sedeslöshet
3V förfärande art. Ing en kan förne
ka, att Kyrkan utan tvekan grep sig
an med att förkunna en högre moral
och att även absoliut fordra densamma
tillämpad1 i praktiken av alla sina med
lemmar. Den kristna etiken verkade
redan från första början såsom en
surdeg på omgivningen.
Dessutom kom Kvrkan tm en värld
full av motsägelser -på det filosofiska
området, vilka förorsakade elen stör
sta ·förvirring i sinneria beträffande
de allra _viktigaste sanningar,. såsom.
1

människans ursprung, hennes ändamål
och bestämmelse och hur hon bäst
skulile kunna nå detta sitt mål. Så
gott som genast fann sig Kyrkan så
lunda föranlåten att begagna sig av
filosofiska met,oder för att framställa
de problem, som angå Guds tillvaro,
Hans natur, och om vi så få säga,
Bans karwktär. Att Gud är en, och
att Han är en ande av den fullkom
ligaste godhet och därför slca:11 dyrkas
genom en andlig och djupt moralisk
kult, predikades av Kyrkan på ett bätt
re och mera åskådligt sätt än utav nå
gon bland cle bästa av filosoferna på
modet i hela kejsardömet, och långt
bättre än utav de i mystiken mest be
vandrade religionsformer, som då hm
nos. Att då lyssna till den kristna för
kunnelsen om Gud måste hava varit
som att skåda en soluppgång genom
brytande mörka moln. Dårtill kom, att
Kyrkan var ställd inför det svårlösta
problem, som själva kejsardömet i och
· för sig utgjorde. En svårartad konflikt
mellan det kr,istna samvetet och kejsa
ren uppstod omedelbart. Kejsaren elen staHliga maktfullkomligheten per
sonifierad - fordrade · människans
fullständiga u 11derlwstelse utan någ-011
som helst inskränkning. Symbolen för
denna underkastelse var dyrkandet av
kejsarens person. Hellre än att gå med
på detta och sätta en människa eller
ett människoverk över Gud, såg man
de kristna i alla länder underkasta sig
martyrd!öden. Detta vittnesbörd om
att samvetet stod över den fysiska
kraften, elen matervella välmågan eller
samhä!Qsställningen, var av oöverskåd
ligt _värde för_ allt framå�skriclancle.
1
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Ien Guds absoluta överhöghet, pa
rad med Hans faderliga kärlek, soni
gemensamt bekändes av alla kristna,
medförde att människorna oberoende
av san1hällsställning ,eller rang, raS,,\'.J
ler hudfärg, alla betraktade sig såsom
varandras bröder. En broderskärle
kens internationalism, elen enda som
har något Yerkligt värde, började så
småningom att gro. De kristna utgjor
de en na:tion över det nationella! Där
tiU kom, att det var ofören!,igt med de
kristnas tänkesätt att gå med på att
någon väsentligt lägre plats i sa111häl
let anvisades de fysiskt eller psykiskt
svagare, kvinnorna, slavarna, de obil0
clade, de sjuka eller svaga, Det är vis-·
serlligen sant, att, dessa, »de svagares»,
lott icke genast i början kunde förbätt
ras genom elen nya lagstiftningen, men
förändringen började så att säga in
ifrån, och när tiden var mogen, hade
de nya lagarna blott att stadfästa elen
nya folkmeningen i detta hänseende,
ehuru dessa mildare tänkesätt ännu
icke tagit fast form i alla sinnen, Ty
det var sannerligen svårt för mången
att underordna sig denna lära om and
lig likställighet eller att inse, att oav
sett alla för ögat - skönjbara oliikheter,
det väsentliga: människovärdet inför
Guds åsyn är detsamma hos alla män
niskor,
�1

De tid1gare grekisktalande apologe
terna betraktade elen kristna dogmati
ken huvuclsakliigen ur intellektuell syn
punkt och började att forma det all
mäneuropeiska tänkesättet. Latinar0
na, såsom Tertullianus, såga världen
genom romerska glasögon och värde
satte i synnerhet lag och ordning såväl
som militära dygder, och de påverkade
i första rummet folkets moraliska
bllick. Jag kan tillägga, att icke elen
minsta bland Kyrkans gärningar under
denna period var kampen mot gnosti
kerna och neoplatonikerna. De förra
fasthöllo vid, att religionens högsta
hemligheter voro förbehållna ett fåtal
särskilt gynnade, och dessutom slösade
de bort tiden med allehanda ofruktbara
spekulationer, allt ledande till; en slapp
moral. De senare voro på grund av
sina: teorier nedsjunkna i mer eller
niindre ovärdiga kulthandlingar, över
0

vilka de, oaktat sin i många avseenden
höga stånd1)Unkt i övrigt, aldrig riktigt
kunde höja sig.

,,.IL
I och med det fjärde århundradet
började de stora grekiska fädernas
tidsålder. Det har ofta ironiskt sagts,
att dessa: män förslösade sin tid på
onyttiga lärostrider om abstrakta en
skildheter. Detta är icke med rätta
förhållandet överensstämmantle. Det
rediga och kl'arn tänkancleJ .c.är aldrig
betydelselöst, och elen intellektuella
skärpa, sonll utmärker dessa mäns ar-·
beten, och det arv, de eft:e�;lämnat till
oss av det bästa utav gt'.<ikisk idealitet
och, grekiskt system, hat· varit och är
av det största värde för 111ånsklighe
ten. Därtill fulländade och riktade de
västerns språk med otaliga ord, som på
kornet uttryckte de nya tankarna, qch
lika säkert mm att Athen fortlevde
bäst i Alexandria, så fonnes det i våra
dagar icke något universitet, som hm
de fullfölja sin uppgift, om icke denna
underbara rad av kristna filosofer ha
de funnits. Vi måste också medgiva,
att det mest upplyftånde i ·europeisk
historia sammanhäng(:r med tron på
Jesu Kristi guddom. Det var denna
tro, som elen ene irrläraren efter elen
andre angrep eller strävade efter att
förvanska. Låtom oss säga l"ent i1t1
l
att elen kristliga kärleksverksaröhet,
som världen fått skåda, alcl1,ig skulle
hava blomstrat såsoin svaret på en väcl�
jan från en ariansk Kristus, berövad
elen sanna gudomen.
De latinska fäder11a å sin sida, i syn
nerhet Augustinius, vände sin- håg till
moraliska spörsmål och i enlighet med
sitt sinne för det praktiska, sysslade
han även under långiiga tider med vil�
jans problem. · Även elen som icke de
lar den kristna åskådningen beträffan
de synden, maste i alila fall inse, htiru
stort det latinska inflytandet varit på
läran 0111 ansvaret och skillnaden på
rätt och orätt. Vi borde kanske till'
lägga, att Augustini skrifter och den
hd. Hieronymi arbete med Vulgatan,
icke blott omöjliggjorde latinets utdö
ende och därmed allt det bästa av dei1
romerska killturen, utan också bidraga
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till att språket förskönades och rensa
des från detsamma förkvävande
pseudo-grekiska former. St. Ai�tbrosii
hymner synas hava återuppllivat lati
nets ursprungliga väsen, och till dess
att renässansen förkvävde den, upp
rätthölls_ en ståtlig litterär aera av den
mest ideella natur . i Europa. Lägg
därtill att det under hela denna tid här
skade en konst, huvudsakligen uttryckt
i mosaik, vars mystik, återhållsamhet
och kärv1a storhet mången föredrager
framför realisternas extravaganser el
ler impressionisternas utsvävningar,
som vi sedan lärt känna. Slutligen gav
]iturgien sig själv sin form, i synner
het i elen romerska mässan, vi.!ken ( som
vi hava hört en framstående icke-kris
ten konstnär bekräfta) är det mest
fulländade konstverk, som någonsi11
skapats, delvis på grund av sin alltige
nom rena ursprunglighet, delvis eme
dan hoi1 är ett folkets sanna uttrycks
medel och en folkets skapelse, och till
sist emedan hon åstadkommer allt, som
är möjliigt med det material, som står
tiJ.1 hennes förfogande,
III.
När det romerska riket föll under
barbarernas anlopp, måste det erkän
nas, att trenne faktorer och endast des
sa voro i verksamhet för att förhinclra,
att alla de länder, som hittills hade va
rit romerska provinser, råkade i det
fullständigaste kaos; Först och främst
bislwparna. Emot · dessa oförfärade
män, starka på grund av tvenne egen
skaper, nämligen myndig värdighet och
kristlig ståndaktighet, splittrades sval
let av invasionens horder och bröts.
Våldet visade sig vanmäktigt. Barba
rernas tumu!ttariska, råa styrka måste
giva vika för hierarkiens moraliska
värdighet. En andra faktor var på
ven, med vilken biskoparna voro för
enade. Blotta namnet Rom utövade en
viss hemlighets,fuU verkan, men långt
mera betydde den högsta centrala över
steprästerliga 1:nakten, härskande över
själva de härskande, som utgjorde en
bestämd maktfaktor, vilken med sin:
organisation fäste folket vid sig; Till
slut J..�Zostren, Det · är icke för mycket
sagt, att benediktinerklostren räddade

Europas · intelliektuella liv. De icke
blott bevarade den stora klassiska tra
ditionen, utan de förklarade den även.
Intill varje kloster såväl som vid varje
katedral, reste sig en skola. Europas
landsvägar trampades åter och åter av
munkar i bildningens tjänst. Det var
den grodd, ur vilken universiteten slo
go rot. Genom »den mörka tiden», så
illa klandrad av dem, som aldrig stu
derat densamma annat än på ytan, kan
man iakttaga en he)I stjärnbild av små
ljuspunkter, män som hålla sin egen
låga brinnande och som därmed stän
digt tända nya ljus. Under Karl elen
stores regering, när Alkuin av York
var bildningens nitiske vårdare i Euro
pa, genomfördes elen på dj upet gående
civilisationen i alla dess viktigare dela1·.
Detta är sanningen oavsett allt, som
må påstås onr okunnighet och vidske
pelse elller tillbakagång. När man ser
att Italien, efter att hava varit kristet
i över 1000 år och efter att hava varit
utsatt för flera invasioner, i stället för
att hava dukat under, förbereder en
latinsk renässans, och när man tager i
betraktande Anselmi verk i England
och hur Fulbert gör Chartres vida be
römt såsom ursprunget till sj älva Paris
och hur det germanska och latinska vä
sendet sammansmälter i en fruktbäran
de samverkan, så kan ingen f rånkänna
denna period en verklig och alldeles
påtaglig »individualitet». 'Men denna
individualitet var helt och hållet en pro 
dukt av elen kristenclomern tillhörande
kraftkälla, mm alltigenom hade sitt
tillflöde genom Kyrkans kana:ier f rån
Rom.
IV.
Under de tolfte och trettonde år-' '! '
hunclradena hade den kristna läran
vunnit stadga och form, och kristendo
men hade en glansperiod som aldrig
förr. Till att börja med må nämnas,
att den allmänna 'apinio11c11, som är vik
tigare för freden och nationernas väl
färd ån något annat i världen, kom till
endast tack vare elen gemensamma
tron i Europa, Att sönerna av denna
tro ofta voro ohörsamma emot den
samma, förändrar dock -icke detta fak
tum. Huvudsaken äi· att de i, sitt un
denneclvetande erkände samma princi-

