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EN GAMMALSVENSK ROMAPILGRIM. 
KRISTI BRUD SANKTA BIRGITTAS BÖN FÖR ROM. (Rev,. 111. 27); 

0 Maria, jag kallar dig till hjälp 
och jag bönfaller dig, att du värdi
gas bedja för denna höga och heliga 
stad Rom: Jag ser, att somliga kyr
kor i vilka· helgamann11i ben vila äro 
ödelagda. Andra begagnas visserli
gen, men deras styresmäns hjärtan och 
seder äro långt ifrån· Gud. Bed för 
dem, att de må få rätt kärlek. Ty 
jag har, hört att det står skrivet nå
gonstädes, att ipå varje årets dag kom
ma sjutusen martyrers minne här i 
Rom. Men änskönt själarna ingalun
da få mindre heder i himmelrike, där
för att deras ben försmås i jorderike, 
beder jag dig, att dina helga män och 
deras !helgedomar måtte undfå mera 
heder på jorden och att folkens giude-
lighet måitte up,pvädkas. 

Guds Moder svarade : Om någon 
ville uppmäta hundra fot i längd och 
lika mycket i, bredd och sådde detta 
område fullt med rent vete så tätt att 
det ej bleve något avstånd mellan korn 
och Jförn utan att det bleve som ett 
samn1anhängande helt och vart och 

ett av dessa korn bu�o - hundra
faldig frukt, så blev_e dock icke 
alla dessa korn så talrika som de 
martyrer och :bekännare, vilka hava 
levat i Rom ända från den tid då 
Petrus kom. dit med . ödmj_u�t sinne 
ända -tills Celestinus -steg ned. från 
upphöjelsens stol ooh vände tillbaka 
till en eremits 'liv. Men här talar jag 
om de martyrer och bekännare, som , 
predikade den rätta _ och sanna tron 
mot vantron, ödmjukhet mot högfärd 
och som blevo dödade för trons san
ning eller som i. sin vilja vo'ro redo 
att dö. Men Petrus och flera andra 
voro så varma och brinnande att föra 
fram Guds ord,· att de gärna hade ve
lat dö för var enskild människa, ifall 
de hade förmått_ det. Dock_ voro de 
samtidigt mycket rädda, att c1e _skulle 
borttagas ur deras åsyn, som de ve
derkvickte med predikan och hugna
dens ord. Ty de åstundade mera de
ras hälsa än eget liv och egen heder. 
De voro odk varsamma, och färdades 
fördenskull i löndom, $å länge hednin-
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garna �ppenbarlig:n hatade kris�i"f;'<; :rv�je P,lats 
0

varest nu finnes kristen 
nen, for att de salunda skulle ij1n.P»,.: :t >tr<i? Ortagardarna betyda de c�er, 
flera själar åt Gud. '\�\; __ :; :.c:t�¼/�elga män un?fin�o sina kronor. 

Icke voro alla romare mellan ���tI!1$:�/ ;:::,JeijraI voro ocksa manga Guds ut
ooh Celestinus lika goda liks�6j:\��f'" i,;��lclå��de bland hedningarnii' och i 

����;�t1�,i#�1et1��:s:�;; 
.tr..0·�a11r·som ·.,<le·n:. hdgi1.;c,K yiltM '.bJti� ( ;, ,to:Jt1�ei}»R�);:5., 
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d�r, -�/ vi!-j�, l�fh;�:Vika __ utan 
O 

atef- darna i hela · . . r�:(�oi:Q._samman-
giy�-a.i;.t,.tgöi;)s.,.,.,som ar oratt fanget. slagna och sammanstai!Qa wi��. 
Vi åstu!).d�att tjäna Gud av allt '\Tårt .: · så:vor<e:�0111 sannerligen>l.ika stor i 
h j är�,,., Dylika människor ,funnos· ock- .. avseende pä/tle martyrer som�edo 
sf' den tid Rom grundia_des, de tänkte , ,' , pina: i' sitt kött, ty den staden är ut� 
efter sin tro : Vi försti:\. och: velå av tfö Guds kärlek. Men vetet som du· 
det skapade, att Gud är alltings ;�kai.- sig i,på�'-vå;je fot betyder dem som 
pare. Hpnom ,vilja vi ;älska ,i:iv.er al.1- geriom köttslig .. åteiili�Jlsamhet och 
ting. A�dra:·

1
tätikt"e oc'lfså i'" sifr bjät-, . ånger och ',ett ,.fläckfritt.He:.Jerne in-

ta,;,,;Mi..hava.,,hört .. av.,judarna, .. att .. den gingo i. himmefriket:, Rosorna beteck� 
�ppe . Guden har uppenbarat sig geJ,.,. na martyrerna, som gjorts rödp; �;ef 
IJ.(?�t,'µ:ig1Jfä,j�rtec,:J<:e11,,., D,ärfiSr o.m Vl .·.. noin sitt. blods utgjntande på måuga 
visste vid vilka vi skulle fästa oss, ställen: Liljorna äro bekännarna, som 
så gjorde vi det gärna. Men Petrus pred�kade och stadfäste ·. den heliga 
kom till Rom då tiden var inne och tron genom ord oc:h gärning . .  
upplyste· dyljk,1 �och�' tfndetvisade' de'lh i/; /i �Men:-'nu fuiThtETijäg,'\t�uj; , din . �om, 
om 1\:'og1r� 1frig'·-6�h"·i'>m' Gt1clii ,.,ltånrte� · ' lild§ohl \')1'ofeten' "fåfo\1e �ön'1 J�rusålem 
d_öJiJ. . . :: .·.; S.Mun:da. '.antbgc(;. sointigå: • .. den .. ,: . sägånchi : . "Fbi'clcirtL Ebfggdti C ;råhvfaä ;i 
sanna tron och levde i hjonalag i lov- . heiine och hennes hövdingar voro fri-
lig ordning. Andra övergåvo all sin dens hövdingar ... M.en nu är hon för-
ege!1'.d6i:'fl;_,'av b,r!ek:tiH"qttd och vil i v�ridlai:!'ti1l"slakg bcrr:h�niies'hövdin-
sad!: , i]å�fcan �eftetdcifrle ,j ·· ett gott le2 gir äro' nfaridtJpare:L t) 'lfom�; Öm1 di.i 
v�rrie· med·erd·'och'· gärning: odi hade visste o�h'kande di\:\.a:·'daga:r/då's�tille 

,·., G'ud kär· _över aHtihg.. Andra fun- äh gråta' 6ch icke j 'glaqjas. ·:'$anner!il 
hclos till '._�ist som -'gåv� sitt' lrott att I i, g�11, i'gariimal_'tid'var'Ro1,111'såi'�o111;,

1�'t:t 
plagas :for." Guds ·skulh,;.,' . ·

, 
; lä'rft, smyckat' med a'llra 'fagraste farg! 

Il :N 11. talar Ghds btl'td sägaride :'':Jag : s�rruna11;vävt'·arfi.nåste 1r;c1: 'J örqei.1 
såg vi_tla:re liksom många örtagårdar • vaf fä:i-gad foed '-töil färg• d. • ä. 'm.M 
på,.j'orden' och"tosor• ooh liljor i örta� : helga inän's '.blCld ocp bfandad ined: helf 
gårtlaf'ria,. '· Och 'på:. 'en rymlig 'platcl , gå: märis >·ben::: _Men nui äfo ·.'nennes 
såg:jag en åker, ll.t1ndra fot"lång och : 'portar• ödelagda; .. Ty försvatiri? och 
lika .myckef' bred}- .och på. varje fo: ; ·beskyddai·e . äro böjda; för'' ghighe( 
vbto . "jt1· vetekbrn · sådda odh varje Murarna äro necj'brutna 6th ·skydds"' 

körii. •gav huhdrafaldig frukt. Där� lösa, ty 'själarnas skada aktas icke' ini 
efter hörde jag ert' röst som ropade: utan lderkerha och allmogen ·vilkfr �\.-6 
0 Ron1a;" o" Roina, dina murar äro Guds n1ui-ar 'sönderrivas · oc!F. krfogl 
sönderslitna och slagrfa till jorden; strös att göra köttets vilja och nytta: 
dina .portar äto utan skydd, dina he- Gudeliga och heliga käril· säljas skam� 
liga käYil säljas, dina altare ligga öde� ligertJ ty Guds· sa1,rament 'utdel11s'·'åch 
lagda, vinet ·och 'offret och ottesångs� givas :för perin:ingat ooh'mänsklig hän-
rökelsen brännas i uthusen,. Färden- syrt. Altarnå''äro ödelagda. ' Ty·deri 
sktill utgår ej längre Qjuvlig lukt ur som utövar ämbetet rried kärilen, fotrl. 
högsta helgedomem har händerna tomma på" Guds kärlek. 

Och genast syntes Guds Son och Och fastän han i sa:nnrng ·håll�r sin 
sade , Jag skall säga· dig vad detta Gud i händerna, är lil<väl hans hjärta 
betyder. Jorden som du sågbetyder tomt 0på·Gud; ty-det är fyllt åv värF 



dens fåfänglighet.' Helgedomen, där 
det högsta offret frambars betyder gu
delig åstundan, varav kärlek och all 
dygd och återhållsamhet skulle upp
stiga som en vällukt för Gud och med
kristrie. Men nu förslösas offret i 
förgården, det är i världen, ty all gu
delig kärlek är förvandlad till oåter
hållsamhet och världslig fåfänglighet. 

Sådant är Rom kroppsligen som du 
såg. Många altaren · äro öde, offret 
lägges . i taverner. De som offra akta 
mer på världen än Gud. Likväl skaU 
du veta, att ända från den ödmjuke 
Petrus' tid ända tills Bonifacius upp
steg på den. höga stolen foro otaliga 
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själar ,till himmelriket. Och Rom har 
ännu många Guds. vänner som skulle 
ropa till Gud, så att om de fingo nå
gon hjä:lrp, han skulle förbarma sig 
över del11. 

