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GAMMALSVENSK BÖN TILL DEN HELIGE 
FRANCISKUS. 

Gläds vår helge fader, sancte Fran
cisku'i, du som var värdig att undfå 
Guds helga fem sår i din lekamen din 
regel till stadsfästelse och heia värl
den till en andelig spegel. Så beder 
jag sorgfulla och syndiga människa 
min helige fader sankt Franciskus, att 
du ville inskriva i min själ och i mitt 
hjärta all Guds heliga pina, på det att 
jag aldrig måtte förglömma hans hel
ga dyra död och att jag måtte desto 
värdiga vara att följa hans välsignade 
fotspår och bära det heliga korset med 
dig i rätt ödmjukhet och fattigdom 
och rehlevnwd. Så beder jag dig, min 
helige fader, sankt Franciskus, att du 
ville utbedja åt oss syndernas förlåtel
se, den Helige Andes ingjutelse, alla 
.goda dygders fullkomnande, och åt 
alla kristna själar ro och nåd och åt" 
oss syndiga månniskor frid i jorderike 
. och evärdeligt liv i himmelrike. 

Så beder jag dig, min helige fader, · 
sankt Franciskus, att du ville komma 
till mig, då jag skall dö, med dina 
helga bröder och systrar, med s. An,. 
tonius, med s. Ludvig, med s. Domi
nikus, med s. Kilara, med s. Birgitta, 
Jesu Kristi brud, och med s. Helena, 
som fann det helga korset. I följen 
mig inför domen, bedjen för mig allt 
vad I kunnen och allt vad I förmån 
och upphören aldrig att bedja, förrän 
jag är i äran och glädjen, varest de 
dväljas, som hava efterföljt dina väl
signade, blodiga fotspår. Så beder 
jag till min helige fader, sankt Fran
ciskus, att du skänker min själ lisa i 
skärseldens pina allt vad du kan och 
förmår. Du släppe aldrig min hand, 
förrän jag är i evärdelig glädje med 
dig. Amen. 

ur en gammalsvensk . bön bok, 
sannolikf från 1470-talet. 
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CRE DOS NYÅRS BRE 'V. 
Året 1925, jubelåret, vallfärdsåret · 

har gått till ända efterlämnande rika 
fonder av minnen och välsignelse för 
k!ommande arbetsår. Ett nytt år har 
börjat, ett år av annan karaktär, med 
nya händelser och nya uppgifter. 

.Under det . gamla året stod Rom, 
k:ristenhetens. medelpunltt, mer än nå
gonsin i. medelpunkten för våra tan
kar och vår längtan. Redan vid års
skiftet 1925 påmintes vi genom den 
Helige . Faderns rundskrivelse om de 
nådeskatter, s·om under jubelåret i 
den eviga staden räckas åt pilgrimer 
från· alla jordens länder. Och när 
våren under maj månad kom hit tipp 
till Norden från den soliga Södern, 
drog föri första: gången på länge en 
skara , nordiska pilgrimer söderut till 
Rom, till den stad dit alla vägar leda 
eller åtminstone borde-leda. Också på 
hösten fann ett skandinaviskt pilgrims
tåg vägen dit ned. Det var relativt räk
nat icke så få av Nordens katoliker, 
som under jubelåret 1925 fingo komma 
dit ned, till kristenhetens stolta och 
minnesnika medelpunkt. O:ch de hem
mavarande fingo höra hänförda skild
ringar av deras upplevelser och intryck 
från resan. Också i Credo s<tod Rom på 
ett särskilt sätt i infress�scentrum un
der hela: årgången 1925, so� på det 
skönaste sått avslutades med Kardi
nal van Rossi.1ms hälsning och välsig
nelse i julnumret. 

Men också under det nya året kun
:r;i.a vi i tankarna stanna kvar på Ita
liens helgade mark. Pilgrimsvägen 
går endast från Rom till Assisi, dit 

intressesmedelpunkten förflyttas un
der det �iora minnesåret, då 700 �r 
förflutit sedan den helige Franciskus.' 
bortgång. Också Credo vill följa med 
det nya årets pilgrimsV'andringar. År
gången 1926 inledes med en b'ön tiH 
den helige ordensstiftaren. För vår 
klassiska spalt vilja: vi särskilt hämta· 
skatter ur den rika franciskanska· upp
byggelselitteraturen. Även genom an
dra artiklar vilja vi under årets lopp 
giva glimtar av franciskanerordens 
omfattande och välsignelserika kultur
arbete i forntid och nutid. 

I vårt nyårsbrev vid årsskiftet 1923 
förklarade Credo sig vilja upprätthålia 
»en levande förbindelse med både forn� 
tida och nutida svenskt kulturliv». 
Vårt intresse gällde ui1der hela det'ta 
minnesår av den lutherska rörelsens 
begynnelse i Sverige den nye läraren 
Olaus Petri. Nummer efter nummer 
sattes vi i tillfälle att jämföra katolsk 
och gammalprotestantisk åskåidning 
under rubriken »Petrus eller Petri». 
Det teologiska system., som försvara
des av Olaus Petri har emellertid i 
vår tid endast få anhängare och för- · 
svarare bland de ledande svenska 
lutheranerna. Redan vid årsskiftet 
1920, då Credo började delta:ga: i den 
allmänna diskussion(;n, kunde vi kon
statera följande sorgliga faktum: »Än:c 

nu farligare har det andliga ogräs 
visat sig vara, som skadar själva tros
läran och förstör vår kristna religion? 
livsrötter, tron på den Heliga Treenig� 
heten och Kristi gudom. Sorgligt nog 
tycks detta modernismens ogräs på 



sista tiden tämligen ostört få växa 
och frodas mitt inne på statskyrkans 
marker, en parasitväxt, som redan 
vtU!at oberäknelig skada». Sedan des
sa ord skrevas har modernismen gfort 
ytterligare landvinningar inom Sveri
ges teologiska värld. Allt flera av 
svenska statskyrkans ledare _framträda 
öppet som förnekare av den kristna 
troµs mest fundamentala sanningar 
eller använda sig av vaga och tvety
diga uttryckssätt, då . det gäller att av
lägga en klar och fast kristen bekän
nelse. Icke minst kunde man konsta
tera detta vid år 1925 :s s. k. ekume
niska möte i ·stockholrn, vars trosbe
kännelse var den modernistiska, näm
ligen ingen alls. Det talade blott vaga 
ord 01n kristlig kärlek, ingenting om 
»den sanna tron, som når sin fulländ
ning i den gud'om1iga kärleken» . För 
Credo blir det en alltmer bjudande 
plikt att undersöka den svenska mo
dernismens tankegömmor. Under det
ta år vilja vi sålunda några gånger 
se oss om i detta tongivande teolo
giska läger, i »Petris Stad». Men ock
så på annat sätt vilja vi söka kontakt 
med det moderna svenska kulturlivet, 
särskilt med dem som studera och vär-e 
clesätta vår kulturs · katolska grund
läggningsticl. Så småningom hoppas 
vi även: för Credos .läsare kunna be
rätta ett eller .annat om deras också 
för . oss så betydelsefulla arbete. 

Redan från första börijan förkla
rade Credo, att elen ville vara » icke 
endast en svensk utan också en skan-' 
dinavisk tidning». Icke .minst under 
jubelåret 1925 har den katolska skan
diqavismen vuxit sig alltmer in i med
vetandet. . Vår första vallfärd till 
Rom efter söndringens sekler var ju  
gemensamt skandinavisk och förde 
u�a,n tvivel Nordens. katoliker närma
re varandra. än förut. Credo fortsät
ter endast sina gan1la traditioner, då 
vi under året efter den stora vallfär
den på olika sätt söka främja sam
verkan mellan Nordens katoliker. 

· för ett år · sedan lästes följande i 
Credos nyårsbrev· : »Planer äro uppe 
att snart låta vår tidskrift utkomma 
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två g�nger i månaden. Sålunda få 
våra katoliker oftare mottaga den 
hälsning i Kyrkans ande som Credo 
vill vara; uppmuntrande, upplivande 
och tröstande» . .  Dessa planer hava, 
under årets lopp mognat. Credo ut�: 
kommer sålunda liksom förut i bör
jan av varje månad. Mot månadens. 
mitt sändes en annan hälsning till 
Sveriges katoliker; vårt nya försam� 
lingsblad : Hemmet och Helgedomen,, 
som blir en självständig publikation •. 
Sålunda kan Credo måhända ännu me
ra än förr utveckla sin egenart. och. 
förverkliga sina intentioner att bli ett, 
spdkrör för de mera intellektuella. 
intressena på katolsk och . nordisk; 
grund. Ty det har från begynnelsen 
stått klart för oss, att den katolska 
tanken måste framträda på värdigt 
och representativt sätt, då den efter, 
seklers tystnad' åter börjar tala i våra 
nordiska länder. Vi måste genom hela 
vårt framträdande påminna . våra 
landsmän om att vi tillhöra den Kyrka, 
som grundat 1båcle Uppsala och Kö
penhamns universitet ·och som .fmder 
fler<1 sekler var den egentlige kultur� 
bäraren i Norden. Vi måste · tydligt 
visa den svenska samtiden, a:tt kafo-. 
licismens representanter stå på höjden 
av sin tid och äro i stånd' att deltaga 
i debatten . om alla dess frågor och 
problem. Men samtidigt få vi icke 
försumma den mera: populära förkun
nelsen, så särskilt nödvändig i en om
givning, som är så fattig på katolska · 
tankar och intryck. 

Det är vår innediga ; förhoppning, 
1 att båda dessa intressen , nu skola bliva 

tillgodosedda och att båda våra ka
tolska tidningar skola få vei-ka: under 
många år var och en utvecklande sin 
egenart till nytta och vätsignelse föf 
folket. 

Me,d förhoppning, att år 1926 skall 
, b liva ett framgångsrikt år · för vår 

verksamhet, ett »den katolska pressens 
utvecklingsår» för våra små försam
lii1ga1: önska vi alla Cre_dos läsare och 
värmer 

ett gott och välsignat nytt år. 
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• -Det ·stor� jubelåret har gått till än
da/ett å(då vår heliga katolska Kyrka 
ä:ven: hos j ufomstående väi-lclen runt 
varit förernål ·för ett alldeles särskilt 
irttresse> Miljoner katoliker hava i 
botens ande · strömmat samman i den 
eviga staden for att stärkas i sin tro 
och i · b1'oclerlig kärlek. Kyrkans 
världsomfattåncle storhet har · i över
väldigande' g��d blivit manifesterad, 
och . på · det k:raftigaste sätt har det 
åter · ådågalagts" vad Rom betyder som 
det stora faclershemmet för världens 
aila katoliker. Redan år 1923 fingo 
vi här i Sverige niottaga den helige 
Faderns inbjudan att under jubileums
:'iret uppsöka kristenhetens stora me
delpunkt. Skandinavien nåddes av 
denria• inbjudari före varje annan del 
av världen. Det var också med på
fallarid_e hjärtliga ord, elen helige Fa
dern hälsade den skandinaviska pil
grimsskaran, oc!1 det berättas, att han 

' syntes djupt gripen vid åsynen a,v de 
långväga gästerna · från Norden, som 
för första gången på 400 år i samlad 
skara funnit vägen till fädernas he
liga stad. · Förvisso var det ett histo
riskt ögqnblick, då svenska katoliker 
tincle1' dessa förhållanden mötte kris
tenhetens - Fader och undfingo hans 
vä:lsignelse. Gripande var likaledes 
kardinal van Rossuins hälsning till de 
nordiska pilgrimerna, vilken genom
andades av hans äkta kärlek till de 
nordiska länderna, som kommit ho
nom att ägna en alldeles särskild om
tanke om Kyrkans återuppblomstring 
i dessa trakter. Generalkommunio
nen å S :t Eriks dag i S :ta Birgittas 
kyrka, den stämningsfulla mässan med 
kommunion och kransnedläggning vid 
drottning• Kristinas grav och den frid
fulla välsignelseandakten i Birgittiner
huset vid Via delle Isole, där den 
heliga Birgittas döttrar sedan flera år 
tillbaka nedkallat himmelens välsigneL 
se över vårt land, gåvo de svenska 
pilgrimerna ävenledes mäktiga upple
velser och visaide 'deras lovvärda iver 
att uppsöka de, nationella katolska 
minnena i Rom för att levandegöra 
sambandet med flydda katolska tider. 

Väl var elen svenska pilgrimsskarårt 
till ' anfa.let ringa, nien säkert är lik� 
väl, att denna , vallfärd . skall sätta 
n1ärkbara spår efter sig i vår Kyrkas 
liv häruppe genom elen intima kontakt; 
som dock rätt många av oss under det' 
heliga året · haft med va,d soh1 inne� 
fattas i begreppet den c,viga staden. 
- · I Rom samlades likaledes delege� 
racle för Internationella katolska kvin-: 
notörbundet imder senhösten, varvid 
även Sverige var repr�enterat. ; Un-· 
der det gångna året hava vi nämligen 
fått ytterligare en förbindelse med elen 
stora katolska kulturvärlden genom 
gntnclandet av Sveriges katolska kvin
noförbund. Dess huvucluppgift är att 
sätta den svenska katolska kvinnan i 
kontakt med de stora religiösa och mo
i-aliska rörelse.rna inom elen katolska 
kvinnovädden och uppträda sori1 ett 
språkrör för vårt lands :katolska kvin
nor vid befrämjandet av katolska in
tressen, varjämte förbundet strävar ef
ter att vara en föreningslänk mellan 
de svenska katolska kvinnorna i för
skingringen och våra katolska försam� 
lingar. Förvisso erbjuder den nystif
tade föreningen stora möjligheter till 
stärkandet av elen katolska · samhörig
hetskänsian och kan, när situationen 
så kräver det, · genom ett energiskt och 
samfällt uppträdande bliva a\v stor 
betydelse för vårt uppträdande utåt. 
Det är glädjande att konstatera, att 
svenska röster alltmera börja blanda 
sina toner i den stora harmonien av 
katolsk kristendoni. och därigenom bi
draga till att fasta världens uppmärk
samhet på tillvaron av levande svensk 
katolsk Kyrka. 

Vår katolska ungdoms kristliga fost
ran synes vara det viktigaste av de 
för oss nu aktuella: problemen. Hä1· 
öppnar sig ett stort arbetsfält för våra 
präster och lärare, och vår Kyrkas 
framtid i vårt land beror på hemmens 
och Kyrkans ,förtroendefulla- och mål
rne.dvetna samarbete för vinnande -av 
en bättre sakernas ordning. · Det är 
glädjande a:tt veta, aitt detta problem 

. är föremål för våra andliga ledares 
alldeles särskilda beaktande, och om-
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su,rger . .  InräUandn av skolgudstjän
ster · och utfärdandet av en bestämd 
]�;plan• för religiomund,ervisninge11 
äro . de tmder · det förflutna året på
tagliga l�ttrycken för c]et nyvaknade 
intresset för en rationell och med kraft 
�edriven ungdomsvård, och säkerligen 
skola vi .ttndEr cie närmast kommatF 
d� åren få ytterligare riktlinj er för 
clet, katolska, uppfostringsväsendets 

vä11ta .·.�.·. därför. ,:sakn<1&; <leLWY,kol(), 
gisk,a b.etingelsei;na:: ho&: :"�ft fqlt ;J�t 
större . den stab av i sin; r.eligi,qn;,N�l�k, 
ligt., kUl)Higa kkmän bliF,: ·S9!l;1 jViC1 S;i}l<;t 
prästers sicla .hava .. .mod; q�h,föu1ts�tt
ningar att, nät; så er_ford.Fc!,S;,.- sptida 
kunskap orn vad,den ;lq1tol$-J<a. I(jrrkan 
i verkligheten är i och yill, i &�m11Ja mån 
skola också landvinningar göras för 
vår Kyrka. F9r den . katolske ')ndi-

Inte;-iö1· civ det nya lcavellet i Oslcarsirö111.
1

• 

1 

utveckling och förbättrande. Men alla 
goda avsikter och föresatser kunna 
icke förverkligas utan förä'ldrars och · 
målsmäns förståelse för och energiska 
medverkan till vinnande av det stor{ 
mål, som eftersträvas - en trofast, 
liunnig och stark katolsk ungdom mitt, 
i en för vår tro så farofylld omgiv-
ning. , . 

