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GAMMALSVENSKA JESU-HJÄRTA-BÖNER.
Jag hälsar dig med glädje, o högste
Guds hjärta. Tillåt att jag talar till dig.
Det lyster mitt hjärta att omfamna
dig och hava sin lust i dig. 0 vilken
kärlek lockade dig ej. IJ\IIed vilken värk
pinades du ej. Du utöste dig helt och
hållet för att frälsa oss från evärder
lig död. Hur hård var icke din död.
Hur grymma voro icke dina ovänner,
som dräpte dig, i vilken all världen
lever. Jag beder dig för den hårda
döds skull som du tålde för mig, att
du inför i mitt hjärta din kärleks
sötma. Det beder jag dig. Så att jag
intet älskar, intet omfamnar, intet
åstundar utom dig. Och så att det blir
mig ljuvligt att dö i dig. 0 ljuvaste
Jesu Kristi hjärta! Jag ropar till dig,
medan ditt älskeliga hjärta böjer sig
ned till mig, att jag lever i din kärlek
och vilar i din frid. Mitt hjärta ropar
efter dig i tårar åstundande dig i varje
stund. Låt det fördenskull utvidgas
när dig varje timma, att det måtte
känna din sötma och godhet. Amen.
Hell Jesu, hell Jesu, hell Jesu lju
vaste hjärta, i din gudoms godhet.

Ty i detta huldrika hjärta finnes käl7
Ian och upprinnelsen till allt gott,. och
ur det kväller all godhet. 0 Jesus,
min själs sötma! Jag offrar dig mitt
hjärta . all min åstundan och mening
och min bön i samma åstundan som du
hade och i samma bön, att du må full
komna alla mina behov med dina böner
hos din helige Fader. Pater noster.
Hell Jesu, hell Jesu, hell allra _lju
vaste Jesu ljuva hjärta, i all din nåds
fullhet som har flutit ur dig, i alla
helgon och alla återlösta själar. 0
Jesus, min själs sötma. Jag offrar dig
all min förtjänst och alla m�na goda
gärningar i förening med dina gärningar och din förtjänst. Att du ville
förnya och helga alla mina gärningar
dina gärningar inför din Fader.
Hell Jesu, hell Jesu, hell allra lju
vaste, allra mildaste Jesu ljuva hjärta.
Du som ofta har flödat eller gjutits in
och har berusat helge mäns själar med
gudomlig lustelighets ström. 0 milde
Jesus, mitt livs sötma. Jag offrar dig
hela min levnad, som är i rördser, i
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krafter, sinnen och tankar och prd, i
din kärleks band och helgaste um
gängelse som övergår all helighet. En�
cast genom dig, med dig och i dig upp
fylles all min brist till ditt .namns
lov och ära, so:in är välsignat evin
nerligen. .Yttermera bed�r jag dig,
ljuvaste Jesus, att du ville offra Gud
Fader din ödmjukhet och ditt tålamod
som du visade för min högfärds och
otålighets skull. Jag beder dig ock,
o . ljuvaste Jesus, att du: ville offfa
din Fader din pinas beskhet. till min
själs fulla frälsning. 0 ljuvaste Jesus,
offra också ditt gudomliga hjärtas
hela kärlek till alla goda tings upp
fyllelse . i de ting, som mig brista,· o
ljuvaste Jesus. Amen.
0. Jesu dyraste hjärta, världens
frälsning och. livets åder, du som .tned
Longini spjut utgöt ur dig brunaste
blod och klaraste val:ten, sötaste lukt
och skäraste ljus. Jag beder . dig vid .
dit.t ömmaste hjärtas övermåttan svåra.
värk och bitter1iga sting, att du vär
qes_ sargamitt hjärta med dina sår och
genomstinga det med din blodiga pina.
Så att jag vart jag än vänder mig
måtte få skåda dig· soin korsfäst for

· ·mina ögon och åstunda din kärlek med
största värme, min käraste Herre och
mildaste återlösare Jesu Kriste.
Jag hälsar dig, Jesu Kriste helgaste
hjärta och beder dig·, att du värdes
lysa, styrka och stadfästa mitt hjärta i
din kärlek och räddhåga. Göm det
undan alla · orena tankar och all · få
fäng lusta. Amen.
'. Anm. Dessa intressanta Je!ju-Hjärta
böner från Sveriges katolska tid hava
samtliga publicerats av Robert Geete i
Samlingar utgivna av Svenska Forn
skriftssällsbpet Häft. 133 s. 198-201.
Den · första och näst sista av ovanstå
ende böner äro tagna ur Ingegärd Am
björnsdotters Bönbok, skriven i början
av 1500�talet i Vadstena kloster,· nu
mera tillhörig Kungl. Biblioteket· i
Stockholm. De övriga återfinnas i den
s. k. Berlinhandskriften, som av Schiick
(i Bibliografiska och litteraturhistori
ska anteckningar 1896 s. 150 f.) kallas .
Den Sista Vadstenanunnans Bönbpk.
Den har nämligen troligtvis tilrhört
nunnan Kristina Petri, vilken tillhörde
den lilla ·skara birgittiner, som efter
Vadstena klosters stängning 1595 måste
gå i landsflykt. Denna prydliga och om
fångsrika handskrift har .· sannolikt bli
vit gjord på 1470°talet.
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DEN SKANDINAVISKA VALLFÄRDEN TILL
.

.

ROM UNDER JUBELÅRET 1925.
Jubelårets stora händelse för . N or
dens . katoliker - den stora vallfär
den till kristenhetens medelpunkt har redan sjunkit ned i minnenas värld.
De rika, hastigt växlande intrycken
från denna märkliga resa ha börjat

också långa tågresor kunna rbliva ytter
ligt tröttande, särskilt då de ske i ett
sträck och ioke skänka möjligheter till
verklig nattvila. Att bekvämligheten
måste lida intrång under en vallfärd
är ju endast naturligt och riktigt. Men

Pctersl?')irkans illun1ination den I7
utkristallisera sig till en mera fast och
bestämd helhet av hågkomster och om
,dömen. Huvudintrycket synes vara
-detta: en verklig vallfärd med alla de
mödor men också med alla de fröjder,
som äro •förbundna med detta ord.
Mödorna voro med från vallfärdens
början ända till dess slut. Visserligen
gingo icke de nordiska pilgrimerna
1925 till fots den långa vägen till Rom,
som våra fromma Jäder en gåµg gjort
och som två kacka danska ynglingar i
enlighet med gammal tradition försökt
och lyckats &"Öra också detta år. Men
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svårare är det, då också renlighets
anspråken endast nödtorftigt kunna
tillfredsställas. Ävenledes är det be
l
svärligt att genast finna sig tilrätta
i en ny omgivning öch att ständigt
hasta och jäkta, då man mer än nå
gonsin ville vila och samla sinnen och
tankar. Men alla dessa besvärligheter
buro cle nordiska pilgrimerna 1925
med jämnmod, ja, delvis med tillfreds
ställelse. Ingen skulle ha önskat dem
bort från valllfärden.·
ändringar
och rubbningar som gjordes i pilgrims
programmet i Rom störde ej heller
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vallfärclsglädjen. Alla fingo dock se
och höra så mycket nytt och värdefullt
under qen gyllene vecka, som vi fingo
tillbringa ,f ·cle'n eviga staden.
Huvudmålet med resan var ju vin
nanclet av den istoi·a jubilettmiinclulgen
sen. De härför bestämda kyrkobesöken
ingingo som själva huvudpunkterna i
vårt romerska program. Resetrött
heten, brådskan och elen. biancl alla de
många nya intrycken oundvikliga utåt
vändheten i förening inverkade i viss
mån störande på andakten. lVIen detta
hindrade ej, att man under hela be
:söket i Rom mäktigt kände sig gripen
iav medvetandet: här står jag på helig
mark;· här :klappar Kyrkans hjärta.
lDen · enda 1befoga<le anmärkriing ma:n
�lll !le rikta n:ot _de i a-1l111ä�:het. både
l : och sk1ckhga
,rvnga
_ arrangmerna av
ideqha unika pilgrimsresa är dep:na:
idet var avgjort s_törancle att katoliker
:och protestanter under hela järnvägs
ires�n pl·acerats yusam?1�n, och icke
_
i- som utan storre svanghet- kunnat
!ske -,- fått plats i skilda vag11ar. Där
i igenom fick denna långfärd, för
1mycket karaktär_ av turistresa. Med
:hänsyn till protestanterna ki.mcle
iman icke samlas till bön och sång på
:vägen, icke fritt .och otvunget sam
:tala om vad man framförallt hade på
ihjärtat,. Den friska, fromma andan
[från vallfärderna till Haralclsted odh
1Birka saknades säkert av många. Hu1vudkontingen1:en _av de medföljande
1 protestanterna voro rena turister som
:grip_it JiHfä]leJ att göra en biHighets
resa till Italien. Några av dem visade
sig mera religiöst intresserade, men
deras trägna inkast och kritiska frå
gor gjorde i all sin välmening ett be
synnerligt och skorrande intryck på
de· vallfärdande katolikerna, som inte
precis tänkt sig elen stora pilgrims
resan till Rom som någon slags »apas
logetisk veckai». De flesta av oss voro
tydligen eniga om att man gärna ktm
nat bereda protestanterna tillfälle till
en billighetsresa i samband med vår
vallfärd, men också att detta bort ske
i särskilda, för dem reserverade tu
ristvagonger. Norges energiska bis
skop Mgr Smit sökte trots allt samla
sina katoliker till andakt under järn1