A n 111. Den heliga Birgitta vaHfär
dade till Rom under jubelåret 1350. 
Hennes varma kärlek till den heliga 
staden, kristenhetens medelpunkt, talar 
ur varje ra:d i ovan återgivna uppen,-. 
barelse, vari hon klagar över de sorg
liga förhållandena i påvarnas stad un-, 
<ler den tid smn påyarna vistades i 
Avignon. Själv arbetade hon outtrött
ligen på deras återvändande till Rom. 

EFTERSKÖRD AV .DEN SKANDINAVISKA 

V ALLF ÅRDEN. 

Den stora ji.1bileumsvallfärden har 
synbarligen efterlämnat starka intryck 
hos alla dem som hade lyckan att få 
deltaga i densamma. Otvivelaktigt 
kommer den också att få verklig be
tydelse för vår Kyl'kas utveckling i 
Norden. Den apostoliske vikarien 
för Norge skriver: »Pilgrimsfaerdens 
betydning bestaar efter min mening 
isaer heri, at de skandinaviske kato
liker, som i sit faedreland er i saa 
stort mindretal, fik anledning til beclre 
at laere at kj enne den katolske kirkes 
storhet og alrnindelighet». Islands apo
stoliske rpref ekt anser det också sär
skilt betydelsefullt, att de hemkomna 
pilgrimerna skildra sina intryck från 
färden och färdemålet för intressera
de vänner, varigenom, hänförelsen för 
vår Kyrkas stor!het och skönhet spri
des i allt vidare kretsar. 

Den finske provikarien kyrkoherde 
van Gijsel har sammanfattat sina vaU
färdsintryck i fö1 j ande artikel som 
välvilligt har sänts till Credo för pu
blicering, 

Rom, den heliga, den eviga staden ! 
Ett besök i Rom är ett besök i hem� 

met · och familjen! Med dessa tan
kar for jag till Rom i jubelåret 1925. 
Verkligheten skulle dock vida över
träffa de djärvaste förväntningar. När 
man far hem längtar man efter må
let. Resan var dock så angenäm att 
man ibland skulle önskat stanna längre 
på vägen. l\fonchen, med sina kyrk
liga minnen, sitt utpräglade katolska 
liv, Innsbruck med sitt varma syd
ländska temperament, där vi blevn 
mottagna med ett äkta katolskt bröd�· 
rasinne, där musik och riklig for-' 

plägning borttog all trötthet från elen 
ansträngande resan, Firenze med sin 
berömda katedral ooh konst beredde 
vägen till Rom, detta unicum i histo
rien, i livet, i synnerhet för en kato
lik! Mycket [På vägen tilltalade, in
bjöd oss·, men längtan stod till Rom. 
Fjärran ifrån stod man och såg efter 
elen allt dominerande Sankt Peters
kyrkan, och obeskrivligt var jublet, den 
inre glädjekänslan i synnerhet, när 
man fick skåda Sankt Peters kupol. 

Där var målet, där bredvid bodde 
Fadern. 

Ifrån första ögonblicket i Rom kän-



de man sig !hemma. Överallt på vä
gen, i Danmark då vi foro förbi de 
olika' församlingarna, i M iinchen, I1111s
bruck, Bozen, Firenze, hade man häl
sat oss såsom bröder, nu ,kunde vi 
tänka på  bröderna och systrarna långt 
borta, vi voro hemnw. I Rom synes 
ingen vara främmande ; man hälsar, 
talar med människor man aldrig sett, 
i11an menar. att var och en kan berät
ta vad· man själv gärna vill veta ; man 
frågar utan att ens tänka på om den 
andra kan svara. Rom är Rom. Där 
voro vi en fa1nilj. Det är särskilt iögo
nenfallande under jubelåret. 
, Det är också ht1vudtai1ken i de hjärt
liga ord, den helige Fadern riktade till 
oss vid audiensen den 22 maj 1925' : 
»Mina kära, särnkilt kära, mycket kä
ra barn, pilgrimer ifrån Norden. I 
haven kommit till Rom, och I haven 
berett mitt fader.shjärta en stor, en 
niycket stor glädje .. ; F.örst ijJlai1d alla· 
har jag inbjudit eder. När jag sän
de till Skandinavien, !till eder· H, E. 
Kardinal van Rossum, hade jag givit 
honom i uppdrag att in'bjud� eder 
alla, innan jag inbjudit ·någon i den 
övr_iga världen. Och I haven kom
mit' talrika, mycket ,talrika. Detta är 
för mig �n glädje, . en tr.öst. I ären 
mina mycket kära bari:1, I liggen mig 
nära om hjärtat, ty om än edra län
der ligga långt borta ifrån Rom, så 
iren I så mycket närmare mitt hjärta, 
så mycket oftare i mina tankar. Rom 
har aldrig varit avlägsnare ifrån eder. 
Jag känner edra f!Jisl.rnpar, edra ipräs
ter, jag känner deras svårigheter, de
ras arbeten och ansträngningar, och 
därför älskar jag dem. Jag lyckön
skar dem att de kommit hit, att de 
befinna sig här. Här är fadern och 
faderns hus. Detta är edert hus, edert 
hem, ty där fadern är, haven I rättig
het att vara ; här är alla katolikers 
hem. Därför haven I även gärna kom
ll}it till Rom, enlhetens, helighetens 
centrum. Här haven I besökt de stäl-

. 1en, där de hl. martyrerna ännu tala 
till eder, där Petrus, Kristi synliga 
ställföreträdare, som personligen talat 
med Kristus, bott, talat, levat, dött. 
Så talar Kristus till eder genom Petri 
efterträdare, Här är eder fader, På-
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ven, , eder moder, den katolska Kyr
kan. Enhet och enig,het sen I här. 

Men Rom och varje ställe i Rom 
talar också till eder om helighet. Än
nu i går( den hl. Petrus Canisius' helig
förk1åring) och i söndags ( den lilla 
Theresias) haven I fått bevittna stora 
bevis på I(iyrkans helighet. Detta 
skall uppmuntra eder att förbliva trog
na eder goda Moder, den hl. Kyrkan, 
uppmuntra eder att sträva efter he
lighet. Genom edra biskopar känner 
jag de offer I haven bragt genom att 
komma till Rom. Det är mig en gläd
je att se att så många kommit, och 
jag är eder tacksam, så tacksam där
för. 

Jag är även taeksam att några pres
sens oni1budsmän följt med eder. Pres
sen är en stor makt i världen. Be
gagnen eder därav. Gören bekant i 
Norden, i Skandinavien, vilka offer 
katolikerna bragt och ålagt sig, huru 
de tillbringa , dessa dagar i bön och 
bot, i botens ande. Sägen åt alla huru 
påven och den katolska Kyrkan glädja 
sig att hela världen, från Norr och 
Söder, Öster och Väster, kommer till 
Rom för att bekänna sin tro på den 
ena, heliga, katolska och apostoliska 
Kyrkan : Credo unam, sauctam, catlio
lican1. et apostolicam Ecclesiam. 

Jag tackar eder av hela mitt hjärta. 
Må'. elen faderliga välsignelsen jag gi
ver eder för eder och edra kära an
höriga vara eder en tröst och upp
muntran och en kraft att förlbliva den 
katolska Kyrkans, eder goda Moders 
trogna barn.'» 

Detta var kronan på jubelåret för 
oss katoliker ifrån Norden. Det var 
pi·ogrammet för det hela : att bedja 
och leva i botfärdighetens ande, be
känna vår tro, var och en på sitt språk, 
med sina egna ord, men med e11 käns
la, ett :hjärta, en önskan, en vilja, att 
rena sig mer och 111er från allt jor
diskt, allt mänskligt, för att bliva. bätt
re människor för sig själva och för 
andra . 

Därtill bidrogo de olika gudstjän
sterna och andaktsövningarna i de oli
ka ·,kyrkorna, i basilikorna : S :t Petrus, 
S :t Johannes fo Laterane, S :ta Maria 
Maggiore, S :t Paul, liksom national� 



·f1elgeclomat'na: .s :ta Bfrgittas, : S :t 
Knuts, S :t Olavs kapell, där vi förrät
tade våra .f Örieskrivna böner och kyrko
besök, där vi uppmuntrades att leva 
våi1t vai·clagsJiv med det höga him
melska målet städse för ögonen, med 
Rom och dess auktoritet som led
stjärna. 

»Vad elen katolska Kyrkan är mäk
tig», hörde jag yttras, »ett ord, en in
bj uclning av Påven, och /hela världen 
kommer till Rom för att bedj a och 
mottaga Påvens välsignelse. Huru 
nia.tiga processioner, pilgrimer etc . . . .  
· från världens alla länder och orter l 
Int�t parti, ingen klasskillnad, intet 
hat.» Ja så är det, elen katolska Kyr
kan är mäktig, men mäktig genom sin 
enhet och enighet. Det är dess .ut
märkande drag i dessa dagar. - Från 
alla länclet hava människor kommit 

·till Rom, och allt- flera skola de kom
ma; ooh alla äro eniga i tron och trons 
bekännelse. Så talrika äro pilgrimer
na, som vandra eller strömma till de 
fyra stora basilikorna, att dessa ibland 
äro överfyllda av bedjande troende, 
till elen grad att man ibland får vänta 
att träda in, och det är besvärligt att 
komma ut dårifrån för folkmassans 
skull, som vill tränga sig fram. Vil
ken vörclnacl, andakt, fromhet fingo vi 
· icke skåda. Här besannas även ordet : 
Kärleken känner intet språ:k eller kär
leken förstår alla språk. Huru mån
gen ansluter sig ej till främmande pro
cessioner eller pilgrimståg och !beder 
och sjunger med dem ! Detta bedjan
de och sjungande skullen I sett och 
hört, i och utanför kyrkorna, till och 
från kyrkorna. Det är ibland som om 
Rom vore en enda stor hel:geclom. 