Skall den kat.ol0ka Kyrkan få na- · 
gon framgång i vårt iland, måste detta 
ske därigenom, att katolikerna själva 
alltmera skickliggöras att föra sin 
tros talan. Någon andlig väckelse i 
riktning mot katolicismen är ej att 

viden själv är det likaledes av utom
ordentlig betydelse att i kuns,kapsav
seende stå väl rustad, då det är att 
vänta, att anfallen på vår Kyrka skola 

. bliva allt skarpsinnigare och a,llt mer 
bestickande. Dessa ref lektioner angå
ende den religiösa kunskapens bety-

. delse hava närmast föranletts av min
net av det"L remarkabla dag, då det 
blev kunniga svenska katoliker givet 
att.i vår största universitetsstad kämpa 
för sii1 tro inför ett tili största dellen 
akwdemiskt auditorium. D iskussionen 
den 6 april i .Uppsala torde . .  hava sin 
egentliga betydelse däri, att det gavs 



oss tillfälle att inför en _ starkt intel
lektuellt betonad försailllling visa, att 
den ka:t.olska tron kan försvaras och 
'hm· den försvaras. Den blev ett eve
nement inom den akademiska världen 
i Uppsalaf. och den katolska frågan 
blev där aktuell unde,r en lång tid 
frafllåt. Säkerligen har diskussionen 
i ej ringa grnd banat väg för större 
förståelse för vår Kyrkas andliga till
gångar och väckt till liv ett intresse, 
· som bör väl tillvaratagas. 

Under sommarmånaderna sökte en 
del Stockholnwtidningar göra sensa
;tion av vår Biskops föredrag i utlari
\det angående svenska förhållanden 
'och speciellt vår Kyrkas ställlning här 
:i_ landet. :11an sökte vinna sitt . mål 
dels genom att återgiva endast före
dragets s·enare hälft ooh denna delvis 
inkorrekt; dels· genom a-tti ge de kol
.Jekter -för den svenska försanilings
vården, som insamlades i samband inecl 
ovannämnda föredrag, sken, iv att vara 
avsedda tifl ,en stridsfond för kato[ska 
:Kyrkilhs väntade stormangl;'epp mot 
det protestantiska Sverige. Omedel
bart efter sin hemkomst lämnade Bi
skopen en klargörande framställning 
angående de uttalanden, han gjort, och 
utgången, som blev en seger för Bi
skopen, tedde sig föga ärofull för det 
tidningsorgan, som börjat kampanjen. 
Bakom aktionen stod emeUertid det 
fanatiskt antikatolska_ »Evangclischer 
Bund», som ävenledes gjorde försök 
att väcka uppseende _ i M iinchenpres� · 
sen, där emellertid Biskopens . ahgri
pare snart bl-e.v gjord svarslös. Stri-
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den hade den lika oväntade '  som g'låd
jande följden, åh en svensk prote
stantisk kyrkoher1de D :r J. A. Ham
margren fann sig föranlåten att ut
giva en skrift »Bör den katolska Kyr
kan smädas ,e,ller vördas ?», vars inne
hå:ll går ut på · att visa vårt folks och 
vår kulturs omätliga tacksamhetsskuld 
till den katolska Kyrkan. Boken in
nehåller en skarpsinnig, på grundva
len av ingående specialsttJdier gjord 
karaktäristik av Gustaf vVasas person 
och kyrkopolitik, varjämte den på ett 
nobelt sätt klaraägg,e.r många av de 
katolska -läroformuleringar, som sär
skilt blivit föremål för den svenska 
allmänhetens illvilliga och därför in
korrekta tdlkning. Åt alla dem, som 
hava intresse för en, objektiv reforma
tionshistoria, kan den märkliga skrif
ten r-ekommenderas. 

. Bfand gläldjande tilldragelser under 
året äro att anteckna den högtidliga 
och stämningsfulla invigningen av en 
katolsk kyrka i Oskarström samt den 
gripande prästvigningen i Stockholm 
under oktober månad, sc:im medfört 
en värde:fuU tillökning i de svensk
födda prästernas antal. Föreningar 
och kongregationer blomstra, och en 
a[lmän uppryckning inom församlin
garna är lätt att konstatera, soni gör,_ 
att framtiden ter sig synnerligen Jöf� 
tesrik. Vårt arbete går framåt, det 
inre såvä:l som det yttre. 1\1:ed . I1j us 
hoppfullhet kunna vi därför frimod'igt 
gå ett nytt år till mötes. 

E cl v i n  S a n d  q v i s t. 
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N YTAAR S B R EV ··F R A  D A· N M A R K. 
V:or Kirkes Liv var i Jubelaaret pr:e

get af de to skandinaviske Pilgrims
tog, der vakte stor Interesse udover 
vore egne Kredse og blev omtalt med 
Velvilje og Forstaaelse i Dagspressen. 
Det var som om den hellige Faders 
Skikkelse, i den hvide Dragt og Haan
den l9iftet til Velsignelse, stadig stod 
for vort Blik, manende til Fred og 
Enighed. 

E]lers har Aaret 1925 ligesom cle.ts 
Forgrenger. vreret et roligt Vrekstaar. 

· Monseigneur Brems selv er flyttet ti"l 
en ny Bo4ig, en Villa i V alby, hvor 
der skal oprettes et Kaipel og holdes 
regelmressig Gud1stjeneste for denne 
Bydel's Beboere. . Samtidig fratra.1dte 
Pastor H. Gamet sin Sti'lling som Vi
kariatssekretrer og blev Prrest ved .St. 
Josefs Hospital. I hans Sted kom 
Pastor Fr. Pohl fra Nyborg og 1). J. 
Sauter, 0. Prrem. - Rektor i Nyborg 
,blev P. W. Opdecoul, 0. Prrem. Den 
.kendte Forfatterprrest Pastor F. F. 
!Maurer er vendt tilbage fra Os'1o og 
iblev udnrevnt til Kapellain veld Rosen
kranskirken paa Frederiksberg. 
1 Ide�1 senere Tid har det vreret Skik 
lios' ös, at der hvert Aar indviedes i det 
mindste en ny Xirke ; 1925 danner 
:ingen Undtagel'se. Sj'indag den 12 
Juli saa man i Rudkpbing paa Lange-
1a.nd en kathol'sk Procession drage gen
nem Ga:derne for at ledsage det aller
helligste Sakrament paa Ve j en fra et 
midllertidigt Kapel til det Dagen i 
Forvejen indviede St. Bendts K'apel. 
Pastor P. Schindlers nye »Domkirke» . 
.iEde1modi1ge bel'giske Katholikkers 
rige Gaver havde sat ham i Stand 
til at erhverve og ombygge en Ej endom 
til et ganske vist lil1e, men kunstnerisk 
fuldendt Gudshus, hvis Udsmykning 
var overgivet til det unge katholske 
Kunstner-Trio : Bili1edhuggerne Ch. 
Skikkild . . og Axel T)leilmann og 
Kuhstmalerinden Birgitte W est. 

Ogsaa i Assens paa Fyn blev en ny 
Station opretteit, hvor Pastor van 
Rijckevorsel · er Prrest fot• den nye 
Meruig'hed. Desuden lb'lev · Kransen 
rejst paa nye Kirkebygninger i 'Aal
borg og N mstved. I Byen ved Lim-

fjorden blev der den23 O:ktober ho1dt 
Rejseg,ilde for en, Rundkirke, eller 
snarere en ottesidet Kirkebygning, i 
romansk Sti1, der tegner til at blive en 
af de interessainteste Kirker i vr,rt 
Vikariat. I Ntl!stved, hvor Histori
foeren P. D. Steidl C. SS, R. er Sogne
prrest, gjald't det om med· faa Midler 
og saa hurtigt som muligt at. skaffe 
Flads ti'l den stadig voksende Skare 
fra Byen og fra Landet, . <ler. s9igd 
til_ S�ndagsmessen. Den nye V or 
Frue Kirke, der el).dnu ;rnangler sit 
Taarn, passer med sin takkede Gav1' 
og sine rj'ide Mursten godt ind i:Byens 
middelalderlige Binede. 

Med Gtred'e ser vi, hvorkdes vor 
Kirke roligt, men stadigt vokser her 
.i Danmark. Men ska1 denne Vrekst 
vedvare og Frugt,e.n hj'istes., er.det npd
vendigt, at vor Ungdom bliver sig sit 
Ansvar bevidst. Det · afbrenger af 
dem, der nu er unge, om Fremtiden 
vi1 svare til Fortiden. Nu kan det 
jo  ikfoe nregtes, at Efterkrigstidens al
mindelige Ligegyldighed .og Fornpjel
sessyge ogsaa hair grebet store Del e  
af vor Ungdom. Men ligesom _ i  de 
andre Land,e findes ogsaa ·hös · os den 
lille tapre Skare, det ved, · hvad den 
vil', og s9iger a:t vrere Kirkens trofaste 
og lydige Bpm. Dette fik vi e1:1 slaaen
de Bevis for paa de unges Landsmfjde 
i Odense, der holdtes den 30 August. 
Saavel Deltagernes A'ntal som deres 
levende Interesse var over , al For
ventning ; til Trods for at de fleste 
maatte tivbringe Natten fj'ir og Natten 
efter Mj'idet i Togiet, var der m�dt 
250 unge ; 175 af dem gik til Alters 
i Sangrhesse11, XL 8, som lrestes af 
Monseigneur Brems selv. Vor Biskop 
, viste overhoved M9fdet den stprste 
Interesse ; han, talte til d'e unge under 
Messen og de1tog i alle Mj'ider. Hoved
mj'idet blev holdt- i Industripalreet ;  her 
talte P. Ludvig Giinther om : Kvin
den i Guds Tanke og Ba,ronesse Ro
senprn Lehn om en fransk Kvinde : 
Julie Lavergne som Hustru og Mo
der. Om Eftermiddagen var der Ftti
luftsmj'ide i Dalum Klosterhave, hvor 
Mgr Olrik talte om : Regeringsfor-



mea i Hjemmet. Efter en An9agt i 
St. Albans Kirke drog vi o"V,er Torvet 
til St. Knuds Kirke for at beundre 
dette herlige Minde 0111 Midde1alde
rens Tröskraft og Hw at dvcele ved 
elen hellig,e Konges Sarkofag; · Kl. 8 
om Aftenen · var der · ·Festm}'lcle i In
dustripal::eets store Sal, hvortil ögsaa 
de Oclensianske V certer var indbudt. 
Det var , jo de katholske Fami!i,er i 
Odense, cler ved deres store Gcestfri0 

hed havde muliggjort vort Lanclsrnpcle. 
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en meget energisk Agitation baade i 
Hovedstaclen og i Prcivinsbyerne 

1

; 

ved det konstituerende Mpcle den 
20 Februar var det iscer Fru Kon
sulinde Anna Backer, der ved sit 
oplysende Foredrag begejstrede Ti!
hprerne Forbundets Lag. Hofdame 
Fryjken A�tgusta Utke Ramsing, som 
er S j..elen i hele Forbundet, kan gl::ecle 
sig ved et glimrencle Resultat. For
bundet er ikke blot en Kenclsgerning, 
men det har ogsa:v faaet Tilslu�ning til 

Inte1-iör civ S :t Bendts Kapel i Riulköbing. 

Denne Aftenfest blev Mpclets Hpjde
punkt, Begejstringen blev overv�l
dencle og Mindet om cl'isse Hf jtids
stuncler vil sent glemmes. Man skil
tes med flanunencle Be&'ejstring for 
Kirkens Sag , og med urokkeli,g TiUid 
til elens endelige Sejr. Nu g::elder det 
blot om at arbejde videre i den Aancl, 
Landsmpdet har· vakt. 

Dette fprst.e Landsmpde . for unge 
Katholikker var en Frugt af det for 
seks Aar siden stiftede Ungdoms 
Forbun<l : Danmarks Katholske Ung
clomsforbuncl. Et 1ignencle . Forbuncl 
har i Aar set Dagens Lys for alle 
katholske . K vinder under .Navnet : 
Danske Kvinders Kat:hoLske .Forbund. 
Ligesom. i de andre skandinaviske 
La1;tde blev- der ogsaa hos os, ,iv::erksat 

de katholske Kvinders internationale 
Liga og sendt tre Delegerede til Kon
gressen i Rom. 

Det' er paa Ti<le, at Kai1holikkerne 
i Norde11. mere end fpr si,,ger For
bindelse n1ecl de store katholske Lande. 
For de Strpmni11ger, som der b::erer 
hen imocl Kirke11, spores st::erkere og 
st::erkere ogsaa heroppe. Vi . har umis
kendelige Tegn i vor Litteratur. Aaret 
1925 har frembrngt Helge Rode's 
»Pladsen med <le grfnne Tr::eer», som 
incleholde.r en klar, omencl ikke ufor
beholden Anerkendelse af den kathol� 
ske Kirkes indre Kraft. Henning 
Kehler · . har udgive·t »Kampen for 
Livsanskuelse», hvori han bryder med 
Brandesianismen og spger ,e_fter en 
Allltoritet. Samn1e Forfatter . _har 



oversat Chestertons kendte »Ortho
cloxy» (under Titlen : Fritcenkeri og 
Rettroenhed) ,  som jo i Grunden er 
et eneste Forsvar for elen rettroende 
Kirke, elen Ch. i 1922 selv har slut
tet sig til .  I denne Samrnenhceng rnaa 
ogsaa elen Succes ncevnes, som Petrus
kreclsen har haft · med Uclgi1velsen af 
R. Hugh Benson's »Inclvielse», cler 
blev i Aarets Lpb efterfuigt af »Aan
clernanere» og »Ensomhecl» .  

B'lanclt Aarets afclpcle fortjener 
» Varclen's» Stifter og Reclaktpr, 
Oscar Andersen, et Mincleord i et 
Ticlsskrift som clette. Som ung Kon
v.ertit og ivrigt Medlem af Acaclemi
cum Catholicum havcle han i 1903 
startet et Maaneclskrift for Litteratur, 
Kunst og Historie, cler baacle i. Ucl
styrelsen og Inclholclet goclt kunde 
maale sig med de fprende Ticlsskrif
ter af elen Art i Danmark. Tanken 
var uclmcerket, men var det fordi Ti
den enclnu ikke var inde, eller paa 
Grund af personlige Forhold, »Var
clen» blev kun 10 Aar gammel og op
hprte at udkomme i 1913 .  Oscar An
dersen, hvis Hoveclinteresse var incl-

D E N  H E L I G E  
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gaaencle · Sprogstuclier, scer]ig af de 
provern;alske Diaiekter, rejste til ?Yd
frankrig, . senere til Spanien og dpde 
paa 0en Mallorca, hvor han de sids.te 
fire Aar havde studeret de ba:leariske 
0ers Dialekt. Blev » Varclen» S?.ale
cles en Skuffelse for ham, haaber· vi 
dog, at hans Tanke genoptages og gen.
nemfpres med bedre Helcl til bedre 
Tider. 

N aar man nu bespger den katholske 
Kirkegaarcl i Kpbenhavn, ser man 
midt foran Kape11et en mcegtig Lig
sten over Biskop von Euchs· Grav. 
Den blev uclfprt af  B illedhugger 
\i\Tinclfeldt-Schmidt i planclsk Kalksten 
og inclvi,et elen 31  Oktober. · Paa Ste
nen ses Biskopens Kcempeskikkelse 
med M.itra og Stav . og ni.ed hpjrre 
Haand lpftet til Velsignelse. Stenen 
krans.es af fplgende Inclskrift : »Johan
nes von Euch, f$6dt 1834, cl$6cl 1922 . 
Frernsynet Kirkebygger, uforsagt Fp
rer. Jeg velsigner Fremticlen». Maat
te denne V elsignelse stadig lyse over 
Danmarks spirencle Kirke ! 

J o s e p h  K, o c h  S .  J .  

F A D ERN S T A L 
TILL DEL TAGARNA I INTERNATIONELLA KATOLSKA 

KVINNOFÖRBUNDETS KONGRESS 

VID AUDIENSEN I VATIKANEN DEN 27 OKT. 1 925. 