vågsresan till Rom, men just på- grund
av ovannämnda missförhållande blevo
dessa försök knappast till det som
· åsyftat •var.
Härmed _ vare i1�gaLunda sagt, att
järnväg·sresan till och från Rom var
uteslutande mödosam. Ur turistsyn
punkt voro särskilt resorna genom Ty
rolen och Schweiz värdefulla, och vä�
derleken var som beställd . under hela
färden. Strålande solsken överallt
utom på hemfärden genom Italien,
men då hälsades den mulnande him
len med glädje, emedan den minska
de hettan. Under den långa färden
från Köpenhan111 -til'l Rom hade man
också tillfälle att ,göra många reskam
raters bekantskap. För elen katolska·
skandinavismen betydde sä:kerligen
denna pilgrin,1sfärd mycket. Här vo- ·
ro katoliker från alla de nordiska län
derna församlade under en upphöjd '
högtids� och andaktstid. Många vän
skapsband knötos _ för livet. Alla .de
nordiska biskopatna med undantag -aY
elen finske deltogo i denna de .skai1- ·
d�navi'Ska katolikernas första vallfärd
efter 1500-talets l�yrkliga Los von
Rom Bewegung. ·D e buro a'lla sin ·
vackra biskopsdräkt, en omständighet, '
som räddade något av helgd också åt ·
järnvägsres.an trots aHt som verkade,
i motsatt riktning. Även den apostoliska prefekten av Island Mgr Meulen
berg var iförd en praktfoll skrud med:
purpurröda tofsar. Han verkade även- ,
ledes upplivande på 6itt res!=iällskap'
genom sin soliga, trosvissa optimism,
liksom genom sin varma hänförelse
för det minnesrika Island. Som man
lätt förstår var det endast några få
iständare som kunnat följa sin över
herde på den långa resan till kristen
hetens medel,punkit - bland detta få
tal befann sig också en över sjuttio
årig man, som i sin ungdom var elen
ende katoliken på sagornas ö. Men
denna lilla skara var föremål för sär
skild uppmärksamhet, som tillbörligt
är på en nordisk vallfärd. Island är
ju skandinavernas klassiska land, där
elen fornnordiska odlingen kraftigast
och rikast kunnat utveckla sin egenart.
Island tillkommer sålunda en heders
plats vid varje skandinavisk samling.
1
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Också Finland var emellertid represen
.terat på pilgrimståget, några kato
liker därifrån deltogo under ledning .
av den för Sveriges katoliker så väl
bekante pater van Gijsel, som nu är
kyrkoherde i Helsingfors. Anmärk
ningsvärt många pilgrimer hade före
tagit den långa resan från Norge ;
bland dessa märktes odkså kyrkoher
den i Stavanger och elen för Kyrkans
arbete outtröttligen verksamma fröken
Marie Kimcltzon · från Ulleberg. Unge
fär lika många svenska katoliker del�
togo i vallfärden ; de flesta av dessa
kommo från Stockholm med den sven
ska provikarien kyrkoherde vVessel i
spetsen. Den lilla skaran skånska pil
grimer anfördes av pater Overschie
irån Malmö.
Den överväldigande majoriteten av
de vallfärdande kom emellertid från
Danmark, som ju för närvarande räk
nar fyra gånger så många katoliker
som hela det övriga Skandinavien till
sammantaget. Det danska prästerska
pet var mera sparsamt företrätt det var endast sognepresterna i Aar
hus och Vejle, som deltogo i pilgrims
tåget. Sammanräknat var det väl om
kring 450 personer av olika trosbe
kännelse, som voro med på jubelårets
stora vallfärdsresa.
På några ställen gjorde tåget läng
Te uppehåll för att giva de resande
vila och andrum. I Miinchen hälsades
vi av ta:lrika vänner till vår verksam
het, .som sjöngo de nordiska ländei-
nas nationalsånger fullständigt kor
i-ekt med kla:- och kraftig stämnia.
Ännu · festligare blev vårt mottagande
i Inns1)rudk, där en hel musikkår spe
lade till det nordiska pilgrimstågets
ära. I Firenze läste 'biskop Muller
mässan, varunder provikarie vVesse!
höll en liten vacker predikan på sven
ska. Åtskilliga av nordborna sökte
också fånga en gl�mt av skönhetsskat
terna i denna konstens förlovade stad.
I detta sällskap, som försökte få en
bild av den berömda domkyrkan och
baptisteriets paradisportar på en halv
timme, befann sig även en svensk för
. fattarinna, som för sina böcker ofta
valt motiv från Firenze och som nu
också viUe avlyssna det nordiska pil-

grimståget 1925 dess väsens hemlig
heter. Dessa voro etnellertid icke så
lätta a:tt avslöja ; själva började vi
föt1St att förstå dem, då vi kommit
fram till det eviga Rom, målet för vår
längtan och vår långfärd.
· Vilket djupt intryck måste icke
Rom göra på varje katolskt hjärta !
Här residerar den helige Petrus' efter
trädare, här höjer Peterskyrkan sin
mäktiga kupol mot himlen, här talar
var sten om en storslagen och hän
delserik historia, här hava: otaliga
Kristi blodsvittnen och bel�ännare fun
nit sitt sista vilorum. Även 0111 man
kom till Rom under den gråaste var
dag, måste dock känslan av helgd och
högtid bryta sig igenom alla tillfälliga
småintryck. Ännu starikare blir denna
känsla inför det Rom, som bär klätt
sig i j ubelårets skrud, då gatorna: vim
la av pilgrimer från alla j ordens län
der och Kyrkan med k,unglig frikostig
het utdelar sina nådeskatter. Hur vär
defullt var det ej att få besöka Rom�
ärevördiga huvudkyrkor, att under
bön få knäböja på Scala Sancta, att
få bedj a ,tillsamman på de tusen min
nenas mark, att få se alla de nordiska
pilgrimerna förenas vid kommunio
nens heliga bord inom själva Peters
kyrkans murar. Vi hade tillfälle ati
närvara vid tvenne märkliga kanonisa
tioner, den heliga Theresa av Jesus
barnet,s och . den helige Petrus Cani
sius'. För många var det helt sä:kert
en stor tillfredsstäl'lelse att se den mäk
tiga Peterskyrkan härligt ilLuminerad
den 1 7 maj. Det sades att en sådan
illumination icke hade förekommit nå
gon enda gång pf de sista femtio åren.
På förmiddagarna gjorde vi i regel
de föreskrivna kyrkobesöken. E{ter
middagen användes till hastiga rundtu
rer bland Roms förnämsta sevärdhe
ter. Ibland kunde alla skandinaverna
gå omkring på dylika upptäcktsfärder
i samlad trupp med den både sakkun
nige och Romentusiastiske fader
Schindler som ledare. Hans oriente
rande förklaringar och varma manin
gar skola helt · sä:kert många av oss
länge minnas med glädje. Vid andra
tillfällen delades vaUfärdsskaran i
mindre grupper. De gamla nationella
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traditionerna blevo ingalunda försum
made. Norrmätinen firade med hän
förelse sin syttende maj i den eviga
staden och samlades till mässa i Sankt
Olavs kapell. Danskarna voro också
förenade till andakt omkring Sankt
Knuds altare i Sankta Maria in Tra
stevere. Biskop M iiller läste mässan
ooh talade i Sankta Birgittas kyrka
vid Piazza Farnese för sina svenska
katoliker. Också det moderna lilla
Birgittinerhuset vid Via del Isole
· besöktes av · svenskar och norrmän.
En annan gång celebrerade elen
svenske biskopen i Sankt Peters
kyrkans krypta strax vid drottning
Kristinas grav, som på allra sista ti
den pietetsfullt restaurerats av en nor
disk katolik med särskilt intresse för
de skandinaviska minnena i Rom. Vid
detta tillfälle nedlades en krans på
den märkliga drottningens grav, som
för att följa sin övertygelse 1bragt'e så
stora offer. Mycket gripande var det
också att samlas till andakt i katakom
berna, där de första kristna firat guds
tjänst.
Men vallfärdens båda toppunkter
voro utan tvivel audienserna hos elen
Helige Fadern och kardinal van Ros
sum. Den särskilt under jubelåret av
otaliga ämbetsplikter tyngde påven vi
sade de nordiska pilgrimerna en iögo
nenfallande faderlig godhet och upp
märksamhet. Han behagade glädja
dem med ·ett långt tal på franska språ
ket, som tolkades av biskop Brems.
Man märkte +tydligt, aitt Hans Helig
het själv var djupt gripen av att se
dessa långväga gäster, som nu för för
sta gången pli 400 år funnit vägen
till fädernas heliga stad i samlad trupp.
Han försäkrade dem, att de i Rom
kommit till sin faders hus, som hade
bevarat en särskild plart:s i sitt hjärta
för de barn som bodde längst borta.
Vid detta högtidliga ögonblick märkte
man något av historiens hjärtslag. I
elen stora världsorkestern i Rom hade
de under århundraden tegat, de nor
diska instrumenten
»kämpeluren, Heimdalshornet,
silverharpans klang hos Brage.»
Nu började de å,ter så smått att blanda
sina toner i den stora harmånien av