En föreställning om det heliga året 
i Rom ? Kära läsare, för att hava 
en sådan, borden I följt med i pro
cessionerna, som draga långsamt och 
i förvånansvärd ordning 2 och 2 ell.er 
4 och 4, till de olika basilikorna, becl
j ancle eller sjungande det evigt sanna 
och vackra : »Store Gud, vi lova dig», 
det så sant mänskliga och nödvändiga : 
»Herre, förbarma dig över oss», det 
så typiska uttrycket för behovet av all 
tänkbar övernaturlig hjälp, uttryckt i 
alla helgons litania : »Becl för oss». -
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Olika språk och tungomål, olika ton
arter och melodier, omväxlande med 
varandra, men alla ett i samma hän
givenhet och tillbedjan för den ende 
sanne Guden. · · 

En föreställning om det heliga året ! 
I borden hava lyssnat till de olika 
»fervorino's» (korta, livliga, eggande 
tal) , som biskopar odh ledande präs
ter rikta till de begärligt lyssnande 
skarorna på Roms heliga platser eller 
på det hedniska Roms ruiner. - Att 
vara vittne till en av de härliga audien
ser, att övervara en i:11. mässa, som 
kristenhetens Fader läser för sina 
långt ifrån komha barn, varvid han 
riktar sig till dem på det kärleksful
laste sätt, ibland på olika språk, detta 
är glimtat av det heliga året. 

I skullen skådat i cl.e lyckliga kato
Ekers ögon, som aldrig varit lyckli
gare och nöjclate eller stoltare över 
att vara katoliker än nu då de här 
hava sett och lärt känna Gin romersk
katolska rikedom i all dess fullhet. -
Därför skullen · I talat med dem, som 
efter en lycklig tid, ägnad åt att bedja 
och att glädjas i den Eviga staden, med 
nytt mod återvände till sina hem, tryc
kande i sin hand denminnesmeclalj 
som elen hl. Fadern själv nedlagt 
däri. 

Ett jubelår i Rom ? Ja, då borde 
man fråga de många själar, som i bot 
och botens ande kommit till Rom, med 
ödmjukhet bekänt och ångrat sina syn
der och med förnyad katolsk begeist
ring lämnat kristenhetens huvudstad. 

När utomstående framhålla (se t. 
ex. Aftonbladet 30 maj 1925) att det 
som gjorde mesta intrycket under pil
grimsfärden var ovillkorligen det star
ka enhetsintryck man fick av kato
likerna, då var detta säkert en sär -
skild nåd av H onani, som kommit för 
att ,göra alla ett, "ut unum sint", ty 
ingenting störde denna enhetskänsla, 
varken resans obehagligheter, långva
rig tredjeklass sittvagn, bagagebäran
de eller Roms för oss nordbor tryc
kande värme och främmande språk. 
Allt :bidrog till att göra denna första 
pilgrimsfärd från Norden till en stor
artad fest, som i hjärta och sinne ef
terlämnar oförgätliga minnen hos de 



' 

-J::impilj!d 1-D{S!AEU!PlllD{S ost illl!l){lUO 
na från Sverige, Danmark, Norge, 
Finland och Island. 

Frågen I mig till sist : Vad är ett 
jubileumsår i Rom ? så svarar jag 
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bäst : För att fatta det borden I själ
va hava varit med och sett det. 

Helsingfors i juni 1925. 

J o h. v a n G i j s e 1. 

ROM. 

Världen ändrar sig fort, beständigt 
fortare. Efter ett halvt hundra år 
skall man icke kunna känna igen sam
ma stad. I Amerika tycks städerna 
växa fram ur jorden med en hastig
het, som inom kort tid gör dem oigen
kännliga. 

De gamla vördnadsfulla städerna i 
Europa vill man väl gärna . behålla i 
deras upprinneliga skick, och på mån
ga ställen stå väl också de katolska 
kyrkorna oberörda av tiderna. Dock 
till och med på Rom har tiden satt 
sina märken. 

Då jag var i Rom 1863 var det ämm 
en stilla stad som helt bar kyrkans 
prägel. Nästan varje dag firades nå
got helgons fest med processioner och 
musik, och rpå den tiden gick man till 
fots till alla de olika kyrkorna för att 
övervara högtidligheterna. Nu har 
Rom blivit en storstad, med så många 
automobi'ler, spårvagnar o. s. v. som 

med larmande brak förkunna oss att 
de äro herrar .på täppan. Märkvärdigt 
nog är det svårt att numera finna ett 
tyst ställe i Rom, och dock är Rom 
vad den alltid varit, fredens stad. 

Saken är den, att det icke beror på 
elen yttre stillheten, men på det inre 
tillståndet. Kyrkan är nu, som all
tid, elen sanna, och medan världen an
nars är splittrad i tusentals sekter, är 
Rom den 1.Junkt där evigt samma san
ningar förilmnnas. 

»La citta eterna.» 
Ty till tidei;nas ända, skall hon stå 

fast och oförändrad. 
Om staden också utvecklar sig med 

oändliga nya uppfinningar, kommer 
den dock fortsätta att bevara freden, 
och att omkring sig samla alla dem 
som söka freden trots världens oänd
liga oro. 

H e 1 e n a  N y b 1 o m. 
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S:T A HELENA. 
"VÄSTERGÖTLANDS NATIONALHELGON. " 

Det är någon gång i slutet av 1280: 
talet. Det hålles högtidlig vesper 1 
Skaras - på den tiden Sveriges stör
sta - domkyrka. Biskop Brynolf 
Algotson 1) ,  den främste 2 ) bland alla 
stiftets överherdar under alla tider har 
författat ett officium till ära av S :ta 
Helena, » Västergötlands n�tional�1el
gom>. Korpersonalen, som raknar icke 
mindre än 1 1  kaniker och dessutom 
ärkedjäknar och scholares, inleder. 
Genom valven klinga de fromma, hän
förande tonerna av den poesifyllda 
antifonen : 

»Saive decus p atriae 
martyr Deo grata 
ad laudem \Vestgociae 
coelitus donata 
coram rege .gloriae 
digna jam beata 
esto regni Sveciae 
mitis advo,ata:.» 

Så deltager jag i tanken i den an
daktsfulla vespern och minnes huru 
detta officium, det första som skapats 
i vårt land, kommit till. Det berättas 
därom i » Vita S. Brynolphi». Un
der. konflikten med konung Magnus 
( 1288) gällde det för biskop Brynolf 
att få god vind över Vättern och då 
»giorde han löffte til S. Helena j 
Sked vi (Skövde) ,  hwi}ken som aer 
eenkannelika W essgötJha Patrona och 
loffwade sammansätta oc diktia een
kanndika Historia i Gudz heder och 
haenne wördningh.» Biskopen lämnar 
i sitt officium även en vacker biografi 
över S :ta Helena. Han 1iiknar henne 
vid J udith i renhet, Esther i skönhet 
och Abigail i visdom. 

Jag följer emellertid här nedan en 
viss Lanrentius, som på 1300-talet för
fattat helgonets levnadsbeskrivning. 

Sedan otrons vinter försvunnit bör-

1) Född omkring 1248, död 1317. 
2) Schiick & W al.'.burg, Illu�tr. Svensk 

Litteraturhistoria. Del I, sid. 151. 

jade blommor visa sig ?å vår jo�_d. 
Bland dessa framträdde liksom en val
luktande nardus, doftande av goda 
gärningar och värmande med den gu
domliga kärlekens eld, den heliga He
lena. Hon har stigit upp som en ly
sande morgonstjärna i den nya trons 
begynnelse strålande genom sitt exem
pel. Hon var av höga föräldrar och 
liksom Susanna hade hon fått en: god 
uppfostran i Herrens lag och rät'tfär
dighet. När hon emellertid up[Pnått 
äktenskapsåldern, överlämnas hon ef
ter tidens sed åt en man, virken hon 
liksom Tobias maka Sara tager emot 
med Guds fruktan. Gud gav henne 
Leas fruktsamhet men Rakels skön -
het och behag, så att hon blev hennes 
avbild både · tiH kropp och själ. Lik
som Esther täck för allas ögon var 
hon genom sedernas renhet en pryd
nad för sitt stånds värdighet. Men 
sedan maken dött och både ålder och 
al'bete bjöd· henne att åter inträda i 
äktenskapet valde hon hellre att ingå 
en andlig förening 1ned Gud än att 
åter sluta ett jordiskt förbund, som 
vanligen börjar med glädje, men ofta 
omsider slutar med sorg. När J10n 
så blivit fri från äktenskapets band, 
underkastade hon sig änkeståndets 
strävsamma liv, efterliknade J udith 
elen heliga kvinnan och tjänade lik
som hon 0-1· ort Gud genom fastor och 

b 
. böner. Liksom Job Ö\l)pnade hon sm 

dörr för elen trötte vandraren och den 
fattige värmdes med ullen från hennes 
får. Men därtill älskade hon Guds 
hus' skönhet och hennes iver för Guds 
hus var så stor, att hon på egen be
kostnad bestred uppförande av en stor 
del av Skövde kyrka, där nu hennes 
heliga kropp vilar. Då någon (rå
gade henne varför hon lät uppföra elen 
angränsande gången tilf kyt1kan, sva
rade hon : Gud skall giva eder ett hel
gon, viHcens kropp och reliker här 
kunna få en vacker och behaglig plats. 



Detta kan hon ha sagt likasåväl om 
sig själv som om någon annan, ty hen
nes vördnadsvärda kropp har ju efter 
döden fått sin plats där. Av några 
tyddes detta så att hon liksom Debora 
blivit begåvad med profetians ljus. 