>>Det är en stor glädje för Oss att 
se eder här och få hälsa eder, kära 
döttrar, och er anblick värmer Vårt 
hjärta. Genom eder Unions beskyd
dare, Hans Eminens Kardinal Merry 
del Val, som Vi glädja Oss åt att 
se i eder · krets, hava Vi blivit under
rättade . _om edert arbete, eder goda 
vilja, allt vad ni uträttat och som fullt 
motsvarar de förvänrt:ningar Vi haft 
om eder. Vi hälsa eder välkomna i 
det gemensamma Faclershuset, eder 
och aHa de kära döttrar, som ni re
presentera. 

- )-:i representera en världsgren av 

Vår stora katolska familj , besjälad av 
de värdigaste iclea·l och de mest upp
höj cla strävanden hos en kristen. · Vi 
hälsa eder och Vi lyckönska eder till 
allt det goda, som ni ut;äitta och som 
ni företräda. Det är eder Unions 
sammansättning, dess anda och det 
arbete, som sysselsatt eder under des
sa dagar, som gör eder närvaro så kär 
för Oss. D et är Oss en glädj e att i 
eder förenings sammansättning se alla 
våra söner, hela elen stora kart:olska 
familjen, representerad av· , en utvald: 
skara, måhända fåtalig men . världsom1· 

fattande i ordets ·verkliga , bemärkel-



se.' Under elen hastiga Överblick, som 
Vr}ust gjort, hava Vi med egna ögon 
Jninnat konstatera, att Kyrkans stora 
fa:rnil j är fullständigt representerad 
bland eder. För Vårt andliga öga 
visade sig en storartad syn vid tanken, 
atl bakom var och en av eder stod en 
skara,  en dyrbar skara av utvalda sjä
lar. Vi tacka eder, att ni för Oss 
framkallat denna syn i ett ögonblick, 
som är l1j uvt, kärt och tröstefullt för 
Vårt faderliga hjärta. 

Eder Unions sammansättning för
tjänar än mer att berömmas på grund 
av elen barmhärtighetens och fromhe
tens anda, denna romerska anda, smn 
besjälar eder. Det är bannhärtighe
tens anda, som här av döttrar från 
alla nationer, av alla tungomål; av alla 
stånd, bildar en enda och sann familj, 
där människokärleken på ett så verk
samt sätt är allena härskande. 

Eder närvaro bär vittnesbörd om 
eder romerska anda, ty ni ha velat 
komma hit till eder moder den Ro
merska Kyrkan, alla Kyrkors moder, 
alla trognas :Moder för att kring elen 
gemensamme Fadern såsom trogna 
döttrar bedja om Hans välsignelse. 
Denna välsignelse skulle kröna edra 
arbeten, vara en underpant på elen 
outsägliga lön, som Gud bereder alla 
sina tjänare, alla trogna själar sådana 
som edra . . Vi själva hava erfarit ett 
bevis på den fromhetens ande, som be
själar eder, då Vi bett med eder och 
varit medvetna om de HeL komn1u
nioner som ni mottagit bedjande för 
Oss : härigenom ha ni kunnart: törena 
edert arbete under kongressen och he
la ,eder verksamhet me�l det andliga 
arbetet att söka och förvärva det He
liga Årets skatter. 

Ni ha förstått att lyckligt förena 
dessa båda ting : att hängiva eder åt 
edert arbete och tillika efterkomma 
elen inbjudan, som Vi utfärdat till 
hela världen, ·inseende att ni borde 
begagna er av detta tillfälle för att 
allt mer helga eder och därigenom 
verksammare. kunna tjäna den sak, åt 
vilken ni ägnat er energi, eder för
måga: och alla edra krafter. Det är 
denna fromhet, som gjort eder till pil
grirnel' och det är orsaken, varför Vi 
med egna>häiicler velat utdela till eder 
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pilgrimsi11eclaljen, som i detta ög0n
Llick är spridd över hela världen och 
som för er skall bli ett kärt minne av 
edert arbete och av eder p!lgritns
färd, minnet av denna högtidliga tim
me, som Fadern tillbringat med sina 
döttrar. 

Oaktat elen aldrig sinande ström
men av pilgrimer - så tröstefull och 
glädjande för Oss � hava Vi på nära 
håll velat följa edert arbete och un
derrätta Oss om dess utveokling. Vid 
granskandet av edert program hava 
Vi med största glädje kunnat konsta
tera edra kommissioners arbete på om
råden, som äro så viktiga, så behöv
liga, så förutseende och åt vilka man 
aldrig kan ägna för mycken uppmärk
samhet. Det har alldeles särskilt glatt 
Oss att se eder rikta uppmärksamhe
ten på en viss sida av det kristliga 
livet .och ÖYer det sätt, varpå ni upp
rättat och tillämpat detsamma. Detta 
liv får icke vara godtyckligt utan 
måste vara djupt kristligt, icke oklart 
kristligt utan upplyst, samvetsgrant 
och därmed djupt. Känslan kan 
ibland ingiva illusion om djup, vilket 
emellertid icke alltid är verklighet. Det 
är tvärtom betraktandet av själva san
ningen, objektivt sedd, som skänker 
djup åt såväl känsla som handling. 
Det är väl detta ni åsyftar, när ni 
säger, att livet skaU vara djupt och 
samvetsgrant kristet : cl. v. s. icke blott 
på ytan utan på djupet, i alla yttrin
gar, i alla hänseenden. Ett liv, som 
icke står öppet, som ni med rätta an
märker, för förbund med dåliga män
niskor : ett av dessa stackairs kristnas 
liv, där allt har tillträde, även de,t som 
icke kan förlikas och förenas med det 
andliga livet : något som förklarar an
dens torrhet och sjalarnas förtvivlan 
i en tid, , där sådan kompromiss ar 
möjlig. 

Å andra sidan hava Vi i edert pro
gram la:gt märke till en annan samhö
righet med edert kristna idea,l, näm
ligen den strid, som ni ämna upptaga 
så värdigt, så kraftigt och så fromt 
som det omoraliska modet, som är en 
verklig skam för ett stort antal kvin
nor, som kalla sig kristna och som van
ära det kristna namnet. Vi glädja Oss, 
att finna · eder . åsikt överensstämman-



de med \Tår i en av Våra viktigaste, 
spörsmål. Detta förvånar Oss icke, 
men det är likväl alltid en tröst att 
finna eder uppfattning i harmoni med 
en av Vårt hjärtas innerligaste önsk
ningar, med ett av de argument, till 
vilket Vi gärna återgå varje gång Vi 
ha tillfälle därtill. 

. Det kristna livets djup och klar
synthet uppnås genom ingående kän
nedom om elen kristna sanningen. Ni 
röner i edert arbete dagligen bevis 
därpå. 

Det är intet som i själarna mer be� 
främjar höga och värdiga beslut än 
tanken på det ädla och upphöjda. Det 
är därför som Vi i förtroende vilja 
erinra eder om en detalj i samman
hang med. elen kamp, som ni ämna 
föra mot det 0�1oraliska, modet. Ty 
Vi har lagt märke till, att aversio1.1 
mot det omoraliska modet ofta fat
tas där man sist skulle vänta sig det, 
till och med i uppfostringsanstalter 
som dock äro kristna och som gärna 
vilja kalla sig kristna. När Vi se 
ordenssystrar underlåta Vi aldrig att 
fråga dem, om de ha skolor. . På deras 
ofta,st jakande svar lägga Vi dem all
va,rligt på hjärtat att strängt hålla på 
den kristna blygsamheten i klädseln. 
Ibland ha Vi hört svaras, att om detta 
påyrkades skulle mödrarna hota med 
att taga flickorna ur skolan. Men även 
om så skulle ske, måste elen kristliga 
blygsamheten i klädedräkten inskärpas 
med aH kraft. . Det är Vår önskan, 
att Våra katolska uppfostringsanstal
ter föregå med gott exempel i detta 
avseende. Man måste börja med de 
yngsta för att i deras hjärtan befäsfa 
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dygdens ande, en känsla av männis:rn
själens outsägliga värdighet. 

Det är i själva verket i mänsklig
hetens namn, som man måste kämpa 
för modets anständighet : i synnerhet 
för det kristna namnets värdighet, ty 
vi bära alla spår av Återlösarens blod, 
ett härligt vittnesbörd om vår eviga 
bestämmelse . 
, Hur har icke eder närvaro kommit 

Oss att tala förtroligt ,med eder något 
som Vi kanske icke gjort inför ett 
pilgrimståg eller annan sammanslut
ning. Vi ära övertygade om att ha 
anförtrott Våra tankar till de bästa 
medarbeterskor för att uppnå det, som 
alltid står inför Oss, Guds ära, vår 
Herre Jesu Kristi ära, själarnas fräls
ning, 

Vi lyckönska "eder att ha kommit 
hit icke endast för eder kongress utan ' 
även för att deltaga i det Heliga Året. 
i den stora förlåtelsens andliga skat
ter, avlaterna, i böner, i sakramenten, 
i den ömsesidigcli uppbyggelse, som 
enbart den skulle vara t illräcklig för. 
att giva elen största verkan åt den rö
relse, som utvecklar sig under detta. 
Heliga År, och till vilken hela värl
den bidrager. Ni ha också med eder 
romerska anda, med eder anda av 
barmhärtig'h/et och frornhet bidragit 
till detta storartade skådespel av tro 
och all,männelig andakt. 

Vi lyckönska eder därtill av hela 
Vårt hjärta, och det är med en känsla 
av .stor tr'Öst, som Vi giva eder den 
Apostoliska Välsignelsen, eder alla, 
alfa, föreningar, som ni representera, 
edra familjer, allt som är eder kärast 
i tanke och hjärta. 
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E T T H A L V S E K E L S M I N N E. 

E N  S V E N S K S TAT S K Y R K O P R Ä S T  S O M  K O N V E R T I T  

NÅGRA ERINRINGAR OM PASTOR KARL KARLEN 

OCH HANS SAMTID. 

I Sveriges skyddshelgons, Sanda 
Birgittas, fridfulla stad, i det av ka
tolska minnen mättade Vadstena lade 
år 1908 f. cl. � tatskyrknkomministern, 
konvertiten och katolske prästen Karl 
Karlen efter ett av arbete och mödor 
fyllt liv sitt gamla trötta huvud till 
ständig vila. Endast i kortare no
tiser , omnämnde tidningarna bortgån
gen av elen märklige mannen. :Man 
hade glömt eller ville ej erinra om 
elen orostämning, som pastor Karlen 
framkallade inom vida kretsar av 
statskyrkan, när det blev bekant att 
han anno 1875 i Innsbrnek, där något 
mer än 200 år tidigare Gustav lI 
Aclolfs dotter, drottning Kristina, ta
git samma steg, återvänt till fädernas 
kyrka och avlagt sitt »Credo in unam 
sanctum, catholicarn et apostolicam 
ecclesiam» .  

Liksom vid varje annan sann orn
i1änclelse kan det ju · sägas att det var 
den gudomliga nåden som verkade in
om Karlen, 'när han så resolut slet 
banden med sitt föregående. Men nå
den begagnar sig av många· och olika 
vägar och vad Karl Karlen beträffar 
var det en lång och törnbeströd,:i vand
ring han fick företaga, innan han nåd
de fram till fridens altare. År 1875, 
när som sagt hans övergång ägde mm, 
var · han 'redan 56 år gammal och han 
kunde då se tillbaka på · en iner än 30-
årig tjänstgöring inom svensk-luther
ska kyrkan. Hans säregna levnads
bana företer emellertid en del moment, 
som kunna tyda på varthän det måste 
bära och några erinringar om pastor 
Karlen och elen miljö han var om
given av torde därför försvara s in 
plats i vårt katolska blad. 

Karl Karlen var från Västmanland.  
Han föddes den 14 december 1819 i 
Dingtuna församling ej långt från 
Västerås och på den tiden prebendc 
åt Västerås stifts förste man. Om 
Karlens fader, som var soldat, fälles 
det i en minnesruna det omdömet att 

han varit en hedersman och den ung-e 
Karlen synes ha fått en god och all
varlig uppfostran. De lärare, som i 
Västerås trivialskola skötte unclerv 1 s
n111gen under Karlens skoltid voro 
ärevördiga skolmästare utan eminen
tare framträdande. 

Under ett märkligt inflytande koni 
emtllerticl Karlen vid sin vistelse vid 
Uppsala universitet. Karleri skrev i n  
sig i teologiska fakulteten och profes
sorsstolen i dogmatik innehades då av 
den för eftervärlden förnämliga.st 
som ordlekare bekante Kristian Erik 
Fahlcrantz. Begåvad med ett starkt 
utpräglat polemiskt lynne hade Fahl� 
crantz såsom särskilt föremål för sin 
indignation i »striden utan clagtinga11 
och fördrag mot det onda» utvalt ka
tolicismen, som han ka11acle en »övei-
korsacl hedenclom». Med sin strängt 
högkyrkliga uppfattning förde Fahl
crantz härvid till torgs sådana satser 
som att kyrkan (märk elen lutherska) 
ägde det ancllig·a primatet över såväl 
staten som elen enskilda och omvän
delsen av enskilda icke-kristna inclir 
viclcr vore ingalunda så viktig som 
luthersk missionering inom katolska 
kyrkan. Dessa hans tankar återfin� 
nes i hans arbete »Rom förr och nu'» . 
Knappast kan man väl ta Fahlcrant,/ 
utgjutelser på allvar utan man skulle 
kunna våga sig på att beträffande 
hans anti-katolska skriverier påminna 
om det omdöme som Fahlcrantz själv 
på sin ålderdom . fällde om sin vittra 
författareverksamhet att elen endast 

· undantagsvis haft ett ändamål utan 
sprungit fram ur ett behov att genast 

·. ge . form åt en upprinnande tai1ke. I 
fråga om Karlen finnes under hans 
tjänst inom svenska kyrkan ej något 
som antyder att han blivit påverkad 
av Fahkrantz' förkunnelse i anti-ka
tolsk riktning men däremot har Kar
len drivit till sin spets Fahucrantz' 
fordran på elen lutherska prästens and
liga primat över individerna. Många 



av de konflikter i v1ika han råkade 
nied· sina församlingsbor, äro att skri
va'. på detta konto även om mycket, 
det må ej fördöljas, bottnade i ett 
starkt egocentriskt karaktärsdrag hos 
Ka.rlen. Etit l ivfullt, · ja häftigt tem
perament gjorde även ofta hans 
framträdande obalanserat och omoti
verat. Emellertid b!,ev Karlen präst
vigd 1845 och den då 26-årige präst
mannen fick sin första tj änstgöring 
inom fädernestiftet som adjunkt till 
komministern i Karbenning Per VVaes
lien. Detta hans första samarbete 
med en ämbetsbroder måtte ej varit 
av upplyftande art. Om aHvaret och 
vördnaden för det heliga i elen för
samlingen kan man nämlig•en få en 
föreställning, när man i » \i\Testerås 
Stifts Herdaminne» av P. A. Ljung" 
berg finner följande passus i orlovs
sedeln om denne komminister \/\l. : 
»1Sin hund medförde han i kyrkan och 
till altaret och då någon ville tillrätta
visa detta ofog invände han att 'det 
tillhörde icke någon någon annan än 
kyrkovaktaren att utmota hundar'.» 
På Karlen måste sådana ial<ttagelser 
verkat starkt frånstötande. Altac
tjänsten var nämlig•en redan nu för 
Karlen något betydelsefullt och när 
man drager honom inför domkapitlet 
är. det ej så sällan förbundet med nå
gon anmärkning mot hans nattvards
gudstj änsner .  Så  även senare i Göte
borgs stift. Vistelsen i Karbenning 
varade blott ett år och åren 1846-
1856 tjänstgjorde han som kapellpre
clikant i Idre och skollärare i moder
församlingen Särna, där skolväsendet 
blev under hans tid fullständigt ny
ordnat. Häruföman slipper han an
märkningar även om det officiella be
römmet överflyttas på Särnas clåv:i
rande kyrkoherde. 