katolsk kristendom. Man påmindes
också om evangeliets liknelse om den
förlorade sonen, som efter glömskans
långa tid åter fann vägen till faders
huset. Den lilla skanclinayiska vall
färdsskaran var också syubarligen gri
pen av den Helige Fadern3 ord. Bland
dem som närvaro vid denna historiskt
märkliga audiens märktes också Dan
marks sändebud i Rom kammarherre
Scavenius.
Det var utan tvivel ett verkligt plus
i högticlsglädjen att vid detta til1fäHe
återfinna tvenne nordiska män bland
påvens lysande uppvaktning, cl� båda
kammarherrarna hos Hans Helighet
markis Lagergren och greve de Paus.
M arkis Lagergren är j u särskilt känd
som elen spirituelle berä,ttaren och
skriftställaren, som på ett lysande sätt
representerar i det praktfulla Palazzo
Brancaccio. Greve de Paus är mera
praktiskt intresserad och ivrigt verk
sam för det ka:tolska arbetet i Nordens
länder - ett intresse som också väl
ta1igt manifesterats genom ståtliga do
nationer. Båda dessa medlemmar av
det påvliga: hovet visade också sina
vallfärdande landsmän vänlighet och
gästfri/het.
Men kanske lblev audiensen hos kar
dinal van Rossmn så värdefull för
många av våra pilgrimer, att elen rent
av 1 medvetandet kom att sidoställas
med audiensen i de vatikanska gema
ken. Alla känna vi ju det särskilda
intresse, som propagandakongregatio
nens prefekt mani·iesterat för oss nor
diska katoliker. Det har han ju vid
flerfaldiga tilifällen visat i gärning,
icke minst då han företog elen långa.
besvärliga Nordlanclsresan för två år
sedan. I sitt tal till kardinalen, som
hölls på svenska språket, framhöll ock
så biskop Mi.iJler detta - om man så
·får säg·a - favoriserande av det skan
dinaviska katolska arbetet, som man
tyckt sig kunna märka hos kardinal
van Rossum. I Nordens skiftesrika
kyrkohistoria - sade elen svenske bi
skopen - kommer kardinal Vilhelm
van Rossum att intaga en hedersplats
bredvid kardinal Ni�olaus Breakspere,
som på 1 100-talet besökte våra län
der. Detta var icke ord i elen vanliga
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högtidstalsstilen, det blev dödstyst i
det med mörkröda sidentapeter kläd
da gemaket i Propagandans palats, där
aud�ensen hölls. I sitt på franska
språket framförda svarstal dolde kar
dinalen ingalunda sin särskilda kärlek
för de kämpande nordiska katolikerna
- tvärtom, han bekände den med lda
ra och otvetydiga ord. »Som Ni vet
är jag holländare», sade han bland an
nat, »och jag har alltid betraktat Hol
land som den sydligaste delen av Skan
dinavien.» Denna starkt framträdan
de känsla av nordisk stamfrändskap
synes alltså hava varit en av de mäk
tiga drivkrafterna i kardinal van Ros
sums särskilda arbete för Kyrkans
återuppblomstring i våra nordiska län
der. Han älskar att se sitt Ho'l land i
andlig förening nied det skandinaviska
klöverbladet. Hans klara, vackra stäm
ma uttalade varje ord med energisk
betoning, ibland verkade det som om
rörelse gripit den lugne, .värdige kyr
kofursten. Man märkte tydligt att
han�talade ut sitt hjärtas mening, hans
tal var fritt från varje fras och grann
låt, det verkade också mäktigt, icke
blott elektricerande för tillfället utan
djupt gripande. Här stodo · vi inför
en av Kyrkans högsta ämbetsinneha
vare, som personligen visat oss en sär
skild omtanke och omvårdnad, som
klart sade ifrån, att han ville vara oclT
förbliva vår särskilde vän. Här fingo
vi åhöra ett högtidstal, där varje ord
var menat. Särskilt de i dessa frågor
mera initierade pilgrimerna räkna helt
säkert denna stilla kvällsstund i Pro
pagandapalatset till de värdefullaste

intrycken från j ubelårets nordiska pil
grimsfärd till Rom.
D:et har redan ;gång på gång fram. hållits, att vi av dessa romerska da
gar mottogo en ymnig rikedom av in
tryck. Här har endast en starkt hop
trängd sammanfattning kunnat läm
nas. I den lika vackra som fromma
staden Luzern i Schweiz avslutades
själva vallfärden efter en härlig båt
färd på Vienvalclstättersjön. Avslut
ningen fick den skönaste prägel av
skandinavisk samhörighet. Norges bi
skop höll den högtidliga levitmässan,
Danmarks överherde, den reslige bi
skopen av Roskilde höll e1i varmhjär
tad avskedspredikan, Sveriges biskop
utdelade kommunionen · ,till de andäk
tiga pilgrimerna · och den apostoliske
prefekten av Island avslutade det hela
med den ·sakramentala välsignelsen.
Sedan fortsattes färden som ren tu
ristresa, på Kopenhamns Hoveclbane:
gaarcl skildes reskamraterna åt och
reste var och en åt sitt håll. Men där
inecl är icke denna j ubelårsvallfärds
saga slut. Den · kommer helt säkert
att hava märkbara efterräkningar. Av
utomstående bar den behandlats med
intresse och välvilja. Långt utanför
Skandiriaviei1s gränser har den väckt
uppmärksamhet och intresse. Kanske·
Credo än en gång får anledning att
, bringa mera efterskörd av denna his
toriskt betydelsefulla händelse, som
icke vill vara en avslutning utan både
en fortsättning anknytande tiH gammal
nordisk tradition och en lovande bör
jan.

B . D. A.
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IN HONOREM SANCTI PETRI CANISII.
Bland de av Kyrkans män och kvin
nor, vilka under j u:be1året få:tt sina
namn inskrivna i den gyllene bok, hel
gonens !bok, där förr en S :ta Birgit
tas namn inristades, är det i synnerhet
tvenne präster, som tilldraga sig vår
särskilda uppmärksamhet. De · äro
Cure d'Ars och Petrus Canisius. Den
förre, kyrkoherden i Ars, Jean-Marie
Vianney, känd genom sitt tillbakadrag
na liv, var den
enkla lantprästen.
Den senare där
emot , var vetenskapsmannen,
stridsmannen,
)>'Mi:les Christi»,
vars namn tillhör
världshistorien,
och som · av · Kyr
kan nu även fått
.äretitelti Doctor
ecclesice, kyrkolä
sare.
Tyskland har
två apostlar. Den
ene kom från
Wessex i Eng
land för att krist
na landet, det är
cten . helige Boni
facius. Den andre
.är Petrus Canisi�
S. Petrus
us. Han skådade
dagens 1j us i elen iho'llänclska staden
Nymvegen elen 8 maj. 1 5 21. Det var
samma dag, på; vilken Lu1fuer !blev för
klarad för fredlös av riksdagen i
worms, och samma år som ignatius
Loyola övergav sin världsliga krigs
tjänst för att taga »andens svärd och
trons sköld». Dessa två: skulle betyda
så mycket i elen nyfödde Canisius' liv.
Luther lblev hans store motståndare och
Loyola hans store mästare och lärare.
Petrus' fader var en rik och an
sedd •borgmästare i Nymwegen. Mp 
. clern, en from katolsk kvinna, dog när
Petrus var två år. På sin clöclsbäclcl,
-varnade hon sin man för elen nya irr-

läran, som nu begynte att spridas i
norra Europa, samt besvor honom att
städse hålla fast vid sin katolska tro.
Ar 1 535 sändes Petrus till Köln och
inskrevs elen 18 januari följande år
vid universitetet. Här i Köln fann
han i elen nederländske prästen Niko
laus van Esch från Oisterwijk i Bra
bant elen gode och kärleksfuUe sj äla. sörjare, han behövde.
Åtta år senare
sammanträffade
Canisius med Lo
yolas förste lär
junge, elen salige
Peter Faber. Un
der Fabers led
ning höll han i
Mainz de 30 cla gars andliga öv
ningar, vilka åter
finnas i Loyolas
berömda exerci
Följden
tiebok.
av dessa exerciti
er var att Canisi
us blev medlem
av »Jesu S äll
skap». Den 8. maj
1 543, på sin 2 3 :e
födelsedag, gav
han sig helt åt sin
Frälsare, i det
Canisius.
han med ett sär
skilt löfte lovade att inträda i det unga
»Jesu Sällskap». Denna dag var en
särskild nåcleclag för Canisius och han
betraktade den sj älv såsom sin andra
f ödelsedag och Pater Faber såsom sin
andre fader.
Vid jultiden samma år insjuknade
och dog hans fader. Canisius emot
tog nu ett stort arv och var en för
mögen man, men en del av förmögen
heten gav han till de fattiga och den
andra delen till sina medbröde r i K9ln,
vilka Pater Fa:ber hade förenat till
ett klosterligt konvikt.
I veckan före pingst 1 5 46 emot
tog den unge diakonen prästvignin-
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Jag törstade efter fattigdom, kyskhet
och lydnad, och j ag vågade stilla min
törst vid Ditt. hjärta. :pärpå lo'.'ade
Du mig en klädnad, som sku11e skyla
min själs na:kenhet. Den var gjord
av tre stycken : frid, kärlek och uthål-
lighet.» Iförd denna övernatt1, liga:
rustning tog Canisius itu med sin,.
mänskligt
se, hopplösa uppgift att
hindra elen nya irrlärans utbreclande i
Tyskland. Hela 'l1ans apostolat var
en vandring genom Tyskland, Öster
rike, Böhmen, Polen, Tyrolen och
Schweiz. överallt var han strängt

gens heliga sakrament av vigbiskopen
Nöpel och den 1 3 juni, pingstdagen,
frambar han sitt första heliga mässoffer.
Efter att ungefär ett år prövat på
den andliga krigstjänsten, blev Cani
sius kallad till Rom av Ignatius Lo
yola. I ,�örjan av september 1547
steg han över den eviga stadens trösk
lar och gjorde under ordensstiftarens
ledning i Jesn Sällskaps professhus
sitt tredje prövoår.
Vi sade i början att Canisius var
vetenskapsmannen framför allt. Re
dan före sin prästvigning var han

Canisian11.-1n
teol. doktor. 'År 1 549 började hans
s·torslagna apostolat i det tyska riket.
När han emottagit befallningen att för
lägga sin verksamhet elit, knäböjde
han, strax före sin_ avresa, vid apostla
furstarnas grav och hade då följande
uppenbarelse, varom han sj älv berät
tar i sina »Bekännelser» : »Min själ
var liksom bunden vid j orden, helt
nedtryckt av mina synder och av min
svaghet, fylld av fruktan och modlös
het. Då öppnade Du Ditt hjärta för
mig. Du lät mig dricka frälsningens
vatten ur Ditt hjärtas källa. Jag bad
om att en ström av tro, hopp och kär
lek måtte kvälla: fram ur mitt hjärta.