per; samma motiv och>bekände, sig ti\l
samma i.deal, även.när de .öppet trotsa-=
.de desall11111a. • Barav kom . det sig, : att
en Tomas av Aquinos, märtkliga geni
kunde ti;iumfera över sina motstånda.:.
'i:e. . :bet .var nämligen Tomas mer än
i1ågon arinan: ,;om i andra stora
fotspår ( vi kunna nämna. Petrus Lom
bard
Aibertus Magnus och ävenle
des St. Bernhard) förnyade och på
verkade Europas tänikesätt mera ge
nomgripande än vad ens' inflytandet
från Alexandria hade mäktat åstad
komma. Karakteristiskt för hans per
sonlighet var, att han från araberna
räddade det illa åtgångna arvet från:
Aristoteles, som dessa hade missbru
kat, och förde inom räckhåll för sitt
gigantiska intellekt alla i samband här
med och för forskningen nödvändiga
fakta, hi,storiska data, etiska föreskrif
ter, psykologiska intuitioner, upphöjda
teologiska slutledningar samt först
och sist den av mystiken påverkade och
av konsten inspirerade själens stolta
flykt. Vid de engelska universiteten
börjar, Gud var• e tack, Aquinos na:mn
allt mer och mer att värdesättas och i
samband härmed, hela det filosofiska
system, varmed detta namn är för
knippat. Men ingen må inlbilla sig,
att det trettonde århundradet blott var
ett filosoferandets århundrade. Ty
pi1skt för denna tid var icke blott, att
upprepade rikliga gåvor från påvesto
len övera1l!t underlättade upprättandet
eller på sina håll utvidgandet av uni
versiteten, utan vi hava dessutom ruu
nått fram till den tidpunkt, då de fle
sta större sjukhusen sågo dagens ljus,
och vi våga utan tvekan påstå, att den
medicinska och kirurgiska vetenskapen
nu nått · så långt, att de århundraden,
som kommo närmast efter Medeltiden,
måste betecknas såsom en tillbakagång.
Vidal'.e organiserades nu köpenskapen
på en sund, kooperativ basis genom
skrån och gillen. SamhäHsllivet om
huldades genom hundrata:ls på religiös
grund fotade stadgar och förordnin
gar, som praktiskt och metodiskt togo
hand om de S'juka, fångarna· och de
sinnesrubbade. Numera finnes tillfäl:
le även för den fattigaste att förvärva
sig högre bildning, nu överträffar den
viktiga ställning ,i samhället, som kviti-

u,S,

inåns

nan• kommit att intaga, vida vad som 4�
påföljande irreligiösa sekl�n \uµde
bjuda' 'henne, nti n_år·'littera}ure11• ·si�
höjdpunkt med Dante, nu resa sig;de
stora katedralerna,.glas:måleriet viniier
en :fulländning, ' som vf .h1.1::.-förgäves
söka efterl,ikm, 1114sik;. poesi'. och
larikonst väcka vår : sofistiska tids i'v;,
und, och . nu sträcker sig samfärdseln
över hela världen, Till och ined Kina
pppnas för den katolska missionen. Vi
få aldrig g1ömma, att varje del av detta
uppblomstrande, detta människoande111S
framåtskridande direkt på:Verka:des . av
den övernaturliga tron, som skapat
det·
·
kristna Europa.

ma.:.

V.
Ack, varför viissnade denna fagra
blomma så snart ? Delvis, det måste
vi erkänna, emedan medeltiden själv
vässade de Yapen,, som skulle komma
att vändas emot densamma. Jag me
nar lärdomens vapen. Betyder detta,
att medeltiden var en okunnighetens
tid ? Vi hava hävdat motsatsen. · · Men
medeltiden hade möjliggjort användan
det av de urgamla källlskrifterna, och
när Konstantinopels fall därtill gjorde
de grekiska: urkunderna tiHgängliga,
steg k lassikernas starka vin folk åt hu
vudet. Man började icke blott att
studera hednavärlderis ideer utan ock
så att antaga dess ideal, icke blött att
beundra formerna: för den antika skön.:.
heten utan även att tillägna sig dess
väsen. Men varkeri en individ, en na-"
tion ·eliler e n kultur, som en gång har
varit kristen, kan helt övergå tiU ' he
dendomen. Med renäss�nsen och dess
produkt, den s. k. reformationen gjor�
de korruptionen och framför allt anar
kien sitt inträde i världen under svå
ta're former än någonsin förr. · Lägg·
därtill nationa;lismens segertåg, som
hastigt fick det monarkiska enrväldet: i
släptåg, och det huvudsa:kligaste av ar'"
vet från medeltiden, nämligen gemen
skap i tänkesätt inom kristendomens
.ram och den demokratiska: sociala
struktur, som i själva verkev trivdes
bättre under feodalismen än någonsin
senare, gick tilll spillo. Det . cyniska
begreppet : jämvikt mellan makterna
kom i stället för det internationella

' i:1.8
brodiNskäpets ärofull:;\ ideal. . Avskai�
{�ridet av d�n religi&a atikforiteten
medförde allsköns - indhdduatism,, vil�
�et, soin red'än pap�käts;. h.adf iiläp
tåg enväldiga furstar, när dessa hade
niåkten; ell�r' i ånnat fall revolutionen.
Sjä:l'\ie;Luther och Hkaså 'Etastnus sågo
·den lössläppta:Jcirödelseh och förfara�
de's · över · densamma. »N närmare
Wilttenberg, ju närmifre djävulen.>>
Dessa, som började' med att »tro kraf�
tig, t», även när · de syndade infost lika
kraftigt, i enlighef nied: ärkekättarens
grundsats, de slutade i11ed att icke alls
bekymra sig om tron. blott de kunde
,synda lika obehindrat. I England lik:.
som i de skandinaviska länderna var
det poliitiken långt mera än någon re
ligiös nitälskan, som förorsakade bryt
ningen icke blott med den rdigiösa
samhörigheten utan också med den eu
ropeiska kulturgemenskapen i allmän
het. Först i våra dagar börjar det
slås en bro över den djupa klyftan.
0

VI.
Sedai1 denna stora olycka, sedan
denna reformation, som kunde hava
givit dödsstöten åt det europeiska
framåtskridandet) har Kyrkan så gott
son1 hela tiden hållit sig på defensi1Ven,
och har endast undantagsvis varit i
stånd till att göra• sig gällande. Sär
skillt under de dystra dagarna före den
franska revolutionen har hon kämpat
för att frigöra sig från statens grepp.
Samverkan med staten i vissa fall kan
Kyrkan gå med på. Underordna sig
staten kan hon däremot icke. Det and
liga kan aldrig bliva C.esars träl. In
dustria)ismens genombrott och maskin
kulturen hava också svårt lamslagit
henne. Den moderna naturvetenska
pens förhastade slutsatser och dess be
nägenhet att betrakta hypoteser såsom

fullgoda bevis, dess söndring från filo

sofien, vilket ha.r lett Hl1l bruket av ma
" tei;-ialisti�Ka termer, deJ--,sorglösa till
; . Htmpanae't · iv'teoi:ie'n 'örtl den biologi
ska utvecklingsläran på andliga ting
såväl . Sdtri p·a marisklighetehis "hlstoria,
de monistiska filosofierna i Tyskland,
alllf: detta, ha� tvungifXyrkati' åft sna
rare vaka över det hon äger äh att i
frihet utveckla sina kulturmöjligheter.
Socialist;rten -i dess tekniska betydelse
har helt naturligt följ t på de fasei-,
som vi här omtalat, eri socialism, som
aldrig behövt vara till skada, om den
samma icke hade ställt sig uteslutande
på materiaUistisk-huma:nitarisk basis.
I våra dagar har världen med egna
ögon sett, hur denna vetenskap gjort
bankrutt, moraliskt såväl som, socialt.
Dess resultat kunna brukas till skada
för mänsklighetens välfärd och fram
åtskridande lika väl som till nytta, om
moraliska principer saknas. Det har
ävenledes visat sig, hur komplett odug
ligt enbart yttre väUmåga och materiel
la krafter äro såsom säker grund att
bygga på. Det filosofisl�a tänkandet i
våra dagars Eul'.opa har också lett till
kaos, och förgäves söker man efter en
annan grundval, sedan man, seende
utan att se, icke ens varsebliver det
katolska idealet. Gud skall dock låta
ljuset lysa och giva styrka åt svaga
ögon. Kanske att · den katolska Kyr
kan, som med sin klara ]livsåskådning
och omutliga moral är den enda fasta
pmtJ>kten mitt i kaos, äntligen skall dra
ga till sig blickarna från den yrvakna
i
mänskligheten. Att så är fallet ' Eng
land, är uppenbart. Även i Tyskland
hava vi sport, att förhållandet är det
samma. Måtte samma utveckling be
skäras de uråldriga skandinaviska län�
derna, och måtte Guds stad återupp
byggas överallt i världen.
C, C. M a r t i n cl a 1 e S.
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. . Detvar onekligen e11 sensat1oneil a;f;
tQl,1 i U"ppsala c;len 6, april 1 , då 1:,ti,idetJ.t,
kårens c;lislm�sicmsförening hade in�
bjudit riksdagsml:ln Fabian_ Månsson
och pastor Assar�son att hålla före
drag om >>katolsk propaganda». Den
första sensationen gav naturligtvis hr
'.M:ånsson, då han efter en opassande
akademisk du'bbelkvart gjorde sin en
tree i Norrlands nations tättpackade
stora sal och i den ogenerade, gemytligt
fräna ton, som är honom egen, förlda
rade, att hans alls icke tänkte tala om
det överenskomna, fastslagna och an
nonserade ämnet utan föredrog att kå
sera om - romersk kyrkorätt. Det
akademiska auditoriet syntes ett ögon
blick förbryllat, en smula stött, .men
snart förrådde ett visst sus i åhörar
leden, att majoriteten senterade detta
t,illtag som en stor kvickhet, ett lustigt
påhitt av svenska folkets kellg ris, »al
las vår Fabian», mannen som gör vad
som faller honom in.
Hr 1Månssons föredrag var utomor
dentligt karaktäristiskt för hans per
son och för den ställning han, tack
vare folkets okunnighet, lyckats till
skansa sig som en katolicismens modige
bekämpare. De som fruktat, att han
derina gång skulle bdlita sig om veder
häftiglhet och anständig ton, misstögo
sig. »Allas vår Fabian» var sig lik från
de otaliga folkmötena över hela Sveri
ge, där han genom alla sina intellektuel
la och talartekniska pajastricks haft
storartad fran1gång som en antikatoli
cisinens apostel. Den enda nämnvärda
skillnad jag kunde märka i Uppsaila
var, att han där begagnade vit näsduk
i stälilet för den töda blommiga snus
näsduk han brukar svinga på sina
folkmöten.
Han släppte lös ett virvlande flöde
av namn, artal, olrnntrollbara cifat,
fonderingar och hug,;kott, han blev ·
L1'tsinnig oesh g.rovkor11ig, som om hati
stått i Folkets Hus' A-sal eller i ..:.....
Sveriges riksdag; lfanellertid : han
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_»gjorde. 6ig», • ene�· riktigare
gj9rde sig.ic:�_e omiJHig, Detta, f:1l<.tum
förtj änar atltec.kna& med :v:er;io1, , Ja g
hade icke väntat n1ig, att �kademi?k
ung<;lom i Sveriges främsta uniyers(�
tets.stad skulle ställa. &ig. sympatisk et�
ler ens tolerant inför en -sådan vidun
derlig kultudöre,teelse . · so� Fabiar:
Månsson, stundom frenetiskt applåde
ra hans obehärskade utfall, hans . v.11-i
tolkninga:r av katolsk lära och 'praxis,
hans billiiga kvickheter, hela den at
mosfär av hänsynslös bluff och ill
vilja, som kringvärver mannen. F6r
femton a tjugu år sedan skulle en Fa
bian Månsson blivit avslöjad och ut
visslad i Uppsala:, t. o. 111 . av det mest
antikatolskt stämda auditorium, och
ett iiådant kunde mobiliseras på den
tiden vida lättare än i dag - det är så
ledes den al'lmänna kulturnivån, som
sjunkit, det är den intellektueUa ren
lighetskänslan, som i någon mån slapp
nat. Lyckligtvis vet jag, att undai1tag
förekommo, att 1i1ånga närvarande
protestanter funno situationen osmak
lig och beklämmande ; men de . höllo
sig tysta under detta groteska »reli
gionssamtal». Hr Månsson bemöttes
uteslutande från rent katolskt håtl, och
ingen kan påstå annat än att försvaret
sköttes med saklighet och värdighet,
med beundransvärd sinnesro. Pastor
Assarssons föredrag och repliker . ut
märkte sig för j ämnmått och klarhet ;
sinnrika, polemiskt välformade inlägg
gjordes av bl. a. herrar Hugo Gerring,
Lennart Nybl01'11, J. Vv. Blomquist,
vars i sak skarpa vidräkning förledde
riksdagsman Månsson till en. svår för
löpning. Men framför allt villi jl:lg för
min del behålla i tacksamt minne pater
Meyers slutord, enkla . rika, urkristna
ord, som plötsligt välvde likt en stjärn
rymd över diskussionen och kommo·
mycket av det förut sagda att synas
futtigt och oväsentligt.
, · Bland många, som lång,t ifrån gilla
Fabian Månssons systematiska :förföl,_
jelse mot katolicismen och därmed mot
de fåtaliga katolikerna i Sverige, ha�
.
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det blivit en vana att betrakta hans
verksamhet med ironiskt överseende, 
att låta honom hållas - han är den
populäre »1Fab1ari>>, och därmed punkt.
Ett sådant synsätt innebär en skadlig
slapphet. Hr Måi1sson är endast
skenbart en gycklarfigur. Jag vet, att
han även inom s. k. 'bildade kretsar
av vårt folk uppfattas på fullt allvar,
berömines som sanningssägare ·och vis
domsbrunn, som en hejdundrande lärd
och styv karl. Det är förvisso hög tid
på att en damm blir satt för hans fram
fart, hans vettlösa förtal och rövarhi
storier. Det borde vara en icke blott

