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ORD AV KARDINAL MERCIER. 

Missmodet kommer aldrig från 
Gud. Det uppkommer alltid därige
nom, att vår egenvilja gör motstånd 
mot pliktens ofrånkomliga lag. 

Människans plikt koncentrerar sig 
på en punkt : den handling som bör 
göras just nu. Att låta Gud verka i 
oss och lyda prompt, så snart vi för
stå vad som är hans vilja, detta är 
huvudregeln för en kristens liv. 

Redbarheten bär själv sitt värde 
med sig liksom elen är sin egen första 
och säkra lön. Vad som än må in
träffa bör man aldrig någonsin ångra 
en god handling. 

Var och en av oss arbetar med på 
förverkligandet av en stor gemensam 
plan, som han icke själv har utarbetat 
och som han icke själv förmår slut
föra. Att låna sig åt denna plan, att 
hänge sig åt den av hela sin själ och 
hela sin kraft, det betyder att upp
fylla sin plikt. Men att undandraga 
sig elen är detsamma som att sätta 
elen egna viljan i stället för uppfyl
lanclet av Guds allsmäktiga vilja. 

Prövningen är i elen gudomliga all
maktens händer ett tveeggat svärd. 
Om du uppreser dig mot elen i trots 
skall elen såra dig till döds. lVIen om 
du sänker huvudet och tager emot 
elen, skall elen helga din själ. 
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LI I( EN STJÄRNA. 
UR FRANCISCUSKRöNIKAN LEGENDA TRIUM SOCIORUM. 

Tjugo år efter det, då elen salige 
Franciscus hade kommit till Kristus 
i detta ords rätta bemärkelse, i det 
att han efterföljde Jesu lärjungar i 
deras liv och vandrade i deras fot
spår, alltså i året 1226 efter Herrans 

gar dels på grund av medlidande med 
sin nästa och omsorg och nitälskan om 
hennes väl, dels emedan han önskade 
att förnedra sig själv. Och, han hade 

· hållit på därmed ifrån sin omvändel
ses första stund och allt intill sin hä-

S :t Frcmcisciis' död. 

börd, gick denne sannskyldige apostel 
,hädan på den fjärde dagen av oktober 
månad, vid nona, vilket ·var på en 
lördagskväll. Och så uppnådde han 
efter många mödor elen eviga vilan 
och ställdes värdigt fram inför sin 
Herres ansikte. 

I samma stund såg en av hans lär
jungar, vilken 'är omtalad för sin he
lighet, hurusom hans mästares själ lik 
en stjärna av månens omätliga omfång 
och solens klarhet vart upplyftacl och 
buren av ett litet snövitt moln över 
många vatten samt hurusom elen steg 
rakt upp till himmelen. 

Den helige hade förvisso arbetat 
mycket i Herrans vingård. Han hade 
varit nitisk och trägen i bön, i fastor 
och vakor, i predikande och vandrin-

clanfärcl till Kristus, vilken han hade 
älskat av hela sitt hjärta och städse·· 
haft för ögonen, lovsjungande hönom 
med sin mun och förhärligande honom: 
meclnyttiga gärningar. Ty med en så 
brinnande kärlek älskade han Gud, att 
då han hörde hans namn näninas, 
smälte hjärtat 1 hans bröst och han 
föll i hänryckning, medan han utbrast 
i varma ord, sägande: »Ack, vid Guds 
namn borde både himmelen och jor
den böja sig». 

Den kärlekens glöd och hans hjär
tas innerlighet, i vilket han städse bar 
hågkomsten av Kristi lidande, beha
gade det Herren att uppenbara för 
hela världen. Fördenskull prydde han 
honom genom ett underverk, medan 
han ännu var i köttet, med ett säll-



samt utmärkelsetecken på en förun
derlig förmån. 

En morgon, det var vid tiden för 
det heliga Korsets upphöjelses fest 
eiler Korsmässan, var elen helige 
Franciscus avsides på det berget, vil
ket är kallat La V erna, och bad. Och 
han var upplyftacl i Gud av en ren 
åtrå och i oskyldigt begär såsom en 
ängel. Och · medlidandets sötma upp
löste honom, så att han vart till ett 
med Honom, vilken ville låta sig nag
las fast vid korset på grund av elen 
stora kärlek, vilken han bar· för sina 
bröder. Och var detta två år före 
hans clöcl. 