att

-i

Innsbruck
sysseisatt med att predika, organrsera
och 1ira.
Canisius började sitt apostolat som
en nyskapare av skol- och undervis
ningsväsende. I skolsalar och i hör
salar voro hans käraste arbetsplatser.
I nära 50 åt utvecklade han en glö
dande iver för ungdomens väl oc:h kun
skapens höjande, begynnande med d e
fattigaste byskolor ända upp till uni
versiteten. Framför a:llt har han höjt
och bragt det då stinastående katolska
skolväsendet til� ny · blomstring och
står såsom skolman som ett föredöme
för alla tiders katolska skolmän.
Outtröttlig var han i sin verksam-
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11et som lärare och professor som
grundläggare av nya kollegier och kon
vikt, och som utgivare av lärdböcker.
Bland kollegier grundade av Cani
sins märkas de i Miinohen, Innsbruck,
Dillingen och Fribourg m. fl. Bland
de skönaste och mest välsignelserika
av den store ungdomsvännens stiftel
ser märkas de s.. k. fattigkonvikterna.
Redan som stnclent använde han en del
av sitt arv till en stiftelse för en skola
för obemedlade, unga teologer i Nymr
wegen. . Denna hans särskilda omsorg
för fattiga studenter följde honom ge
nom hela livet : »Vi hava samlat all
mosor till underhåll av fattiga, särskilt
för fattiga teologer», skrev han från
Ingolstadt till den helige Ignatius år
1 55 1.
Men icke allenast som lärare och
professor verkade han, utan även så
som predikant, själasörjare och skrift
ställare. Talrika äro 'berättelserna om
Canisius' predikoresor. Vårt helgons
särskilda skyddslingar voro arbets
och rt:jänstefolk, så t. ex. höll han 1 5 67
i \i\Tiirzbergs fransiskanerkyrka under
fastetiden varje måndag och onsdag
fastepn:dikningar för . barn ooh tjän
. stefolk. I början av varje fastetid
förmanade •han särskilt de adliga herr
skapen att sända sina tjänare och ar
betare till fastepreclikningarna, på det
att dessa skttlle värdigt förbereda sig
·till anammandet av påskkommunionen.
Med samma frimodighet förkunna
:cle han Guds ord för konungar och
furstar. Annandag Pingst 1 5 53 pre
dikade han för första gången för ko
nung Ferdinand I. Denne vart så
gripen av Canisius' predikan, att han
genast utnämnde honom till hovpredi
kant.
Vad predikade han med förkärlek
om ? Oftast över Guds tio bud och
nådemedlen. Särskilt ville han hos
sina åhörare inskärpa vikten av anam
manclet av botens och Altarets h.
Sakrament, om nyttan av att flitigt
besöka den heliga Mässan ooh elen
under sakramentets slöja dolde Fräl
saren. . Under sina missionsresor kom
han en gång till EIIwangen och där
höll Canisius, den med at1bete över
lastade Jesuiterprovinsialen, tillsarn-

mans niecl kardinal Truchess, fyra vec
kors mission. På platsen hade en
olämplig präst gjort stor skada, men
Canisius var outtröttlig i att predika
och att uppsöka protestanter för att
återvinna dem till Moderkyrkan och
stärka katolikerna i deras svaga tro.
Mer än hälften av de avfallna för
sonade sig med Kyrkan och mottogo
den hel. Nattvarden under en gestalt.
Ofta se vi elen helige Canisius av
bildad med en skara barn omkring sig,
lärande clern ur den katekes, han själv
författat. Denna hans katekes finnes
översatt på de flesta europeiska språk,
så även på svenska, som vi skola se
längre fram. Även andra böcker har
han författat. Så har han bl. a. ut
givit försvarsskrifter f ör den katolska
tron mot alla elen tidens angrepp, vi
dare bön- ooh betraktelseböcker och
asketisk litteratur o. s. v.
Icke allenast till det tysk-romerska
· rikets kristna innebyggare sträckte sig
Canisius' omsorg. Nej, ända till vårt
avlägsna land gingo hans tankar. Så
mottog han sommaren 1 577 . i Inns
bruck sex unga svenskar, vilka den
välk.äncle norske j esuitpatern Kloster
lasse hade återvunnit för Kyrkan. De
önskade nu att i Rom få studera för
att såsom präster återvända till Sve
rige och återvinna sina landsmän till
den katolska tron. Med stor kärlek
antog sig den helige mannen dessa
våra landsmän. Till Rom skrev han
både till den helige fadern och till
kardinalerna att de skulle giva dessa,
förstlingarna av den återuppståndna
svenska katolska Kyrkan, alla privi
legier och allt skydd. De blevo upp
tagna i »Collegium Germanicurn» och
där funno de snart tillfälle att visa
Canisius sin tacksam1het. De översatte
nämligen dennes katekes till svenska.
P. Possevin lät trycka den på det
tryckeri han i Stockholm under Jo
han III :s skydd hade upprättat. Exem
plar av denna, ett av elen katolska mis
sionens i Sverige första tryckalster,
finnas i Uppsala universitetsbibliotek.
Den helige Petrus Canisius avled i
Fribburg- i Schweiz den 2 1 december
15 97. Ännu i våra dagar bära många
skolor och kollegier Canisius' namn,
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så t. ex. det världsberömda prästsemi
nariet Canisianum ' i fonsbruck. Vid
detta hava två av våra svenska präster
i . nuvarande tid erhållit sin präster
liga utbildning, och för närvarande
vistas där tvenne unga svenskar för
att förberedas till det prästerliga stån
det.
Så bör det nya helgonet Petrus
Canisius, vid vars kanonisation vår
högv. Biskop hade lyckan att få när
vara Kristi Himmelsfärdsdag, icke
vara ett för vårt lands katoliker

främmande helgon. Tacksamma för
vad den h. Petrus Canisius genom sin
verksamhet under sitt liv såväl som
genom sin förbön i lycksalighetens
rike betytt för oss vilja vi hädan�fter
bedja : Helige Petrus Canisius bed in
för Guds tron för det folk, som du
redan under din jordevandring tänkte
på. Bed Gud, att han sänder även till
sin vingård i höga Norden ivriga ar
betare. Ty skörden är mycken men
arbetarna ära få.
S. N o r d m a r k.

EN HELI G VÅSTGÖTABISKOP.
SANCTUS EPISCOPUS BRYNOLPHUS SCARENSJS.

Sveriges medeltida Kyrka räknade
bland sina biskopliga ledare ej blott
personligheter märkliga genom sin
organisator,iska duglighet, genom ve
tande och andekraft, utan, vad mera
är innedigt kristliga karaktärer, som
genom: G1,1.ds tjänande och genom upp
offrande arbete i kärlek till nästan
nådde helighetens tinnar. En sådan
var 'biskop Brynolf Algotson av
Skara, om vars liv och verksamhet här
i några ord skall berättas.

*

I vår äldsta landskapslag, Väst
götalagen, återfinnes en bestämmelse
om biskopsval, där det bl. a. heter:
Rent
» Han skall vara bondeson.>>
strikt taget kan denna bestämmel
se ej sägas ha blivit efberföljd i fråga
om biskop Brynolf. Ty han var son
av iagrnannen Algot Brynolfsson, men
så till vida var biskop BrynoH bonde
son, som fadern var en stor. jordägare
i Västergötland. Man har härlett ätten
från den konung Algante i Västergöt
land som enli,gt Snorre skall ha blivit
innebränd av Ingjald Illråde, men
härför saknas tillräckliga bevis. En
ligt vittnen i biskop Brynolfs kanoni�
sationsprocess synes dock framgå att
biskopen varit av Folikungaätt. Den
na uppgift får stöd därav att konung
Magnus broder, hertig Bengt, i ett av

sina gåvobrev kallar Brynolf sm
bladsfrände. Om det varit fadern
.Algot eller modern, Margareta Peters
dotter som haft Folkungabl'o d i sina
ådror, framgår dock icke härav.
Om föräldrarna sålunda vara av
hög börd besutto de emellertid en
egenskap av högre värde för den upp
växande sonen och det var katolsk
fromhet. Redan tidigt fick gossen lära
sig att gudsfruktan ooh gudsdyrkan
borde vara ledstjärnan i hans liv. Ej
underligt att ynglingen snart fattade
sitt beslut att ägna sig åt det präster
liga kallet, och grundligt utbildade han
sig för detsamma. Han begav sig till
Par,is - en av de första svenskar, som
studerade där under medeltiden och först efter 18 års studier åter
vände han till fäderneslandet. Vistel
sen i Paris föranledde Brynolf, sedan
han blivit biskop, att i den franska hu
vudstaden grunda Skarastiftelsens
kollegium, beläget invice Brunelli (nu
varande rue Saint-Jean de Beauvais,
mellan College de France och Boule
vard Saint Germain) . Professor Hen
rik Schiick lämnar i Kyrkohistorisk
tidskrift för 1900 uppgiften och be
nämner biskop Brynolf därvid »den
lärde, kraftfulle och bi!dningsälskan
de».
Det är under sådana förhållanden
lcnappast att förvåna sig över att när

148
Brynolf · 1277 återkom till Sverige; an
tagligen vid omkring 30 års ålder ·(året
för hans födelse är okänt) befordrin
gen gick raskt för honom. . Redan
elen 2 augusti 1278 väljes han sålunda
till biskop av Skara stift. Då valet
ur mer än en synpunkt är synnerligen
intressant vill jag här närmare ingå
på detsamma.
Sedan i Sverige börjat tillämpas
biskopsval i överensstämmelse n1ecl de
kanoniska bestämmelserna kan man
påvisa tre olika former enligt vilka
dessa förrättades av domkapitlen :
nämligen per viam S. Spiritus - på
Den Helige Andes väg - per viam
scrutinii - på granskningens väg och per viam compromissi, d. ä. på
kompromissens väg.
Det sistnämnda sättet användes vid
biskop Brynolfs val och domkapitlet
i Skara lämnar i det brev genom vilket
kapitlet underrättar ärkebiskopen i
Upsala om valets utgång, en mycket
noggrann redogörelse· för huru man
förfarit vid användandet av detta val
sätt. S·edan kapitlet beslutat . sig för
att använda via compromissi hade det
uppdragit åt trenne av kapitlets leda
möter att vara komproi11issarie:·. Det
uppdrag son: kompromissarierna erhai
lit hade de fullgjort så, att de avsides
från de övriga kapitelmecl1emmarna
hade a·,givit sina röster, varefter en av
kompromissarierna kungjort valet med
följande ord :
»Ar 1278 elen 2 augusti på sabbats
dagen efter Sancta Marias clöclsclag ut
välj er jag Petrus Lag111an, kanik
i Skara, i enlighet med den san1stäm
miga viljan hos mina kolleger, dom
prosten Birger och Nicolaus Algot
son, vilka av D. K. fått i uppdrag att
vara kompromissarier båda å mina
egna och deras samt alla andras väg
nar, vilka hava rätt att deltaga i valet
med den makt som blivit mig och mina
kolleger given och med anropande av
den Helige Andes nåd herr Brynolf,
vår medkanik och dekan i Linköping,
om vilken vi, domprosten Birger,
Nicolaus Algotson och Petrus Lag
man enat oss, till vår och vår kyrkas
biskop och herde och j ag offentliggör
högtidligen det protokollförda valet».
1