Karlens varma intresse för skolan 
var emellertid •ej huvudsakligen för
ankrat i någon önskan att bibringa 
barnen ett större kunskapsmått i pro
fana ämnen. Nej med den syn han 
hade på livsproblemen var elen för
nä111sta. angelägenheten för honom att 
få barnen under sin lärarevårcl för att 
kunna fostra dem, dana dem i sant 
kristlig anda. 

Men. hemlandets atmosfär blev ho-
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nom för tryckande. Den auktoritet 
som han trodde att han innehacl,e på 
grund , av sin ämbetsställning visade
sig vara en blott chimär och clomka- ' 
pitlet . i Västerås saknade förmåga el
ler vilja att skydda honom mot hans 
vedersakare. Karlen var >>läsare» 
pietist och nykt-erhetsapostel och hans 
fordran på individens fortgående hel- · 
gelse, det var e n  anstrykning av pa
pism. Så bar det 1857 i väg till Afne
rika där han söm själasörjare för 
svenskar å · o1ilrn platser i · ]Win11esota 
var outtröttligt verksam som · predi� 
kant. Men även de små fordringar 
som Karlen. med sina enkla· levnads
vanor hade på ekonomisk bärgning 
kunde ej tillfreclsstä1las och 1859 fin-

! .  na vi honom åter i Sverige såsom 
komminister i Göteborgs närmaste na
hoförsamling söderut, Askim_:_:_Frö-
luncla, annex t,ill Fässberg och såsom 
sådant prebencle till elen kände nyk
terhetskämpen domprosten Per vVie
s,elgren. Hos denne fann Karlen åt
minstone delvis förståelse för s in 
verksamhet. Utan slrnggräclsl,;t drog 
nämligen Kar1en i härnad mot det 
inom församlingen florerande supe
rie.t och .elen aliltmer tilltagande osed
ligheten. Härvid inträffade dock det 
märkliga att Karlen, som säkerligen 
hade ett varmt hjärta just för bot1cle
klassen med dess kärlek till den egna 
torvan och med dess sj älvständiga i 
grunden ar.istokratiska idealism, upp
kallade mot sig så många fiender 
bland sjä!lva bönderna. Orsaken här
till :Jåg däri att Karlen å sin sida an
såg att elen starka invasionen, särskilt 
so!'nmarticlen, från Göteborg till J\.skim 
utgj orde en stor fara för hans, för
samlingsbors andliga hälsa, och att 
han, som i Amerika tillägnat sig ett 
något fritt predikosätt, ej drog sig 
för att från predikostolen mycken oför� 
blommerat nämna det fula, clet· : Oskö'
na, cle,t syndfulila som kom från staden 
vid vad det verkligen va1•. Böndet
na å andra sidan som ju hade en igod 
biinkomst av sommargästerna blevo 
förtörnade och sa111111andrabbni11gar 
med åtföljande rättegångai- och ,an
mälningar ti11 domkapitlet uteble:vo ic
ke. Tydligt är att Km-.len ofta genom 
ovist nit och brist pf\ mocleration ' själv . 



framkallade denna oro och förbittring. 
Men samtidigt må det sägas att Kar
len i sin enskilda vandel var oförvit
lig. Han förde ett spartanskt, aske
tiskt . liv. ,En gammal, 80-årig, göte
borgare - det kan ju  såsom en illu
stration härför omnämnas - har så
lunda berättat för mig hurusom han 
mycket väl erinrade sig pastor Kar
len och huru han som pojke suttit 
på dennes knä .:__ K. var en stor bar
navän - och huru Karlen som hade 
att på söndagen hålla högmässa såväl i 
Frölunda som Askim plägade på vä
gen mellan de båda kyrkorna ta in 
på ett ställe som hett,e Pilgården hos 
nämndeman Johan och få sig ett glas 
rn j ölk till sina smörgåsar. Det var 
Karlens anspråkslösa sönclagsfrukost 
eller -middag. Karlens kärlek tilil bar
nen visade sig även .under hans 
Askimsticl i . hans ständiga förs'ök att 
ordna skolverksamhet,en. Om han 
ock nu fick uppbära mycken otack
samhet härför kunde dock Göteborgs 
Handels- och Sjöfartsticlning ej un
derlåta att elen 29 maj 1861 härom 
bl. a. yttra : »Det bör ej heller läm
nas oomnämt . . .  att planen blivit upp
gj orcl av V. pastor Ka1ilen, vilkens 
värme och nit för saken även väsent
ligen verkat dess framgång. Det är 
elen bästa vederläggningen . . till de 
många tillvitelser, som honom blivit 
gjorda i och för hans v•erksamhet in
om nämnda församlingar, tillvitelser 
som dels saknat grund, dels varit be
häftade med betydliga övetclrifter.» 
Vid ett tidigare tillfälle fann samma 
tidning sig föranlåten att ge clomka
pitligt 1en skrapa med anledning av 
dess huvudlösa uppträdande mot Kar
len. Det hette då : »Konsistorii beslut 
att draga klagomålen inför detta fo
rum (sockenstämman) har sålunda, va
rit både· obehörigt och taktlöst, enär 
det inneburit att göra Karilen till sva
rande part g-entemot klagomål, som 
lära vara nära nog skandalöst fra1nc 

ställda, 'inför hans egna församlings
bor'» . 

Än väntade dock Karlen många 
striclel'. Dessa. utkämpades under 
hans komministertid i \i\Teinge för
samling i Laholms kontrakt under 
åreri 1863-1874. 
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Göteborgs domkapitels protokoll 
från denna tid bära vittne härom. Det 
är emelilerticl ej längte skolan det gäl
ler. Karlen har fördjupats ,i sin 
åskådning. Han för den ensamme 
mannens kamp i det inre, samtidigt 
som han i sin förkunnels,e och i de 
nattvardsguclstj änster, »som strida mot 
vår kyrkas ritual» ( citatet ur ett dom
kapitelsprotokoH) och som han ordnar 
tydligen ej kan till fullo dölja vad han 
i sina själsstricler och sitt ångestfulla 
sökande upplever. Domkapitlet var
nar men märkligt nog ej på grund av 
de mot ritualen stridande gudstjän
sterna, u�an emedan Karlen ej under
visat sina församlingsbor, så att de 
kunnat draga nyttai av hans nyanord
ningar. Till sist ålägges Karlen att 
personligen inställa sig inför domka
pitlet och stiftschefen cl :r Björck för 
att mottaga muntilig förmaning, ja  
domkapitlet dömer ti11 tre månaders 
suspension utan lön men med besvär-s
hänvisning. Då tager Karlen det steg 
som tydligen länge varit förberett. 
Han begär »i en för mig synnerligen 
betydels�full angelägenhet» tjänstle
dighet fr. o. rn. den 1 nov. 1874 t. o. 
111. elen sista april 1875 och från sist
nämnda datum avsked från sin be
fattning som komminister i \i\Teinge. 
På den saken tog sig dontkapit'let en 
grundlig funderare men omsider be
vil j acles både ledighet och 'begärt av
sfoecl, Det ligger ett visst galghumo
ristiskt drag över denna episod. Kar
len drog ett streck 'över domkapitlets 
fällda utslag röranclc varning och sus
pension. 

Så var det tyst några månader. Men 
vid domkapitlets sammanträde den 8 
januari 1875 rapportera lektor Sund
ström och lektor UUman (imvarande 
stiftschefen i Strängnäs) att ett rykte 
uppkommit och genom tidningarna, yt
terligare utspritts att Karlen övergått 
till katolicismen, och man vill ha åt
gärcl·er vidtagna för att hindra att Kar
len skall få uppbära någon del av 
komministerlönen: Det begäres att 
stiftschefen skalil undersöka huruvida 
ryktet talat sanning. Stiftschefen vill 
dock tydligen helst tiga ihjäl saken,och 
när han sent omsider har något att 

' förmäla, så är det av negativ art. 



Nere i Innsbruck satt emellertid 
Karlen och därifrån avsänder han i 
april 1875 till domkapitlet ett brev, 
varom konsistoriprotokollet säger att 
det är' undertecknat »vördsamt» och 
att Karlen begär sitt avsked från 
prästämbetet i svenska kyrkan fr. o. 
m. den 1 maj 1875. 

Nu är domkapitlet övertygat och 
när så ännu en gång frågan om för
maningen och supei1sionen, vilka do
mar vunnit laga kraft, kommer på dag
ordning,en, måste man konstatera att 
Karlen ej längre tillhör domkapitlets 
fårahus. 

Att följa pastor Karlens gärning 
sedan han mottagit vigning till katolsk 
präst, fal1er utanför ramen för den-

11a artikel. Jag nöjer mig därför med 
att uttala den förhoppningei1 att pas
tor ,Karlen, när han såg t�llbaka på 
det »trettioåriga kriget», gjorde det 
med gott samvete och efter elen långa 
oron med den helige Augustinus kun
de utropa : >>Inquietum est cor meum 
c lonec requiescat in te». 

I stället bör här a,ntecknas ett och 
annat som lyser fram i stridspappe
ren. Först och främst häpnar man 
över huru prästerskapet i allmänhet 
går sina egna självva1cla vägar. Kon
sistorium och stiftschef nonchalerar 
man. Så berättas det t. ex. om en 
kyrkoherde :\,V alleni us i Örgryte att 
han när han var ålagd personlig in
stäl1else inför domkapitlet helt frankt 
uteblev och förklarade att en skrift-
1ig förklaring kunde vara lika så god 
som en personlig och vid ett annat 
tillfälle förvägrade samme mo·,,ke 
kyrkoherde konsistorium rätten att 
framställa frågor, ty »omnis qnestio 
periculosa». 

Med beklämdhet läser man även om 
<let , sorgliga sedeslösa tillståndet bland 
en hel del präster. Bland pastor Kar
lens för,eträdare såväl i Askim som i 
W einge påträffar man sålunda pasto
rer som förfalla åt dryckenskapen (C. 
W. Skarstedt i »Göteborgs stifts her
daminnen» nämner den fula lasten 
dock tydligen av kollegiafa skäl blott 
med dess latinska namn) . I, bjärta 
färger träder även i »Herdeminnena» 
och ej minst i lundaprofessorn Skar-
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stedts en till mötes elen odrägliga in
dividuella lutherska intoleransen och 
det särskilt när det gäller Ka,rlep.. 
Uppgifternas riktighet är det då ' ej 
heller så noga med. Här ett exempel. 
När man i registret finner Kariens 
namn är det ej åtföljt av någon hän
visning till viss sida trots sådan före
kommer för alla andra präster. Är 
det månne emedan Skarstedt ej kan 
stå för vad han förmäler. S. påstår 
nämligen att »då hqn (Karlen) läm
nade det stiftet (Västerås) uttryckte 
tidningarna med bitter ironi lyckan 
dera,s» .. Så dumt formulerar blott 
Skarstedt men ej tidningarna. Och 
varför har Skarstedt ej i fråga om 
pastor Karlen iakttagit den hänsyns
fulla urskiljning\ i utdragen, som han 
enligt förordet låtit vederfaras andra 
1800-talets ännu leva,n:de prästmän. 
Det var väl ej möjEgt, ty Karlen var 
ju bliven katolik. 

Man må därför med Credo hoppas 
att kanske numera »elen svenska . ppi
nionen blivit mildare stämd gentemot 
katolikerna» ooh jag tror väl näppe
ligen att i våra dagar sku1le kunna 
hållas ett sådant anförande som jag 
här till sist citerar. Det hölls i sven
ska riksdagen år 1885 eller 10 år ef
ter det pastor Karlen blivit konvertit. 
Talaren var den kände bondehövdin
gen från Halland vice talmannen i 
Andra kammaren herr Car1 Ifvarsson. 
Föremål för talet var k. rn :ts propo
sition 0111 <ett anslag å 500,000 kr. till 
Uppsala domkyrkas restaurering. Så 
här hette det : »Jag vet icke 0111 det 
vore lämpligt att bevara ett minne av 
vår katolska kyrka såsom sådan. Om 
däremot minnet av vår katolska kyrka 
kunde utplånas så tror jag det kunde 
vara bättre, ty när konung och folk 
måste sätta sig tillsammans för att 
störta det välde prästerna, tagit sig, 
då kan det icke vara något att minna 
om och om man sku1le höra efter 
bland folket, så är det väl icke något 
i kyrkligt hänseende det har mer räds
la för än att den katolska religionen 
skall ånyo smyga sig in i landet». 

Fabian Månsson har haft en för
träfflig läi·omästare ! 

L e n n a r t  '\,V·i b e r g. 



16 

.' , , : , , .  

E 'N P R O C E S S. · 
NÅ G R A  ·A N TE C K N I N G A R O C H R E F L E X I O N E R  

· Geno111 en dom, som Kungl'. Maj :t 
avkunnade för en tid sedan, ändade en 
rättegång som knappast observerats av 
den stora allmänheten, men som för 
oss svenska katoliker torde förtjäna 
uppmärksamhet ; vi kunna hava anled
ning att bringa elen i minne, när vi 
mötas av elen gängse avogheten, of
fentligt och enskilt, mot Kyrkan . 

. Sa:ken förhåller sig så. 
Den helige Olavs dag år 1337 

medan . Sverige ännu var ett katolskt 
land - upprättade Guclhlaws Bilder 
från Ångermanland, i värvaro av är
kebiskopen av Uppsala m. fl. vittnen, 
på latin sitt testamente, som hade den
na lydelse i översättning : 

»I Herrans namn, amen. 
Jag GUDHLAiWS med tillnamnet 

Bilder, nu kroppsli1gen sund och i allo 
i besittning av mitt förstånd, utan 
någon smärtancle känsla av sjuklighet, 
upprättar och anordnar till själafräls
ning för min älskade maka RODHNI, 
salig i åminnelse, och för mig själv 
mitt testamente på följande sätt. 

Först och främst skänker jag till 
Uppsala kyrka, tm byggnaden, - -
(hälften av ett laxfiske) - -. 

Vidare till Helgeandshuset i Stock
holm - - (hälften av ett annat lax
fiske) - -. 

Vidare till kyrkan Solattum (Sol
lefteå) ,  till dess prästbord, 15 sätt
tnngsland i samma kyrkas by, kallad 
Vallum, varje sättungslarnd tiU ett vär
de av 5 hälsingemark ; desslikes till 
samma kyrkas skrud' 4 sättungslancl i 
byn Horslefstacl och 7 sättungsland i 
byn Ö, Eds socken, vart och ett sätt
tungslancl värt 5 hälsingen1ark. 

Vidare till samma kyrka Solattum 
ett kors, en förgylld kalk och ett psal
terium. 

Vidare till varje kyrka i Ångerman
land 2 öre i svenskt mynt ooh till vade 
pastor vid dem 2 öre svenskt mynt 
och åt v<;trje kyrka · i Medelpad 2 Me 
svenskt mynt och till varje deras pas-
tor 2 öre svenskt mynt. 

Allt detta överlämnar jag till evärd
lig besittning. 

Tirll detta testamentes större veder
häftighet och visshet begär jag, att 
den Högvördige Faderns, XRKEBI
SKOPEN, sigill, jämte mitt eget i 
dessa vittnens närvaro vidhäftas. 

Givet år 1337 på elen helige konun
gens och martyren Olavs dag.» 

Sollefteå församling och dess kyrko
herde Carl Åkerberg anhängiggjorde 
nu år 1920 process mot kungl. maj :t 
och kronan och framställde därvid 
anspråk på elen i testamentet angirvna 
jorden ; de förmenade ock, att dona
tionen skett i syfte att bereda kyrko
herden, genom · jordens avkastning, 
tillägg till hans löm 

Under rättegången framhöll för
satnlingen även, att det vore av stor 
vikt för elen, att donationen tillkomme 
församlingen och ej kronan (kyrko
fonden) ,  ty »genom de ökade avlö
nings förmåner, som sålunda uppkom
ma för pastoratet, bereddes åt föt'
sarnlingen trygghet för att vid inträf
fande ledighet i kyrkoherdetjänsten 
framstå:ende prästmän komme att an
mäla sig som sökande till densamma». 