Emellertid ansträngde sig ofromma 
händer med att utsläcka detta i Guds 
hus så klart strålande ljus. Det hän
de alltså att en ädling, som genom äk
tenskap var förenad med en dotter 
till den saliga Helena, hatade sin maka 
och ofta förolämpade !henne med ord 
och slag. Några av hans egna tjä
nare ansågo detta orättvist, lade sig 1 
försåt för honom och dödade honom. 
De anhöriga till den döde stötte där
för hämndens vapen i dessa tjänare 
och uppgåvo att hon, den heliga He
lena, varit medveten om brottet och 
tillåtit det. Från den stunden blevo 
de hennes obevekliga fiender och för
följde henne. Men Herren gjorde sin 
tjänarinna endast fullkomligare genoin 
förföljelsernas slag. Gud ingav hen
ne dock att lämna detta hatets 
ställe och besöka de heligas platser. 
Ooh mödan avskräckte henne icke utan 
med kvinnlig känslosamhet och man
ligt mod företog hon färden till Jeru
salem för att 'liksom fordom Konstan
tinus' ärorika moder Helena besöka 
den heliga graven och platsen för 
Herrens lidande, och anbefallde hon 
sin sak åt Herrens vilja. Hon ge
nomvandrade på så sätt det heliga 
landet och flera andra trakter, där de 
heligas reliker hållas i vördnad, och 
i förtroende till Herren och skyddad 
för varje olycka återkom hon till sin 
hembygd. Men hennes fiender fram
härdade i sin ondska och voro före 
härdade i sin vrede och traktade efter 
den heligas blod. Hon, godhetens och 
fridens dotter, välsignade dock dem, 
som hatade henne och bad för förfölc 
jar'na och !belackarna viss om att de 
endast virade henne en krans i him
melen. Men Herren behagade det att 
snart taga sin tj,änarinna ur köttets 
fängelse och kröna henne och så tillät 
han att hon som martyr föll för de 
otroendes vapen, Ty en dag då hon 
för vinnande av avlat var på väg till 
invigningen av Götene kyrka, rusade 
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några av hennes fiender emot henne 
ocih genomborrade henne med sina 
svärd och lämnade henne sedan de dö
dat henne såsom ett oskyldigt lamm, 
vars blod de hade begärt. Hon dog 
den 1 augusti, flyttande från striden 
till friden, som övergår allt förstånd. 

Efter hennes död underlät icke Her
re1r att visa sin gudomliga makt ge
nom många under för hemies för
tjänsters skull. Dagen för hennes död 
efter solens nedgång, då en blind man 
kom till det ställe, där hon blivit dö
dad, såg gossen som ledde hans steg 
ett brinnande lj us i en buske. Då han 
på elen blindes önskan närmare unc 
clersökte varifrån ljuset korn fann han 
i busken en avskuren finger av den 
heliga Helena med den ring som elen 
heliga burit på jorden. Sedan elen 
blinde berört sina ögon med den hand,' 
son, var bestänkt med bloci från hen
nes finger, återfick han synen. Då 
dessutom de som skulle föra bort hen
nes kropp hade for att vila sig stan
nat en stund och lagt ned sin ljuva 
börda, kvällde genast en källa fram, 
som ännu i dag kallas elen heliga He
lenas källa. När så hennes helgade 
kropp_ blivit förd till Skövde och tvät
tades över den stora stenen i graven, 
splittrades denna sten i två delar och 
elen ena delen över vilken blodet, som 
flöt från hennes sår, droppade reste 
sig, men den andra över vilken intet 
blod droppat, föll till marken. Detta 
under hade Gud utfört till martyrens 
ära på def att hennes blod ej skulle 
beröras av människofötter. I detta 
under ville elen gudomlige makten visa, 
huru stor tron varit hos denna heliga 
kvimta under hennes liv. Så stod 
denna sten där i många år och många 
under skedde där, så länge som plat
sen hölls i skyldig vördnad. När där� 
för en från födelsen stum i tyst böri 
och under ,tårar knäfallit vid marty
rens grav fick han plötsligt talför
mågan åter och elen gamla stumhetet� 
avlöstes av det nya ordet. Så ock en 
döv, som led av så stor dövhet att 
han ej ens hörde om · någon skrek ho
nom i örat, anropade martyren cin'-i 
hjälp och lade öronen mot graven och 
hörseln återkom tiH hans öron. Lika-, 



ledes förde man en spetälsk till mar
tyrens grav och sedan han länge ut
gjutit sina tårat där, blev han för hen
nes förtjänsters skull fu1lständigt re
nad. Även en halt q.nropade om mar
tyrens hjälp och sedan hans senor 
rätat sig och benen återtagit sitt friska 
läge vandrade han glad och uppmunt
rad till sitt hem. Trll Gucls ära för
härlig'ades den heliga även, då en sten
huggare vid elen saliga Helenas kyfäa 
obeväpnad och skuldfri skulle fällas 
av fiendernas· vapen. Han anropade 
martyren om hennes hjälp och kunde 
icke såras. Fienderna drogo sig näm
ligen förblindade ifrån honom och då 
de mötte en annan dödade de honom 
med sina svärd i stället. 

Men då Gud hade behagat att ge
nom så många uppenlbara under för
härliga sitt helgon så tiHät påven 
Alexander III 1) på hemställan av 
ärkebiskop Stefan 2 ) i Uppsala att 
hon inskrevs i helgonens bok ( 1 164) . 
Men alla de under som ända till denna 
dag genom hennes förtjänster ägt rum 
kunna vi ej uppräkna. Men detta har 
i korthet blivit nedskrivet för att upp
muntra till helighet och tiU de troencles 
uppbyggelse men även till hans lov 
och ära, som ensam utför undren. Ho
nom tillhöre pris och makt i evig
heters evighet. Amen. 

Så långt elen fromma teckningen av 
heliga Helenas bild. Härtill några 
profant�historiska uppgifter, hämtade 
från protestantiska författare. För'it 
efter kristendomens införande träder 
Skövde i historiens ljus genom. sitt 
skyclcls'helgon S :ta Helena eller S :ta 
Elin. Genom henne :blev S. en myc
ket besökt vallfartsort och detta torde 
ha gett anledning till att där uppstod 
en betydande handelsplats med årliga 
marknader, särskilt elen s. k. Elins
mässan. Vid elen stränga lbiskopsvisi
tationen 1596 anbefalldes helgonskri
nets borttagande och S :ta Helenas 
gravkor. Givetvis medförde detta att 
Skövde miste sin betydelse som vall-

1) Påve 1159-1181. 
2) SveTiges förste ärkebiskop ; födel

seår okänt. Invigd till ärkebiskop i 
Sens i Frankrike 1164. 
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fartsort och därmed också en väsent
lig förutsättning att kunna bibehålla 
sin rangplats som handelsstacl. 

Över den källa, som ovan 1om
nämnts, och som låg omkring 2 km. 
från Skövde restes snart ett kapell 
men på /befallning av . ärkebiskop 
Abraham Angerman,nus blev detsan1:. 
ma vid visitationen 1596 nedrivet och 
källan igenfyllcles, men skall sedan 
åter ha brutit fram. De sista läm-, 
ningarna av kapellet användes till 
återuppbyggande av Skövde stadskyr
ka efter :branden samma år. Under 
ån:n 1888-1889 undergick S :ta He-, 
lenas kyrka en genomgripande om-
byggnad efter Karl Möllers ritning 
och från elen forna romanska kyrko
byggnaden återfinnes numera endast 
den norra portalen som vid den sena
ste omlbyggnaclen ditflyttades från 
den södra där elen förut haft sin plats. 
Om kyrkans mycket omtalade forna 
skönhet vittna även kapitäl och andra 
alster av gammal västgöta stenhuggar
konst, som vid skilda tider funnits tm
der grävning å kyrkogården och dess 
närmaste omgivning. 

Men jag erinrar mig P. D. A. Atlter
boms 1 ) oförbehållsamma erkännande 
åt den katolska hymnen : »Den romer
ska kyrkopoesien är - såsom alla 
kännare, även de ivrigaste protestan
tiska nödgas medgiva - den skönaste 
art av Te1npelsång som funnits allt
sedan Davids tid och hittills icke över
träffats av någon senare»,. och jag äl
skar biskop Brynolfs officium. Där
för går jag i tanken åter till Skc!ra 
domkyrka och den högtidliga vespern. 
Jag lyssnar med andakt till elen trium
ferande slutkören: 

» V ale flos 'vVestgociae 
patriae lucerna 
in vita j usticiae 
devios guberna 
de valle miseriae 
nos due a.d superna · 
ut tecum in requie 
viviamus a:eterne .»  

L e n n a r t W i b e r g. 

1) Svenska Siare och skalder. Inled
ning och Supplement. Sid. 257. 
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rån Credos torn 

San!?t Josefs Hospital i Köpenhamn 
kan 1 juli detta år fira sitt femtioårs
jubileum. Detta -ståtlig,a byggnaclskom
plex, som nu är elen danska huvud
stadens största sjukhus och omfattar 
ett helt kvarter, började i största an
språkslöshet med sex sjuksängar, som 
J osefssystrarna själva monterat. . Pa
tienterna infunno sig först så små
ningom. Först komma några fattig,a 
barn, så också slutligen en vuxen. Vid 
slutet av år 1875 räknade det nya sjuk
huset 5 sjuka. Nu vårdas där flera 
hundra sjuka. Sankt f osefs Hospital 
har sedan sin tillkomst inalles vårdat 
77,487 patienter. I alla större städer 
både i D,anmark och N arge finnas 
katolska sjukhus. Ett sådant finnes 
t. o. m. i Reykjavik på, Island. I detta 
avseende står Sverige lårigt efter de 
övriga skandinaviska länderna. 