Härefter hade kapitlet enstämmigt
giUat det kanoniskt förrättade valet.
Någon dissonans synes sålunda ej
ha förekommit vid valet men icke för
ty har en av biskop Brynolfs lev
nadstecknare, professor Nathanael
Beckman (till vilken jag för övrigt
får skäl att återkomma längre ned ) ,
funnit anledning att misstänkliggöra
valet såsom ej ftillt juste. Han finner
det vara företaget under märkliga
former, men då vill jag upplysa pro
fessor Bc!ckman om att denna form
via compromissi är elen, som oftast
blivit använd vid de från medeltiden
kända valen. Vad beträffar anmärk
ningen att den ene kompromissarien
Petrus Lagman var broder til'l biskop
Brynolf, så synes kapitlet och clomka
.pitlets övriga 8 kaniker, som utsågo
honom ti'll befattningen, ha haft mera
förtroende till hans rättrådighet än
professor Bedm1an, eljest kunde de ju
utsett en annan.
Att domkapitlet gjort ett gott, ett
t1tmä:rkt val, det visade utvecklingen av
Ska:ra stift under de nära 40 år, un
der vilka biskop Brynolf sedan ledde
detsamma.
Visserligen är Skarastiftet ej det
äldsta i Sverige, men icke förty torde
det under biskop Brynolfs tid ha i
kyrklig ordning och gudstjänstliv upp
nått en utveckling sådan som vi ej på
träffat vare sig i Upsala eller Linkö
ping. Domkapitlet räknade sålunda
icke mindre än 11 kaniker bland sina
medlen,.mar och för gudstjänstordnin
gen i Skara domkyrka hade biskop
Brynolf utfärdat en särskild kor
stadga, som gått till eftervärlden un
der namnet av »Votula Brynolphi».
Än mer bekant har emellertid biskop
Brynolfs 11amn blivit genom de of
ficier som ha honom till författare.
Han är nämligen · Sveriges första
diktare av sådana officier.
Men
såsom varande den förste har han
också blivit synnedigen noga gran
skad i dessa sina verk och om
dömena ha fallit mycket olika. Så
lunda håller Richard Steffen före att
»någon synnerligen framstående plats
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som andlig sångare kunna visserligen
dessa dikter ej bereda b.iskop Btynolf.
Eudast undantagsvis träffa vi verser
som visa anmärkningsvärda ansatser
såsom följande»:

(Krona som kan. sällhet bära
lyran !jude ti.Jl din ära
under hjärtats varma slag.
Med mitt lov min levnad klinge
samman, och en krona bringe
på belöningarna,s 1ag).

Sanctua mzrnotpbUs
1Epifcopua �cartnf• .

Gammalt stick föreställande Sankt Brynolf.

Diadema salutare
toto corde nos laudare
condecet et vocibus.
Voci vitam concordemus
ut coronam reportemus
pro cor.onae laudibus.

Steffens omdöme må, stå för
hans egen räkning · och gentemot Stef
fen tillåter jag mig påpeka att P.
Wieselgren i »Svenska kyrkans sköna
litteratur», om officiet »Törnekronan'>
ur vilket ovanstående citat är ·hänifat,
fäller de superlativa, utan inskränk-
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ning berömmande orden: »Sången om
Törnekronan förtjänar sin plats bland
r._galierna». Och ligger det kanske ej
poetisk flykt över strofen :
Vae coronae superborum Spinam
porta.it, spreta florum Gloria, Rex
gloriae.
(Ve tyranners krona ! Ärans Ko
n ung väljer törnekrona, Då en blom
sterkrona bjuds . . . )

Men även om så ej skulle vara, ett
är säkert, innerlig religiös glöd tonat·
därur och kanske det kunde vara på
sin plats att erinra snusförnuftiga
kritiker i en ofrom tid om ordet:
Non clamor, sed amor cantat, in
aure Dei.
(Kärlek ej klangen allena höres till
himmelens höjd).
Och att biskop Brynolf i sin varma
kärlek till »Den törnekrönte» varit
fylld av hänförelse måtte ej förvåna
oss, när vi erfara huru officiet till1cmmit. Det sikrevs med anledning av
att biskop Brynolf från konung Håkan
i Norg·e ( 1299-1 3 19) erhållit en
tagg av Kristi krona. Det var åt den
na minnesrika relik som Ludvig den
helige låtit uppbygga »Sainte chapelle»
och hans son Filip III hade 1274
skänkt ett stycke av den till: konung
Magnus Laga;böte i Norge.
I ytterligare tI1e officer har Brynolf
på latin tolkat tidens kyrkliga minnen,
erfarenheter och tankar. De återfin
nas i '.:;karabreviarief och äro skrivna
titl ära av S :t Helena av Skövde, Den
helige Eskil samt Den heliga Jungfrun.

På •det kyrkliga lagstiftningens ge
bit var biskop Hrynolf mycket livligt
verksam och den äldsta bevarade stad
ga från ett stiftprästmöte ( diocesan
synod) är given av honom den 7 j uli
1 280. I denna stadga betonas bl. a.
med skärpa den allmänna biktskyldig
heten och gives föreskrifter- om 'lys
ning till äktenskap i överensstämmelse
med beslut å Laterankonciliet 1215.
I den s. k. Brynolfs stadga, som ut
färdades av konung Magnus Ladulås
1281 på biskopens råd fixerades noga
kyrkans och biskopens rättigheter till
erhållande av för vissa brott ådömda

böter. Kyrkans sak försvarade biskop
Brynolf ständigt med stor oräddhet
och när därför ärkebiskop John Röde
i Trondhjem just på grund av sam
manstötningar med de norska makt
ägande om kyrkans rättigheter ,måste
fly från sitt hemland ger han gäst
frihet åt honom. (Ärkebiskop Röde
dog under sitt uppehåll i Skara 1282. )
En hel del bestämmelser i den äldre
Västgötalagen, som just ej voro till
fördel för kyrkan fick biskop Brynolf
modifierade i <le stadganden, som äro
samlade i den yngre Västgötalagens
kyrkobalk. Påtagliga vinster for
kyrkan finnas t. ex. sålunda i testa
mentsrätten och erkännandet av den
andliga domsrätten.
Men även i kyrkolagstiftningen för
hela riket deltog biskop Brynolf. Så
var han ·med på det betydelsefulla
biskopsimötet i Tälje 1279.
Liksom_ så många andra av medel
tidens . stormän å det andliga fältet
ägnade även biskop Brynolf sin ka
pacitet åt de politiska förhållandena.
Magnus Ladulås hade sålunda i Bry
nolf ett kraftigt stöd och· ,konungen
visade upprepade gånger sin tack
samhet mot biskopen · genom donationer till Skarn stift. Dds härigenom
dels g·enom gåvor från andra håll och
genom betydliga egna uppoffringar
såg biskopen under sin verksamhets
tid sig i stånd att upprätta icke min
dre än 5 nya kanonikat inom stiftet.
Vid omnämnandet av det goda för
hållandet mellan konung Magnus och
biskop Brynolf torde det vara lämp
ligt att närmare skärskåda en hän
delse inom biskopens släkt, varav som
liga biskopens levnadstecknare gj ort
ett stort nummer och vilken händelse
man nästan synes vilja använda som
vapen mot biskopen. En broder till
biskopen Folke Algotson skulle ha
rövat en dotter till stormannen Svante�
polik Knutson, sonson till konung Val
demar II i Danmark och gift med en
dotterdotter till konung Sverker d. y.
Om den påstådda händelsen berättar
Ericus Olai : Samma år ( 1288) i mars
månad rövade herr Folke, son av herr
Algot, västgötarnas lagman, fröken
Ingrid, dotter . av herr Svantepolk.
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Därför tillfångatogs i · samma månad
·herr Algot, Folkes fader, och herr Rö
rik, hans broder. Men hans övriga
lJröder, herr Peter, kaniken, Bengt och
och Karl, flydde till Norge åch mot
togos väl av Norges konung.» Och
längre fram fortsätter han : »Samma
år 1289 befriades ur fångenskapen
herr Algot och herr Rörik. Men Karl,
broder tiU herr Rörik, halshöggs i
Lindö, där han hade rövat (eller dit
han hade fört den rövade) fröken Ing
rid. Men Rörik flydde till Norge, där
han avled.» Rörande denna icke så
1ite romantiska historia, som enligt
professor Natanael Beckman skulle
varit orsak till en brytning mellan ko
nung Magnus och biskop Brynolf, som
hade· till följd, enligt Beckrnans upp�
gift, att biskopen fick avgiva en uttrycklig trohetsförpliktelse mot ko
nung Magnus, må påpekas, att den,
sådan den skildras . av Ericus Olai, är
mycket oklar. Så får man ju ej alls
veta vart »rövaren» f:'olke tagit vä
gen. Klunde han strafflös stanna kvar
i sitt hemland efter rovet och lugnt
viga sig vid fröken Ingrid, som han
faktiskt gjorde ? Och om bisikop Bry
nolf skulle på . något sätt haft någon
del i rovet, varför omnämnes då ej
ens hans namn bland »hans övriga brö
der». Mera trolig finner j ag då en
förklaring till den hotande brytnin
gen mellan konungen och biskopen i
några utsagor av ett par vititnen i
Brynolfs kanonisationsprocess. Enligt
dessa vittnen har striden gällt kyrkans
rättigheter och konungen skulle ha
fått be biskopen . om ursäkt för sina
övergrepp.
Men j ag lämnar polemiken och över
går till den verksammare och mera an
genäma uppgiften att stödd på kano
nisationsprocessens
framställningar
skildra ett och annat ur biskop Bry
nolfs liv, för att visa att han varit en
god, en from, en helig man, vilken är
värd att aktas och vördas i stället för
:att förhånas.
Biskop Brynolf avled den 6 febr.
1 3 17, men först c :a 100 år senare
gjorde konung Erik av Pommern och
trenne nordiska prelater en framställ
ning till Konstanskonsiliet omBrynolfs