Kronan bestred församlingens rätt 
till donationen. Detta bestridande mo
tiverades på ett sätt, som är värt att 
anteckna : Enligt testamentet var Sol
lefteå kyrka mottagare av donationen. 
Det vore oriktigt av församlingen att 
identifiera si1g med sin kyrka. Soc
kenkyrkan företräddes förr av präs
ten under biskopens överinseende, 
men nu av kronan. Med detta testa
mente vore emellertid förknippat en 
änclamålsbestämmelse, i det att jorden 
ti1'1ades prästbordet att disponeras av 
prästen ; det egentliga rättssttbj ektet 
vore således kyrkotjänsten eller präst
bordet, betraktat såsom ett slags stif
telse. 

E1iligt landsskapslagarna uppträdde 
i regel sockenkyrkan så!som talesman 
för präsbborclet ; men redan under me
delti clen inträd�le en - förskjutning 
härutinnan så, att prästborclret självt 



utövade dess rättigheter, således även 
blev formellt rättssubjekt. - Bo
ställshavaren (kyrkoherden) utövade 
elen ·ekonomiska förvaltningen ensam 
eHer jämte biskopen ; församlingen 
hade alls ingen rätt därtill. Gustaf 
Vasas reformation gjorde till en bör
jan . ej någon ändring härutinnan ; 
prästen fortfor sålunda att tala och 
svara för det av honom innehavcla 
bostället (se Västerås Ordinai1tia 
, 1527, art. 1 1 ) .  I elen mån Gustaf 
Vasa emellertid övertog alltmer av 
biskoparnas administrativa befogenhe
ter torde han hava övergått till åskåd
ningen att elen rättsliga representatio
nen egentligen utgjorde en biskopen 
tillkonunancle rätt och såsmn sådmi 
borde övergå till liro11a11 ( ! ) . Dessa 
principer röjde sig ock tydligt i präs
terskapets privilegier av åren 1647, 
1650 och 1675, enligt vi:lka domkapit
let och dess ombud uppträdde såsom 
kronans fullmäktige. 

Av allt detta ansåge kronan framgå, 
att det tillkomme kronan att meddela 
bestämmelser rörande dispositionen av 
boställena, liksom ock att tala och sva
ra för desamma. Den ekonomiska 
förvaltningen av löneboställena till
komme ock numera kronan. 

Det blev en lång och vidlyftig rätte
gång denna ; elen slutade, som i inled
ningen nämncle!'J, icke förrän 1925, 
då Kungl. Maj :t förklarade sig icke 
kunna tillerkänna församlingen ägan
derätt till elen donerade jorden. F. ö. 
ansåg Kungl Maj :t, att det icke lmn
cle antagas, att med donationen av
setts att bereda kyrkoherden särskild 
förmån utöver lönen. 

* 
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Att kronan anser sig såsom ägare 
till denna kyrkodonation är ju endast 
en konsekvent tillämpning av Gustaf 
Vasas betraktelsesätt och därav in ... 
fluetacle påbud. Men därmed är ju 
långt i.från fastslaget, att · det · är rätt. 
Tvärtom torde väl just detta konkreta 
fall åskådliggöra, viiken brutal orätt
visa denna uppfattning innebär och 
inneburit. Och vi se; hrur än i dag 
dessa principer leva och efterföljas. 

Man tvistar, om det är staten eller 
församlingen som är rätter ägate till 
donerad jord. Vilkendera ? Någon 
av dem . . .  En tredje möjlighet synes 
icke tänikbar. Men kan man dock irt'

nerst inne förneka, att just denna 
tredje har större rätt än de två tvis
tande. En from katolik gav en ka
tolsk kyrka för sin egen och sin ma'

kas själafrälsning en gåva. Och gi
varen gav gåvan till evärcleli,g ägo där
för att han var viss att katolska kyr
kan i evärdelig tid skulle blomstra, 
finna hägn och ro i Sverige. .Själa
frälsning - kunde han vinna den an
nat än genom Kyrkan ? Månne han 
ej, om han levat skulie höglj1_1tt satt 
sig emot, att gåvan »omhändertogs» 
av stat eller en mot Kyrkan fientligt 
sinnad avfälling ? 

Och minst av allt var det Guclhla ws 
Bilders avsikt, att hans cloriation skul� 
le utgöra ett lockbete, ett tävlingspris 
för lutherska predikanter - »hugade 
spekulanter». Åsynen av en prote
stantisk kyrkoherde i femårig process 
kämpande för intäkten av hans· dona
tion, skulle förvisso �ia ingirvit Guclh
laws vedervilja och avsky. 

R. S-n. 
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D E N  K A T O L S K A  F A R A N. 
Den katolska faran ! Hur har ej 

detta ord blivit ända till leda upprepat 
under de gångna åren. Vi ha sett 
det i tidninga1; och tidskrifter och 
hört det i · skolor och kyrkor, på mö
ten och konferenser. Och hur splitt
rad och sönclracl vår stackars kyrka 
annars är i partier, som inbördes be
kämpa varandra, aHt blir med ens 
förändrat och förvandlat, så snart det 
gäller den katolska kyrkan. Då bytes 
oenigheten i enighet, ty därom synes 
råda blott en tanke, att elen katolska 
kyrkan är fienden framför alla, mot 
vilken det måste göras gemensam 
front. Hon är av alla faror den stör
sta. 

Man kan då inte underlåta att frå
ga sig, vari denna fara egentligen be
står ? 

Utgör den katolska kyrkan någon 
· fara för vårt nationella oberoende ? 
Har Sveriges urgamla rike, Europas 
äldsta konungadöme något att frukta 
av den katolska kyrkan ? Varje barn 
vet, att så icke är förhållandet. Sverige 
katolskt ! Det skulle ej betyda för
lusten av en enda fotsbredd jord, en 
enda bokstav i vårt gyllene privilegium 
som ett fritt och självständigt folk, en 
enda atom av vår stolta svenskhet. De 
största och ädlaste namnen i vår me
deltida historia visa, att det låter sig 
väl förenas med vartannat att vara en 
god svensk och en from, katolsk kris
ten. 

Den katolska kyrkan är visst den 
stora, universella kyrkan, som . fam
nar hela jorden, och dess tro hekän
nes på alla tungomål. Men därför 
söker hon ej utplåna de nationella 
gränserna och beröva folken deras na
turliga egendomligheter eller deras po
litiska och ekonomiska utvecklings
möjligheter. Därför löser hon ingen 
från hans plikter mot sitt land, utan 
överlämnar åt envar att tro·get tjäna 
det. Hon endast vill helga allt merl. 
elen stora kungstanken såsom sitt mål : 
Varje folk ett Guds fdlk ! Alla. jor
dens riken ett enda, stort Gud� tike I 
»Pax Christi in regno Christi». · 

* 

Är den katolska kyrkan då en fara 
i estetiskt eller intellektuellt avseende, 
en fara för konst och vetenskap, för 
sann . kultur ? 

Det saknas ej röster, som anklaga 
henne för att vara e111 ljusets fiende, 
som utsläcker det ena kulturljuset ef
ter det andra och så hotar att sänka 
allt i natt och mörker. Det är blott. 
bevisen, som saknas. Historien talar 
eljes ett annat språk. Den låter oss 
se, att de ädlaste och högsta former, 
vari det mänskliga själslivet blommat, 
haft sina rötter just i katolsk grund. 
Eller var inte elen katolska kyrkan 
länge elen enda bäraren av kristlig 
kultur i världen. Och vilken glänsan
de foultur ! En kultur, som förädlade 
och förandligade allt . i folkens liv, 
som av henne blev signat och vigt. 
En kultur, vartill intet annat religiöst 
samfund någonsin 'haft att uppvisa 
ett motstycke. 

Det är ej . för mycket sagt, att me
deltidens stora konstnärer planterade 
sin fana så 'högt och så långt fram
me, att vi aldrig kunna komma fötbi 
dem, blott ödmjukt kunna söka att 
närma oss dem. Och 'hela deras un
derbara konst var framsprungen ur 
kärleken till kyrkan såsom ett Guds 
hus och en Guds boning. Den var 
inspirerad av den .djrupa tron på Kristi 
närvaro i altarets heliga sakrament, 
hans verkliga närvaro i elen vita obla
ten och kalkens dunkelröcla vin, taber
naklets mysterium. Om ej högmäs
san funnits, skulle ingen av medel
tidens snillrika byggmästare kunnat 
skapa de gotikens mästerverk, som 
ännu efter århundraden stå såsom de 
högsta och skönaste uttryck för den 
mest flammande, religiösa hänförelse. 
Utan den katolska gudstjänsten, har 
någon sagt, skulle varken Rafael eller 
Fra Angelico, varken Hubertus van 
Eyck, Lorenzo Gilberto, Veit Srtoss 
eller . ·Peter Vischer hava frambragt 
sådana underverk med pensel eller 
mejsel och givit Guds församling på 
jorden en sådan rikedom av helig 
skönhet, son). skal l förbliva en skatt 
för alla tider. 



Xr inte också det skönaste, vi äga 
av helig konst i vårt eget land ett 
arv från den katolska tiden och en 
kvarleva av en förgången härlighet, 
som räddats undan luterska bildstor
mares vanhelgande händer. Skulle då 
den Kyrka, som skapat en skönhet, 
som överstrå1ar all annan skönhet, 
kunna vara en skäf1hetens fiende eller 
en fara därför ? 

* 

Lika litet som den katolska kyrkan 
inecl sin glödande nitälskan för allt 
stort och ädelt utgör en •fara för det 
sköna, lika litet lägger hon hinder i 
vägen för vetenskapens framsteg. 
Tvärtom har hon alltid omhuldat elen 
högre bildningen, och hon gör det än
nu i dag trots alla beskyllningar för 
motsatsen . Man måste vara en igno
rant och fanatiker, en analfabet på 
historiei1s 0111råde, full · av förclomai·, 
för att kunna förneka det. 

Vore vetenskap och katolicism oför
enliga, skulle vi ej finna några ka
tolska ,kri'stnai i de ' stora ' vetenskaps" 
männens 1ecl .  Men elen katolska kyr
kan räknar bland sina bekännare 1 

alla århundraden de största andar på 
alla vetandets vidder. Ckh hon ger, 
vad som är hennes ovanskliga ära, 
de mest lysande exempel på, att tro 
och vetande låta sig förbindas med 
varandra, ty elen innerligaste tro och 
det mest omfattande vetande gå hand 
i hand hos många av hennes söner, 
som varit de ädlaste karaktärer på 
samma gång som de djupsinnigaste 
tänkare. 

* 

Är elen katolska kyrkan då en fara 
i etiskt avseende, en fara för sedlig
heten } »Ja», svaras det på många 
h'åll och med särskild hänvisning till 
bikten : Det katolska sl�riftemålet är 
en fara för själarnas renhet och en 
snara, vari många falla. 

Jag stod en gång : j älv undrande 
och spörjande inför denna fråga på 
gfillncl av en bok om skriftemålet, ut
given av en canaclensisk präst, en bok, 
som på sin ticl .väckte stort uppseende. 
Men sedan jag läst de båda skrifterna 
»Prästen i biktstolen» och »Kvinnan 
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i biktstolern», vari N org·es förra apo
stoliske vikarie uppvisar elen fullstän
diga grurncllösheten i de beskyllningar, 
som göras mot elen katolska kyrkan 
på grund av bikten, står jag ej längre 
undrande och spörjande. Ty dessa 
skrifter jämte mycket annat, som jag 
läst och hört om bikten, hava till
fullo övertygat mig om, att denna, i 
stället för att utgöra en fara f_ör sed
ligheten, är dess säkra värn och skydd 
och något, som tjänar till främjande 
av hjärtats och livets renhet. Och 
jag kunde namngiva protestanter i 
framskjuten ställning, som efter att 
hava rest och forskat i katolska land, 
tillskriva elen sedernas renhet, som 
där mött dem, j ust prästernas infly
tande i biktstolen. 

Att elen kyrka, där man ärar jung
fru Maria, världens renaste kvinna, 

. och chtgligen beder om hennes förbön 
' inför Guds tron, nitälskar om själar

nas renihet, finna vi också av allt hen
nes görande. Vi se det av hennes 
korståg mot elen upprörande lättfär
digheten i de moderna klädedräkterna 
och hela elen demimonclekultur, var
till annars hederliga kvinnor hängivit 
sig, och som kränker elen· kvinnliga 
värdigheten. Vi se det av den aposto
l iska frimodighet, varmed så många 
av hennes biskopar och präster tagit 
upp kampen mot det tomma nöj eslivet 
i dess frestande och förföriska former, 
de sinnesretancle danserna och .de 
secllighetssårancle gemensamhetsbaclen, 
som undergräva kristlig tukt och ord
ning, och i synnerhet för ungdomen 
ära en källa till fördärv. Vi se det 
av elen stränghet, varmed hon uppför 
på sin index de böcker, vilkas omo
raliska innehåll kan verka besmittan
cle på fantasi och känsl�, och av hen
nes . förbqcl mot bevistande av teatrar
nas så ofta förargelseväckande skåde
spel, och mot hemmets vanhelgande 
med nakna bilder i plastik eller färg, 
om det än aldrig så mycket går under 
namrn av konst. Vi se det a:v hennes 
flammande" protest mot elen· förödel
sens styggelse i äktenskapets helge
dom, som visar sig i användandet av 
onati:u-liga medel för att clärmecl hind� 
ra eller begränsa barnens födelse, och 
som av henne bestraffas såsom en 



svår syne!, och av hem:es omutliga 
fordran, att äktenskapet skall hållas 
i ära såsom ett sakrament och en 
oupplöslig förbindelse ; något som ju 
har elen största betydelse för hela 
sam:hället och i synnerhet för familje
livet. Ett hjärtskärande skri från ett 
» frånskilt barn» har just i dagarna 
fäst uppmärksamheten på elen outsäg
liga nqd, som är följden av elen i 
pi·otestantiska länder så vanliga skils
mässan. >>Om_ påvarna icke hade några 
andra förtjänster om mänskligheten 
än de, som . förvärvats av dem genom 
.en rnång1lrnnclraårig kamp till värn om 
.äktenskapets helgd, slmlle ensa,rnt det 
vara nog för att göra dem odödliga», 
säger också med rätta en protestantisk 
skriftställ'are. 

Allt som allt ! Ett högre secllig
hetsicleal än det katolska låter sig ej 
tänkas, ty det är det ideal, som vår 
frälsare själv har givit oss såsom clet 
högsta : Ett rent hjärta och ett rent 
liv. 

* 

Återstår clå elen viktigaste frågan : 
Om elen katolska kyrkan utgör någon 
fara i religiöst avseende ? 

Hon skulle vara det, om hon icke 
vore ett kristet samfund. Hon skulle 
då i sanning vara en dödlig fara för 
vårt släkte, ty hon är världens star
kaste makt, och hennes gränser sträc, 
ka sig från solens uppgång till dess 
nedgång. 

Är elen katolska kyrkan då ingen 
kristen kyrka ? Jag hämtar svaret på 
den frågan hos en man, som väl åt
minstone i protestanters ögon är en 
auktoritet av . rang, Martin Luther 
själv. » Vi bekänna, att där i påve
dömet finnes mycket kristligt gott, ja, 
allt det kristliga goda, och därifrån 
har det kommit till oss. Vi bekänna, 
att där i påvedömet finnes elen rätta, 
heliga skrift, det rätta altarets sakra
ment; det rätta dopet, elen rätta nye, 
keln till syndernas förlåtelse, det rätta 
predikoämbetet och clm rätta kristen
domen, ja, kristendomens rätta mön
ster och många, stora, fromma hel
gon.>> Så skrev Luther efter sin bryt
ning mecl elen katolska kyrkan, och 
åratal clärdter skrev han ånyo : >>Det 
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är sant, att i påvedömet finnes Guds 
sanna ord och apostlaämbete, och att 
vi därifrån hava fått mottaga den .  
heliga skrift, dopet, sakramentet och 
predikstolen. Vad kunde vi annars 
veta om allt detta ? Därför måste ock
så hon, den kristna kyrkan och elen 
helige ande vara hos påvedömet.» 