Då syntes honom en seraf, vilken 
hade sex vingar. Innanför vingarna 
bar han bilden av en mäkta skön man, 
vilken var korsfäst på ett sådant sätt, 
att hans händer och hans fötter voro 
utsfräckta på ett kors, och vilken hade 
en mycket tydlig likhet med Herrans 
Jesu bild. Två vingar skylde hans 
huvttcl, två betäckte återstoden av 
kroppen ända ned till fötterna, ' och 
de hrå andra voro utspända till flykt. 

Vicl det att synen -försvann, för
nam· elen he1ige Franciscus, att hans 
hjärta var förunderligt varmt av kär
lek. Likvisst tycktes honom . ,ännu 
mera förunderlig åsynen av Herrans 
T esU: Kristi särmärken i hans kött. 
Och· han dolde dem, så gott han ktm
cle, ty han ville icke utsprida Herrans 
Hemlighet. Dock förmådde han icke 
att fördölja denna så fullständigt, att 
den icke va1·t uppenbar för, de mest 
förtrogne ibland, hans lärjungar., 

Me1; efter hans saliga hädanfärd 
sågo alla de bröder, vilka voro till
städes, jämte några lekmän, att hans 
kropp yar uppenbarligen prydd med 
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Kristi sårmärken. Ty de sågo för
visso i hans händer och i hans föt
ter märken, icke lika hål efter spikar 
utan lika spikar, danade av hans eget 
kött och framvuxna ur hans eget kött. 
Och de voro dunkla till sin färg od1 
sågo ut alldeles såsom svart järn. Men 
elen högra sidan eller, rättare sagt,. 
elen högra sidan av hans bröst var 
uppristacl av ett sannskyldigt mäkta: 
tydligt sår, likasom vore elen genom
stungen med en lans. Och elen yar 
sammandragen av ett blodrött ärr,. 
vars kanter voro av en färg, smn .ses 
hos somliga granater. Och plägade 
Den helige, nieclan han ännil levde, att 
stundom uttömma en vätska ifrlm den
na sida, varvid dess heliga blod vart· 
utgjutet. 

Sanningen om stigmaterna är för
visso ovedersäglig. Det. visade sig 
icke allenast under elen helige Fran
cisci liv och vid hans clöcl · för dem, 
som med sina ögon skådade särmärke
na och rörde vid dem med· sina hän
der. Utan även efter hans död ådaga
lade Herren klarligen denna san11i11g 
genom åtskilliga underverk i olika de-' 
lar av världen. Och blevo genom des
sa ytterligare mirakel· mångas hjär
tan, vilka icke rätt hade känt, ej hel-· 
ler hade låtit sig vägledas av Guds
mannen och v.ilka hade betvivlat stig
materna, omvända till· en slik tros
visshet, att de, som i begynnelsen hade 
tillhört Helgonets motståndare, genom 
Guds godhets makt och genom kraf
ten av denna· sanning, på sistone blevo 
räknade ibland hans allra trognaste 
anhängare och lovprisare. 

(I svensk tolkning av 
Li s a  L u n cl h.) 
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KYRKANS STÅNDPUNKT TILL FRÅGAN 

OM DEN "NYA KATOLICITETEN." 
PREDIKAN HÅLLEN I S:TA ETfGENIA KYRKA I STOCKHOLM DEN 24. JAN. 

,,Se till, att du icke säger detta 
för någon.,, 

Matteus 8, 4. 