kanonisering. De nödiga undersök
ningarna vet1kställdes 1417 genom en
kommission av 2 svenska och en norsk
biskop. Frågan kom sedan att vila
till framemot århundradets slut. Då
blevo kommissionens förhandlingar
tryckta (Vita S. Brynolphi) - nu
mera en raritet inom den svenska bok
världen ( endast 2 , eller 3 exemplar
äro tillfinnandes. ) Translationen fi
rades med Innocen'tius VIII :s ti41stånd den 16 aug. 1492 i Skara dom
kyrka. Så länge kom den heliga reli
ken dock ej att förvaras där, ty ärke
biskop Abraham Angermannus, den
samme som lät förstöra S :t Elins källa
invid Skövde, befallde vid en visiia
tionsresa 1596 att helgonreliken skulle
avlägsnas ur domen. Att biskop Bry
nolf vid tiden för kommissionens för
handlingar allmänt betraktaåes h::t
varit berättigad till benämningen Sanr
tus framgår bl. a. därav, at'.. har.s
namne Brynolf Gerlachsson, som var
biskop i Skara 1478-1505, författat
en Skarabiskoparna5 rimkrönika i vii
ken han kallar Brynolf Sanctns och
denna titel förekommer desst:tom blot�
om stiftets förs-te biskop Si�fricl.
Det skulle fora för långt atc i d e
talj följa kommi�.sionen�, utred nmg-ar
om biskopens liv allt ifrån barndomen
intill graven. �tt och annat må dock
anföras. Så heter det att han hade ett
så förlåtande hjärta, att när en tjänste
flicka i !biskopens barndom sökt för
gifta honom ( ett förgiftningsförsök,
som medförde en hela livet räckande
magsjukdom, med största tålamod bu
ren av biskopen) den unge Brynolf ej
fick ro, förrän hans föräldrar givit
flickan sin förlåtelse. Sysslolöshet var
något, som den helige Brynolf städse
avskytt och han indelade därför sin
arbetsdag mycket noga. Ständigt
verksam ansåg han sig bäst kunna
verka för Guds ära och undvika onö- ·
diga njutningar. Hans lev·erne under
den tid han var kanik i Skara och se
nare dekan i Linköping karaktäriseras ·
med omdömet heligt, i sederna rent
och i samtalet uppbyggligt. Med vil
ken iver han skötte sin höga befattning
som biskop torde redan vara nog be
tonat i det föregående men må endast

tilläggas att han varmt ägnade sina
krafter åt ledningen av det honom un
derlydande prästerskapet och var dem
ett lysande föredöme i sann präster
lig vandel.
Ivrig i späkningar och fastor intog
han på fredagen och för övrigrt: många
andra dagar under året ej någon annan
föda än vatten och bröd. Men härom
heter det i kommissionens redogörelse
au hån gjorde allt för att för ytter
världen dölja sitt stränga fastande.
Människors erkännande sökte han
icl(e, Men den kärleksfuiie Fadern i
himmelen lämnade i stil.Jhet sin hän
givne · son många sköna bevis på att
hans uppoffringar och försakelser räk
nades. honom ti:Jl förtjänst.
Och Jbegagnade sig den Allsmäktige
Gi.1den redan under biskopens levnad
av honom för att ådagalägga att
Han kan upphäva alla naturens lagar,
visade . de otaliga under, som efter
biskopens , död skedde vid hans grav
vid anröp<1;ndet av hans förbön, att den

l,elige · biskopen ständigt vann gehör
hos all god giivas givare. Detta torde
ej kunna motsägas men om nu biskop
Brynolf e�dast fått nöja sig med att
bli beatificerad och _ej blivit i stränga
ste mening förklarad upptagen i hel
gonens bok torde väl detta delvis bern
på de oroliga politiska förhållandena
under 1500-talet och den sedan inbry
tande s. k. reformationen i vårt land.
Man lät saken bero.
Otvetydigt står han emellertid
som ett lysande exempel på ka
tolsk helig1het. F,ö r liiskop Brynolf
fanns det nämligen blott ett jag och
det hette: Jag skall frälsa min själ,
men för övrigt utvecklade han Jaget
till ett icke-jag, d. v. s. till ett tjä
nande av Gud och Kristus. På biskop
Brynolf kunna tillämpas den ht;lige
Augustini ord : I den ödmj uka, vörd11adsfulla, osjälviska kärleken träder
Guds ansi· kte fram.

F1·ån en kalk skänkt till den
heliga Jungfruns altare av
Ridcla1·en Birger, elen h.
Birgittas son.

L e n n a r t \1/ i b e r g.
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JESU HJÄRT AS KAPELL I FORSA.
I Forsa socken i nordöstra Hälsing
land, ungefär en mil från Hudiksvall,
ligger Sve'riges nordligaste katolska
kyrka, uppförd framför allt med tanke
på de vid Holma�Hälsinglands lin
spinneri ooh väveri sysselsatta tyska
,och tjeckoslovakiska arbetarna och de
ras familjer,
Till år 1909 rådde mycket primitiva
gudstjänstförhållanden i Forsa. Gävle
-prästen kunde endast några få gånger
,om året besöka elen lilla trogna och
fromma församlingen, och då aldrig
någon söndag. Han kom på kvällen
och tog in i ett privathus, där mässan
lästes kl. fem nästa morgon i det rum,
·som under natten varit prästens sov
kammare. Förekom bröllop eller barn�
,dop, måste detta ske i arla morgon
stunden, innan fabriksarbetet började.
Man för,eställe sig dessa stilla mässor
,och heliga förrättningar under mörka
,och snöiga midvintermorgnar, och man

har osökt en stämningsbild, som leder
ens 'fantasi tillbaka till de tider, då den
helige Staffan red omkring i hedna
landet Hälsingland och förkunnade
Vite Krist.
Det stod klart för alla, att en änd
ring till det bättre ovillkorligen kräv
des. Många av textilfabrikens dug
ligas:te arbetare lämnade sina platser
uteslutande av religiösa skäl och vän
de åter till sin katolska hemtrakt, den
böhmiska sluttningen av Riesengebirge.
» Vi få ju aldrig någon söndag här i
landet», klagade de.
Vid detta kritiska tillfälle ingrep
genom Guds försyn den österrikiske
direktören F. Kaulich, anställd som ar
betschef vid linspinneriet. Huvudsak
ligen tack vare hans outtröttliga energi
od1 klokhet tillkom det lilla vackra
kapell, vars gyllne kors nu lyser i sol
nedgången över grantopparna. Herr
Kaulich författa:de en inlaga till kej-
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sär Fmns Joseph med bön om · pen
ningbidrag till ett kapell åt hans re
ligiös't betryckta landsmän i den fjär
ran Norden. Skrivelsen sändes in till
österrikisk-ungerska
legationen
Stockholm. Därifrån återkom den
emellertid oi11gående med förklaringen,
att företaget vore absolut lönlöst :
hans niajestäts privata schatull vore
alltför hårt anlifat. Direktör Kaulich
begärde dock, att skrivelsen skulle av
sändas på vinst och förlust. Så sked
de, och mot all förmodan beviljade
den gamle kejsaren 1,500 sv. kronor
till kapellbyggnad i Forsa. Hr Kau
lich köpte en tomt, insamlade resten
av den nöclvändiga summan i Sverige,
och s_edan han genom en broder skaf
fat sig fotografier av olika små bergs
kapell i . Schweiz . och bland dem · ut
valt .det vackraste och lämpligaste som
förebild, . kunde man skrida till byg
gandet. På , högsommaren 1909 stod
Franz . Josephs Gedächtniskapelle fär
digt och invigdes av dåvarande biskop
Bitter.
Nu var j11 mycket vunnet. Men allt
jämt voro gudstjänsterna sällsynta.
Under ·tre år kunde ingen enda sön
dagsmässa firas. Då nuvarande biskop
Buckx i Finland var pastor i Gävle
( 19 1 1-15 ) , blev det emellertid något
bättre ställt ; 'han besökte Forsa f•em
gånger om året, även söndagar, · och
stannade där två veckor under som
maren för abt bereda nattvardsbarnen.
Hans efterträdare, pastor Telgman och
pastor Barka, följde hans goda exem
pel.
Äntligen i juni 1924 gingo försam
lingens varma önskningar och fö11bö
ner i uppfyl'lelse - man fick en egen
stationär präst : pater A. W, Strang,
förut i Gävle och vid S :ta Eugenia i
Stockholm. Samma år iinvigdes kapel
let högtidligen åt Jesu heLiga Hjärta
av Hans Högvördighet biskop Johan
nes Erik, soin alltsedan sin hitkomst
ägnat Forsa församling stor omtanke
och bl. a. skänk, t kapellet en utom
ordentligt vacker monstrans.
Franz Josephs GedächtniskapeBe
har ett ganska behagligt läge i en
barrskogsdunge vid vägen längs fa
briksområdet. Mellan trädstammar-