katolsk angelägenhet att bekämpa Fa
bian Månsson ; det borde vara en a,ll
mänt - svensk uppgift. Som religiös
. stridsrrian och _förkunnare hör han till
de män ett kulturfolk har alla skäl att
blygas för. Smakbitar ur Fabian
Månssons uppskattade antikatolska
föredrag, återgivna · enligt stenogra
·fiskt referat, skulle säkert väcka en för
svensk rättskänsla och svensk själs
odling anno 1925 allt annat än smick
rande förvåning, om de publicerades
ute i den katolska världspressen.
E r i k N o r 1 i n g.

VALLIS GRATIJE.
Det var med e n viss undran och
tvekan den finska regien i Sverige gick
till verket med uppförandet av det fin
ska [egendspelet Vallis Grati::e. I nga
förhoppningar gjorde sig de finska re
gissörerna, att det skulle slå an lika
mycket, som vid sin urpremiär i Hel
singfors
Kristi Himmelsfärdsdag
1923. DärtiI1 var nog det hela kanske
för svenska förhållanden -alltför ka
tolskt och stockholmarna voro redan
kansk\! trötta på alla dessa skådespel i
klostermiljö, »Syster Beatrice»; »1Mi
raklet» och »Vita systern». Skulle nu
Vallis Grati::e ha några utsikter att till
tala dell' svenska teaterpubliken ? Man
vädrade visst också . här litet katolsk
propa'ganda. Ja, ryktet ville redan för
mäla,' att författaretl' Amos Anderson .,
och regien fru Katri Rautio voro till
· katolicismen omvända och nu voto ute
på propagandaresa. Birgittinermotiv
skulle väl kanske 'tilltala oss efter alla
svenska föranstaltningar tilr den nör·. ·diskä sierskans ära att döma, men
Valli:s Grati::e spelar idke i vårt eget
V�dsteha eller i svensk on1givning
över huvud taget utan i ' det för oss
mera ·. obekanta Nadeittla!l och i Åbo.
Kort sagt, ingen visste på förhand,
huru: det' hela · skulle mottagas. Kriti
ken har efteråt också utfallit mycket
,oliika, alltefter de synpunkter man lagt

på Vall'is Grati::e. Den som gått till
Operan i tanke att »gå på operan»
blev naturligtvis mycket besviken.
Frågan kan ju också vara berättigad,
huruvida Kungl. Teatern var den rätta
scenen f ör legendspelets uppförande.
Det var nog en hel del rent tekniska
omständigheter, som gjorde att det
kom att uppföras där och icke i 11ågon
mer för kulturhistoriska spel lämpad
lokal. För övrigt kunde man nog med
litet god vilja abstrahera från den
värlidsliga omgivningen. Det som nu
störde vid uppförandet var nog icke så
mycket lokalen som. pauserna mellan
de olika tablåerna, varvid den tysfa an
däktiga stämningen gick förlorad. Den som trodde sig få på scenen skåda
och höra något påminnande om »Det
gamla spelet om Envar» kände· sig
också kanske besviken på vad han fick
skåda, ty Vallis Grati::e är något helt
annat än detta moraliserande ga1;nla
skådespel.
För · · att rätt kunna bedöma Vallis
Grati::e måste man veta, vad det är och
vad det vilt
· Programmet själv upplyser tydligt
och klart härom. » Legendspelet Vallis
Grati::e hade sin urpremiär· på Svenska
teatern i Helsingfors Kristi . Himmels
färdsdag 1923, samma år som 550-års
minnet av den heliga Birgittas dödsdag
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firades med stora festligheter i Nor
den. I anslutning till detta historiska
minne avsåg legendspelet au åternpp
väcka intresse t föi- 11ieäeUidehs andliga
k1fltiw samt att inför moden'l publik
framkalla ett uttryck av de·h rika mu'- ·
sikaliska och poetiska skönhet, som
kännetec.knar de gamla kyrko- och
klostersångerna. En väsentlig del av
dialogen i dessa tablåer är hämtad från
Heliga Birgittas uppenbarelser och or
densregler, som föreligga i arbetet
'Jungfru Marie Örtagård' ?,V magister
Petrus Olavi från Skänninge, en av
Birgittas biktfäder och trognaste följe
slagare.»
Detta är vad legendspetet har till
syfte, och härutinnan har det enligt
min mening också lyckats. Sj älva le
genden om den pliktförgätna nunnan
och den undergörande madonnabilden
är blott underlaget och inramningen
för den historiska kulturbild, som sam-·
manställaren av det hela, herr Amos
Andersson velat giva av medeltidens
rika och. varma religiösa liv. Det är
framför allt den birgittinska r itualens
tonskapelser, som här skola· komma
fram med den övriga medeltidsstäm
ningen; och häri har författare och re
gissör lyckats tack vare deras förstå
else för medeltidens katolska tänkesätt.
Vallis Gratice får alltså icke bedömas
som ett dramatiskt verk; ej heller som
en musikalisk nyskapelse, utan fastmer
som en »musikhistorisk bild från me�
deltiden i kombination med en lämplig
scenisk handling.» (Soc.-D.)
De olika tablåerna voro i avseende
på historisk stiltrogenhet, bortsett från
några små detaljer måhända, mycket
lyckade och e fterlämnade hos åskåda
ren med sinne för katolsk uppfattning
starka intryck. Själv hade jag de dju
paste-intrycket av klosterscenerna, den
första, då den unga flickan kfädes till
riunna, samt scenen med systrarna
hjälpande och bistående de sjuka fram
för Marias bild och ta:blåen kring den
döda nunnans bår. Vad den recen
sent menar, som kan få det rent katol
ska motivet att verka »strålande evan
gelisk renässans och icke dunkel me
deltid» är mig oförklarligt. Kanske

är det medeltiden som här är ljusast i
sitt religiösa liv och j ust lutheranismen
som är dunkel, . 9ch det är detta ljus,
just denne ·skribe11t s�tt lysa fram
i Vallis Gratice och dess bilder av ka
tolskt ·religiöst liv. . Flera uttaianden
av på området erfarna tala mer hädör.
De övriga sceneri1a gjorde mindre in
tryck men gåvo, särskilt bilden av de
pestsjuka på to'rget framför Åbo; dom
kyrka och gudstjänstlivet i densamma,
likväl ett fullständigande av hela den
medeltida kulturbilden och visade så
vackert de nordiska folkens innerliga
trosliv i förening med sin Kyrka:
Att VaUis Gratice blott kommit till
framförande några få gånger och kan
ske ej just inför fullsatta hus, säger
icke så mycket till dess nackdel, som
det kanske fastmer är ett bevis på
sorglig oförståefse hos många för våra
kulturhistoriska minnen. Att döma av
kritiken i pressen har densamma haft
en rätt förståelse för saken i sin helhet
och värdet av Amos Anderssons f ör
tjänstfulla arbete att ur glömskan dra
ga fram gångna tiders förgätna skön
hetsvärden liksom för alla de till ver
kets utförande medverkande personer
nas bemödanden att göra sitt bästa i
en sak, i vars väsen det måste kanske
falla många av de medverkande svårt
att riktigt tränga in. Enligt yttrande
av själva operachefen har aldrig ha11s
folk gått med sådant allvar och nog
grannhet till en uppgift som till denna,
och däri kan också undertecknad, som
kunnat närvara vid de ytterst krävande
. repetitionerna giva sitt yittnesbörcl.
Man hade önskan att giva en så stil
trogen bild, som det var möjligt. Jag
kan icke underlåta att till slut frän ka
tolskt håll, där dock den största för
ståelsen bör finnas och därför också
elen skarpaste kritiken, uttala min
eloge till författare, regi, organist1
operakör och samtliga medverkande
och ett tack särskilt för deras vi!Jja att
giva åt legendspelet en äkta verklig
färg av katolskt liv i svunna tider, från
vilka vi tyvärr i vårt land ha s å många
förvrängda begrepp och vanställda
bilder.
S v .e n N o r cl m a r k.
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· DEN VATU<AN�KA· . -. MISSIONS�
UTSTALLNINGEN.
»Martyrernas blod är Kyrkans ut
säde», säger Tertullianus och ingen
städes · kommer denna sanning mera
tydligt tilil synes än på Roms misSsions
utställning detta år. Martyrerna äro
kristendomens hjältar. Om de svaga
i tron, de ljumma kristna, blott vilja
besöka någon av de många utställ
ningssalarna för en stunds betraktelse,
så skulle de snart inse, huru stor och
dyrbar den tro är, för vilken dessa
troshjältar hava givit sitt liv eller hava
uthärdat förfärliga marter.
I mitten av en av missionsutställ
ningens salar står utförd i gammal stil
statyn av påven Gregorius den store,
välsignahde munken den h. Augt1sti
nus, vilken påven då skulle sända till
England för att förkunna trons san
ningar. »Non sunt angli, sed angeli»
hade påven yttrat när han sände mis
sionärer föt att vini1a den stora ön för
den katolska tron.
Omedelbart vi träda in i utställnin
gen faHa våra blickar på en monter,
vari befinna sig den hel'ige Frans av
Assisis kapuschong och sandaler, 111in11en av denne som så varmt längtade
efter att bliva: missionär och som själv
ville förkunna trons hemligheter, men
som dock genom, Guds oändliga råds
slut måste återvända till · Italien. Den
gud omliga Försynen hade bestämt för
honom ett annat slags trons predikan
de, en världens och sedernas reforma
tion. Själv icke passande för ruissions
ärbete har han sänt många av sina sö
ner tiU hedningarnas land, och utställ
ningen visar oss huru hans söner tro
get följt sin faders uppmaning att
kämpa och lida för sin heliga tro. Bred
vid de mera personliga minnena av den
fattige från Assisi ser man även kor
�et, som han visade fram för Moha
medanerna i Östern: och man ser den
elfenbenstav, som han fick till skänks
av sultanen av Egypten.
En inskrift på ett annat, glasskåp
omtalar för oss i enkla ordalag vad