Med dessa ord kännetecknar Her
Ten en situation, som klal't belyser vårt 
moderna religiösa läge. Den spetälske, 
som renats, skulle tiga med det här
liga undret, icke säga någonting där
om till folket och dess förare. Då 
måste det ha kommit långt med den 
medvetna otron i folket Israel, om det 
av Herren icke mera aktades värdigt 
att höra om hans under. Vi böra icke 
vara förvånade häröver, ty från den, 
som icke följer den helige Andes ljus, 
flyr ljuset. Det vore lätt, att utför
ligt bevisa denna sats med profeter-
11as, apostlarnas och även Herrens ord 
,och sitt att gå fram. Från den, som 
-icke följer den helige Andes ljus, flyr 
ljuset, en blindhet utbreder s:g, och 
griper även skaror av goda, oskyldiga 
människor. De fyra sista århundra
denas religionshistoria bevisar detta. 
Några ha brutit med tron, och nu 
måste många lida därunder; de kunna 
.ännu verka för sin salighet, men med 
stora svårigheter och faror; de äga 
:icke mer sanningens fullhet, utan en
dast några förlorade strålar ; de ena 
flere, de anclra färre; de arbeta och 
studera och skriva mycket om reli
gionen, använda sitt snille därpå och 
den moderna vetenskapens hela appa
rat, men trots allt mät"ker man över
allt, att det fulla ljuset har lämnat 
dem. »De hålfä, enligt aposteln Pau
lus, afäicL på med a,tt läsa, men km,na 
aldrig komma till kunskap om san
ningen.» Alltid nya ideer ! Den mo� 
dernaste är följande: Det finns, säger 
man, en enig, helig, katolsk och apo
stolisk kyrka, och denna kyrkas hu
vuddelar äro tre : elen ortodoxa, den 
katolska, och den evangeliska : allt en 
kyrka! Om det är sant, ha Petri 
klippa ramlat, och Kristi förutsägelse, 

att »helvetets portar icke skola över
väldiga henne», har i våra dagar upp
hört att gälla. Detta angrepp träffar 
oss, de 'katolska kristna, ända in i 
märgen. Fördenskull kunna vi icke 
tiga. Denna nya ide är en förtviv
lans och den religiösa revolutionens 
ide; men man förstår sig på att fram
föra den mycket skickligt, med fina, 
snillrika ord, man blandar in goda tan

kar, så att hela problemet kommer att 
utöva något fängslande och tändande 
på allt vidare kretsar. 

Vad ha vi att säga till dessa and
liga rörelser? Om vi i Jesu Kristi 
anda ta ställning till problemet, finns 
endast en ståndpunkt för oss, och den 
heter : kiirlek, kärlek i tvåfaldigt hän
seende: För det första: kärlek till 
nästan. Jag menar därmed en djupt i 
hjärtat grundad välvilja mot alla and
ra, en välvilja, som så länge tror på 
andras goda avsikt, tills motsatsen är 
klart bevisad .. Må vi icke glönmia, att 
det finns även 1nyclwt gott utanför 
den katolslw kyrlwns gränser, mycket 
ärligt strävande, och då och då en hel
gjuten personlig fromhet. Andan är 
icke fullständigt släckt hos vår� skilda 
bröder. . Detta medge vi gärna. Ty 
enligt kyrkans lära står var och en, 

· om han är katolik, protestant, jude 
eller hedning under Guds nåds infly
tande ända till sin sista stund. Och 
protestantismen har dessutom mycket 
kvar av Kristi sanningar, och sanning 
är ljus, och är överallt ljus. Även en 
liten låga lyser, värmer,, strävar uppåt. 
Just därigenom visar sig sanningens 
gudomliga adel, att elen till och med 
där, var den blev förminskad och blan
dad, ännu lyser, ännu värmer, änmi 
verkar livväckande och upplyftande på 
människornas hjärtan. Och denna del 
av Kristi sanningar, blandad med ir
riga funderingar, framställes då och 
då i en så fängslande form, att många 
säga: Vilka härliga ord! Vilken and-



lig uppbyggelse ! Och ändå är det 
endast en del av evangeliet och långt 
ifrån det rena evangeliet! Detta 
äga vi; icke på grund av våra 
förtjänster, utan på grund av Guds 
nåd. Vem kan förmena oss detta, att 
hålla fast vid sanningens fullhet ! · Det 
göra vi intill döden, icke blott, enär 
Kristus vid vår salighets förlust för
pliktat oss därtill - endast dåiren for
ski11grar lättsinnigt sin urgamla, he
liga, genom sekler frän fäderna ned
ärvda egendom. 