na glimmar SJOn, och i fonden hinsi
dan vaittnet resa sig med stora, mjuka
linjer de blåilancle bergen, som kunna
ge . den resande betraktaren en farligt
ljuv illusion av bayerskt högland, av
»katolsk miljö» . . När den steniga och
risiga kyrktomten hunnit b!,i fullt ord
nad, kan församlingen vara mycket
nöjd med platsen för sitt gudshus.
Som en liten kuriositet må nämnas,
att Frälsningsannen sanndlikt !kom
mer att uppföra en byggnad knappt
ett tiotal meter från katolikernas kyr
ka. Hustrun till den rika bonden i
granngården har nämligen donerat »ar
men» ett stycke jord, gränsande ome
delbart intill ,den katolska marken.
Denna präktiga familj tycks förresten
vara religiöst intresserad, , ehuru inte
rikt1gt åt sanuna håll' : gamle bonden
själv är waldenströmare, sonhustrun
ägnar sig åt lutherska statskyrkian, .och
sonen lär vid filera tillfällen li.a visat
sig sympatiskt sinnad mot katoliker
na. En karakteristisk tidsbild!
Några få steg från den lilla kyr
kan ligger prästgården, en träv,iJia på
fyra rum och kök. Där /bor sedan i
höstas pastor Strang med sin tjä111a,nde broder och sakristan, hr L. Gra
ber, en god, from och hjärtlig man,
utrustad med en beundransvärd ar
betsglädje, vare sig han bryter sten
och odlar eller fyller sitt dagliga värv
inomhus.
Forna ,katolska församling är inte
stor : 85 personer, de fåtailiga katoli
kerna i Hudiksvall medräknade, alla
av utländsk börd. Hur ställer sig den
svenska befolkningen häruppe till ka- ·
tolicismen ? I det hela taget aktnings
full och välvillig, kan man säga. Denne'.
hålln'ing beror nog ,i ej ringa mår.. på
pastor Strangs gedigna och älskvärda
personlighet. Ansatser till ;;.vaghet
och miisstro ha väl icke saknats. Hur
vore något annat möjligt, när så många
fördomar, i,å många lögnaktiga ell'er
förvrängande historier om Kyrkan äro
i svang i våra bygder, icke minst i
Norrland, där de frireligiösa, spende
rande »kaffe med dopp», ge kraftig
näring åt dessa antipatiska strömnin
gar bland okunniga och lättledda män
niskor ? Ett exempel på hätsk agita-
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tion utgör baptistmissionären Adolph
Nordells i Hälsingland spridda bro
schyr »GJ,imtar från missionsfältet i
Spanien». Den är ett litet barbariskt
pekoral, svällande av obildning och
suffisance. I förordet djärves hr N.
påstå, aitt baptisterna ( i motsats till
den kristna Kyrkan ! ) predika evan
gelium och »den korsfäste Kristus för ·
Spaniens i katolskt mörker ( !) fam
lande miljoner». Den beryktade hem
ska »jesuiteden» - en för längesedan
avlivad grotesk falbel - uppdukas in
extenso, och författaren har fräckhe
ten skriva: » Tvivelsutan ( ! ) skulle j e
suiterna ännru i diag njruta av . atit se
martyrbålen brinna». Till sist anför
tror han sina rysande läsare, att man
i · Spanien bildat heml,iga föreningar
for återupplivandet av tortyr och kät-.
tarbål. - Fabian Månssons laigrar
tyckas verka frestande.
Dess bättre är den lilla katolska för
samlingen i Forsa enig, trofast och
kyrksam, och många äro besjälade av

en djup fromhet. En bland Kyrkans
mest hängivna och nitis1m döttrar är
fröken Maria Ende, som på ett för
tjän:stfulLt sätt sköter organistbefatt
ningen, har upps,ikt över paramenter
na och altarlinnet och tillser, att friska
Blommor smycka det all'ra heligaste,
Guds moders bild och S :t Anrt:onius
med Jesusbarnet, som jämte en Kris
tusstaty i naturlig storlek och ett vac. kert snidat hucifix utgöra de sktilptu
rala prydnaderna i kapellet. Som er
känsla för sin trägna verksamhet har
fröken Ende bl>ivit invald i kyrkorå
det. Hon torde vara den. första kvinn
liga lrnto1'ska lkyrkorådsledamoten i
Sverige.
Måtte de svenska katolikernas för
böner och välönskningar ofta riktas på
Jesu Hjärtas lilla tysta och andakts
mättade kapell, en Kyrkans och . kul
turens utpost i det karga norrländska
skogskmdet !

Kapellet och prästgården.

E r i k N o r l i n g.
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rån Credos torn
Vid det katolska universitetet i M i

lana kommer från den 3 1 augusti till

den 12 s�ptember en kurs för katolska
journalister att hå:llas. Initiativet har
tagits av universitetets myndiglheter
och de katolska italienska journalister
nas S :t Frans av Sales-förening. I
,denna kurs kan varj e katolik med till
räcklig allmänbildning deltaga.
I allt skola 45 föreläsningar hållas,
förenade med besök på tryckerier, pap
persfabriker o. s. v. Kursen sönder
faller i tre avdelningar : Den första
omfattar �idningarnas historia, teknik
och j uridiska sida ('bl. a. journalismens
-ursprung, utveckling, inflytande på
den offentliga meningen, dess politiska
,och soctala verksamhet, den katolska
pressens historia i Italien och utlandet,
hur en katolsk tidning skall organise
-ras). Den andra delen skall behandla
11-ödvändiga kunskaper på kulturpoli
--tikens område ( staten och individen,
stat och familj , stat och sarn:hälle, Kyr
ka och stat o. s. v.) . I tredje delen
komma aktuella dagsfrå:gor att be
handlas.
Föredragen skola hållas avv bekanta
journalister, universitetsprof essorer
och ledare för den katolska aktionen.
Den fascistiska regeringen i Italien

har satt såson{ mål för sin kulturpolitik
att »återställa de nationella värdena».
I överensstämmelse härmed står rege
ringens dekret angående skolundervis 
ningen, enligt vilket »den kristliga lä
ran i de former, som den katolska tra
ditioi1en fastställer, måste bilda grund
valen för all elementarundervisning.» .
Från denna katolskt-konfessionella un
dervisning äro blott de barn undantag
na, vilkas föräldrar förklara, att de
själva vilja övertaga sina barns reli
gionsundervisning.
Spanien kan betecknas som det land,
i vilket den katolska pressen har vun
nit de största framgångarna. Den ka
tolska spanska j ournalistiken går till
baka ända till år 1840, då Pater Cla
ret, grundläggare av l:Marie !hjärtas
missionskongregation, börj ade sin
presspropaganda och i Barcelona upp
rättade den första katolska förlags
bokhandeln, som under hans ledning
sålde 8 millioner exemplar katolska
böcker. Spaniens första katolska press
kongress hölls i Sevilla år 1904. I
samband därmed fördömde den 6pan
ska hierarkien ett antal antikatolska
tidningar och började livligt intressera
sig för pressens verksamhet. Sj älen
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i denna rörelse var Mgr Lopez Palaez,
ärkebiskop av Taragona, som genom
sina skri1fter ledde den offentliga opi
nionens uprnärksam på pressproblernet
och 1907 grundade ett kvinnoförbund
för den katolska pressen. På den an
dra katolska presskongressen i Sara
gassa år 1908 fattades beslut om in
rättandet ·av: en katolsk press- och tele
grambyrå, i 'Madrid. _En frukt av den
na pressl<:\)ngtess var också, Spaniens _
första katolska journalistskola, insti
tutet »Ora et ;Laboni.» i Sevilla, som
bl. a. utgivit en· ·katalog över elen b...
tolska pressen i hela världen och årli
gen ger ut en �alendei::, i vilken givas
intressanta statistiska uplysningar om
de katolska tidningarna i alla länder.
1916 utlyste detta institut en »press
dag», en tanke som sedan upptagits på
många hall.
Efter de sista officiella meddelande
na utkomma för närvarande i Spanien
1 ,001 katolska tidningar och tid-skrif
ter, i vilket antal likväl icke de otaliga
missionstidskrifterna och stifts- odh
församlingsbladen äro medräknade.
Och av dessa tusen katolska pttblika
tioner äro ett hundratal dagliga tidnin
gar.

I Frankr-ike fortsätter den katolska
proteströrelsen mot regeringens kyr
kofientliga politik. I skilda delar av
landet samlas alltjämt t usental av Kyr
kans trogna söner och döttrar för att
uttala sin avsky f.ö r en politik, som ut
sår tvedräkt och hat i det under krigets
följder ännu lidande fosterlandet. Så
talade t. ex. 'Mgr Sagot de Varoux
för 10,000 män i Aiguillon, A'bbe
Bergey för 6,000 i Saint- Etienne och
. R. P. Zimmermann för 5, 500
Pau.
En fransk läroverkslärare M. Pla
nel-Arnoux har av regeringen avsatts
och förflyttats till en avlägsen provins
stad, emedan han varit närvarande vid
_ ett katolskt möte i Oholet. Samtidigt
ha kommunistiska folkskollärare, som
en tid varit suspenderade, återinsatts
i sina platser.
I Paris har från den 28 tiJ:l den 30
april hållits tre liturgiska dagar, or
ganiserade av det Gregorianska insti-

tutet. Därunder höllos föreläsningar
och utfördes gregorianska ,kö1;5ånger.

Mgr Ruch, biskop av St,ra,;;sbui·g har
riktat ett upprop till katoliketpa i El
sass, vilket uppmanar dem till fasthet
i den av regeringen inledda skolstri
den. Däri uppmanas bl. a:. ledningen
för de katolska fädernas o.ch mödrar
nas förenihg att utar'�eta en be1:ättdse
över de religiösa för:b:ållaridena i sko
lorna. Qm någon lärare i sin under
visning skulle angripa .den katolska re
ligionen, förklci.rar biskopen det för en
sträng plikt för förä:ldrarna att genast
meddela honom det, för att 'han genast
må kunna företaga nödvändiga åtgär
der. Mgr Ruch 'slutar med en'upp1i1a
ning » att bedj a till Gud, att han måtte
visa maktens innehavare, att varje at
tentat mot samvetsfriheten i Elsass
mer än i någon annan provins bringar
den offentliga ordningen och elen natio
nella enheten, landets ära och kraft i
fara».
Det »Nederländska förlbundet av de
romersk-1mtolska radioföreningarna»
har i maj månad på Miinsters för:lag i
Amsterdam utgivit det första numret
av sitt officiella organ. Däri skriver
bl. a. den holländske statsministern
Ruys van Beerenbrouk : »Intet medel
skall försummas för att utbreda san
riingen. D'ärmect giver j ag det star
tande katolska radiosällskapet mina bä
sta välgångsönskningar».
På det brittiska imperiets utställning
i vVembley finnes i år liksom: förra
året ett katolskt kapell under ledning
av »Föreningen :för trons utbredancle».
Varje dag läses en mässa och hålles
en sakramental anuakt. I en paviljong,
som gränsar till kapellet finnas kartor
och böcker utlagda, som visa den ka
tolska missionens ställning i riket.
De samtal me'llan representanter för
den katolska oc:h den anglikanska kyr
kan, som redan tidigare inletts, ha un
der maj månad fortsatt. Den angli
kanske ärkebiskopen av Canterbury
har till representanter för sin kyrka
utse 'biskop Frere av Truro och den
tidigare biskopen av Oxford Gore.
Från katolsk sida ledas dessa för-
handlingar av kardinal 1Mercier.
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S. JOHANNES DÖPAREN.
0 du, som stark och helig blev I öknens ensam.het,
Av jordisk åtrå oberörd,
Guds härlige profet!
I hi1mnelrilwt . strålar fränist
Din helgonkrona nu;
Av alla tiders helige
Den störste nämnes du.
Från ljusets boning ä-n, som f ärr
Då dit mot ondskan stred,
Till bot och bättring kalla oss,
Din Herres väg bered!
Bered det ru1n där Frälsam kan
Hos oss i frid få bo !
Vårt hjärtas hårdhet sönderbryt
Att hinmielsli sådd må gro.
Pris. vare Dig, o Jesns Krist,
För varje helig sliörd,
So'm spirat ur martyrers blod
Oc�i helgons vittnesbörd.
(Från engelskan.)