I Ron1 fortsätta alltjämt jubelårets 
högtidliga helgonförl?laringar. Sön
dagen elen 24 maj kanoniserades elen 
märkliga grunclarinnan av Sacre
Coeur-clamerna. Marie-Sophie Barat 
(t 1865) och Marie-Madeleine Postel 
(t 1846) iikalecles stiftarinna av en 
stor skolkongregation (Les Soeurs cles 
Eco les chretiennes de la Misericorcle).  

präster, elen lycksalige Jean Eudes (t 
1680) och elen lycksalige Jean-Baptiste 
Vianney, allmänt känd under na11111.et 
kyrkoherden i Ars (t 1859), som fingo 
upphöjelse. Det kan vara av ett visst 
intresse för oss skandinaver att er
far,a, att icke mindre än tre av årets 
nya helgon - den helige Jean Eudes, 
elen heliga Marie-Madeleine Postel 
och elen heliga Theresa av Jesusbar
net ära av normandiskt ursprung. 
Stora pilgrimsskaror - icke minst på 
pingstdagen var tillslutningen enorm 
- över 50,000 människor skola då ha 
v:arit församlade i Peterskyrkan. 

Till ärkebiskop av Genua har ut
nämnts Mgr D. Minoretti, biskop av 
Crema i södra Italien, född 1861 i 
ärkestifaet Milano, 1890-1909 pro
fessor först i Monza och sedan i Mi
lano. Enligt en apostolisk konstitution, 
daterad elen 17 oktober 1924, skall 
biskopen av Lausanne och Geneve 
hädanefter kallas biskop av Lausanne, 
Geneve och Fribourg och hava sitt 
biskopliga residens i Fribourg, där 
Sankt Nikolauskyrkan blir hans kate
dral och ett domkapitel upprättas. 
Ända sedan reformationen har bisko-



·pen av Latisanne och Ge1i.eve varken haft katedral eller . domkapitel. Till :biskop av det nyupprättade stiftet Raleigh (Nord-Carolina) har utnämnts Mgr Hafey, ärkebiskopens av Baltimore kansler. 
Bland nyligen avlidna, biskopar märkas Mgr Guerard, biskop av Coutance i N ormandie och Mgr Rocomora y Garcia, biskop av Tortosa i Spanien. Dominikanerorden har nyligen förlorat s1n general pa:ter Theissling, född 1856 i Alkmaar (Holland) .  
Den franska senaten har den 26 maj med 168 röster mot 12 beslutat, att 

Franliri!?es ambassad vid V atikanen skall bibehållas. Med anledni1ig härav skriver Francois Veuillot : »Det är utan tvivel en av de mest betydande segrar som hittills vunnitts av elen nya anda som föddes under kriget. En så mycket mera iögonfallande seger som de antiklerikala själva ha måst erkänna sitt nederlag.» Monsieur Painleve har själv tagit avstånd från elen herriotska ,extremismen på det kyrkopolitiskaJ området, och vänsterledaren monsieur Bienvenu-Ma1�tin har gjort liknande uttalanden. - I ärkestiftet Rennes räknade ka:tolska privatskolorna 35,571 lärjungar, medan statsskolorna blovt räkna 29,209. -De nyligen företagna komnmnalvalen i Frnnkrike ha haft en för katolikerna ogynnsam utgång. Dessa ha därigenom sporrats a:tt fördubbla sin vaksamhet och sin livaktighet. På en mängd olika platser ha stora kyrkliga möten hållits, och det a11betas oförtrutet i det tysta särskilt på det organisatoriska området. Icke minst h,3J katolikerna i Lyon visat sin kyrkliga iver och praktiska blick. 
I Spanien har grundats ett katolskt institut, som man hoppas skall utveckla sig till ett fritt, av staten erkänt universitet. Särskilt har detta lärda institut koncentrerat sig på studiet ,av filosofi. - Det förbereder nya upplagor av den skolastiska filosofins klassiska a11beten och översättningar av utländska standard works. Institutet ämnar även utgiva sin egen tid-
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skrift, som noga skall följa filosofins utveckling i hela världen. Till biskop av Basel-Lugcmo, det största stiftet i Schweiz, har utnämnts kyrkoherden av Luzern, Josef Ambiihl. Den nyvalde överherden är . född år 1873 och studerade sin teologi i Luzern. Under en lång följd av år verkade han som kyrkoherde i Kriens, som då var bekant som ett radikalismens fäste. Här lyckades han · genom sitt outtrötttliga arbete åstadkomma en märbar förändring till det bättre ocih lämnade endast ogärna sitt kärvordna arbetsfält, då han lmllades till Luzern. 
Som bekant har den frejdade ärkebiskopen av Miinchen lwrdinal Faul

lwber måst utstå mycken förföljelse från de nationalistiska kretsar i Tyskland, som i det hedniska hakkorset se en högt skattad symbol. Nyligen har en broschyr publicerats på Stortyska Förlaget, vari det berättas, att kardinalen inlett underhandlingar med Poincare om grundandet av ett sydtyskt kejsarrike, som. skulle omfatta Österrike, Bayern, Baden och Wiiriemberg. Till kejsare för detta nya rike skulle koras prins Sixtus av Parma. Kardinal Faulhaber in&kred på rättslig väg mot en Oberlehrer Karl vVeinländer, som förmodades vara författaren till denna fantastiska skrift. Denne förklarade emellertid, att han endast förmedlat broschyrens trycka1ide utan att ha tagit kännedom om innehållet. Trots detta blev han dömd att böta 1 ,000 mark till ett välgörande ändamål. Tvenne stora organisationer arbeta för <len katolska pressen i Belgien. Den ena av dessa verkc1Jr närmast för de katolska tidningarnas utbredande. Dess presi,dent är den bekante politikern greve cl'Ursel, hederspresident kardinal Mercier. Huvudkvarteret finnes i Briissel, men varj e arrondissement har sin egen organisation och varj e församling sin lokalkommitte, vilka alla med stor energi söka sprida katolska tidningar och tidskrifter, vinna nya ;abonnenter, sända bladen till mindre hotell och kafeer, utdela sina 



pressal�ter bland de fattiga 'o. s. v. På 
sista tiden har man särskil:t börjat 
lägga an på utgivandet av katolska, 
rikt illustrerade barntidningar. Den 
andra organisationen är grundad för 
20 år sedan av präster tillhörande stif
tet Liege. Det har till sin särskilda upp-
gift att genomforska de antikatolska · 
tidningarna och besvara särskilt så
rande och stötande angrepp. Det har 
till och med några gånger inträffat, 
att denna organisation stämt mot
ståndarna för ärekränkning och fått 
dem fällda, vilket haft till följd ett 
märkbart dämpande av deras hetsiga 
ton. 

Från Prag skriver den bekante 
tjeckiske journalisten doktor Hanns 
ett intressant brev angående den ny
grundade s. k. tjeclwslovakislia nationalkyrlwn. Härav framgår bland 
annat, att denna · unga sekt redan synes 
nästan_ uppriven av inre strider. Dess 
mera konservativai riktning har sina 
flesta anhängare i Mähren under led
ning av biskopen Gorazd Pavlik, me
dan församlingarna i Böhmen under 
den excentriske »patriarken» Farsky 
till S1törsta delen (90 % ) ära utpräg
lat radikala både i religion och politik. 
Deras teologi är den modernistiska 
med förnekande av nästan varje kris
ten trosartikel. Också i pra:ktiken bär 
deras radikalism underliga frukter. 
Nyligen ha de på en konferens i Brno 
beslutat, att man kan nöja sig med ett 
vanligt, bord för nattvardens firande 
och att präst(;n kan läsa sin mässa 
iförd lekmannakläder. 

För att bättre följa utvecklinge11 av 
de religiösa förhållandena i Ryssland 
har den Hel. Fadern instiftat en sär
;;kilcl kommission, som han underord
nat kongregationen för elen österländ
ska Kyrkan. R. P. Michel d'Herbigny, 
chef _ för Institut oriental, skall bliva 
denna kommissions specielle rådgivare 
och kardinal Tacci dess president. 

För att befordra närmandena mel
lan elen katolska och de österländska 

kyrkorna orh göra Väste1;lanclets ka� 
toliker förtrogna med orientaliska för
hållanden har i Tancrement nära 
Liege inrättats ett kyrkligt institut och 
tillhörande kloster med orientaliskt 
språk och ritual. 

Det är säkert obekant för cle flesta 
i det protestantiska Norden, att det 
finnes ett katolskt land i den yttersta 
Orienten : ögruppen Filippinerna, för
ut i spansk, nu i amerikansk besitt
ning. Emellertid hava åtskilliga vid� 
riga omständigheter bidragit till et-� 
visst stillastående i det kyrkliga livet 
i detta stora ö1ancl. Men nu ser det 
ut som en ljusning börjat inträda. I 
slutet av maj månad hölls ett stort 
1rntolskt lanclsmöte i Manila, då 500 
delegerade från alla landets delar sam
lades omkring sina 7 biskopar för att 
fastställa ett omfattande aktionspro
gram. Sätskilt önskade man en stor 
katolsk _ organisation, som omfattade 
hela landet, arbete för de11 katolska 
pressens utveckling, för kyrkliga ar
betareföreningar, för skolverksamhet 
och religiös uppfostran, för kärleks
ocih missionsverksamhet. Redan 1111 

märker man på Filippinerna välgöran
de verkningar av den nya initiativets 
,anda, som har skapat detta omfattan
de aktionsprogram långt borta i ytter
sta Östern. 

Den katolska Kyrkan åtnjuter på 
J a·maica allmänt anseende och vinner 
· ständigt ny terräng. Missionen där
städes är anförtrodd åt jesuiterna. 
Den ledes av den energiske biskop 
·William O'Hare, som har en präktig 
katednal i huvudstaden. J c1111aica har 
också sin egen katolska . tidning : 
Catholic Opinion, som skall vara en 
ovanligt läsvärd publikation. Men 
särskilt utvecklat är det kaitolska skol
väsendet på elen frukbara ön. Där 
finnas både folkskolor, högre läro� 
verk och industriskolor, som stå un
der katolsk ledning. Jamaica b1'ev år 
1837 ,apostoliskt vikariat. Enligt stati� 
stiken av år 1920 funnos där 32,000 
katoliker och 67 kyrkor och kapell. 