. som skedde nied ett sexårigt kinesiskt
barn, som hette Antonius, vilket för
sin tros skull neclhöggs av bödeln in
för sin moders ögon. Modern bar på
armen sitt andra barn, tre månader
gammalt. Inför si.n moders ögon pi
nades elen Jiille sexårige på det grym
maste sätt och sedan han äntligen av
livats rycktes också det tre månader
gamla barnet ur moderns armar och
krossades mot broderns sargade lilc
Salvete flores martyrum . . . . . .
Vidare ser man avbildad de unga
mäns martyrskap, vilka voro hovmän
hos den blodtörsti ge Muanga, konung
'av Uganda. För några år sedan blevo
dessa martyrer för sina dygders och
sin tros skull saligförklarade av_ påven
Benedikt XV. Dessa första blomst
rande vita föjor i det svarta Afrika
gjorde motstånd mot negerfurstens
djuriska instinkter och blevo därför
innesl'utna i risknippor samt levande
brända vid sakta eld. De hava san
nerligen rätt till en heclersplats i denna,
sal, sonl! är vigd åt trons stormän.
I olika montrer och glasskåp ser
man vidare de verktyg, varmed marty
rerna i missionsländernc1, blevo pinade
samt föremål, som de efterlämnat. Det
finnes här en hel samling av kedjor
och andra pinoreclskap, varmed marty
rerna plågats. Det är knappast någon
martyr som icke här kommit i åtanke,
mestadels genom de verktyg, som tjä�
nade till hans martera,nde. Så finn�r
man här den stång, varmed pater Fki
rens Nobler dödades år 1904 ; de klä
der och andra med blod bestänkta sa
ker, som pater Viktorinus Dalbrouch
efterlämnat ; kedjor, som tillhört mar�
tyrerna i Tonkin, minnen av d�n lyck
salige Bona, av den lycksalige Hermo
silla, martyr i Tonkin år 1861 ; den
lycksaEge Johannes av Britto's kors ;
minnen, av Philii)pus N egi från hans
36-åriga fångenskap för _trons skull ;
pater Cosmes kläder, vilken sönder
slets av en tiger, då han var på väg

nien, va�s apostd han blivit kallad;.
'i\-tt besöka sini'L l,col1v�rtitei; ; den ly�
Negus �enelik hade stort förtroende
salige Venards l,<.ä,pp ; de kedjor, son:i
till d.enue, kapuqin �ch ,sl,u,ev brev p�
elen lycksaligeJ\1ichel 1�H. från, Co9hin-.
china bµrit under · fången�kapen •sanit " ·· brev till honom; söri1 mah kal)> se här
kedjor vai;med P. Gerg�on: i· Man�" · på . utstä�llningen, tillika med den käpp
cich den underliga kappa, som Massafa
schuriet blev bunden innan hart rriör
tog på sig när han skulle begiva sig till
d,,1.des av boxarna ; de rep; varmed de
hovet, till Menelik.
lycksaliga martyrerna från Annam
Ett av breven från Menelik börjar
blevo strypta o. s. v. På ett trästycke
sålunda : »1Det oövervinneliga lejonet
kan man läsa det edikt; varigenom
från Judas stam, Menelik II, konun
den lycksalige Tug, som var infödd
garnas konung av Ethiopien» skänker
präst i Tonkin, blev dömd tm döden.
till missionären två elfenbenständer
På ett annat trästycke finner man
för · bevisade tjänster. Väggarna i
det autentiska förfölj elsedekretet mot
denna sal, re�erveradc för missionens
de kristna, vilka ledo martyrdöden år
helgon och martyrer, äro täckta med
1613. Man läser där P. Perboys
bilder av många missionärer, vilka för
sista brev, som han skrev några minu
det mesta dogo för trons skull. Vi se
ter innan han led martyrdöden. Jesu
de heliga martyrerna i Marocco, de
iterna utställa de aktstycken, som röra
k'orsfästa martyrerna i Japan, den lyck
präster och bröder tillhörande deras
orden, vilka <logo för sin tro år 1 549
salige Apollinaris, levande bränd till
sammans med sina medbröder ; den
-17u, samt elen ed, som avlades av
några j apanska kristna till missionä
helige Johannes av Troj a, de strypta
martyi;erna i Kina, den lycksalige An�
rernas försvar, vilka kristna o(:kså ledo
tonius av Collodio, pater Reynard
martyrdöden för sin tro 1613. Intres
santa äro breven från den helige Igna
mördad av indianerna i Bolivia, avbild
ningar av franciskanska · biskopar, tal
tius av Loyola om de egenskaper, som
rika missionärer och sju systrar, dö
en god missionär måste vara i besitt.
dade under boxareupproret. Den lyck
rting av samt ett brev från den helige
salige Agathangelus och Cassianus.,
Franciscus Xaverius, vari denne giver
martyrer i Ethiopien, den lycksalige
sin röst - för den helige Ignatius, så
Franciscµs Regis Clet, d e sju martysom ordens generalföreståndare. Icke·
mindre betydelsefulla äro breven av . rerna i Damascus, pater Johannes
Ponti, lew1nde bränd. i Tripolis; mar
den heliga Thieresia av Jesus, vilken
tyrerna från Alba,nien, pater Ca,rolus
som barn med sin lilla bror flydde
Spinola, <löda,d · för sin tro i Japan ;
från föräldrahemmet för att förkunna
bilder från pere Perboyres martyrdöd,
evangeliet för hedningarna. Ett sär
från pater Schoeflers i Tonkin, från
skilt -omnämnande förtjänar den sam
patet Morales tillsarnmans med 44 an
ling av föremål, som tifiihört den store
dra dominik�ner pch slutligen 200
missionären, den, katolska missionen·s
medl'emmar av den heliga Rosenkran,
skyddshelgon, den helige Franciscus
sens brödraskap från 161 7-1622, so11,1
Xaverius. 'Man ser den kalk, som han
ledo döden i Japan.
begagnade under den heliga mässan,
En särskild avdelning i denna sal är
hans skor och sandaler, hans breviari
reserverad för dem, som under de allra
um, den parasoll, som han bar då han
måste begiva sig till audiens hos kej
sista åren hava lidit döden för trons
utbredande. Där ser man sålunda den
saren av Japan. För blott någta tiotal
holländske martyren biskop Hamer,
år sedan kunde man ibland i Frescati
torterad och levande bränd i Toketo av
se en gammal kapucin, med vitt skägg,
boxarna efter ett 36-årigt arbete · i
promenera., stödjande sig på sin käpp.
missionen ; pater Segers från Belgie11,
Hän var den bekante kapucinerpatern
och missionären ·Massaia. Denne, en
levande bränd i Mongoliet ; pater Mal
kardinal i Roms kyrka, en åMrig son
let och pater Hii'man, även från Bel
av den helige Franciscus slutade sitt
gien, mördade av boxatne, pater Tobbe
jordiska liv i Frescati, efter att hava
och Zy1man, som ble-vo levande brå:n
da i en kyrka tillsammans med 300
tillbragt nästan hela sitt liv i Abessi-
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·�rhjtn� ·; p�t�r B6�ga�tts och pater vap
)',cfernaeghe; som dödades av mohame
da.rierna, och slutligen de 49 martyrer_ . na' (rån Parisermission, som kanoriise
'fades den 27 maj 1900. Från marty
xerna, sorn dogo under boxarupproret
'i:· Kina,· finnas flera !l·l'innen bevarade
OGh utställda. Vår uppmärksamhet
drages också till de verktyg och vapen,
sbm boxarna begagnade sig av i kam
pen mot de kristna, synnerhet som

PÅS K I POLEN .

. .
Under fastan i Polen,
då nöjeslivet
.
upphör fullständigt, få människorna
mera tid att tänka på Gud och livets
allvar, och då äro \i\Tarschaus talrika
_kyrkor aldrig tomma, utan det ä.r mån
·ga, . måriga fötter, som »slita Hans
·dörrtrösklar» från tidigt på morgonen
1ilt sent på kvällen.
· · På Långfredagen ordnas det i varje
kyrka en så kallad grav vid ett av sido
altarna. Ett krucifix, skulpterat i trä
eller marmor, lägges vid foten av alta
ret, omgivet av blommor, växter och
brinnande vaxljus. Högt uppe på al- ·
taret är det · Heliga Sakra1nentet ·ut
ställt, och vanligen är belysningen ord
nad så, att ljuset huvudsakligen faller
på moristransen och att det nere i kyr
kan är skumt. Många av de_ssa »gra
var» äro förtjusande vackra, och det är
ett gammalt bruk i Pofen att på Lång
fredagen besöka ,så många av dem som
möjligt. Fastän det är en oavbruten
ström av människor, som komma och
gå, är stämningen i kyrkorna vid detta
tillfälle dock ytterst andaktsfull. Hela
skolor och till och med skaror av sol
. dater· gå omkring från den ena kyrkan
till den andra·, och ofta ser man två
soldater stå och håila vakt vid graven.
E.fter . denJånga, stränga fastan är
påsken . i Polen en oerhört . stor och
glädj erik f�st, men man bör helst fira
den pa landet, där . alla gamla traditio-,
ner ha ·bibehå,llits längre än i städerna.
Detta fickjag även tillfälle ah 'göra i
år, emed;u1 jag-: var bjuden till .greve

. .)
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·massmordet på missionärer och kristna
igqe rum i vår: tid nch på ·personer,
·som många av de · 'l.U levande hava
känt. Denna sal med sina martyrer
och helgon från missionsländerria är
ett frans segertecken, ett förhärligande
av de hjältar, som för trons skull ha'-
va utgjutit sitt blod och som därmed
outplånligt · skrivit · sina namn i mis
sionens historia.
P. O v e r s c h i e.

X:s egendom 0 -, . . , några timman;
järnvägsresa väster om \i\Tarschau. Jag
for dit på påskaftonen. Vid stationen
Zyrardow hämta_des jag i bil, ty O . . .
ligger tjt1gu kilometer från stationen.
Några minuter innan vi voro framme,
kom greven ridande till mötes med tre
av sina barn ; de följde bilen i galopp
ända fram till slottet, på vars trappor
grevinnan och familjens övriga med
· 1emmar hälsade mig välkommen. Slot
tet var e n stor, vit stenbyggnad med
två . låga flyglar. Invändigt voro rum
men stora och hemtrevliga.
Sedan vi druckit te) gav grevinnan
oss korv, socker och »habka» ( en polsk
kaka) för att bära till rtågra fattiga i
den lilla byn, som låg strax utanför
parken, endast tio minuters väg från
slottet. En stackars gumma, som vi
besökte, hade varit' förlamad i fjorton
år. Hon låg dät\ liten, blek och vissen
i sin torftiga träsäng, oc;h · fingrarna
voro alldeles förvridna av reumatism.
Sedan vi pratat med henne en stund
och önskat henne god påsk, . begåvo vi
oss till kyrkan, sotn reste sig över byn
på en kulle, Det. var en liten vacker,
vit kyrka: · Barnen berättade, att präs
ten, en ovanligt begåvad · och bildad
man, som studerat vid Sorbonne, var
mycket niån om att kyrkan skulle hållas
i snygg� och · ordentligt skick. Detta
märktes också, så snart mari kom in i
den. Det Heliga Sakramentet var nt. ställt, . Qch en bondflioka fftg på knä vid
altaret., Efter en: 1<:ort bön gingo a:lla