Det goda, som finns hos de andra, 
är icke något dött, utan i stånd att 
röra sig och utvecklas. Det fanns 
perioder, då det syntes slockna som ett 
döende ljus, men då och då hämtar 
det sig igen, flammar upp; i synnerhet 
nä:r en god, medtycka:rtde ide vinner 
makt över andarna. En sådan i110-
dern ide är enhet. · De11 börjar allt 
högre förkunnas• både +id stora hög� 
tilder och i a:nspråks,lösa> artiklar tm
der strecket: Enhet! 'Allt som hit
tills var skilt i kristenheten, skall sam
mansmältas till e.n alldeles ny »högre» 
kyrka.· Så börjar tanken på allas en
het,· den tanke som hos oss alltid om
huldades och sedan ådmndraden var 
våra dagliga böners fråmsta föremål, 
att skymta hos våra skilda: bröder -
skymta, ännu blandad med oklarheter. 
Gentemot· sådana rörelser ha vi kär
lekens ' plikt, genom att vi undvika 
en blott sårande, förhastad kritik, 
hjälpa de sökande o'ch fr.ämja det go
da,, varest det finns. ·· I denna mening; 
läsa vi i vårt dagliga »Fader vår» : 
»Tillkomme oss ditt rike!» Kristi ·rike, 
elen ena, heliga, katolska, apostoliska 
Kyrkan. Det goda, som Gud vet att 
främja även utanför elen katolska kyr
kan genom väl'sinnacle ,eller o\1cla kraf
ter, må han leda til1, full utgestalt
nii1g, till det i uppenbatelsen fastställ-
da, målet. 

Det är sant, elen pågående religiösa 
utvecklii1gens · ·ledande'·· ide er· äro icke 
riktiga, särskilt här• i :fa11det: Men då 
få ·vi icke glömma; att' varje ·utvecle
li11g, även den religiifra, .följer .fast� 
ställda lagar. Något söin för -en viss 
tid synes gott , och 'nyttigt, fotkastas 
senare. Rosens knopp, är ·god, men 
efter ert tid spränges den och faller 
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av, för att blomman må komma fram_ 
Så _med ledande ideer, som nu råda; 
de ersättas efter årtionden eller me r 
genom bättre, som komma sanningen 
betydligt närmare. Vidare: Varje ut
veckling har sitt mål, sin sista'· form. 
I vinstocken L ex. arbeta och verka 
alltifrån våren intill hösten de mest 
olika krafter, växla former, en efter 
annan, tills elen sista frukten, druvan: 
är där; då vilar utvecklingen, elen 
har nått sin sista av Skaparen fast
ställda form. Även för det högst
stående inre livet, det religiösa, finns 
en klar, av Herren Gud fastställcI 
form, i vilken· människan icke längre 
skall vara den sökande, utan den vi
lande. Även om någon hade ett så 
rikt, framåtsträvande andeliv, som vi 
observera: det hos en Paulus eller Au
gustinus, han kan ändå icke självrå
digt växa som han vill, vart han vill, 
även han måste erkänna Guds :mål; 
Guds form, en form villcen clook · icke 
absorberar personligheten, utan frigör 
elen. Denna form omtalas j· l\/Iatteus• 
16 kapitel och elen består i anslu
tandet till Petri klippa. Denna !dippa 
är det egentliga, målet .för varje reli-'
giös utvec'kling. På denna klippa ståt 
Kristus förkunnande elen fulla san
ningen och räckande sin lekamen od1 
sitt blod; på· denna klippa och endast 
där tillbedjes den sanne Kristus, icke 
en hans vrångbild. Dit sträva i grund 
och hatten alla de, som längta e'fter 
den förloraclle enheten: unam, sanc
tam, catholicam et apostolicam eccle
siam., den ena, heliga katolska och apo
stoliska Kyrkan. Skola de hinna må
let? Vi l;oppas det för en stor del. 
Visserligen ha män uppstått - vi un
derkänna icke deras stora förtjäi1ster 
på andra områden - som använda 
sin rika begåvning och hela sin lär
dom till att leda utvecklingen på .fal-

. slw vägar. JVIen Guds ande är också· 
med och han låter icke föreskriva sig 
sii1a vägar av människor. Gt1ds o'rd 
förbliver i evighet, och även Guds ord 
om Petri klippa förbliver i evighet. 
Och dessutom, några enskilda, om de 
även voro cle· lärclaste· män, äro dock 
mycket för svaga och kortlivade för 
att kunna mästra e11'så vidsträckt and-· 
lig rö1·else. Lika litet som det goda 