KATOLSKA KVINNOFÖRENIN
GARNAS INTERNATIONELLA 

FÖRBUND. 

Styrelsens 5 .:te sanmiantr�de ägde 
rum 19-22 maj 1925 i Utrecht un� 
<ler ordförandeskap av Madame F. 
Steenberghe-Engeringh. 

Närvarande utom ordföranden : 
Vice ordföranden: vicomte de V elarcl 
(Frankrike, sekreteraren: Fröken M. 
Romme (Holland) ,  grev. Desvernay 
(Frankrike) , mark. Patrizzi (Italien) , 
mark. du Chasteler (Belgien) ,  prin� 
sess. F. Starhemberg (Österrike) , 
prinsess. Sapieha (Polen) , exma 
Senora Da. Carmen Garcia Loygorri 
(Spanien) ,  fröl<:en Balfe (England), 
Fru Weber (Tyskland) ,  andlige råd
givaren, domherren J. H. G. Jansen 
(Holland.) Frånvarande av familje
skäl : Grev. "\i\To<lzicka (Polen) ,  prin
sess. Chr Guistiniani Banclini (Ha
lien) .  I följd av sjukdom : Kassaför
valtaren: fru Nuyens de Roover (Bel
gien) . 

Sammanträdet inleddes med den hl. 
mässan, som lästes av Fader J. Jai1-
sen. Under den hl. n1ässan mottogo 
styrelsens medlemmar och många 
förbundsmedlemmar från Utrecht den 
bl. kommunionen. Därefter intogo 
damerna frukost hos fader J, Jans en, 
Hans Excellens Ärkebiskopen av Ut
recht hade genom fader J ansen fram
fört sitt beklagande över att ej ha kun
r'.at mottaga styrelsen hos sig på 
grund av sin resa till Rom. 

Samn11111träclena ägde rum i Ut
rechts katolska hushållskola. 

Följande telegram avsändes till elen 
Hl. Fadern: 

»Styrelsemedlemmar i de Katolska 
Kvinnoföreningarnas Internationella 
Förbund, församlade i Utrecht i ka-

. tolska hushållsskolan, neclläggn.1 vid 
Eders Helighets fötter sin dotterliga 
hylln�ng och fulla lydnad och bönfalla 
om elen Apostoliska Välsignelsen.» Steenberghe-Engeringh. 

Hans Helighet har värdigats sända 
följ ande svar : 

Hans Helighet har faderligt mot
tagit den dotterliga hyllningen från 
Katolska Kvinnoföreningiarna, samla-

:173 

de i katolska hushållskolan, och sän
der av hjärtat apostolisk välsigrielse 
med önskan om växande verksamhet. J(ard, G(lsparri, 

De fria Fackföreningarna i Isere, 
Husmödrarnas I<iatolska förbun4 i 
Ungern, Kristliga Kvinnliga Sociala 
Verk (Bryssel ) ,  Norska Kvinnors 
Katolska Förbund, Sveriges Katolsk.� 
K vinnoförbuncl, Danmarks Katolska 
Kvinnoförbund, vilka anhållit om 
medlemskap, bev,il jades sådant. 

Styrelsen har fastställt : Kongres
sens program ; Förslag ,till program 
för föt•bunclets verksamhet ; Förslag 
till ändring av stadgarna och den inre 
arbetsordningen ; Stucliekornrnissio
nernas, redogörelser, och har genom
gått tävlingsskrifterna för talen vid 
elen Internationella Kongressens all
männa sammanträden. 

Styrelsen har beslut att ingå till elen 
Hl. Fadern med anlhållan om att på
börja H. Hl. P,ius X :s kanonisations
process, vilken grundat förbundet. 

Enligt Hans Eminens Kardinal 
Merry del Vals önskan skall kongres
sen äga rum 22, 23, 24, 26 och 27 

oktober 1925. 
Det Italienska Förbundets general

ordförande, Markisi11111an Patrizzi, 
ämnar elen 21 oktober samla hos sig 
alla ombud från de anslutna förbun
den för a:tt föreställa dem för de kar
dinaler, som intressera sig för vårt ar
bete, och för styrelsemedlemmarna. 
Föreningens generalordförande motta
ger kongressdelbagarna i sitt hem sön
dagen den 25 oktober. 

Kongressen håller 6 arbetssamman
träden, vilka alla äga rum Via della 
Sorofa 70. Därstädes kunna ombuden 
avhämta sina inträdesbiljetter och för
s[<affa sig kongressmärket. 

Vid de allmänna sammanträdena 
behandlas: 

Redogörelse över Familjens värn 
på det religiösa, det moraliska och det 
sociala området sam,t över Kvinnans 
medborgerliga p1ikter. 

Vid desamma komma de vid arbets
sammanträderna fattade besluten och 
valresultaten att offentliggöras. 

De 3 första av dessa redogörelser 
hade utvalts bland de uppsatser, soni 



insänts för tävlingen. Det har varit 
,mycket svårt för styrel,sen att göra ett 
önskningar för det praktiska arbete, 
sänts för ,tävlingen. Det har varit myc
ket svårt för styrelsen att göra ett 
urval bland den mångfald intres
santa uppsatser, som inkommi:t. Sty
relsen kommer att underrätta dem, 
vars uppsats prisbelönats. Deras 
namn komma att offentliggöras se
nare. 

De övriga uppsatserna hav,ai malrn
lerats med de f_örseglade _ kuverten in
nehållande namnen. Styrelsen fram
för sitt uppriktiga tack till alla dei
tagarna i tävlingen för deras intres
serade arbete och beklagiar att icke 
personligen kunna tacka dem. 

Styrelsen har beträffande studie
kommissionens redogörelser beslutat 
att låta :trycka dessa, att sända 3 ex. 
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därav till de anslutna förbunden samt 
försälja dem under kongressen. 

Ämnerna för dessa redogörelser ära : 
1. Försvar för den katolska tron 

( inklusive skolfrågan) . 
2. Kampen mot den alltmer tillta

gande osedligheten (moral och seder, 
biografer och teatrar, moder). 

3. Kvinnans arbete - (det intellek
tuella, uppfostrande och icke uppfost
rande) . 

4. Kvin111ans medborgerliga. under
visning. 

5. Arbetet bland ungdomen. 
Fader J. Jansen uttalade i sitt lav

slutningsanförande sina välgångs
önskningar för det praktiska arbete, 
vartill kongressen kommer att giva 
anledning. 

Haag i l\faj 1925. 
NI. Rominc. 
Sekreterare. 



1 
KANONISATIONEN 

i Peterskyrkan Kristi Himmelsfärdsd, 1925, 

S:t Peters doni var upplyst av hundra lågors ljus, 11yss pilgrimsången tystnat . hiunder höga valv, då gick igenmn 1nängden ett tusenstämniigt brus, av andaldsfull förväntan nu varje hjärta skalv. 
Den helge Fader nalkas, i Sedfon buren hög, bland täta led av kristna från jordens skilda land; en enda tanke san1fällt igen.om alla flög: »på lmä, att få välsignelse utav haiis fadershand». 
Han lwnnnen är att fästa en länk i kedjan god, av helgon och nu:irtyrer, som följt i Krist·i spår; av guld är denna kedja,n, bestänlit nied blod, den ifrån jordens niörker till hi-inlaryniden når. 
För världen han förkunnar, hur Kyrkan hedrat har, en ·man som tjänat Kristus ,i arbete och bön, 
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en präst vars stäninw ljudit till kristen tros försvar, en mänskosjäl, som redan f är evigt fått sin lön. 
S : t  Petrus Canisius, på helgonbolmis blad står naninet uti gu/,dslirift och plånas aldrig nt; och ·många andra sky,1nta, en lång förnänilig rad av heliga, so1n kän1,pat en kristens kamp till slitt. 
Bland dem, som stora tankar i gångna sekler tänkt där även står Birgitta, vår egen moder kär, och svenska sinnen glädjas att Kyrhan henne skän!?t den krona, soni Canisius i dag med ära bär. 
Ty K31rlwn själv är helig och alltid hon förmått att fostra sina trogna till helighetens dåd, hon inför världens ögon på Petri klippa stått, förklarad, ljus, mnstrålad av Jesu Kristi nåd. 

K a r i n S p a r r e. 