sin vag, endast den äldsta av grevens
döttrar och jag förblevo där inne en
och en halv timme, tills grevinnan själv
kom. Den stunden glömmer jag al
drig. Känslan av att var så nära vår
Frälsare i den lilla tomma lantkyrkan,
vårluften och fågelsången, so�n ström
made in genom den öppna dörren, fyll
de mig med en så obeskrivligt sto.;/.
tacksamhet och ett lika stort medlidande med alla dem, som stå utanför Kyr
kan och aldrig kunna känna en sådan
lycka.
Återstoden av påskaftonen tillbrag
tes lugnt och stilla. Det musicerades,
ty familjen X. är känd i Polen för sin
sång. Alla barnen kunna spela och
sjunga, men vackrast av allt är när de
sjunga Lkör och faderii leder. Gre
vinnan bad särskilt, att de den dagen
inte skulle spela dansmusik eller sjun
ga annat än religiösa sånger. Vi gingo
på aftonen tidigt till vila, ty följande
morgon skulle vi vara uppe före solen.
Redan kl. halv sex på påskdagen
vorö Vi i kyrkan, soni var festligt upp;.
lyst ·av va:idj us och smyckad . 111:ed
blommor. D.en var så överfull, ått
bönderna, av vilka många voro klädda
i nationaldrä:kt, stodo ända ut på trap
porna. Sedan det sjungits »Alleluja»,
ägde processionen rum. Greven stöd
de själv prästen på högra sidan, när
mast kom grevinnan, gästerna och bar
nen och sedan allt folket. Just i det
processionen skred lit ur kyrkan under
sång och klockringning och vid salut av
skott, gick solen upp alldeles eldröd.
Tre gånger gick processionen runt
kyrkan. Därefter vidtog mässan med
predikan och kommunion. Den var
slut kl. sju, då vi gingo hein till f ruko
sten, som serverades vid små bord i
salongen, ty i matsalen dignade det
stora bordet under den traditionella
»,Swie<;onyn». Varje påsk ordnas ett
så!dant bord med olika sorters kallt
kött, ägg, kompotter och kakor i · det
oändliga, och under två dagar äter mai1
intet annat än kall mat, så att betjä
ningen får vila sig. Innan vi satte oss
ned till kaffet, dansades det en alldeles
'(ild »oberek» ( en polsk natiomildahs)
runt bordet. · Efter frukO:sten ströva
. och plockade violer, av
de vi omk:ring
vilka det . växte massör på gräsplanen'

framför huset. Kl. tolv kom}prästen
gående genom parken, följd J\f(�µ kor
gosse, som bar vigvatten.
prä
sten invigt »Swie<;onyn» därined,' bör
jade man äta i matsalen, och eftersop1
vi fingo lov att smaka av all�_de ?!i�<:�·
sorterna, blev det en langvang maltld j
Sedan sj öngs och <lansades det iget;i
dagen:, i ända.
På: annandag påsk var mässan kL
elva. · Vi sutto alla i den stora familje
bänken vid sidan av altaret och vänta
de på prästen. Men husets söner fat
tades. Jag tyckte, att det var märk
värdigt, att de inte sktille bry sig om
:;i.tt gå i inässan den dagen, men så gick
dörren till sakristian upp, och alla tre
pojkarna (20, 18 och 16 år gamla)
komma, in .i ky_rkan i vita mässkj ortor
och tjänade mässan. Det var en yac
ker syn, över vilken föräldrarna med.
rätta, kunde känna sig stolta.
Den eftermiddagen kommo ytterli
gare några ungdoma1: från Warschau,.
och på kvällen var det bal. Det dansa
des med liv och lust hela natten igenom,
såväl moderna danser sbm gammal. vals
och polska nationaldanser: ·. Först kf.
'i;em .dansades den sista mazurka.n ·vid
,
dagsljus. .
Följande , dag fora vi alla, , d:
i.
femton ungdomar, i en »lirtijka» ( en
m)rcket lång och smal vagn, dragen av
fyra hästar) omkring och h�lsade på
grannarna i de närli1aste gårdarna. Se�
dan vi blivit bjudna på gotter, dansade
vi en mazurka ( i brist på musik · spe:
lade en· av pojkarna på en kam) ' och
så fora vi vidare till nä13ta gård och
började om på samma sätt. Den lcväl
len, som var den sista; klädde vi alla ut
oss tin midd,agen. Vackrast av alla
var grevinnan,- sotp hc!,de på sig en aU
deles magnifik vit sidenklänning från
186o�talet med dyrbara spetsar samt en
vit peruk och spetsmössa. Det dansa
des igen till sent på kvällen, men stäm:
nihgen var ej längre fullt så glad, ty
alla tänkte på att d�t var slutet, som
nalkades. Nästa . dag bar det också ,
1vag tillbaka til1 staden - och arbet�t,
men roligt var det att ha varit med on1
en så typisk pofsk påsk,
W;r��hau _den {9 a;ril 1'9 25:
:
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rån Credos lorn
Vår& finska trosfräniders nya tid,
skrift har nu utsänt sitt andr� num�
mer. Detta innehåller bland annat ,Mgr
Buckxs Herdabrev för fastan, en in,
strnktiv artikel om faste, och påskti,
,dens liturgi och en artikel om katakom,
berna. Til:I intresserades upplysning
ha vi satts i tillfälle att meddela, att
namnet Uskon Sanoma betyder : Trons
Budskap och att den nya tidningens
motto : Ergo plebs fennonica etc. ut,
gör refrängell på en medeltida fin,
ländsk · nationalsång.
Två nya katdinaler ha utnämnts av
den Helige Fadern vid konsistoriet den
30 mars : Mgr Hundain y Esteban, är.,
1(ebiskop av Sevilla, och Mgr Casanova
y Marzol, ärkebiskop av Granada. Den
förre är sextiotvå år gammal, blev
1904 biskop av Orenso och förflyt,
tades år 1920 tiH SeviHa. Den senare
blev år 1907 biskop av Almeira och
1921 ärkebiskop av Granada, Efter
denna nyutnän1n1ing är Spanien repre,
senterat av ej mindre än sex medlem,
mar av kardinalkollegiet. Den 30 de,
cember avgick storpenitensiaren kar,
d?°nal Giorgi med dödeµ tiH följd av
en svår förkylning, som han ådragit
sig vic:l den heliga portens öppnande

för . . jubelåret. :Bland övriga nyligen
hädangångna prelater märkas : Mgr
Sidoli, ärkebiskop av Genua, Mgr
Pomares, biskop av Bari, och Mgr
Boutry, biskop av Le Puy i sydyästra
Frankrike. Denne, som var nära åttio
årr gammal, hade endast kort tid före
sin bortgång presiderat vid ett: . möte
till den kafolska trons försvar i hans
stiftstad,
Genom ett den 12 dec.ember 1924
daterat dekret av Konsistorialkongre,
gationen har. den Helige Fadern till
ärkebiskop av Bukarest behagat u.t"
nämna Mgr Alexander Cisar, förut
biskop av Jas,sy. Sa,m�na dag har till
abbot för benediktinerklostret i Bel,
1nont (Nord-1Carolina; Förenta Sta,
tema) utnämnts Mgr Vincent Taylor .
Till ärkebiskop av Bahia i :Brasilien
har utnän1ll1ts Mgr Alvaro <la Silva,
född den 8 april 1876, biskop av Barra
do Rio Grande sedan 1915. Mgr E,.i,
gobert Domenech y Valls har utnämnts
till ärkebiskop av Saragossa. . Domi,
nikanern Mgr Gonzalez Mendez Rei,
gada har utnämnts till b iskop av Tene,
riffa på Kanarieöarna. TiH, · förste
bisls;op av det nyligen upprätta;de stit,
tet Lancaster i England· Jiar · ,utsetts

benc�<fiktinerpatern Mgr Wulstan
Pears.on. Till biskop av He%ham och
Newcast(e bar utnämnts Mgr Joseph
Thorman, kyrkoherde vid Sa,nkt An
<lreaskyrkan i N ewcastle.
De franslw lwtolska jättemötena
mot den hotande religiösa förfölj el sen
-i landet fortsättas alltjämt. Sålunda
voro omkring 10,000 protesterande ka
tolska män församlade-i Evreux i Nor
mandie, 25,000 i Laval och 80,000 i
Nantes. Xven det kyrkliga försvarets
organisationsarbete pågår alltjämt. På
landsmöte i Paris har ett hela landet
omfattande katolskt förbund konstitu
erats, sammansatt av stiftsförbund,
som äro outtröttligen verksamma.
Bland annat utgiva dessa tidningar,
som vunnit en överaskande snwbb
spridning. Sålunda har den av stifts
förbundet i Monpellier utgivna bulle
tinen redan spritts i 25,000 exemplar.
Också i Elsass-Lothringen fortsättes
den förbittrade kulturkampen. Den ra
dikala regeringen har redan upprättat
några s. k. interkonfessionella skolor i
Strassburg och Colmar. Till svar ha
de elsassiska "katolikerna etablerat eri
energisk och omfattande skolstrejk.
I våra lutherska tidningar ha på si
sta tiden upprepade gånger förekom
mit skildringar av det hemska och oro�
väckande förtryck, som skall utövas
mot den protestantiska minoriteten i
Polen. ' Jämte det s. k. »kyrkorovet i
Riga» förekommer detta polska för
tryck i nästan alla de populära · skild
ringarna av »den katolska faran».
Credo har från initierat håll fått mot�
taga exakta · upplysningar om prote
stanternas ställning i det nya polska
riket. Den grundläggande statsför"
fattningen för Polen, den s. k konsti
tutionen av den 1 7 mars 1921, inne
håller följande bestämmelser om de
religiösa minoriteternas ställning i Ian�
det. Enligt art. 1 ro i denna författ
ning äga de rätt att grunda fria skolor
och sjukhus; att förvalta sin egendom
och fritt förfoga över densamma. Art.
I l I tillförsäkrar dem likhet inför la�
ge_n och ger de111 · tätt att bekläda :dla
sfatsä1rtbeten, äve11 de · högsta. , Enligt
art. Ir3 kunna de friU utöva· sina re-

ligiösa bruk, såvid_a de& sa kk� d,rekt
strida mot statens lagar. l',ått;, II4
förklaras) att den katolska k,onfessio�
nen intager första, rummet biånd' alla
olika trosbekännelser i laridet . 6,åsom
varande den konfession, ' sorn'hekä1ines
av det polska folkets majoritet'. · ·
De ivriga katolikerna i det 11.ytipp-'
ståndna polska riket synas anse, att det
snarare finnes anledning till oro än till
förhoppningar för Kyrkans framtid i
landet. Särskilt framhålla de gärna
det i föregående nummer av Credo
framställda nya konkordatets bestäm
melser om prästerskapets ställning,
vilka de betrakta som synnerligen ötill
fredsstäUancle. De anse präste1:nas
däri fastställda 1önereglering närmast
skandalös och ägnad att skapa ett ut
fattigt och av staten al:!t för beroende
klerus. Sålunda te sig de interkdn
fessionel:la förhållandena i Polen, be
lysta av verMighetens nyktra dager.
Den katolska tidningen Dzieniik Ko
wienski har nyl�gen låtit publicera en
intressant religioiisstatistik över Li
thaiten. E1iligt denna utgöra katoli
kerna 85,72 % av hela Lithauens be
folkning, s;eda;n komma . judarna i.ned
7;65 %, lutheranerna med 3,28 % och
de ·greki_skt-schismatiska med · 1,13 %.
Övriga" konfessioner representeras av
di111inutiva siffror .
. Vad som · kanske · särskilt ·. frapperar
i denna statistik ä1· Litha.qens höga
procent av j,itdiska invånare. Enligt
L'Annitaire A1nericano-luif firtm1-s för
närvarande 1 5,500,000 j udar 6pridda
över hela jordytan. Av detta antal
bor över hälften eller omkr. 8,750,000
på ett område, som kunde kallas »Ju
diska Centraleuropa» och som omfat
tar Ukraina, Vitryssland, Lithauen,
P o}en, Lettland, Tj eckoslovakiet, ös�
terrike, Ungern · och Rumänien. Här
utgöra israeliterna ej mindre än 0µ1kring 8 % av hela befolkqingen, me
dan medeltalssiffran för det övriga
Europa blott är .½ % , I Palestina ut
göra j udarna ännu endast r r % av
befolkningen, nien vilja likväl vara
allenahärskande i detta land. I det ara
biska kulturnmrå:det (Syrien, • Arabi en,
Mesopotami:en) finnes blott I .½ %
jtidar. , Lika sto1• torde deras procent�

.· 128
sif.fra vara i Egypten 'och Barbaresk�
staterna. Men också i Östra Asien, i
Sydafrika och Australien kan man på
träffa representa·nter · för detta fo1k,
som i sanning är kringspritt · över he_la
jorden,
Det energiska Catholic Extension
Society i Förenta Staterna · .har låtit
inreda tre ,s. k. automobilkapell. l
vart och ett av dessa finnes plart:s för
76 personer. De hava alla ett altare,
en orgel, värmeledning och elektriskt
ljus. Bakom altaret finnes ett litet kök
och två S1t11å rum fö r prästen.
Dessa egendomliga vandrande kapell
ha i regel transporterats på järnväg, i
flera fall alldeles avgiftsfritt. Desti
nationsorten har merändels varit nå
gon enslig och avlägsen plats, där ka
pellet uppställts i närheten av j ärn
vägsstationeJ1; Nästan överallt har det
funnits katoliker, som genom isolerin
gen blivit li_kgiltiga och kommit bort
från Kyrkan. De ivriga l�ap_ellpräs
tetna ha sålunda fått. mycket arbete :
J:iarn . SOlll måst döpas, äktenskap som
måste - ordnas, skolungdom och vuxna,
som måste undervisas i trosläran. Ota�
liga äro de själar, söm genom detina
så moderna form av apostolat ha åter
förts till Kyrkan. Då så befunnits
lämpligt, har ett riktigt kapell byggts
på den plats, där de ambulerande ka
pellen brutit väg för det kyrkliga ar
betet på orten.
På president Cosgraves initiativ har
det irlä11dska parlam,entet med stor
röstövervikt beslutit, att skilsmässa
hädanefter icke til]åtes i den irländska
lagstiftningen.
En kännbar förlust ha de engelska
katolikerna lidit genom biskopen av
Salford Mgr Casartel'lis nyligen tima
de bortgång. Han var född i Cheethann
nära Manchester . den I4 november
i 852, blev efter glänsande studier
prästvigd den 10 september 1876, ar
betade därefter huvudsakligen soi;n lä
rare,' tills han år 1903 utnämndes till
biskop av Sa]ford. Här verkaM �c!,n
välsignelserikt i en av England� · m6st
industrialiserade trakter och Vr,TI�
mtyoken popularitet bland arbetitfl!PF�

folkningen. Också som lärd orienta�
list gjorde · sig biskop Casartelli be
märkt, som sådan skattades han- h ögt
också i protestantiska kretsar.
Den s. k. Levande Kyrkan i Ryss
land, som för någon tid sedan rätt
mycket omtalades, hi\.Her för närva
rande som. bäst på att dö. Den gnin
dades på sin tid_ av några kommunisti
ska poper och understöddes såväl av
den ryska sovjetregeringen som av
amerikanska metodister, som i det nya
kyrkosamfundet såga ett hoppgivande
löfte för metodismens framgång i
Ryssland. Men så snart · deii ameri
kanska dol'1 arn började taga slut, gick
det ständigt tillbaka för den »Levande
Kyrkan» och nu synes den gå e11 snabb
upplösning tiH mötes.

Arkebiskopen av Köln kardinal
S chulte behandlar i sitt Herdabrev för
fastan detta år den ivriga reträttrörel
se, som på sista tiden gripit alltmera
kring sig i ärkestiftet Köln. Han skri�
ver häri bland annait : »Genom de he,
liga övningarna måste överallt kärn
trupper bildas, i vilkä de första krist
nas hj ältemodiga ande åter blir levan
de och Bom genom ett fläckfritt före
döme utöva ett segerrikt in.flytande
på sin omgivning. Särskilda reträtt�
hus måste även i tillräckliigt antal stå
till vårt förfogande som högskolor för
de eviga sanningarna och hem för
Kristi frid i Kristi rike.»
Den apostoliske administratorn vid
delegationen för Persien har i ett brev
uttryckt sin stora glädje över de ovän
tade framgångar, som det katolska ar
betet i detta avlägsna land på sista ti
den har haft. Det händer att · hela
byar, som hittills bekänt sig till nesto
rianernas irrlära, omvända sig till den
kato�ska tron. Detta är så mycket
egendomligare, som den katolska Kyr
kan i Persien arbetar under stora svå
righeter med brist på både personal
och pengar, medan de rika amerikan
ska! sekterna kunna göra och även göra
mycken propaganda: bland perserna.
Om de katolska missionärerna i Per
sien skriver vår sagesman bland annat
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följande : >>Skilda från varandra av
700 tirn 800 kilometer och höga bergs
kedjor ocih !berövade alla kotn!tilrunika
tionsmöjligheter kunna de varken . be
söka _ eller hjälpa varandra. De äro
nedtyngda av arbete och försakelser,
eftersom deras nit måste vara verksamt
mitt ibland ett folk, 5011,1 är ruinerat
genom ett krigs ana förödelser och för-
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CONSOLATRIX AFFLICTORUM
0 Havets Stjärna,
Kärlekens Drottning,
Alla betrycläas
Tillflykt och trast !
Småler du 11wt mig,
Fruktar jag intet,
Allt blir då . ljitvligt,
Allt blir då gott !
:, : Vänd då i mildhet
JJ1 ot 1nig d,itt anlet',
Giv, Härsluirinna,
Fräls1iing och frid !
0 Havets Stjärna,
·· - Smärtornas ]Vfoder,
Alla beträngdas
Räddning och tröst!
När du niig . tröstar · ·
Tårarna stillas,

luster. Sålunda l�ommer det slutligen
lätt, att de fåta trötthet och modlöshet
få insteg i · sill' själ · · 6111 · ensainheten
ibland · kan vara nog så behaglig, då
man lever i överflöd, så blir den tung
att bära, då man lever i fattigdom och
nöd.» I Persien - . på ett område
som är större än hela Frankri'ke finnas blott nio katolska missionärer.

Upphör all klagan,
Svinner all sorg !
:, :Vänd då i mildhet
1not 11iig ditt anlet',.
Giv, Härskarinna,
Frälsning och · frid !

0 Havets Stjärna, ·
Porten till himlen,
Alla de vilsnas
Längtan och 1nål !
När du mig lyser,
När du mig tröstar,
Stormarna tystna,
-Hmntten jag nåi·; ·
:, : Vänd då i mildhet
Mot 111.ig ditt· anlet',
Giv; Härskcti·inna, ·
Frälsning och frid!

. Ur '>>Mariengarteh>>.
ÖversäUning _;� :Ka r i n ,Å.11 {e 1J.:
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. De1,1; 1nähgd vackt.ia" ' legender,: soi.11
uppspirat 'kti-ing deil heligå: · familjens
flykt till Egypten, vittna i'sin mån oin
de't grepv; soin det · gudotnJiga Bahi.et
hade över inbillningskraften hos ·. ei'J
tidsålder, som var enklare och inner
ligare än vår. Livets ävlan l_ämnar i
våra dagar föga rum för detta slags
inbillningsverksamhet De stora sce
nerna i det gudomliga dramat, förlagt
liksom mot evighetens bakgrund, röra
oss icke såsom, de borde. ·Men om vi
bl'ott kunde dröja en stund i begrun
dan inför deri1, skulle vi snart nog fin
na, att vår inbillningskraft väcktes till
liv samtidigt som vårt hjärta rördes.
Gud känner begränsningen av vårt
stackars mänskliga förstånd. Ha,ns
avsikt, som h:el.a himlen bidade, var
icke riktad mot vårt förstånd utan mot
vårt hjärta, Och liksom hjärtat be··
veker inbillningsförmågan är det ge
nom denna som hjärtat nås.
I nattens stillhet anträdde elen he
liga fami'ljen sin färd tiU Egypten.
En tröttsam och farlig resa, över b erg
stigar och genom öknen, Dagarna
voro fulla av mödor, nätterna utan
skydd. Vi känna till många legender
från elen färden, om huru själva dju
ren komma för att visa S : t Josef vä
gen, om. huru höga träd böjde sig ned
för att skyla flyktingarna och vatten
källor sprungo fram, för att vederkvic
ka dem, huru de råkade in ibland rö
vare, vilka så avväpnades av Barnets
och dess moders älsklighet, att de om
hul'dade dem på bästa sätt och gåva
dem skydd, och ,dlkas hövding senare
vart elen botfärdige rövare, som döen
de på korset mottog det underbara löf
tet om evigt liv.
Barndomens heli!, gratie vilar över
dessa små sägner, vilka alla: känneteck
nas av enkell;et. oskuld och. kärlek.
Bland dessa finnes en, · som kanske
icke är så allmänt bekant ; i varje hän
delse förtjänar den att återberättas.

Vi äro ·så ,'taua \iid)itt ipå/avbikh:iin
gar av såväl Jesusbarnet som den he
lige, Josef se . (m Ii1j estä:ngel i 'd'eras
hand,.att _vi1 :väl knappast :tänkt bsS att
en historia vore förknippad vid :el11r
hlemet. Liljan, nskuldens och jung
fntlighetens symbol, är ju självfallet
ett lämpligt kännemärke både för det
gudomliga Barnet och dess· fosterfa�
det. Men legenden förtälj er däro�1
sålunda :
»Under den heliga familjens flykt
till Egypten hände det sig en gång mot
slutet av färden, att de befunna sig i
en särskilt oländig trakt just när m örk
ret föll på. Den helige Josef såg sig
förgäves om efter något skydd för
natten. »Om vi blott hade en fackla».
suckade han. »så kunde vi åtminstone
ännu fortsätta vår färd.»
Den lille J esus, som satt i sin moders
knä där hon vi.lade på marken, sträckte
sin späda hand emot en lilja, vilken
växte tätt invid. S :t Josef bröt elen
och: räckte den åt Honom. I detsam
ma �0111 han lade den i det gudomliga
Barnets hand strömmade ett bländan
de vitt ljussken fram ur blomman och
en liten, vit hostia med ett lysande rött
kors i mitten svävade över dess kron
blad,
Vägledda av detta ljus skredo flyk
tingarna över gränsen till Egypti land
och vid deras intåg i den första staden
på egyptisk mark lyste det som ett fö
rebådande tecken för ett folk, som satt
i hedendomens mörker; Detta ljus
lyste dem även till en boning, där elen
heliga familjen fann en fristad, och
därefter blev liljan osynlig och fördes
av en ängel tilL Kalvarieberget.»
»Om vi blott hade en fackla !,» suc
kar nog mången bland oss under öken
vandringen, trons fackla för stjärnlösä
nätter, hoppets fackla att visa oss fram .
mot det fjärran målet, men framför
allt kärl�kens fackla med dess skimran
de vita hostia, att lyftas högt, att lysa
vida för irrande bröder i den villande
värld;
- K. A.
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. >>:Vinnläggt!rt e.der oniatb leva stilla
edra- .egna angelägenheter.»
--d Tess, 4 : i 1 .

och sköt11.