Den katolska kyrkan behöver clock ' 
inga vittnesbörd av människors mun. 
Hennes egna gärningar vittna om 
henne. De vittna högt, att hon under 
cle århundraden, som gått efter elen 
s. k. reformationen förblivit trogen sin 
kallelse såsmn elen »ena, heliga, ka, 
tolska och apostoliska kyrkan». Ty 
alltjämt vilande på elen grund, som 
gavs henne av kyrkans herre, har hon 
byggt vidare därpå, så att hon blivit 
ett tempel av oförliknelig ·skönhet. 
uppfyllt av Herrens härlighet; 

I en tid, då snart sagt alla kristen
domens grundsanningar förnekas, har 
hon hållit fast vid elen rätta tron, elen 
sanna, evangeliska tron på honom, 
som genom sitt kors har återlöst värl
den, som är uppstånden från de döda 
och skall komma igen i himmelens 
sky. 

Katolsk kristendom är än i dag 
»kristendomens rätta mönster», ty det 
är trons visshet, att i ingen annan än 
Kristus är frälsning. Det är trons fri
modiga bekännelse av Kristus och 
trons enhet i bekännelsen, denna en
het, som gör de katolska kristna i alla 
land och bla11cl alla folk till ett hjärta 
och en själ, och som fått ett så gripan
de uttryck i det möte cle stämt med 
varandra i elen eviga staden under anno 
sancto, det nyss avslutade heliga år,et. 
Katolsk kristendom, det är trons hön 
och tillbedjan vid vår frälsares fötter, 
medan han av de flesta blott diskute
ras. Det är trons hyllning av Marias 
son såsom Guds son i en värld, där 
han avkläcles. ' hela sin gudomliga här
lighet. Tron på Kristi guclclom är elen 
katolska kyrkans fundament. 

Och hur har e i denna t ro varit 
»verksam genom · kärl�ken». För 
katolsk caritas har ej funnits oc:h fin
nes ingen gräns. Ty elen är en f läkt 
av själva den gudomliga kärleken, lik
som evighetslampans mystiska låga är 
en ljusets flamma. Man klagar, att 



det inte finns något rum i elen katol
�ka kyrkan för den personliga friheten. 
'Man kunde lika gärna säga, att det 
,inte finns rum i solen för ljrus och 
värme, ty envar, som tillhör denna 
kyrka har j u  elen högsta av all . fri
het, friheten att i kärlek tjäna Gud 
och sin nästa. Man anklagar henne för 
ett omätligt maktbegär. Det gör man 
med rätta, ty hon tycker sig aldrig 
få makt nog. Men vad hon begär, är 
ingenting annat än m_akten att få göra 
gott, att få vinna odödliga själar för 
Gud och att få utbreda hans rike över 
all världen. 

Man måste gå t illbaka till fornkyr
kan, till elen kristna guldålderns da
gar för att finna en motsvarighet till 
det rika, andliga liv, som uppe11batat ' 
sig i elen nutida, katolska kyrkan. Så 
genomglödgad är hon av heligt nit 
om Guds ära och hans rikes storhet, 
så genomstråla.cl av apostolisk visdom 
i sin. själavård, så · tålig under liclancle 
och förföljelser och så uthållig i sin , 
trohet. 

Och :hemligh�ten till denna hennes , 
föryngring, hennes andliga uppblomst
ring efter en snart två tusenårig till
varo ligger i förverkligandet av elen 
löse11 ,  som en gå\1g givits henne frän 
Sanct Petri stol : »Ornnia instanrare 
in C·hristo», alltings förnyelse i Kris-
tus. * 

>> Vill ni veta,, vad pg tänker om 
ckn katolska kyrkan ? Jag håller fore, 
att utan elen skulle kristendomen för 
längesedan ha varit försvunnen från 
jorden.» Så lyder ett ord av elen pro
testantiske filosofen Schelling. Och 
på liknande sätt hava många klarsynta, 
omdömesgilla protestanter uttalat sig. 
Det kan vara nog att .hät påminna om 
det aUbekanta yttrandet av den sven
ska kyrkans primas, ärkebiskop Reu
terdahl, då några av hans präster ut
tryckte sin livliga önskan om den ka
tolska kyrkans snara fall : »Kära her
tar; först ooh främst går elen önskan 
aldrig i fullbordan, ty påvedömet stör
tar aldrig samman. Och vidare är 
det alls icke något att Önska, ty om 
S :t Petri stol ramlade, så ginge där
Ii1ecl all auktoritet och all ordning i 
världen under, och det första, som 
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rnpades bort, vore det lutherska präs
t erskapet». 

Så visst som protestanterna vilja 
vara ärliga mot sig sj älva, må&te de 
instämma i dessa ord och tillstå, att 
det inte existerar någon katolsk fara 
utom i deras eg:en, uppjagade inbill
ning. Långt ifrån att utgöra någon 
fara för mänskligheten är elen katol
ska kyrkan i stället rättens och san° 

ningens . starkaste värn i en våldets 
och villfarelsens 6d och en helig vakt 
kring allt det goda och sköna i värl 
den. 

Varför då detta ständiga tal om elen 
katolska faran ? Se inte vårt folks 
andliga ledare, vilken faran är, 50111 

hotar ? 
Framför mig på bordet ligger en 

hilcl, hämtad ur elen i Moskva utgivna 
tidningen »Bezboztnik». Det betyder 
ateisten. Den återger en stad i ruiner 
med omstörtade t empel och palatser ; 
och uppför :en stege ses en 'av den 
röda terrorns män stiga med en slägga 
i sin hand för att med elen krossa 
himmelens · portar och förgöra 'hi111-
melens härskare, liksom han dräpt 
människorna på jorden. 

En bild, som har något att säga oss ! 
Ty vad är väl målet för sovj et, denna 
makt, som öppet inför hela världen 
proklamerat sig såsom ant ikristlig, om 
icke det, att efter förintandet av alla 
andliga och eviga värden, på ruinerna 
av det nuvarande samhället uppbygga 
det clämoniska rike, där »orättfärdig
hetens hemlighet» skall bliva uppen
bar och ondskan , triumfera:. , Vad är 
väl elen röda sovj etstjärnan om icke 
en aftonstjärna, som bådar natt fö'r 
vårt släkte och uppfyllelsen av de garn-

1 la clrönm:iarna om fimbulvintern, om 
det yttersta mörkret och ragnarök med 
släktets undergång. 

Antikrist, sådan han uppenbarar sig 
i de människofientliga och Kristus
fientliga rörelser, som genomström· 
rna tiden och även vårt land och dess 
kyrka, ,  se där faran, som hotar, .och 
som är dubbelt stor för en . söndracl 
och splittrad kristenhet. 

Bort därför med det dåraktiga talet 
om elen katolska faran ! Och må de 
fromma bland. vårt folk, som ännu 
tro på Kristus och vilja kämpa tmclet 



hans baner, äntligen förstå, att de 
just i den kfit,q!ska kyrkan, denna, kris
terihetens äldsta, största och mest vörd
nadsvärda kyrka, hava den starkaste 
bundsförvanten i elen strid, som stun
·dar, historiens sista, avgörande kamp. 
Och må de göra allt; vad de kunna, 
allt vad på dem beror, för att sönd
ringens tid snart måtte vara förbi, 
och hindren undanröjda för en hel 
och full återförening med moderkyr
kan, så att vår frälsares bön för de 
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sina måtte gå i fullbordan : »Ut omnes 
unum sint» . .  

Enighet ger styrka. Och när det 
kan sägas om oss kristna : »Alla äro 
de ett i Kristus» och » Gud är allt i. 
alla», då är segern viss, då är kronan 
vår, då kommer det Guds rike, som 
är »rättfärdighet, frid och fröj d i elen 
helige Ande», och det, som vid änden 
skall vara utan all ände.  

S t a t s k .y r k o p r ä s t. 

CREDOS BÖCKER. 
Vad jan sårr i Sovjet-Ryss

land. Av A l i c e  T r o l l e . 

I en diger volym från Åhlen & 
Åkerlunds förlag har grevinnan Alice 
Trolle skildrat sina upplevelser under 
en resa 1922 gen9m Ryssland till 
hungerdistrikten vid Sarnara, där det 
storartade svenska hjälparbetet var 
koncentrerat. Själv har grevinnan 
gjort en hetydande insats i tillkomsten 
av ett »Östergötlands Barnhem�> där
borta i fjärran Volga-neoj der, och hu
vudsyftet med hennes ganska riskabla 
färd var j ust att bese och inviga detta 
barnhem. 

Efter en stilfull ingress och några 
psykologiskt vackra glimtar från in
samlingsarbetet i Linköping vidtar den 
egentliga. reseskild.ringen, . understödd 
av en lang rad lyckade; . karakteristi-

ska fotografier . Ämnet är ju kusligt 
och
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upprörande, och författarinnan är 
icke den som kringgår hemska detal-
j er ; å andra sidan får man hålla henne 
räkning för hennes . frihet från känslo
sämrna utgjutelser och kvasihumani
tära fraser. Det ligger en icke obetyd
lig heroism i Alice Trolles uppfatt
ningssätt och stil. Hon skriver sakligt 
men varmt ; hon tecknar med impres
sionistisk lätthet en mänsklig profil ur 
vimlet, hon strör omkring sig små fina 
poetiska iakttagelser och hon har en . 
artistisk talang att oväntat komma med 
något . förtätat stämningsintryck, som 
griper hjärtat eller sätter fantasin i 
rörelse. Hennes bok ter sig utomor
dentligt sympatisk, genomträngd som 
elen är av en äkta människokärlek. 
med vilja och handling bakom, od1· 
fylld av eri stark religiositet. 



Som prov på författarinnans enkla, 
levande och åskådliga framställnings
konst väljer jag ett par sidor ur ka
pitle1: »Hos de svarta nunnorna», in
tre·ssant ej minst för katolska läsare. 
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»Ljusen brinna i kyrkan. Det är 
gndstj änst för att högtidlighålla vår 
ankomst. De gula lågorna fladdra 
framför de heliga bilderna, i Övrigt är 
kyrkan sänkt i halvdunkel. Ikonerna 
blänka i ljusdunklet, blommorna dofta. 
Ljuvlig ooh ren strålar elen vita ma
donnan inol'n en . mörknande förgylld 
ram .. Hon blickar mild och barmhärs 
tig, höjd över all jordens sorg och 
:strider. Ett skimmer tyckes utgå från 
igestcthen och det milt böjda huvudet. 
" Mitt i kyrkan har man - brett en . 
kostbar matta·. På elen skola svenskar
na stå uncl/:'.r gudstjänsten . . · Det är en 
hedersbevisning, ett kärlekens bevis. 

Strax innan elen guldsmidde popen 
skall träda fram smyger sig en av mm
norna till oss. 

'Få vi veta ert namn, ert förnamn', 
viskar hon, 'och er fars förnamn. Vi 
vilja veta det för våra böners skull. 
Vi skola bedja för er, såsom här dag-
Jigen skall göras, så länge detta klos
ter står.' 

Prästen har stigit fram. Han är 
som förvan:cllacl. Det är nu ej längre 
elen grånade man vi nyss sågo, med 
av försakelser och . umbäranden tärda 
drag, munnen präglad av ödmjukhet. 
Han har blivit en annan. Nu utgår 
som strålar ifrån honom. Han växer, 
han blir mäktig, stor. Han förefaller 

att symbolisera århundraden av tro 
och mystik. 

Han mtunlar och ber, rökelsekaren 
svänga, ljusen flämta, sånger ·. stiger 
mot mörka väggar och tak, nu sjun
ker prästen på knä, alla . följa hans 
exempel och mot det heliga stiger ·ett · 
mummel. 

V ar det R ysslancls hjärta vi blic
kade i11 i, var det dess. pulsslag vi 
hörde �lå ? Hörde vi ej likt vingsla
gen av en ande susa genom rummet ? 
Vidgades ej detta,. blev till århundra
dens historia,, . .  århundradens förening 
av andlig och världslig makt. Öppna
des ej utsikten Över ett rike oändligt 
i dess vidder, men också ett rike, som 
ej är av denna v:ärlcl. Kanske vårt 

; inre . för ett ögonblick kom i beröring 
med _det ryska folkets · underfullt i11ys
tiska själ. 

Bönerna ha tystnat, prästen har rest 
sig, sången, har tystnat. Ljudlöst bär 
man fram elen vita madonnans bild. 
En efter en stiger menigheten fram 
mot henne, kastar sig mot marken, 
reser sig för att i vördnad trycka sina 
läppar mot det glas där så många kys
sar ha vätt det, där så mycken tro 
har utandats. 

Det är döclsstilla. Lågorna flämta 
knappast mera, de ha brunnit ner i 
piporna. Det är nästan mörkt därin
ne. Blott Gudsmoclersbilden fångar 
ljuset i sin vithet. 

Och dock - i det officiella Ryss
land är religionen död - avskaffad.» 

E. N-g. 
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rån Credos torn 

Sextonhundraårsminnet av kyrlw-
1nötet i Nicea firades i Rom med sto
ra högtidligheter, huvndsakligen un
der november månad 1925. En ur
gammal Kristusbilcl föl'cles elen 14 no
vember från Sancta Sanctorumkapel
let till Peterskyrkan, där elen uppställ
des på det påv1iga altaret . . Mitt i elen 
katolska världens huvudkyrka upp- . 
byggdes ett altare med elen i Orienten 
brukliga bilclväggen. Tätt intill pela
ren vid elen bekanta Petrusstatyn stod 
påvens tron upprest, där han befatm 
sig under elen högtidliga ponti fikal
mässan , som den 1 5  november cele
brerades av elen orientalske patriarken 
Cacli. Alla de olika orientalska riter
na voro representerade i Peterskyrkan 
under dessa stora och vackra minnes
högtidligheter. Pilgrimsströmmen 
svällde under dessa novemberdagar till 
det rekordmässiga. 

Augustinerordens generalkapitel har 
till ordensgeneral utsett pater Eusta- . 
sia Esteban. Den nyutnämnde, s0111 
är 5panjor till börden, prisa5 allmänt 
som en vetenskaplig kraft . av första 
rangen. Det är han som har stått i 

spetsen för organiseranclet av det bib
liografiska arbetet vid det berömda 
biblioteket i Escurial, som nu tack 
vare pater Estebans förträffliga ka
talogiseringsarbete bekvämt kan an
vändas av forskare från alla världens 
länder. En tid haT den nye augusti
nergeneraln också varit verksam i Pe
ru, där han varit outtröttligt verksam 
både på det religiösa och det kulturel
la området. Han grundlade bland an
nat en särskild tidskrift för katolsk 
verksamhet på det sociala området. 
På sista tiden har han varit verksam 
i Rom, där han bland annat ordnat 
augustinernas rikhaltiga generalatsar
kiv. 

Det stora generalkapitlet i San An
selmo, ·som hölls elen 7 oktober förra 
året, var besökt av icke mindre än 92 
abboter av benediktinerorclen. Till den 
ätevördiga ordens a]jbot-primas åter
valdes pater Fidelis von Stotzingen, 
förut abbot av Maria-Laach. - Äv·en 
cistersienserorden har under hösten 
1925 hållit allmänt kapitel under led
ning av generalabboten doktor Casi
mir Haid. Närvarande voro 22 abbo-



ter och omkring SO priorer och dele
gerade från andra olika kloster över 
hela jorden. Ändamålet med detta 
kapitel var dels att välja en assistent 
tiU generalen, dels att anpassa de 
gamla ordensreglerna efter den kano
niska rättens nya bestämmelser. · 
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Generalrådet för Azione cattolica 
italiaua har _ nyligen sammanträtt i 
Rom. Därvi:d diskuterades bland an- , 
nat '<lef lyckad� resultatet. av cl!:!n., so
ciala studie.veckan i .NeapeL . l)_v de 
föreliggande rapporterna · kunde' må.i.1 . · 
sluta sig till, att den kåtolska aktio
nen på allra sista tiden också gjort 
avsevärda hamsteg i .Sy<lita,Jien . och . · 
på Sicilien, <lä:i· den hittills haft att 
kämpa med flera svåra hinder. Ge
neralrådet diskuterade också ingående 
de trakasserier, som. landets katolska 
organisationer ännu alltjämt måste ut
stå från fascisternas sida. General
sekretariatet för del} katolska aktio
nen har regelbundet underrättat veder
börande myndigheter om dylika oord
ningar. På den sista av dessa besvärs
skrivefoer hade inrikesministeriet sva
rat, att noggranna föreskrifter snart 
vore att vänta från regeringshåll för 
undertryckande av våldsgärningar och 
angripnas beskydd. 

biografer och äger filmmaterial på 
748,000 meter. 