/ 



BRODER EGIDIUS, 

A_v Moder Mary Salome, 

På 1200-talet levde i Italien en lekbroder av S :t Franciskus' orden. Det var en mycket from och enfaldig munk, och hade man frågat någon vad hans tanke var om b�oder Egidius, misstänker jag att svaret blivit att han -var innerligen beskedlig, men kanske »inte riktigt klar i huvudet». Jag menar att soniliga hade svarat så, icke -den bästa sortens människor,. utan sådana som döma efter det yttre och fråga efter det som är av denna värld. Och 1;i-.t1 var det just emedati han alls icke brydde sig om det soi11 hör .. denna: -världen till som Egidius, lekibrodern, var smått föraktad av världens barn. Det enda ovanliga med honom var att han hade givit hela sitt stora hjärta åt Gud, och när man gjort det betyder aHt annat föga. En . dag giok Egidius ut ; han ville uppsöka en mästare som skulle . lära honom'att tjäria Gud och försaka världen. På sin vandring mötte han Frans av Assisi, de föllo i samspråk och Egidius förstod 'att han funnit den man hari s.ökt. På återvägen .bad en fattig kvinna dem om en allmosa. Frans ·hade in:genting att giva, men bad sin nye följeslagare giva henne sin kappa. Utan ett ögonblicks tvekan sfoänkte Egidius bort sin kappa och uppfylldes av glädje vid tanken på att få försaka allting av kärlek till Gud och följa lydnadens bud. Ser du, detta är just sådant som en del människor kalla för galenskap - icke lbl_ott att skänka bort nödvändiga ting, utan att finna sin glädj e däri. Men Egidius gjorde andra saker som i världens ögon voro . fullt ut lika galna. Ludvig den helige var på den tiden konung i Frankrike. Han hörde talas om den gode broder Egidius och beslöt att fara och hälsa på honom. Så begav han sig ,till Perugia, iklädd pilgrimsdräkt, och frågade i klostret efter lekbrodern Egidius. Ingen kän.de konungen, men vid första ögonkastet visste : Egidius vem han var . Utan att säga ett ord tog han den fromme konungen i sina armar ; sedan 
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knäböjde båda två - konungen och brodern - och bådo sida vid sida. Efter en 'brinnande bön reste de sig upp och åtslk:ildes utan ett or:d ! Var detta förnuftigt, tycker du ? : Tänk bara, vad allt Egidius hade ktiriilat begära ! Det fanns ingenting som Ltidvig skulle ha nekat honom, , Öch så: lärorikt att. få samtala med en mäktig konung, sqm hade deltagit i korståget, som sett den tidens alla hjältar dch kanske själv var den "störste hjälten av alla ! Och Egidius 1åter tillfället gå sig ur händerna och läser bara sina ib_öner, vilket han kunnat göra lika!\ra ·I . . vilken annan tid som helst ! . När ·det blev' bekant'· -i klostret att den store konungen av Frankriilce hade besökt broder Egidius, vart det ingen ände på pratet. Varför hade han ej sagt det åt någon ? Varför hade han låtit monarken gå sin väg utan ett välkomstord från i1ågon: enda människa ? ·Broder Egidius smålog !bara. Han och den helige Ludvig förstodo varandra fullkomligt ; inga ord behövdes dem emellan:. Ludvig hade kommit för ett bestämt ändamål och dragit sin väg igen då det gått i up,pfyllelse. Ingen av er må nu inbilla sig att broder Egidius 'blev ett helgon så alldeles qtan några · besvärligheter. Det blir ingen, och en god sak är det ock·så. Djävulen plågade elen beskedlige brodern mycket. Han frestade honom ·.att synda, han anfäktade honom på hundra olika sätt, men Egidius var ho110m vuxen. Han sade att djävulen är lik en hundracka som skäller ursinnigt men tar till flykten för en ordentligt spark. Därför behandlade han honom som · en hundradka och sparkade honom eftertryckligt. Broder Egidius hade en svaghet. Han kunde icke höra heliga ting nämnas utan att. _råka i hänryckning. Tanken på Gud och helgonen och elen himmelska lycksaligheten gjorde honom .alldeles utom sig av glädje var han än rålq1de befinna sig. Nu visste de okynniga pojkarna i grannskapet detta och brukade a:iassa på när han kom gående på gatan och ropa »paradis, paradis !» Strax förlorade Egidius allt medvetande . om vad som försiggick 
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omkring,honotn och föjl i exst.as .. l)å 
betraktade 'gossarna hans vackra an
lete och erforo vad det vill säga att 
älska Gud över allting. Nu skulle, 
vet du, världsliga människor igen ha 
ansett Egidius för ytterst dåraktig, då 
han ej hade mer självbehärskning än 
att han föll i hänryckning på en folk
uppfylld gata, därigenom förlorande 
tid och görande sig till ett åtlöje. Men 
de äro ju världsligt sinnade och förstå 
inte det som v·erkligen är väsentligt. 
Den salige Egidius avled år 1260. 
Skulle du vilja älska Gud såsom han, 
eller förefal1er det dig överdrivet ? 
Jag hoppas att det icke gör det. 

Övers. av K a r i n A n t e 1 1. 

TRÖTTHET. 

Huru ofta händer det icke att vi, 
som stå vår Herres hjärta så nära, vi 
barn av Hans kärlek, synas liksom 
övergivna av Honom. 

Dagens arbete går så långsamt. Vi 
bemöda oss om att göra det väl - men 
så tröt,tsamt, så enformigt, så oin
tressant det hela är ! Och så allting 
synes gå på tok. Allting är likasom 
snedvridet. 

Vår morgonbön, huru kall och för
strödd var den dcke ; vi ropade, men 
Han hörde icl<:e, eller åtminstone tyck
tes Han icke !höra ; vi uppoffrade åt 
Honom dagens arlbete, och huru tungt 
har ändå icke allting synts oss. Vi 
känna det när kvällen faller på som 
om det hade varit . en förspilld dag 
- ingen vederkvickelse för vår själ, 
och ingen hjälp för andra · själar. 

»Sursum corda». Det har varit en 
dag som glatt vår Herres hjärta, som 
blivit upptecknad i himmelen \långt 
mer än de dagar då vi tycktes liksom 
burna uppåt på den gudomliga kär-' 
lekens vingar. Ty vår själs framåt
skridande och värdet av våra gärnin
gar böra icke mätas efter den glädje 
vi förnimma i vår själ. Denna är 
en gåva, som vår kärleksfulle Herre 
beskär oss för att underlätta vår osäk
ra, Vilcklande gång mot Hans kärlek. 

· Men kärleken giver mer än d�n, tager, 
· och därför giva. dessa skenbart så 
tröstlösa dagar · verklig ära. åt Gud, om 
endast vår vilja är redlig och stånd
aktig. Ty om det står rätt. till med 
vår vilja betyder" . det föga hur i.( vi 
känna det. Vi vilja intet, , vi önska 
intet, vi söka intet annat än Guds 
heliga och tillbedjansvärda vilja. I 
htigsvalelse eller överg,ivenhet; i ·  glädje 
eller sorg vilja vi söka, Önska, åstunda 
endast det som Han vill -· detta är 
och bör för evigt vara vårt hjärtas 
språk. Och om också dagen är grå 
och kall, om också det dagliga · slitet 
och släpet synes så innehållslöst -
vare sig det nu gäller att skura golv,, 
byka, damma, tillreda frukost, mid
dag ooh kvällsvard, eller det är det 
tröttande arbetet i verkstad eller fa
brik, eller kanske sociala förpliktelser 
- om vi blott Uppoffra alltsammans 
och förena det med vår Herres J estt 
Kristi allfullkomliga venk, så skall ock 
värt afibete få sitt värde genom Hans 
djrlbara förtjänster. Det är vårt, men 
ändå mer Hans än värt - och vi veta 
att den da;g, som kännes så tom ooh 
gagnlös, är en av de dagar som dragit 
oss närmare Honom, som visat Honom 
att vår kärlek är sann, emedan den 
förbliver lika oförändrad som om Han 
överhopade oss med Sin himmelska 
,tröst i stället för att lämna oss att 
kämpa allena i mörkret. Det är en 
dag som bragt mer 'hjälp åt andra, 
emedan vårt arlbete varit närmare för
bundet med Hans och Han kallat oss 
att följa Honom tätare i spåren än el
jes. Därför må vi fröjdas, fröjdas 
och gå vidare med en fast och stånd
aktig vilja, obekymrade om vägens 
mödor och besvärligheter, förvissade 
om att Han är nöjd med oss, och bara 
Han' är nöjd betyder allting annat 
intet. 

* 

Övers. från Birgittinersystrarnas 
Syon House tidskrift »The Poor 
Souls' Friend>>, Juni 1923. 

Stycket heter på engel9ka » W eari
ness» och är osignerat. 
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· FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FORENINGAR. 

VICTOR SALMSON. 

t 
En svår förlust har Stockholms ka

tolska församling lidit genom bankkam
rer Victor Salmsons nyligen timade 
frånfälle. Den bortgångne var sedan 
flera år medlem av kyrkorådet, där hans 
praktiska blick och rika erfarenhet sär
skilt i finansiella frågor ofta kom till 
användning. Men ännu mera framträ
dande drag i hans mångsidiga person
lighet voro fromheten och entusiasme� 
för Kyrkans sak. Han 1·ycktes bort 1 
sin mannaålders fulla kraft, som en i 
livets skola övad och prövad man, men 
hans hängivenhet och hänförelse voro 
i sin renhet och · sin värme . en ynglings. 

Han var sedan barndomen förtrogen 
med gamrrial stockholmsk försarrilirjgs� 
tradition, . men samtidigt hälsade . han 
me<;l tiilfredsställelse alla nya uppslag 
och företag . som föreföllo · goda, och 
hoppgivande _ för Kyrkans · växt . och 
f1:amgång. Sålunda UPP1!1Untrade och 
undel'Stödde han nied iver. föreläsnings� 
verksamheten i Sankt Ansgars: Sal, i 
:vars namnd : han. också inti'ädde som 
medlem. In i det sista - ställde han tid 
och . krafter till förfogande föi· . försam
lingen och Kyi·kan. . Det . var för honom 
ett: verkligt behov att arbeta oc,h .verka 
ffrr den sak som ständigt intresserade 
r.ononi. 

Icke ens unde1· hans långa och svåra 
sista · sjukdom· lämnade honom detta le
vande intresse för den katolska Kyr
kans arbete i . Sverige. · Mled iver kunde 
han · i sin · sjuksähg disfoutera ilithörande 
frågor. - Man hade svårt att föteställa 
sig, att e_n så - lev;mde människa kunde 
vara nära döden. För alla dem, som 
hade lyckan att närmare känna denne 
trosv,arme :man, känns saknaden tung. 
Men också för alla som intressera sig 
f6r - vårt katolska arbete i Sverige bety
der . hans· bortgång i sina bästa år en 
verklig förlust. ,Ty skörden är här om 
någonstädes mycken, och arbetarna äro 
här om någonstädes få. 

R. I. P. 

A. 

VICTOR SALMSON. 
Vi anade det ju länge : 
,,hos oss stannar han blott kort», 
han ä1· resklädd, f i.irdig att drciga bort. 
Så snart som signcilen kallm· 
färdig att lyda, och lyda f 01·t, 
och nu är det Gud som befallm·. 

Hans liv. var en kamp, som aldrig tog 
sliit, 

en kamp i vars allvcw blott få stå ut. 
Det tycktes honoin en ära, 

att här i den flyktiga levnadstid 
gå framåt under beständig strid 
och det blodigci Ko1·set bära. 