D.�tJ. : som v1U utföra sitt �rbete väl
rhå_ste fova stilla j den som viU leva
stilla _ måste ha ett eget arbete att ut
föra; •. Dt; stillsamma ha all utsikt att
arbeta bäst. De som sorgfälligt sköta
sirta egna angelägenheter ha det bästa
hopr, om att få leva i .stillhet; Det är
svårt att stadigt framhärda i si_tt arbete
utan inre.oro och utan att låta störa s·i g
av andra. Få uppnå helt och håUet
vad alla böra sträva efter. Mången
låter locka sig från pliktens väg till att
göra och säga obetänksamtna saker av
klentrogenhet, otålighet eller fruktan.
Så gå de miste 0111 sin egen sinnesfrid,
bidraga till ofriden i världen förslösa
tid och krafter och äro till hi�1ders för
andra.
I denna oroliga värld kan jag öka
antalet av de stillsamma. Jag kan se
till att jag icke lämnar min egen post
för att blanda mig i min nästas ange
lägenheter. Jag kan icke alltid åstad
komma frid omkring mig, men ett frid
samt sinnelag är en egenskap, som jag
kan förvärva och en vana. som jag med
Guds hjälp kan tillägna mig. S å kan
jag ock fortsätta med det som Gud gi
v,it mig att utföra, för1itande mig på
Honom, på vars ord livets stormar
stillas, i känslan av att jag arbetar bäst
för världen i sin helhet under det jag
sköter mina egna åligganden. Genom
att lugnt följa min egen kurs undgår
jag att stöta i hop med andra. En
jä1111n �rsselsättning 'bevarar mig från_
syssloloshetens många frestelser och
skänker sinnet styrka och ro. Genom
beställsamhet tagas tid och krafter bort
fr�n �rl;i_etet. Gud kommer att fråga
mig, i vilken utsträckning jag använt
min tid, mina krafter, njna tillfällen
att utföra mitt eget arbete väl och att
fyHa . den _ plats, varuti Han satt mig.
?m J ag vill . komma fr�.måt i livet, gör
J ag klokast i att stilla och omsorgsfullt
fullgöra mina vardagsförpliktelser.
Om jag en gång skall känna mig hem
mastadd i fridens land, måste jag be
själas av dess anda redan nu, i denna

orons värld. Om jag vill vara till
hj�1�4#1i.�?fa,,�s ett s:tq�a,, ,all�?tligt•
phkhroget hv det allra Basta exempel.
0 Herre, Dl.1 soin givit· mig nfot
ställning och mitt arbete i livet, giv mig
pin fricl � hjärta Qch. sinne, så att jag
1�kt · rn_å dragas . från min plikt, elle�
hmdra . andra, µtan vinnlägga mig . oni
fqlja tr<;ifa,sthetens ooh pliktuppfyl
lelsens trygga stig. Am�n. . · . . .
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FÖRSTÖRELSE VERKETS
FYRAH U N D RAÅRSM I N NE.
Året 1525 var ett jubelår liksom ir
1925. Den 6 december 1 524 skriver
Brask i ett brev till den gamle biskop
Ingemar av Vexi ö : >.� Vi äro förvissade
om, att de irrläriga ioke skola låta av
hålla sig från att giva dem (de påvliga
skrivelserna om jubileet) en ogynnsam
tolkning liks'Om de göra med andra
goda verk.» Särskilt fruktar han att
de skola förklara hela jubileumsavla
ten för ett utslag av påvens penning
lystnad. Han fortsätter : »Varje dag
har nog av sin egen plåga. Men vi
måste bedja Gud, att han i sin barm
härcighet återkallar och till sin san
nings ljus återför detn, som äro vilse
ledda av dylika eller liknande irrläror
mot den katolska Kyrkans enhet.»
Den outtröttlige Linköpingsibisko
pen hade stor anledning tiU oro och
vaksamhet. Lördagen före söndagen
septuagesima ( 1 2 februari) 1 525 gifte
sig Olaus Petri högtidligen med en
kvinna vid namn . Kristina, fastän han
var vigd tiH diakon. Något liknande
hade icke inträffat förut i Sverige.
Brask ville till en början icke tro, att
det var sant, varför han bad sin vän
domprosten Nils av Strängnäs om när
mare upplysningar om denna sa:k. Men
clå han fått ryktet bekräftat skyndade
han sig att göra både archielectus av
Uppsala och kung Gustaf de. allvarli
gaste föreställningar. Man måste be
undra den gamle bi;;kopens trosmod
och iver, som sporrade honom till en
sådan aktivitet, fastän han under hela
fastan 1 525 var sängliggande sjuk.
Om Luthers och hans förnta lärjun
gars ståndpunkt i sexuella frågor vilja
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'.Vi här icke närmare tala; så mycket
�nera''�qn-i den ä1'. så. gott 'som.)ul'tstän�
.eltgt öv�rgiv_l:!tl _ay vår tids lutheranFr,.
Dep .häv;dar med stor energi och en
n;iä:ngd drastiska uttryck naturdr.iftem,
:oethlotståhdlighet. Oni mal.1' får tro
Luther, skulle det icke finnas ert ni.än�
,hisk:a
tusen, sori.1 ' ä�da tiU sitt tret,
tionde år förmåt't avhålla sig från
sexuella · förbindelser. Gud kan visa
serligen skänka kyskhetens nådegåva
åt en eller annan särskilt utvald, men
detta sker kanhända i ett fall av hun
dratusen. Därför 1'uåste varj e männi
ska betrakta det som en helig plikt att
gifta sig och att fortplanta s1äktet.
DyJika uttalanden utgöra vältaliga
vittnesbörd om sina upphovsmäns in
dividuella dispositioner och förklara i
mycket deras handlingssätt.
Frukten av Olaus Petris förbindelse
blev tvenne barn. Av dessa gifte sig
dottern Elisabeth år 1 543 med Ericus
Petri och fick med honom fyra barn,
av vilka de tre <logo i späd ålder under
pesiten 1550. Sonen Reginald sändes
till Tysklai1d år 1542, där han år 1 5-50

pa

tog dokto�sgraden: i, R0öito�k.:. Om hans
vidare öden vet mari intet. · ·
· Påskafton 1 525 utsände · Brask . en
rundskrive'1se : till . ' sitt stifts priister,
skap. Han 01nibesörjde .t. ci. in. ,<les�
avsändande till Gotland. · Häri utfalar
han allvarliga yarhingen.s ;o�d för de
.nya lätprna, sqm· redan. hade 1kommit
så mycken förvirring åstad. Slutligen
uppmanar han sina präster till myckei:i
bön, att Gud i sin nåd ville borttaga
det som givit upphov till dessa olyckor,
nämligen »våra egna synders mycken
het». Ävenledes uppmanade han dem
att ivrigt uppmana folket »genom för
maningar och hälsosam förkunnelse»
att akta sig för all främmande lära.och
hålla sig till den gamla kristna Kyrkan.
Denna rurrdskrivelse skulle uppspikas
på alla kyrko- och klosterportar i hela
Linköpings stift. Den återfinnes i
Credos j anuarinummer 1923.
Den gamle sjuklige biskopen klaga
de över att han mlå st stå ensam i för
svarskampen för fädernas tro. Denna
blev . också svårare och svårare för
varje dag.
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FORENINGAR..
S : T ANSGARS SAL.
· : ;;
.
Förel(sningsverksamheten i Sanl,{t
Ansgai·s Sal kan nu blicka tillbaka })å
en vällyckad vårtermin med väl besökta
föredragsaftnar. Redan konstnären Ed
ward Berggrens med sällsynta och ut
märkta lj usbilder illustrerade , . beskiw·
ning av den eviga stadens förnämsta
sevärdheter : Bilder från Rom ( 4 febTU
ari) hade samlat en förväntningi;full
åhörareskara, söm till trängsel fyllde
föreläsningslokalen. Ej mindre intresse
väckte pater Ansgar Meyers av entu
siasm burna framställning av Liturgin
soin församlingscindakt (18 februari) .
Den 4 mars föreläste fader Berndt David
Assarsson över F1·cinkrikes religiösa
geografi med särskild hänsyn taget till
det skiftande kyrkliga allmäntillståndet
i den franska republikens olika delar.
Föredraget illustrerades av en karta,
som enkom för ändamålet utförts av
katolska Stockholmskonstn-ärer. En vär
dig avslutning på teTminen bildade fil.
lie. F . . J. Linders' föredrag om Ernest
Psichwri - en fransk konveTtit (1 april) .
Föredragshållaren gav här en levande
bild av denne märklige representant för
F'r ankrikes bildade ungdom vid tiden
strax före världskrigets utbrott. Som
dotterson till Ernest Renan ilade han
vuxit upp i förnekelse och fritänkeri.
Men småningom greps han mer och mer
av livets allvar. I Afrikas ökentrakter,
där han måste vistas som ung off'iceT,
kom han i den stora stillheten allt när..
mare Gud.
Slutligen - strax före sin död })å
slagfältet hösten 1914 - upptogs han i
den katolska Kyrkans sköte. Det var
särskilt hans inre utvecklingsgång, som
föreläsaren tog sikte på. Den framställ
des med åtskilliga reflektioner över här
i landet aktuella förhållanden. Credo
hoppas snart kunna giva sin läsekTets
en mera fullständig kännedom om det
intressanta föredraget.
Efter varje föredrag ha de som så
önskat kunnat stanna kvar i föTenings
lokalen för att deltaga i · det gemytliga
after-noon-tea, som anordnats av för
eningen Concordia Catholica.
Ordförande i föreläsningsnämnden
för Sankt Ansgars Sal är fader B . D.
Assarsson, vice ordförande pater A.
Meyer, sekreterare ingenjör E. Roesler,
kassaförvaltare bankkamTer V. Salmson
och edil kandidat E. Sandqvist. Nämn
dens medlemmar äro utsedda av Hans
Högvördighet Biskopen, som vid upp
repade tillfällen visat sitt stora intresse
för den katolska föreläsningsverksam
hetens vidaTeutveckling i Sverige.

EXERCITIER fA MARIELUND.
· Under pingstdigarna år 1923 höllos
för första gången exercitier på Marie
lund. Tre deltagare i dessa andliga öv
ningar talade i Credo (1923 års juni
nummer) i högstämda ordalag om sina
intryck, om sin behållning, om Ton och
stillheten, som härskade därute, om huru
lätt det var att bedja, om den styrka
till kropp och sj äl de hade undfått.
Alla tre uttryckte de samma fö111opp
ning, nämligen att allt flera måtte be
sluta sig för att offra några fridagar
för att undfå samma lycka.
I å1· kommer det att två olika gånger
hållas andliga övningar på Marielund,
som H. Högv. Biskopen så gästfritt åter
ställt till den goda sakens förfogande.
Det blir i veckan antingen före eller
e:f'ter pingst för fruar, allt efter som det
blir lämpligast för fleTtalet av deltagaTc
na, och under sj älva pingsthelgen från
fredag kväll cl. 29 maj till tisdag· mor
gon cl. 2 juni för ogifta.
Mjåtte exercitietanken gripa allt flera
sj älar. Ja, måtte exercitierna få sam
ma välsignelserika betydelse för vår
Kyrkas religiösa liv här i Sverige som
de ha i andra länder.
»Äro icke sådana andliga övningar ,, ,
som de första exercitiernas ledare i
Credo uttryckte det, ,,äro de icke med
sin tysta tillbakadragenhet i särskild
grad· lämpade för det svenska lynnet?
� Kräve1· icke j ust de svenskci kato1.ikernas isolerade ställning mitt i en
· irreligiös förytligande omgivning att
· tillfälle bei edes för en så intensiv för
nyelse i . ti·oslivet, som dessa övningar
���� ))