I clep kända holländskä;tidningen 
Maasboocle för den 1 1  oktober läse( 
att elen Helige Fadern skänkt en sum-
ma p.v 500,000 lire till jesuiterorden i 
och för upprättandet av ('tt), seminari:: 
11111 i Kannas i Litauen., Jesuiterna:, h�, 
nämligen nyligen kunnµ:t åte·rvända till 
detta land, 'varifrån cle',forut varit för_ 
visade under; 150 å/ Redan ha de 
hunnit öppna e1�· ikcilct ,med .on1luing 
200 · 1ärjt\ng_ar. De · litauiska katoliker� 
na ha med glädje hälsat deras åte'r
komst. 

Nyligen h�l' i Pråg grundstenen 
lagts för en stor nybyggnad till präst
seminariet vid Sankt Aclalbertskyr
kan. Det är huvudsakligen ärkebis
kopen av Prag Mgr Kordac ,som har 
förtjänsten av detta företag. - Det 
beräknas, att de nya lokalerna skola 
vara färdiga år 1927. Man hoppas, 
att . samtidigt antalet' prästkandidater 
skall bli allt större. 

Mgr Giardini som: för en tid sedan 
utnän=mts till apostolisk delega� i To
kio har nyligen under· ett besök i Ita
lien uttalat sig oin de kyrkliga förhål'
landena ·i J apCJ;n for en 'medarbetare i 
Corriere della Sera. Enligt denna be
rättelse finnas för närvarande omkring 
80,000 katoliker i den uppgående so
lens folkrika land (65 millioner invå
nare) . Den sista· tidens många jord
bävningar ha · mycket s-kada:t de ka
tolska kyrkobyggnaderha i ·1andet; vars 
antal icke är så särskilt stort.. Också 
de katolska pressföretagen ha lidit 
mycken skada av naturkatastroferria. 
Nu har elen apostoliske delegaten ap
proberat ett katolskt journalistkolle
gitim som uteslutande består av ener
giska japane1:. 

Den kommunistiska tidningen Trud 
(� Arbetet) , som utgives i Bakti, ' om� 
ta!lar, att de'Ili röda militären på orten 
borttagit både helgonbilderna . och de 
framför dessa hängande oljelamporna 
ur 'stadens kasern ; i stället uppsattes 
Lenins bild och framför denna hang- : 

En betydande roll i den katol'ska 
verksamheten i Frankrike spelar det 
omfattande företaget »la Banne pres
se»,. som i Paris äger ett modernt in
rättat palats, en central för katolsk lit
terär verksamhet med underorganisa
tioner i alla· delar av landet. Härifråri 
utgives den stora dagliga tidningen 
)>'La I Croix>>, som hör till Frankrikes 
mest spridda dagblad. Dessutom pu
plicerar »la Banne p1:esse»· en mängd 
tidskrifter · för olika ändamål' : »le 
Noel», >>le Pelerin>>, »la Documenta
tion catholique», etc. Bolagets stora 
bokhandeli utsänder katolskt präglade 
böcker i hundratusentals exemplar. 
AY . dessa ha icke mindre än tre på 
sista tiden prisbelötiats av Frariska 
Akademien. · Detta fullt . moderna af
färs'företag omfattar också en avdel� 
nihg för fotografi ; ·och biografverk
såmhef Denna hai· enbart ·undei.: år 
1924 ·kunnar: öppna .. 60 nya kafolska .. <les en , stor elektrisk lampa. · 

i 1 : ' '.  ,• I 
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BÖN VID NY ÅRSSKIFTET. 

·o Herre -
välsigna ditt . iitvalda folk 
och iipphöj din stridande Kyrka, 
ditt levande Hjärtas tolk . 
bland dem som världsfursten dyrka. 

0 Herre, vi bedja Dig, samla, samla 
de hopar, soni ä11- i förskingringen 

fa11ila. 0 Herre -
de ha varken hem eller hus, 
de gripa om bålens bränder 
och se ej det saliga ljus, 
som ditt sakranient för dem tänder. 0, giv dem åter den bortbytta skatten, 

vi , ropa för dem i d&n yttersta natten. 0 Herre -
låt ännu ett nådens år 
din blödande kärlek dem nwna 
att söka åter i dina spår 
en väg till Kyrkan sig bana. 

De blinda låt se och de stumma tala, 
de döva låt höra, de sjitka hugsvala. 

·. : 0 Herre -
_ ditt; ,Kors dem förhjälpe, din Död, 

att '/öra dem ur . der-;as villa 
och ej. . 11  f är.blind els ens nöd 

. . . .  , q,et nya året,. förspilla, 

26 

att störta förnekelsens ärestoder 
men tjäna blott Herren ocJ,. Herrens 

Moder. 

0 Herre 
vi bedja Dig, hör vår bön, 
och för oss alla tillsamman, 

· med Andens eld oss bekrön 
och låt oss i helig ganvman 

få shåda Dig i ditt hininielrike, 
vår Gud och Fader förutan like. 

A u g u s t i n  K o c k. 

HÄLSN I N G  FRÅN LIMPIAS. 

Credo har förut (mars 1921) ut
förligt berättat om de märkliga hän
delser som . med ett slag_ gjorde den 
lilla spanska landsortsstaden Limpias 
känd i hela den katolska världen. · En
ligt nyligen ingånget bre;v till Sverige 
från- pater Etluardo iMigueli i Limpias 
fortgå pil'grimsfärderna . alltjämt - till 
skådeplat,sen för så många underbara 
tilldragelser mitt i den skeptiska nu
tiden. »Ännu så nyligen som, den 3 
och 4 oktober detta år iakttogo flera 
personer i Limpias med djup rörelse 
dödskampens ,under på den bekanta 
Kristusl>ilden». Särskilt omnämndes 
ett litet barn, som såg Santo Cristo 
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flera gånger vända på huvudet i oli
ka riktningar. Från en landsortsläka
re i Spanien har . pater IMigueli nyli
gen fått mottaga följ ande brev : 

Jag tillskriver Eder för att medde
la Eder vad som tilldragit sig med 
min son genom Santo Cristo. Jag är 
läkare och praktiserar här i byn Seti
les i provinsen Guadalajara. 

För ungefär två månader sedan 
sjuknade min son, en gosse på 3¼ år, 
i akut tarminflammation ; efter för
loppet av fem dagar, varunder jag 
gav honom behörig medicinsk behand
ling, var gossen fortfarande lika sjuk, 
krafterna avtogo allt mer, tillståndet 
var allvarligt, om än icke förtvivlat. 
Då lade jag i hans säng en bild av 
Santo Cristo i Limpias och full av tro 
b;;i.d jag til'l honom. Denna natt till
bragte barnet lugnt som ingen av de 
föregående, och från den dagen in
ställde sig tydlig förbättring, gossen 
tillfrisknade hastigt och blev friskare : 
än han varit före sjukdomen. 

Då jag föresatt mig att, om barnet 
biev bra, tillskriva Eder för att offent
liggöra händelsen, kommer jag nu här 
för att uppfylla min föresats. 

Med största högaktning 
B a 1 d O m .e r O 'S a n C h e Z cl e 

L e 6 n. 

DAMASKUS. 

Saulus, fariseen av Benjamins 
stam, var född i Tarsus. Av väl ane. 
sedd familj fick han sin förnta upp
fostran i Jerusalem, där han besökte 
en av de skolor, som stoclo under sy
nagogans ledning. Sin vida.r� utbild
ning fick han av den berömde Ga
maliel, vilkens tankegång och tale
sätt vi återfinna hos Paulus uti hanG 
skrifter. Första gången vi 1 träffa på: 
Paulus i elen heliga Skrift är när 
elen helige Stefanus stenas. Han var 
då i sina bästa levnadsår. Mycket 
ivrig farise, menade han sig· göra �tt ·.· 
Gud behagligt verk med att bekämpa · · · 
Jesu namn, att nära 0tt bittert, oför..:, 
sönligt: hat mot Jesu upphöj <la lära,( · 
att förfölja de kristna och överlämna 
dem åt det Höga Rådet för att giss
las · och · dömas till döden. Där.till be- ·· 
gärde och fick hart översteprästens 

godkännande Och han fick order att 
för denna saks · skull resa till Damas
kus. Han fick fullmakt att föra alla 
som bekände sig till Jesu namn, så� 
väl män som kvinnor ooh barn, fängs
lade till Jerusalem. · 

När han så med sitt följ e Val" på 
vägen till tlamaskus omstrålas han 
plötslig;e·n av ett starkt ljus : Hen::en 
Jesus visade sig i sin hä.rlighets glans. 
Och Saulus hörde en röst, som · träng
de in till själens djup och ' som 'sade : 
»·Saul, Saul, vartör förfölj er du mig3?» 
Han förstod icke att det vai- Herren 
Jesus, vilken så talade. Bävande frå:
gacle han : »Herre, vem är du ?» Och 
Herren svarade : »Jag är Jesus, som 
du förföljer, det är svårt för dig aH 
spjärna emot ucfden», det he'tycler : 
förgäves arbetar du matt mig, jag är 
Herren, du kan ej motstå min nåds 
påverikan. Nedbruten och slagen av 
förskräckelse frågar; Saulus : »Herrt, 
vad vill du jag skall göra ?» Och J r'Su 
svar lyder : »Stå upp och. gå in i sta
den, där skall det sägas dig vad du 
bör göra». 

Sauli följeslagare blevo utom sig 
vid denna plötsliga uppenbai-else. De 
hacle! hört ett ljrud, men icke förstått 
något, icke sett något. - 'Saulus står 
upp, öppnar ögonen, ser intet, han är 
blind. De togo honom vid handen 
och föi-de honom till Damaskus. Där 
blev han i tre dagar utan att se, utan 
att äta eller dricka. - Gud sände 
honom en gudfruktig man, Anania:s . 
Denne! steg in .i numnet, där Saulus 
låg, och läggande handen på honom 
sade han : »Sau1us, broder, Herren 
Jesus, som visat sig för dig på vägen 
har säll\t mig att du .må se igen, och 
mottaga den helige Ande». I samma 
stund folio liksom fjäll ifrån hans 
ögon o<;:h Saulus såg igen. Han stod 
upp, bLev döpt och va1· några dagar 
hos lärjungarna, sotn vistades i Da
maskus, och genast därpå predikade 

. han om Jesus-i- synagogan, Varest .han 
, bekände att Jesus Kristus  är Guds 
· son. 
' Paulus, den store Aposteln, blev 
skänkt åt Kyrkan och åt världen. 

Vem förvånås ,icke vid dernna: hän
delse ! SauJ.us ät omvänd ot'h vorden 
en Apostel. · · En ovanlig, enastående 



händelse , strax efter Kyrkans under-
, ·  bara . irtsti:ftels.e:. · Buncfratals, ja tu

sentals underverk räknar man i Kyr
kans historia, ja hela dess historia i 
den vida världen är en kedja av un
derbara företeelser. Så till exempel 
visar sig Korset för Konstantin den 
Stm,e och hans här, Klodvig segrar 
vid Solbiac. Dessa händelser bidraga 
väldigt till Evangeliets spridning: 

Men intet underverk synes haft 
större inflytande på Evangeliets ut
bredning bland folken än denna : 
Sauli omvändelse ; intet bjuder oss på 
samma gång ett så oemotståndligt be
vis för sanningen att Gud är högsta 
och mäktigaste ledai·en av allting, att 
han liar. i sin h,md och makt männi
skorna� hjärtan och sii111en och för 
dem varthän . han vill. 
. 'Desstitorn sporrar oss denna under
bara omv:änd'else att alltid 'folja nå
dens upplysning och röst, så att Gud 
ined och inom, oss må. utföra den 
gudomliga försynens planet, Ty, elm-. 
rn Gud är allsmäktig, är och förb:i
ver människan fri, och det Ligger i 
niänniskans, makt att till eget fördärv. 
incitstå G:uds vjlja och nådens rös:t. 

Säl�ert är att Gud icke alltid, ja 
säUan, på ovanliga' vägar, .genom ut
omordentliga nådever!cningar eller med 
imder som intyga hans , aH111akt; in
lJjuder och drager själarna till sig för 
�tt fttllborda hans verk. Bans kär
leks 'makti, förenad med allmakten, 
är stor och stark, han använder den 
ibland, men i allmänhet nöjer han sig 
i11ed sin uppfinningsrika kärleks van� 
liga medel. Dessa . lysa _ liksom san
ningen for Saultis på vägen till Da-
111askus. · Det är något plötsligt, ovän
tat, ett ljus som omstrålar oss, lyser 
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inom oss. , , Vi . äro icke förblindade. 
fysiskt' blinda · såsOm Saulus, · mim 1110°. 
raliskt blinda allt för · ofta. Vi gå 
rakt motsatt ' mot vart vi skulle gå. 
Likväl drager Herren alla till sig, vill 
omvända alla till det bättre. Några 
kallar .han till sig genom en predikan; 
en biktfaders rå'd, ett samtal, ett um
gänge med gudfruktiga personer ; an
dra g,::nom goda böcker, goda föi·eclö
men av personer, ·som äro · trogna 
Guds nåd, andra genom mO'tgång och 
olyckor, eller genom framgång och 
andra ynnestbevis. Allt för starkt 
ljus bländar, det är ej så lätt att 
frukta i detta avseende. För n:'steri 
är det ej me1iingen att skåda blott. 
Vad viU du att jag skall göm? 

Aposteln Pauli.is frågar blott en 
gång och han gör. De vise mämie_ri 
se stjärnan och de följa'. Så är det 
mEd .Guds sanning, Guds bud, Guds 
nådemedel. Se och g1öra. Däri låg
Pauli styrka och lycka. Han hade 
det ej så lätt, det vittnar han se11are 
om, men förmådde dock aUt i Kristi 
ljus och kraft. Så är d et i allmäri
het med livet, med ett kaitolskt liv. 
Sanning och ljus drager och tilltalar, 
me1� leva är anriat. Ju längre framåt 
dock man skrider, ju starkare, ju lyck
ligare blir man. Det kunde mången in
tyga som på vågen till Damaskus vågat 
fråga : Vad :vill du att jag skaH göra, 
och som sedan handlat. Att höra på 
nådens röst, liksom aposteln Paulu:, 
gjort och att ägna sig helt och hållet 
åt Jesu Kristi tjänst, det är au be-. 
främja sin egen lycka och salighet 
och säkert också · många andrns. Det 
lär oss aposteln Pauli omvändelse (25 
januari) eller Damaskus. 

J o h .  v a  n . G i j s e I. 
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FRÅN VÅR.A FÖR SAM L I N GAR OCH FÖ R ENI N GAR • I 

SANKT ANSGARS SAL. 

Onsdagen den.  18 november . föreläste 
-fader B. D. Assarsson över ämnet : Den 
imy.stiska teolog.in enligt den helige Jo
hannes av Korset. · I. Sinnenas . natt. Med 
,)sinnenas natt>> menas i den stora . span
ske · mystikerns system ett utvecklings
stadium på vägen till fullkomligheten. 
Som medel att uppnå detta tillstånd 
-framhöllos några enkla regler som gi
vits av den helige Johannes av Korset 
och som gå ut på själslivets avkopplan
de från sinnevärlclens olika lockelser. Ett 
dylikt avkopplande har de allra bästa 

I 

lyste genom förträffliga ljusbilder. Åveri 
åtskilliga porträtt av kardinalkollegiets 
medlemmar förevisades på den vita du
ken. 

JUBILEUMSDAGEN I STIFTELSEN 
KONUNG OSKAR I:s MINNE 

den 1/12 1925, skildrad av en pensionär. 
Den, stora betydelsefulla dagen är in

ne. Allt är redo för att värdigt kunna 
fira den ädla furstinnan änkedrottning 
Josefinas livsverk, det nämligen, som 
hon för- 50 år sedan stiftat till sin höge 
makes minne. Dagen ingick så härlig 

Altaret i -kapellet i Stiftelsen Oskar I :s nunne. 

följder för människans andliga liv. Man 
kan till ·och med säga att själafienden 
därmed berövas sitt främsta medel att 
bringa henne i fördärvet. Föredragshål-
1aren framhöll särskilt, att dessa regler 
kunna och böra tillämpas av a1la, alltså 
icke blott av dem som uteslutande invigt 
sitt ,liv till Guds tjänst. 