- Va1· sege1-n dyrkopt och kampen svår 
så st.rålar det nu om hans unga bå1· 
en hinimelsren glans av fred. 
Du segrade Victor, du som forstod 
just det som kräve1· det sto1·sta mod 
att prisa, lova och tacka 
for allt vcicl du bittert led. 

H e le n a N y b 1 o m. 

KRISTI LEKAMENS PROCESSiON 
I MALMÖ. 

St.rålande .sol gjuter sitt silverne ym; nighetshorn- över jorden ; den azurb:a 
himmelen välver sig högt över sabbats
dagens drömstilla stad med dess sakta
de brus och •buller ; trädens unga grön
ska böljar svagt för vinden . . . Omgär
dad av ljust lövverk reser sig Vår Fräl
sat·es kyrka ·med sina brunröda murar ;  
över ingångsporten vajar den påvliga 
flaggan, vars ,gula och vita färger �jukt 
sammansmälta ' med den . klara himlen. 
Kyrkdörrama stå vidöppna - . �ärinne 
i ljusmörkret brusa Sancta Cec1has or
gor _ sin höga koral om kärlek och tro . . .  
Ute på gatan fylka sig . skaror av män, 
niskor i bidan och väntan , , . 

Och se, ur kyrkan, nedför trappstegen 
kommer skridande en ministrant med ett 
krucifix - Ave Crux, spes unica mea � 
han följes av Sancta Catarina f�re
ning.s unga flickor och Sancta Elisa
beths · systrar i sina gråbruna kåpor o�h 
med tända .ljus ; efter dem sluta sig 
cantores och tio. korgossar i skarlakans
röda dräkter, även de ljusbärare . . .  
omedelbart efter dem vitklädda små
flickor med kransar på huvudet och med 
korgar i handen, varur de �trö blommo; 
på vägen för Det AllrahehgastP., - sa 
en sakristan svängande rökelsekaret 
framför Det Heliga Sakramentet, som 
föres av kyrkoherden under baldakinen, 
omgiven av de officierande prästerna, 
därefter kommer kyrkomenigheten, en 
lång rad män odh kvinnor, unga och 
gamla . . .  

Förbi kyrkans nona sida går proces
sionen mot trädgården ; den gamla hym
nen ,,Pange lingua,, strömmar fulltonig 
från kören av fromma röster medan tå
get skrider fram. Så overkligt dock allt 
är : tankarna få vingar och ila till fram
farna tider, då samma procession gick 
från Varnhems och Vretas och Alvastras 
sva1-t och vita klosterkyrkor ut i nej den 
över åker och äng under klockornas 
klang, då samnna sång dallrade i den 
honungsljumma gula luften medan 
lärkorna i skyn, "Guds lille fattiges" små 
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-.,,sVER1GESi, KATOLSKA KVINNO- i · hava ägt bestånd minst 3 ar innan 
. FöEBUND'> . ,upptagas.. .. . .. 

.'h�:r elen 26 maj från _Utrecht · mottä_git . . Internationella förbundet inbjuder a1�\ . 
. :i:nedd_elande om, att .»L'Union Ite:rnatio- 1a· · inh'esserade · medlemmar - av · ''Sveri-: ·  '· 
nale dEJs Ligues . Catholiqaes FerilinineJ'i� · ges · Katolska· ·Kv:innoförburid", 'att ' d'el-/ i 
cefter att hava tagit :,de} av det svenska I 

taga i den · stor·a· Inte1'nationella Katol- · : 
�at, Kvinnoföi,'J)�ng.ets stadgar, ·  enhäl- , ska Kvinnakongress · som i:ålles i -Rom,<, 
11gt beslutat omedelbart upptaga ,,Sve- ; 22 oktober ·1925 ·oc'h Presidenten fru F.' · · 
-riges , K_atol.�ka: Kvinnoförbund.,, i . det I ' ·  Stee:ribergbe-'Engeringh önskar dem: .. : 
lnternatioriella Förbundet. · 'hjärtligt välkomna ! 
: . Föi· '$verige och andra mi�s1onsi.and · Det ,,Interriatiöne1la Kvinnoförbundet,;. \ 
:göres undantag från § 4 i det lntema- ombesörjer inkvartering. ,,Sveriges Kat. . ..., 
tionella · Kat. Kvinnoförb:undets stad- · Kvinnorf'öi'hunds»· styrelse lämmr nä1<> 

· il5ilt, so� fcireski·i.':"er . . �_att förbund skola ma,:e u�p_lysniriga1� 
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1. Onsdag . .  Jesu dyrbara blods åmin
nelse. 

2, Torsdag. Visltatio B. M. V. (Marie 
besök) .  

3, Fredag. Alla heliga romerske på
vars åminnelse (Jesu hjärtas fre-
dag) . 

4. Lördag, Dag inom oktaven av S. 
Petri och Pauli fest, · 

5. Söndag. Femte efter pingst. (I · 
högmässan Apostl. Petri och Pauli 
fest.) 

6. Måndag. Oktavdagen till S, Petri 
och Pauli fest. 

7. Tisdag. S. Cyrillus .och Methodius 
Bisk. kyrkolär, 

8, Onsdag. S. Elisabeth av Portugal. · 
Änkedrottning. 

9. Torsdag; Ferialdag. 
10. Fredag. Sju heliga bröder, Mar-

tyrer, 
11. Lördag. Vår Frus tidegärd. 
12. Söndag, Sjätte efter pingst. 
13; Måndag. S. Anacletus, Påve, Mar

tyr. 
14, Tisdag. Sveriges . skyddshelgons 

åminnelse, 

Efter påsk följa sex söndagar som bi
behåilfa påskens färg och karaktär. Den 
första av dem har fått namnet ,,vita 
söndagen,, emedan i Kyrkans äldsta ti
der de nydöpta på denna dag bortlade 
de vita kläder som de vid sitt <bp på 
påskaftotnen erhållit såsom en sinnebild 
av dopnåden °cich själens renhet, 

Evangelierna under denna tid handla 
om Frälsarens upprepade uppenbarelse 
för lärjungarna för att övertyga dem 
om sin uppståndelse, Evangeliet för 
andra; �öndagen efter påsk handlar om 
den gode herden. De följande sönda
garna föreläsias brotrstycken av Mäs
tarens avskedstal till shia lärjungar med 
löftet om den kommande hugsvalaren. 

Under denna tid efter påsk infalla 
också böndagarna med böneprocessio
nerna fov. medelt, gångdagarna) . Den 
25 april på den h. Markus' fest hålles 
den s. k. stora böneprocessionen, införd· 
av påven Gregorius I till följd av en 
svårare översvämning av Tibern. - De 
s. k. mindre bönedagarna äro de tre 
dagar som . föregå Kristi Himmelfiirds
dag och tillkom:ino genom den helige Ma
mertus, biskop av Viennes i Frankrike, 
då dennes biskopsstift ,under flera år 
hemsöktes av aHehanda olyckor (om.kr. 
496) . � Leo III (t 815) införde bruket 
av offentliga böneprocessioner till av
vändandet av stora hemsökelser i hela 
Kyrkan. Kyrkan up])'lJlanar sina fro-

15. 

16, 

17, 
18, 

19. 
20, 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 
26, 

27. 
28. 
29. 
30, 

31. 

Onsdag. s; David fr. Munkatorp, 
Abbot. 

Torsdag, B. :M. V. de Monttt Car� 
melo, 

Fredag, S, Alexius, Bekännare, 
Lördag, S, Camillus de Lellis. Be

kännare, 
Söndag. Sjunde efter pingst, 
Måndag, S. Hieronymus Aemilia

nus, Bekännare, 
Tisdag, S, Praxedis, Jungfru, 
Onsdag. S. Maria Magdalena, Bot. 

görerska. 
Torsdag, S. Apollonaris, Bisk. 

Mart, (S.  Birgittas dödsd.) 
Fredag, Vigildag till S, Jakobi 
' fest, 

Lördag, S. Jakobus. Apostel. 
Söndag, Åttonde efter pingst. S. 

Anna. Den hl. Jungfruns moder, 
Måndag. S, Pantaleon. Martyr. 
Tisdag. S, Botvid. Martyr. 
Onsdag. S. Olov. Konung. Martyr. 
Torsdag. S, Helena av Skövde. 

1'4artyr. 
Fredag. S. Ignatius av Loyola. Be

kännare. 
,., 

ende särskilt under denna tid till ivrig 
bön och framställer för dem bönens be
tydelse och värde. Mässan som läses i , 
anslutning till processionen har som lie, 
turg.isk färg den violetta botfärgen. 

Fyi·tio dagar efter påsk firar Kyrkan 
minnet av Kristi himmelsfärd. Festen 
firades ända sedan urminnes tider, Den 
föregås av en vigilie?' )lom dock på 
grund av festens glädje icke är faste
dag. Epistel och evangelium . berä.tta 
om Herrens himmelsfärd och vid evan
geliets läsande utsläckes det. stora påsk
ljuset som sinnebildat »världens ljus,;, 
den återuppståndne Kristus. 

II. Tio dagar efter Kristi himmels
färd infaller pingstfesten, varmed kyr
koårets tredje stora festkrets tager sin 
början (pingstfestkretsen) . Den sträc
ker sig från pingstdagen till första sön
dagen i advent. 

Som förberedelse på pingstfesten går 
en vtigildag, i sina ceremonier liknande 
påskvigilens (påskaftonen) . Vid den 
ofta förekommande vigningen av nytt 
dopvatten tändes åter påskljuset, läsas 
profetiorna och sjunges allhelgonalita
nian. Fordom var också pingsttiden dop
tid för katekumenerna. Kyrkans bön 
är ·att på alla hennes döpta den helige 
Andes nåd och kraft måtte utgjutas. 
Sedan gammalt är pingstaftonen faste
dag, som allvarlig förberedelse på den 
helige Andes_ ankomst. S. N-k, 