1 utvecklingen är deras förtjänst, lika 
1itet äro de ägnade till att leda ut
vecklingern till Gnds mål. De många 
tusen, som söka elen e1ida Kyrkan, 
fordra vederhäftiga bevis, de bländas 
icke med snillrika påståenden, de äro 
själva för klarsynta, för nyktra, för 
ärliga och för ofta besvikna genom 
religiösa surrogat för att låta avspisa 
.sig med ett enhets- och kyrkobegrepp, 
som är nftgras påfund i tjugonde år
hundradet. De sökande fråga icke : 
V ad �ir den religiösa dagsmeningen, 
-utan : Vad har Kristus för två 1usen 
år sedan lärt och beseglat med sitt 
blod ? Den11a längtan efter G uds abso-
1uta sanning släcker ingen, lika litet 
som Pågon förmår släcka människans 
·samvete. Vä,r ståndpunkt het<::r -alltså : 
kärlek till de sökande ; för det andra 
ltärlcll till sanuingen .  »Jag älskar dina 
vittnesbörd», säger skriften . .  Skriften 
1är oss, vad som kärlek till sanningen 
ar, och yacl den _åstadkomn1er. Kär
leken tiH sanningen ligger i icke blott 
,däri 1 att man hör, läser, studerar san
·ningen. Kärleken är mycket mera. 
Om vi verkligen älska något, spelar 
,det mer eller mindre in i alfa våra 
tankar . och förestä!lnii1gar, det behär
skar yårt in re liv ; efter oundvikliga 
dis_traktioner vänder man alltid gärna 
tillbaka till det man älskar. På så 
:sätt skola vi älska sanningen, cl. v. s. 
summan av elen uppenbarade sannin
:gen, i vilken den eviga skönhetens drag 
återspeglas. hans drag som sade om 
sig själv : »Jag är sanningen». - Den-
11a kärlek till sanningen börjar med en 
<ljup längtan efter sanningen, som .går 
JJarad med själens största bereclvi_lli:!r- , 
11et att ödmjukt tro allt vad Gud : 11µ
gonsin har uppenbarat, och �orn: söker 
:sanningen, må det kosta vad sp�il lwlst. ' 
Den som på så sätt söker, , kom11for 
också till sanningen och fi1111�i rikligt 
tillfälle till att rensa och helg·a sjä]ei,1 
i sanningens ljus. En sådan tnä11� 
11iska tar slutligen själv ställi1iiig',:i:i'n, 
sanningen, och hennes förhållantle -{ill�-
den kan endast betecknas och karak
teriseras med ett ord : Kärlek. Denna 
l<ärlek skall enligt första Johannes-
1Jrevet ( 1 J oh. 2,27) stegras så högt, 
att elen slntligen, som aposteln säger, 
1)! ir till en »inre smörjelse», till ett 

62 

slags lwrisnia, cl. v. s. till en inre av 
elen helige Ande själv ledd trosöver
tygelse, som utan att kunna utgöra 
sanningens nödvändiga objektiva kri
terium, sätter människan i stånd, att 
instinktivt åtskilja det evigt sanna från 
det falska och att med en spontan 
avsky vända sig bort från elen Gud
fientliga världen och dess förclärvli
gaste företeelse : irrläran i skrift · och 
ord. Detta · inre karisma utgör den 
högsta grad, i vilken en människa här
nere kan besitta sanningen, eller bättre 
sagt, kan behärskas av sanningen, och 
detta karisma kommer enligt -Johannes 
i sin egenartade verksamhet först, på 
rätt säa fram, när »falska bröder», 
irrlärare uppstått. Då vinner elen, som 
älskat sanningen, och helgat sig i san
ningens ljus, en orubbligt fast stånd
punkt, upplyftes s. a. s. genom den 
helige An,de till ett 'högt ofelbart vårcl
torn. Ifrån detta höga vårdton, om 
vilket j us:t.Johannes, örnen bland evan_ 
gelisterna,. talar; ser ögat lugnt och 
klart, klart som en örn · ned i djupet 
och skärskådar alla irrläror. ,Där kän
ner och vet man vid törsta åsyn, utan 
att överlägga mycket, att en lära, som 
vill