Den 2 decei:nber; }:löll pater A .. Meyer 
ett med talrika ljusbilder illustrerat före
. drag om Rom Kyrkans rnedelpunkJ. I 
början skildrades koncentrerat och in
struktivt Kyrkans centralstyrelse i Rom, 
den Helige Fadern och kardinalkollegiet 
samt de stora kongregationerna, vilka 
träffande karakteriserades som den 
kyrkliga styrelsens departement. _ Däi;på 
övergick föredragshållaren till' skildrin
gen av personliga intryck från höstens 
skandinaviska pilgrimståg till Rom. _  Sär
skilt utförligt talade han om Peterskyr
kans byggnadshistoria, ·som han också be-· 

som en decemberdag kan ingå. - Längre 
fram på förmiddagen visade sig solen. 

Dagen började därmed, att det heliga 
mässoffret frambars . i kapellet för Ån-:
kedrottningens själaro. . Gudstjänsten 
började klockan sju på morgonen. Man 
kände i luften, att något ovanligt var å 
färde. Redan dagarna förut hade förbe
redelserna till festen. börjat. På förgår
den hade l!'aggst'änger uppställts, på vil
ka tio blågula dukar yajade· för vinden . 
Pelarna voro virade med girlanger. I en� 
tren vor.o exotiska växter smakfullt pla
cerade i grupper. 
· Det var· ingen vanlig festdag, ty Hans 
Majestät hade lovat att med sin höga 
närvaro .  ha.dra jubileet. 
_ Kor:r;idorerna voro mattbelagda. ävenså 
förgården ända ut till Björngårdsgatan. 
I stora. vestibulen .  var sångarförbundet 
placerat. $ångarna voro tolv_ till anta
let. Dirigent va;r herr Einar Ralf. En 



krans · av ti,.11 ,m1;Jd· vita krysantemum ha
de sänts av 'tverine åldriga hovfröknar 
för att nedläggas vid Änkedrottningens 
byst på förgården. ; · <· 
. Klo.ekan två preds anlände Hans Ma
jestät konungen .med uppvaktning. Kort 
förut hade kronprinsen och kronprinses
san infunnit sig jämte Prins Carl, Prin
sessan Ingeborg och Prins Eugen. Bland 
de inbjudna befunno sig . även hovmar
skalken Rudebeck, · riksmarskalken 
Printzsköld, överståthållaren Hederstier
na, styr1;JJsemedlem:marna och revisorerna 
med sina .fruar och andra. · 
· Konungen :mottogs av stiftelsens åld
rige verkstäUande direktör, Herr Josef 
Muller och andra. När Hans Majestät 
kommit in, i vestibulen uppstämdes folk
.sången, varefter hovmarskalken hälsade 
;konungen vä)kommen i ett högstämt vac-
'kert taL . , . 
: Efter de:r1 officiella delen av festen led
sagades Hans Majestät av direktör ;t\föl-' 
for och hovmarskalken till stiftelsens 
olika si,.lar. Pensionärerna sutto i sina 
,rum och väntade på det höga besöket, 
;och detta uteblev. icke. Till en var rik
fade konungen några vänliga ord. De 
:sjuka fingo också; mottaga besök av, den 
•kungliga familjen. 
: Efter ronden hos pensionärerna upp
:stämdes »Vårt land», »Ack Värmeland, 
:du sköna» och » Dalamarsch» av Widen. 
, Klockan tre fämnade Hans Majestät 
!stift(;Jlsen, och , då uppstämde sångarna 
;»Guds 'lov i naturen» av Beethoven. .Så · 
!småningom lämnade den övriga kungligl:i 
i-familjens medlemmar och inbjudna hem
met och efterlämnade oss gamla ett käi;t 
,och oförgätligt minne, som vi skola be
.vara i våra återståend1;J livsdagar. 
: Klockan 3,30 ringde middagsklockan, 
,och vi gingo in i vår matsal för att in
;taga vår :l'estmåltid. Sedan vi intagit 
.våra platser inträdde direktör Miil1er, 
'åtföljd av hovmarskalken N. Rudebeck, 
doktor Dahl, kaptenen G. Sellman och 
kammarrättsrådet J. Lybeck jämte fruar. 

Hovmarskalken Rudebeck höll högtids
talet. Han berörde den ädla stiftarin
nans glädje vid öppnandet av hennes ska
pelse; det kära Oskar I : s  minne, för 
femtio år sedan. Han tackade direktö
ren för allt nit, all omtanke och allt . ar
bete, som han utfört för stiftelsens väl. 
Han tackade även den nitiska förestån
darinnan; Syster Materna, och de övriga 
systrarna för deras uppoffrande och mö
dosamma arbete och deras kärleksfulla 
omvårdnad ·om de sjuka. Han tackade 
även de, som varit anställda inom hem
met, men som · lämnat detsamma. Denna 
tacksamhetens tanke tillkommer särskilt 
Syster ·. Lambertina, . stiftelsens förra 
mångåriga föreståndarinna . samt Syster 
Virgilia, som i många, många år sedan 
1875 varit anställd i Oskars Minne och 
yar: närvarande vid dess invigning. 

Så bjödos faten omkring. Det var verk
lig festmiddag med tårta, vin och kaffe. 
· Efter mörkrets inbrott var det iUumi-
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nation. I vart och ett av Oskars · Min� 
nes 108 fönster brunno sex ljus jämte ali · 
annan belysning i rummen. Klockan tio 
var allt släckt. 

Denna vår upplevelse är nu ett 
minne blott, men ett angenämt och:,tack
samt minne. · " 

Våra ·goda beskyddarinnor hade · gjprt 
allt för att bereda oss glädje p å  denni!. 
högtidsdag, en dag, som aldrig återkonh 
mer. Heder och tack åt de kära Syst� 
rarna ! 

DOCKBAZAR. 
. På ingångsdörren till »Unitas» lokal1 

Biblioteksgatan 29 stod »Credo» med 
stora bokstäver. Men sida om sida däl'7 
med var uppslaget ett stort konstnärligt 
plakat, varpå med i ögonen ±'anande 
stora bokstäver var textat ,,Dockbazar,,. 

Den högtidliga stämning, som »Credo� 
uppväckte försvann härigenom fullstäns, 
digt. 

Med en viss nyfiken stämning trädde 
man in i den vackra lokalen, där »Dock-· 
bazaren» var anordnad. Glädje och mun·· 
terhet lyste en till mötes från det smak
fullt inrättade och med levande ljus del
vis upplysta hörnrummet. En bazar icke 
arrangerad efter vanlig . bazarvana. 

Dockorna, som representerade alla 
möjliga intressanta typer, voro roligt 
grupperade på soffor, stolar · och bord. 
Där sutto små' grupper av olika individer, 
skolbarn, både pojkar och flickor, prin
sar och bönder, harlequiner, troll och 
skogsandar. Men även riktiga små sa
longsbarn, babies och en rysk brud .och 
många, många andra. 

Jultomtarna tittade fram litet var-
. städes och erinrade om deJ;J. snart inträ
dande julen. Smådockor voro strödda 
över ett stort bord täckt med ett gam
malt sidentäcke. Hela dockutställningen 
var icke endast roande, utan även · smak
full och sinnrik. 

För den som icke hade barn att köpa 
dockor åt fanns en mängd andra små
saker, såsom smakfulla egenartade ljus
stakar, tillverkade av piniekottar och ide
grankvistar - julkrubbor, bestående av 
valnötter, i vilka vilade det älskligaste 
lilla Kristusbarn, omgivet av de näpnaste 
röda små ljus. 

I ett par rum var buffet anordnad, där 
täcka unga damer, klädda som secve-. 
ringsflickor, kringbjödo härligt d_oft�nd� 
kaffe och the, vilket traktament mg1ck 1 
entrepriset, 1 kr. 

En stor del av de härliga kakorna 
voro gåvor av församlingsmedlemmar 
liksom en del av dockorna och andra ting 
som såldes. 

På söndagskvällen avyttrades å auk
tion en del osålda saker, vilken auktion 
genom auktionärens fyndighet i hög grad 
bidrog att höja stämningen. 

En animerad· dans avslutade den i allo 
lyckade festen. 

Inkomsten av bazaren, som tillfaller· 



-Unitas och Credo; ' upo<>ick till omkring 
900 kronor. 

V. F, 

ELISABETHSFÖRENINGEN 

avhöll allmänt sa,mmanträde å försam
lingens föreningslokal, Norra Smedje
gatan 21, fredagen den 20 november. 

Som. direktör · :ll,ör föreningen kvar
står kyrkoherden d : r  E. Wessel. Till 
styrelseledamöter . utsågos : Fru Maria 
Oarlberg, föreståndarinna ;  f'ru Ellen 
Lindblom, v. föreståndarinna; fru Agnes 
Fellenius; kas�aförvaltare; fru Brita 
Roesler, sekreterare och fru Anna Stein-
beck, suppleant. 
. Vid sammanträdet diskuterades ord

nandet av Elisabethsföreningens under
stödsverksamhet och beslöts, att när det 
under utarbetande varande förslaget till 
fart;tigvårdens ordnande föreligger fär
digt hos kyrkorådet, skall föreningen 
samarbeta med kyrkorådet i . och för 
denna verksamhet. De s. k. arbetskväl
larna, som. sedan någon tid tillbaka va
rit nedlagda, sk.ola återupptagas och av
hållas var 14 :de dag med början den 
12 januari 1926 kl. 6,30 e .  m. Lokal 
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blir församlingslokalen, ,N. • Smedjega
tan 21. 

H. H; Biskopen har givit sin välsig
nelse för det nya arbetsåret och uttryckt 
sin önskan att . så många som möjligt 
inom församlingen må visa sitt intresse 
för föreningens verksamhet. Förenin
gen behöver all hjälp i sitt arbete om 
något ,skall kunna uträttas, Den bön
faller därför församlingens medlemmar 
om stöd och hjälp, liksom den åkallar 
föreningens skyddspatronessas, pen he
liga Elisabeths, mäktiga förbön. 

TACKSÄGELSER. 
Till alla dem som bidrogo till det goda 

resultatet av kollekten för Elisabethsför
eningen söndagen, den 22 novemQer :1925 
frambäres härmed ett varmt tack. Det 
av föreningen mottagna beloppet utgör 
kr. 425 : 41. 

Elisabethsföreningens Styrelse; 

För alla gåvor, som lämnats ,'.til.l Uni
tas' och Credos dockbazar den 5 och 6 
december; och för all annan därvid väl
vil.lligt lämnad hjälp frambära vi vårt 
varma tack. 

· ·  

Arrangörerna. 



1. Fredag. Nyårsdagen. Jesu omskä
relse. (Jesu hjärtas fredag) .  · 

2. Lördag. Oktavdag av den h. Ste-. 
fänus fest. 

3. Söndag. Jesu h. Namns fest. 
4. Måndag. Titus Bek. 
5. Tisdag. Vigildag till Trettondagen. 
6. Onsdag. Trettondagen. (Epiphania. 

.Helga tre konungars dag). 
7. Torsdag

} 
. 

8. Fredag Da. gar
_ 

1nom 
. . oktaven efter 

9_ Lördag . Trettondagen, 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

Söndag inom oktaven. 
Måndag} . · 
Tisdag Dagar mom oktaven. 
Onsdag. Oktavdagen till Tretton
dagen. 
Torsdag. S :t Hilarius. Bisk. Kyrko
lärare. 
Fredag. 'S :t Paulus Eremiten.  

Helgonfester. Bland alla heliga firar 
Kyrkan först och främst den aHra sa
ligaste Jungfrun Maria, Frälsarens he
liga moder. Genom 1stln i·enhet från 
synd:, frihet -från arvsyndens straff och 
genom ,sina dygders glans överträffar 
hon i helighet och fullkomlighet alla 
andra Guds heliga, varför hon med rät-
ta kallas __ _ himlens eller alla helig.as 
drottning. Alla Jesu Hdanden och smär
tor hava gått såsom ett svärd genom 
Mariws själ, såsom henne också före- · 
�påtts av den gamle Simeon i templet. 
I Johannes' per.son överrämnar Kristus 
vid sin död mänskHgheten åt hennes mo-· 
derliga beskydd. ,,Se där din son - se · 
där din moder !»  

Utom redan omnämnda Mariafester 
må ytterligare omnämnas Marie hi11ic 
melsf ärd eller upptagning i himlen (As
sumptio B. M. V.) den 15 aug. Denna 
fest, som är liksom kronan på alla andra 
Mariafester, fi11ades redan på H�erony
mus' och Augustini dagar. Bestämt 
omnämnes den år 582. . Som förberedel
se har den en vigilfastedag. 

Marias födelsedag (gml. sv. Mormäs
sa) firas till m1nne av Marias inträde 
i detta Hvet den 8 sept. Kyrkan gör 
för Maria ett undantag, då hon eljest 
ej firar sina helig.as jordiska födel1se 
utan blott dera.s dödsdag och inträde i 
det eviga livet. Men som Maria vid 
sin födelse redan var helig och full av 
nåd ¼:an Kyrkan med rätta fira hen
nes födelse och hälsa henne som morgon-

16. Lördag. S :t  Marcellus. Påve .. Mart. 
17. Söndag. Andra efter Trettondagen. 
18. · Måndag. S :t Petri Cathedra. 
19. Tisdag. S :t  Henrik. Bisk. '(Finland) 

S :t Knut. Konung (Danmark).  
20.  Onsdag. · S :t Fabianus och Sebastia

nus. Martyrer. 
21. Torsdag. S :t Agnes. Jungfru. Mart. 
22. Fredag. S:t Vincentius och Ana

stasius. Martyrer. 
23. Lördag. S :t Raymundus de Penna-

forte. Bek. 
24. Söndag. Tredje efter Trettondagen; 
25. Måndag. Den h. Pauli omvändelse. 
26. Tisdag. S :t Polykarpus. Bisk. Mart. 
27. Onsdag. S :t Johannes Chrysostomus. 

Bisk. Kyrkolärare. 
28. Torsdag. S :t Agnes. Jungfru. Mart; 
29. Fredag. S :t Frans av Sales. 
30. Lördag. S :t Martina. Jungfru. Mart, 
31. Söndag. Septuagesima. ( S :t Ansgar) 

stjärnan som bebådar rättfärdighetens 
sak, Kristi snara ankomst. Festen fi
rades redan i sjätte å1•hundradet. 

I oktaven till Maria födelses fest fal
ler Maria namns fest. Sin upprinnelse 
har den i Spanien år 1513 och blev år 
1683 av Innocentius XI, som tack för 
Wiens befrielse från turkarna utsträckt · 
till hela Kyrkan. 
· Rosenskrans/ esten den 7 okt. (i Sve
rige förlagd på grund av Birgittada
gen) är en tacksägelsefest för segern 
�ver turkarna vid Lepanto 1571. 

Måndre Mariafester som icke föras 
,som .påbjudna helgdagar utan endast un

. der: veckans lopp äro : 
''Auxilniiir B. M. V. den 24 maj till 

· · tack för all hjälp Maria genom sin för
bön nedkallar över Kyrkan i hennes hem
sökelser. 

Visitatio B. M. V. den 2 juli till åmin
nelse av Marias besök hos sin fränka 
Elisabeth, som hälsar henne som ,,Jler
rens moder,,. Festen firades väl först 
under 1300-twlet. 

Maria ad nivem (Maria i snön) en 
fest till minne av invigningen av Kyr
kan ad Mariam majorem i Rom, som 
byggdes av en rik patl'icier till Mai·.ias 
ära, på den plats, som genom ett under
bart snöfa!Q blev honom angiven. Ma
rias ·sju smärtor, Marias offring m. fl. 
mindre fester. Dessutom är hela maj 
månad på ett särskilt sätt av Kyrkan 
vigd och bestämd till Marias vördande 
och saligprisande. 