Anmälningar och eventuella förfrågningar kunna ske hos Fru D. Herzog·
eller vid S : ta Eugenia kyrka.
, • BJÖRKö-VALLFÄRDEN.
På grund av olika förfrågningar kan
redan nu meddelas, att tiden för S :t
Ansgarius vcillfärden till Björkö är be
stämd till första söndagen i september.
S : t JOSEFSFöRENINGEN.
Stockholms äldsta katolska förening
St. Josefsföreningen kan nu vid somma
rens snara inbrott se tilbaka med till
fredsställelse })å den gångna vintern..
D ess sammanträden ha vaTit väl besökta
och stämningen alltid den b ästa. Vid
sammanträdena ha olika föredrag· hål
lits, ljusbilder visats, sång, deklamation
eller musik omväxlat. Med glädj e har
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av alla medlemmar hälsats att man
kunnat överflytta till modernare bättre
lokaler, där man genast kände sig hem
mastadd.
Vid ål'Smötet den 22 mars återvaldes
den gamla beprövade styrelsen och före
togs prövning av förslag till en omarbet
ning av stadgarna i vissa punkter. Vid
extra ordinarie sammånträde den 16
April antogos dessa stadgeändringar,
som vi hoppas enbart skola bliva till
föreningens bästa. Vid samma tillfälle
anordnades efteråt en mycket trevlig
klubbafton, där herrarna sj älva hade
ombPsörjt ' den välsmakande su1J€m och
elen doftande mockan. Ej ens den mest
kritiska husmoder hade kunnat an
märka nå.got därpå. Sång och musik
gjorde kvä!lens samvaro cordial. Hädan
efter komma av praktiska skäl förenin-·
gens sammanträden och klubbaftnar att
i regel förläggas till någon vardag.
Palmsöndagen möttes föreningens
medlemmar till sin sedvanliga gemen
samma påskkommunion i St. Eriks
kyrka till vilken föreningen alltid kom
mer att vara särskilt knuten genom
minnet av sin stiftare Msgr. Dr Rudolf
Kiesler.
Sin högtidsfest begick föreningen som
vanligt elen tredje söndagen efter påsk.
Den kyrkliga festen fick sin särskilda
solenna prägel därigenom att föreningens
höge protektor Hans Högv. Biskopen
sj älv celebrerade festmässan assisterad
av pastor Assarsson och föreningens
ordförande kyrkoherde Nordmark, som
höll festpredikan över texten ,,Den som
icke är med mig är emot mig», däri
varnande för all religiös halvhet och
manande till manligt framträdande av
våra katolska män för den katolska
saken. Under St. Josefs fana hade för
eningens medlemmar intågat i kyrkan
för att bevista festgudstjänsten, vid vil
ken enligt traditionen en manskör ut
förde sången på mästerligt sätt under
dir. Nylanders ledning.
Efter aftongudstjänsten samlades
man liksom under alla föregående år i
den gamla festsalen i biskopshuset till
festlig supe. Ordföranden kyrkoh. Nord
mark hälsade de talrika deltagarna väl
komna, särnkild glad att kunna vid afto
nens samkväm även få hälsa Biskopen
som gäst. Bland de närvarande märktes
också kyrkoherde Wessel och dir. Ny
lander samt några gamla vänner till St.
Josefsföreningen. Man gjorde all heder
åt systral'nas utmärkta anrättningar och
stämningen vid de smakfullt ljus- och
blomsterprydda borden var den allra

bästa. Hans Högv. Biskopen hedrade
föreningen med att i ett varmt högstämt
tal önska föreningen all lycka· i dess
fortsättande av sitt för det katolska
församlingslivet i Stockholm så nyttiga
arbete, även ihågkommande D r! Kieslers
för föreningen så oegennyttiga uppoff
rande arbete. Välgångsbägare tömdes
och leverop utbragtes för föreningens
välgång. Ordföranden tackade den övriga
styrelsen för dess nit och arbete till
föreningens bästa och kassören Hr
Chevet vände sig till ordföranden utta
lande sin och de närvarandes önskan
att alla de uttalade välönskningarna sär
skilt måtte glädj a honom och att för
eningen länge måtte få behålla sin för
föreningens bästa nitiske ordförande.
Eftel' supen begav han sig till för
eningslokalen å Biblioteksgatan, där
kaffet stod framdukat. En synnerligen
gemytlig samvaro förenade medlem
marna för hela kvällen och det var rätt
sent innan man ville skiljas från var
anclm på Josefsfesten 1925.
Under sommarmånaderna står för
eningens kägelbana till medlemmarnas
disposition i den gamla idylliska träd
gården vid St. Erikskyrkan eller man
mötes då och då till små vandringar eller
utflykter i Stockholms omgivningar till
sammans med ordföranden, vilken gärna
mottager förslag och program för dylika
turer under sommaren, till vilka dock
inga kallelser utsändas. Man samman
träffar helt enkelt efter högmässan i
St. Erik och kommer närmare överens.

z.

CONCORDIA CATHOLICAS
fe,stsammanträde å Rosenbad den 23
april hade samlat ett 80-tal deltagare.
Efter hälsningstal av ordföranden, kanel.
Edvin Sandqvist, och några musiknum
mer av fröken Vivan Wennberg, sjöngo
fröknarna Hildegard och Maj a Nyblom,
ackompagnerade av fröken Helena Ny
blom, ett flertal sånger med text och mu
sik av Jaques Dalcroze. Deras sympatis
ka framträdande och kultiverade IJresta
tioner skördade rikligt bifall. Därefter
intogs gemensam supe, och vid 1-tiden
skedde uppbrottet från den mycket väl
lyckade festen.
Hans Högvördighet Biskopen bevista. de festen och höll vid supen ett UIJP
märksammat tal, särskilt riktande sig
till ungdomen, som var talrikt represen
terad.

**
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MARIAKONGREGATIONEN FÖR
:\\'.1ÄN . »REGINA CONFES. SORUM».
har måndagen den 11 maj kl. 7,30 e.
m. _månadsandakt och söndagen .den 24
maJ kl.· 9 f. m. gemensam kommunion
i _S : ta Eugenia kyi'ka. Högtidlig· upptag
mng av nya medlemmar kommer att
äga rum nästkommande höst. Anmäl
nin!5ar om inträde mottagas av kongre
gationens preses pater A. Meyer och dess
sekreterare, herr E dvin Sandqvist.
Denna manliga kongregation blev
stiftad i november 1923. Dess medlem
mar hava förpliktigat sig att bevista
de · månatliga kongregationsandakterna
samt om möjligt deltaga i de 7-8
gånger om året infallande gemensam
ma kommunionerna. Ledningen omhän
derhaves av en av de kyrkliga myndig
het-erna utsedd prästman som vid sin
sida , har ett råd, valt av 'medlemmarna.
Inom katolska Kyrkan finnas för när
varan�le om.kring 40,000 kongregationer,
som v1sa_t sig hava en utomordentlig be
tydelse, 1 synnerhet för ungdomen. De-

ras mål är att hos sina medlemmar
väcka och _underhålla ett innerligt . kas
tolskt troshv och att genom den ·ge1nen
sa1nhetskiinsla, som de vilja främja
söka underlätta . praktiserandet - · av de�
katolska trons grundsatser i det dag
liga livet. Den första kongregationen
stiftades år 1563 av Fr. Johannes Leu
nis för gymnasister i Rom, blev av på..
ven �regor XIII år 1584 högtidligen
��adfa_st och utsedd till Moderförening
for blivande kongregationer.
BERIKTIGANDE.
I Credos aprilnummer i artikeln om
» Sveriges Katolska Kvinnoförbund ,, har
en felaktig uppgift · delgivits. ,Bland
rådsmedlemmar boende utom Stockholm :
fru -ye�heyen, Göteborg, fru Sjögren,
N orr;twpmg. Dessa bägge damer hava
ej mottagit valet och rättas härmed
detta misstag.
Sveriges Katolska Kvinnoförbund.
Styrnlsen.
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1.

Fredag. . S : t Philippus 9ch Jacobus
apostlar. (Jesu hjärtas fredag.)
2. Lördag. S : t Athana,sius. Bisk.
Kyrkolärare.
· 3. Söndag. Tredje efter påsk. Kors
mässa om våren. (I högm. : S:t
Josefs skyddsfest.)
4 . Måndag. S : ta Monica. Änka.
., 5. Tisdag, S :t Pius V; Påve.
6. Onsdag. Oktav av S :t Josefs. fest.
7. Torsdag. S :t Stanislaus. Bisk.
Martyr.
8. Fredag. S :t Michael. · Äfäeängel.
9 . Lördag. S :t Gregorius fr. Nazians.
Bisk. · Kyrkoiärare.
10. Söndag. Fjärde efter påsk.
11. Måndag·. S :t !sidor Agricola. Bek.
12. Tisdag. S : t Nereus m. fl. martyrer.
13. Onsdag. Fetfaldag.
14. Torsdag. S :t Bonifatius. Mart.
15. Fredag, S :t Johannis Bapt. de la
Salle.
Påskaftonen, den · heliga sabbaten, fi
rades fordom i tysthet utan det heliga
mässoffrets frambärande, med tanke på
Frälsarens vila i graven. De' ceremo
nier som nu firas på påskaftonens mor
gon inföllo fordom i sj älva påsknatten
och äro följ ande : Den nya eldel).s välsig
nelse. Före gudstj änstens början, slås
utanför kyrkan eld ur en fl:intsten var
med ved antändes. Efter · gammal sed
förbrännes i denna eld det gångna årets
heliga oljor. Elden välsignas under bön
av prästen. Betydelsen av cei·emonien
är : liksom gnistan framgåi· ur stenen
så framgick ur vår Herres död som
sj älv kallat . sig hörnstenen, kärlekens
heliga elcl . och den sanna kunskapens
ljus. Därefter välsignar prästen fem
rökelsekorn, bestämda att fästas vid
påskljuset. Från den vigda elden läg
gas kol i rökelsekaret och tändes en
vaxstapel, som medtages i . proces·sionen
· in i kyrkan, innanför vilkens dönar en
av det tregrenade ljusets armar tändes
med den nya elden från vaxstapeln. ·I
mitten av kyrkan tändes den andra och
längst fram i kyrkan elen tredje av !ju�
sets tre grenar. Varj e gång sjunger
prästen med allt högre ton. Lumen
Christi - varvid alla knäböja och
sångarne svara Deo gratias ( Kristi ljus
- Gud vare tack) . Det tregrenade lju
set påminner om att det sanna eviiga
ljuset blott bor i den treenige ' Guden
och genom Jesus Kristus utgjutits över
vä1,lclen och människorna. I koret föl
j er därefter vigningen av det stora
påskljuset, som är en symbol för Kris-
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16, Lördag. S :t Ubaldu.s. Bisk. Bek.
17. Söndag. Femte efter påsk.
18. Måndag. S :t Erik, konung och martyr. Sveriges . skyddshelgon.
19. Tisdag. S :t Petrus Coelest. Påve.
20. Onsdag. S :t Bernharclin från Siena.
21. Torsdag. Ifristi Hiinmelsfärdsdag,
22. Fredag. Oktavdag.
23. Lördag. Oktavdag.
24. Söndag. Inom himmelsfärdsokta•
ven. (I högm. : S :t Erik, konung
och martyr.
25. Måndag. S : t Gregorius VII. Påve.
26; Tisdag. S :t Philippus Nereus. Bek.
27. Onsdag. S :t Beda Venerabilis. B ek.
Kyrkolärare.
28. Torsdag. Oktaven av Kristi him
h1elsfärdsdag.
29. Fredag. S :ta Maria Magdalena de
Pazzis. Jungfru.
30. Lördag. Vigildag till pingstfesten.
31. Söndag. Pingstdagen.
tus, världens ljus. De fem rökelsekornen,
som infogas i dess vax, sinnebilda Jesu
fem sår, vilka med välluktande kryddor
bllivit balsamerade i graven. Sj älva vig
ningen sker under avsjungandet av elen
härliga lovsången »Exultet» till den
uppståndne Frälsarens ära. Under den
na sång fästas rökelsekornen i kors
form på ljuset. Härefter tändes påsk
ljuset med det tregrenade ljuset och med
eld från påsklJuset tändas sedan alla
lampor . och ljus i kyrkan. Påskljuset
uppställes sedan vid altarets evangelie
sida och tändes vid högmässan å de tre
påskdagarna samt å Söndagarna intill
Kri,sti Himmelsfärdsdag, då det ut
släckes efter sjungandet av evangelriet
om Kristi himmelsfärd.
Efter ljusets vigning följer vid hög
altaret läsandet av tolv profetior ur
Gamla Testamentet, innehållande förut
sägelserna om Messias, eller hänvisancle
på människans andliga uppståndelse,
som sker genom dopets · helig,a sakra
ment. Därför sker därefter vignlingen av
dopvattnet på denna dag som i äldsta
dagar särskilt vai' bestämd för kateku
menernas dop Efter olika böner och be
svärjelser över vattnet stänker · prästen
detsamma åt de fyra väderstreckens
riktningar, att dopets nåd må bliva alla
jordens folk till del. Sinnebildande elen
kraft som Kristus måste förläna vatt
net till människornas sakramentala
helgelse sänker, prästen tre gånger det
nyvigda påskljuset ri dopfunten, erin
rande om huru Jesus nedstigit i Jordans
vatten.
S. N-k.