. 
bygga Kristi kyrka, men icke på 

Petri klippa, elen står ·i raka motsat
se1i till Guds ord, särskilt till den le
daude grundidee11 -i Nfatteus evange
lium - det är därför en irrlära. Det 
behövs ingen vidar� fotklaring därför. 
Det finns irrläror, vid vilka det är 
svårt att spåra elen falska tanken, 
men i vårt fall ligger elen i öppen dag. 
- 0 jämförligt lättare vore det, att 
sammansmälta vissa nya protestantiska 
riktningar med judaismen, än att för
enå )rntolicismen och protestantismen 
s.ason1 sådana i en alldeles ny »högre» 
ky1'.ka. Mal] begriper det icke, hurn 
.en .historiskt tänkande människa kun
de kq111111a ,på tanken, att vi katoliker 
någo'11sin knncle uppgiva vår tros prin
ciper: Bortsett från all dogmatik, 

Jrti1 rent historisk synpnnkt sett är det 
nya kyrkobegreppet en dödfödd ide. 
Vi katoliker ha arbetat mycket för 
enheten och sympatisera mycket med 
alla enhetssträvanclen, men för död
födda ideer ha vi icke tid. 

Från detta höga vårcltorn, om vil
ket Johannes talar, känner och vet 



man vid första åsyn, utan att över
lägga mycket att ett teologiskt system, 
som icke erkänner Kristi gudomliga 
natur, utan endast en viss »gudomlig 
myndighet» i honom , står i ralw mot
satsen till Guds ord, i s ,,11nerlzet till 
den ledande grundideen - i J oha11nes 
C'i!Q 11geli111n och första ] ohannesbre
,Jet - är alltså en irrlära. Det be
hövs ingen vidare förklaring därför. 

Från detta höga vårdtorn,,. om vil
ket Johannes talar, känner och vet man 
Yici första åsyn, utm1 att överlägga 
mycket, att ett teologiskt systern, som 
står i ralw 1notsatscn till Ata11asins, 
i talw mot.�atscn till .Aug11sti11 11s, öster
och västerlanclets störste kyrkolärare 
-----,- är en irrlära. Det behövs ingen 
vidare förklai"ing därför. 

» Vakten eder för falska profeter, 
av deras· frukter skol en I känna clent h> 
Vilken är frukten av det nya· kyrko
begreppet ? ·  · Enhetstanken kan tjäna 
till, att sanningen om enheten utbre
der sig, men jag frågar, är icke elen 
faran ojämförligt större, att en ohej
dad, måttlös indifjerc11tis111, utbrecle,r 
sig ? Man skulle anse, att elen reli
giösa inclifferentismen vore vittspridd 
nog ; det_ behövs icke att upphöja elen 
t i ll en princip,, i det man säger: det 
som man tror är alldeles likgiltigt, 
cle· mest .olika bekännelser kunna enas 
till en ny »högre» kyrka. I denna 
s ,  k. kyrka bildas inga Johannessjälar 
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mera, som med örnblick instinktivt 
skärskåda irrläror ; det finns ju inga 
irrläror mera; alla möjliga åsikter 
godtagas och gillas. Det nya kyrko
begreppet blir på så sätt till en hel
gonförklaring, · en kanonisation av Pi
latusgestalter, som stå inför själva 
sanningen och säga med största· lik
giltighet till den eviga Sanningen : Vad 
är sanning ! - När Pilatus sagt detta, 
tillfogar evangeliet, gav Jesus honom 
i11tet svar mer. Han teg. 0 detta 
en Guds tigande ! Då följde Herren 
samma påbud som han enligt dagens 
text ålagt elen renade spetälske, att 
han skulle tiga. Från otron flyr lju
set. Så härligt Guds ord är, så fruk
tansvärt är Guds tigande ! 

Käre kristne ! Må vi stå fasta och 
genom bön och dygdens utövande för
värva oss detta Johannes-sanningska
risma. Då äro vi säkra, och då sko1a vi 
även inse: Icke blott Petrus, Rom, 
»det ultramontana systemet», utan 
även J ohannds bannlyser den nya ifr
läran � även Johannes, kärlekens 
apostel, fördömer dessa en ny kärleks 
apostlar. - Vi döma ingens subjek
tiva samvete. Det få vi icke, det är 
Herrens sak; Han skall en gång döma 
oss och dem. Vår sak är, att älska de 
sökande · och ·ännu iner älska sannin
gen. Amen. 