C O R P U S C H R ISTI.
Av Moder Mary Salome.

Vitlka storn hemligheter innefattas
icke i dessa ord ! En fördomsfull
åskåda1:e ser oss katoliker knäböja
framför en staty av den heliga Jung
frun, av S :t Josef eller vånt skydds
helgon, och han ser oss /böja knä fram
för det c.tllraheliga!ste Sakramentet. För
honom äro bä-gge dessa handlingar en
och samma sak, och bägge äro avguda
dyrkan. Det är sant att de till det
yttre äro lika - iknäria böjas var
dera gången ; men blicka in i hjärtat,
fråga efter andemeningen, så ser du
vilken skillnad det är ! Knäböjandet
framför den helliga Jungfruns 'bild
betecknar ödmjuk åkallan, barnslig
vördnad, men framför det allraheli
gaste Saikramentet tiUbedjan, vilket
betecknar den högsta möjliga gudsdyr
kan. Vad är då det allraheligaste
Sakramentet, efter det framkallar så
helt olika känslor ?
Det är Kristi Lekamen. Ffa en
upplyst kart:ol�k är härmed allting sagt.
Genom den hypostatiska föreningen
dväljes gudomen i Kristi heliga kropp.
Gudomen är där tillstädes til:lika med
».Människosonens>> . mänskliga natur.
Kristi Lekamen - varmed menas hela
Hans väsen är Altarets allrahefrga-
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ste Sakrament, den stora gåvan, som
vår Herre gav åt sin Kyrka afitonen
före sitt lidande. »Jag skall icke läm
na eder faderlösa», hade Han lovat,
och för att hålla sitt ord kom Han
ooh tog sin boning ibland oss, åtnö
j ande sig med den ringaste lott för
att få vara med oss, vara till hjälp för
oss, inom räckhåll för de fattiga, de
sjuka, de kärleksbehövande.
» Veni är det allrcrheligaste Sakr<J.- ,
mentm ?» frågade ett barn. Filippus'
svar tjänar här vå11t syfte : »Kom och
se !>> Vi taga i andanol)l en överblick
av världen, vi upptäcka vår Herres
boningsorter, vägledda av det lilla,
glimmande ljuset. Det lyser stundom
i ståtliga kyrkor, i präktiga katedra
ler, men myoket säUan, i upplagsrum,
lador, vindskammare, grottor, varhelsit
människan kan bereda rum för Her
rens majestät, varhelst den skapade
varelsen kan finna en utväg att möta
sin Skapare, och här mycket ofta. Vi
se oss om efter Hans följeslagare,
och vi finna några lärda, några rika,
någm namnkunniga. Men dessa äro
få, de äro för det mesta för upptagna
för att ha tid till överlopps för »Fa
derns Vishet». V-i finna emellertid
de farttiga, arbetare och arbeterskor,
j ordbrukare, fabr�ksarbetare och barn .
- deS'Sa sjunga Hans. lov, fmmviska
sina !böner och beundra skönheten hos
Hans torftiga 'hus. Vi . fråga vartill
Han förpl'iktat s�g. Vi finna att »ett
rent offer» framlbäres »från solens
uppgång till dess nedgång» ; de hung
riga mä,ttas - skara . efter skara av
försmäktande själar komma för atrt:
mottaga sitt dagliga bröd ; de sj uka
styrkas för resan till Hemlandet ; de
sorgsnas klagan åhöres i tålmodig
tystnad ; . de tveksamma rådas ; de vill
rådiga upplysas, de förkrossade trös
tas och lugnas.
I�unna vi nu besvara barnets frå�
ga : · »Vem är det allraheligaste Sakra
mentet ?» Dessa tillhåll, dessa följe
slagare, dessa förpliktelser, föra de
icke våra tankar till Jesus av Nazaret,
de sjukes Läkare, de !bedrövades Trösit,
de försk,jutnes Vän, Försoningso:ffret
på korset ? Visserligen är Hans sätt
att verka annorlunda nu. I templet,

på Nazarets gator, .på Galileens fält
och Judeens oländiga berg talade Jesus
och rörde vid oss, gjorde synliga un
clervel"'k och botade sjuka ; men : Hans
verksamhet då var icke verkligare än
den är nu. Flera hungriga bespisas
nu varje dag med mirakulöst Bröd
än fordom på Ga:lileens stränder. Fle
ra sjuka styrkas med Vandringsbrödet
än någonsin i Palestina. . Då v.ar där
ett blödande Offer på Kalvarias berg ;
nu offras på altaret tusende gånger
om dagen det rena offer som utlovad.es
fordomsdags.
Ja, Jesus, av Nazaret är det allra
heligaste Sakramentet. Fråga barnet
dagen för dess första kommunion,
prästen efter hans förnta mässa, den
döende sedan han fått Viaticum. De
skola säga dig att de fått erfara lj.uv
ligheten av Hans ord, de ha känt en
glädje inom sig och en fröjd, som bl?tt
kan ha sitt upphov uti den människo
vordne guden, som av evighet älskat
oss.
»Jag har Jesus inom mig», sade ett
barn. »Han tar vård om mig, och
jag tar vård om Honom.» Det var
eftermiddagen av gossens första kom
muniondag. Jesus har tagit vård om
oss i alla våra levnadsdagar. Är det
icke vår tur nu att twga v�rd om Ho
nom, att hedra Honom ? Bör icke vårt
hji:;,,t!J, gå Honom till mötes t,tminstone
på denna Hans stora fest ? Skola vi
ioke besöka E°""u.om, bringa Hono111
blommor och ljus 1 Eller ännu biittre,
bringa Honom vårt hj ärta, bräddfullt
av kärlek, tacksamhet och tillbedj,m.
»Herre, var bor du ?» frågade de för
sta apostlarna. Vi veta var Han bor.
Men för oss liksom för dem lyder
Herrens svar : »Kom och se !,» Vi vilja
komma och se i dag. Och med en
sådan kärlek vilj a vi komma och med
en så levande ,tro atit vi skola drag,�,:
· till att allt oftare och oftare för11y:1
besöket tills v1 kunna räknas bland
dem för vilka vår Herres närvaro i
Hans Sakrament är liv och hopp och
lycka.
»O allraheligaste Sakrament, o
gudomliga Sakrament, lov och pris ske
Dig nu och evinnerligen !»
Översärt:tn<ing av K a r i n A n t e 1 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onsdag. Dag inom oktaven.
Torsdag. Oktavdagen till Kristi
Lekamens fest.
Fredag. Jesu heliga hjärtas fest.
Lördag. Vår frus tidegärd.
Söndag. Tredje efter pingst.
Måndag. S :t Paulinus, biskop.
Tisdag. Vigildag till Joh. Döp. fest.
Onsdag. Johannes Döparens fest.
( Midsommardagen) .
Torsdag. S : t Wilhelm, Abbot.
Fredag. S :t Johannes och Paulus,
martyrer.
Lördag, Dag inom oktaven av Joh.
Döp, fest.
Söndag. Fjärde efter pingst.
:MlJ,ndag. S :t Petrus och Paulus,
apostlar.
Tisdag. S :t Pauli åminnelse.

Måndag. Annandag ping�t.
Tisdag. \ Kvatemberfastedag.
Onsdag.
T orsdag }Dagar inom pingstoktaven
Jesu Hjärtas fredag.
Fredag
Lördag. J K vatemberfastedag.
Söndag. Trefaldighetssöndagen.
Måndag. Ferialdag.
Tisdag. S : t Primus och Felicianus
martyrer.
10. Onsdag. S :a Margaretha. Änkedrottning.
_ 11. Torsdag. Kristi Lekamens fest.
12. Fredag Dagar inom oktaven av
}
13; Lördag
Kristi Lekamens fest.
14. Söndagen inom Kristi Lek, oktav.
(I högmässan. Kristi Lekamens fest) .
15. Måndag.
}
16. · Tisdag. Dagar inom oktaven.

17.
18.

Efte1• de förut omnämnda ceremonier
na vid dopvattnets vigning å påskaftonen
och samtidigt med att det nyvigda påsk
ljuset nedsänkes i dopfunten sjunger
prästen tre gånger på latin :

med bön om dess förbön - under lita
nian ligga präst och leviter utsträckta
på golvet framför högaltaret försjunkna
i bön.

I
I

» Må i dopvattnets brunn den helige
Andes kraft nedstiga», varefter han
andas på vattnet, som en symbol för den
helige Andes utgjutelse däröver. Där
efter bestänkas de i kyrkan närv-arande
med det vigda vattnet till påminnelse
om sitt dop, att de- må li anden förnya
sina därvid avlagda löften.
Till slut blandar prästen i dopvattnet
några droppar av katekumenernas heliga
olj a och därefter chrisma, varefter han
samtidigt håller de bägge oljorna un
der bön att den helige Andes kraft vid
d<>pet må förlänas.
Då vigningen av -dopvattnet är full
bordad uppstämmer sångarna Allhelgo
nalitalllian. . Den stridande ky1·kan på
jo1,den vänder sig · till den triumferande

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Den heliga mässan som nu följer är
uppfylld av glädje över Frälsarens upp
ståndelse. Vid » Gloria» ljuda orgeln och
klockorna åter i festlig klang och efter
epli.steln 13junger officianten det glada,
trefaldiga ,,.&Ueluja,, tillsammans med
kören och vid mässans slut sjunges lov
sången » Magnificat,, från d!)n förkorta
de vespern indragen i själva mässan.
Efter mässan bäres det i den s. k. graven
förvarade »allra Heligaste ,, i proces
sion åter tillbaka till Sakramentsaltaret.
På många ställen i katolska länder
brukar man på påskaftonens kväll ±lira
» Herrens uppståndelse» med en högtid
lig gudstjänst .och procession, under av
sjungandet av påskhymner.
S. N-k.