R. \V e h n e .r. 
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N Y T A A R S H I L S E N  F RA N O R G E. 

Stort set har ingen opsigtsva:kken
de begivenheter fundet 6tecJi inden den 
norske katolske miss·ion i 1925. Hs. 
H. biskop Smit har v;esentlig koncen
trert sig om at underbygge det mis
sionsarheide, som under erkebiskop 
Fallizes ledelse var på:begyndt og sam
ticl!ig at skaffe mid�er til at reise de 
nye stationer, som er besluttet opret
tet, efter at biskoppen ovG!rtok stil
lingen som missionens .overhyrde i 
Norge. 

Imidlerticl · er dog enkelte milep;ele 
passert i årets löp - milep;ele, som 
har sat merke i missionei1s historie, 
og som b;erer bud om, at god, gammel 
katolsk ånd og s;ed begynder at gjen
oplives både indad og utad her i pro
testantismens faste borg. 

· N�timialt set må i förste r;ekke 
mevnes deh hvert år mer og mer be
visste festligho1delse av Olavsclagen 
29 ;de juli � iår mer höiticlelig feiret 
cnd nogensinde både av katolikker og 
artderleclestroende, og i tilknytning 
clertll det rörende minde, som takket 
were hr. sogneprest Riesterers initia
tiv og utr;ettelige energi kunde feires 
iår : norske katolikkers 10 :de pilgrims
f ;erd til Stiklestacl, hvor Norges v:::er
nehelgen hl. Ol_av år 1030 beseglet sin 
tro med sin död., 

Utadtil matkerer pilgrimsherden til 
elen evige stad, hvori et ikke ubetyde
ligt antal norske katolikker deltok, en 
ny og betydningsfuM merkep;el i mis� 
sionens historie. 

Disse to begivenheter har bidr.'tget 
til at vort avsicles-J.iggencle lands 5precl
te katolikker har fått en sterkere fölel
se ikke alene av samrnanh;engen niel
lem forticl og nutid, men også av de.n 
hellige, almindelige kirkes enhet . qg, . 
samhörigheten mellem alle kfrkens . 
barn. , . .  , . ,  

Gud alene kan måle, hvilken kraft' · 
og styrke Anno Santo har tilfört h�er 
enkelt katolik - både dem, som hadde 
den lykke at delta i pilgrimsf;erden 
og dem, som hjemme fulgte sine troes
f;eller med varme bönner. Miclt i 
det protestantiske kaos, hvorfra dag-

Jig forskjellige röster gjennem aviser, 
tidsskrifter og· fra katetre taler stri
dens og splittelsens sprog, og hvor selv 
kristenclommens fundamentale og b:::er 
rende sandheter som : Jesus Kristus; 
sand Gud og sandt menneske - dis, 
kutteres, fortolkes, ja til og med av
viises av enkelte som allikevel blir stå
ende som statskirkens beskikkede pres
ter - midt i dette kaos föles det som 
et overv;eldcncle bevis for elen: katol
ske Kirkes guddommelige inclstiftelse, 
når miföoner troende strömmer til 
Rom for at g-j öre b<;)(l for sine synder 
og motta kristenhetens overhodes fa
derli.ge velsignelse. En imponerende 
enhetens manifestacion, hvor alle ra
cer, nationer og tungemål er repr�
sentert - det eneste samfund i denne 
verdlen, som har forstået »at bevare 
tro ens ei1het i fredens båncl». 

Det synes at bli tycleligere for hver 
dag, at veien. til Moderkirken i Norge 
kommer til at gå gjennem en utdypet 
national bevissthet parret med histo
risk . interesse og kunclskap. · Frem
skridtene for missionen vil clerfor 
sa1i.dsynligvis endnu nogen ·år ske i et 
langsomt tempo, indtil cler . er plöiet 
dypt nok i elen av forclomrne og re)i� 
giös uvidenhet temmelig .stenede joi::cl
buncl. Så kan det ve! h:::encle, at Gud 
lar det bli en 1·ik höst. Enkeltvis 
vender her og <ler religiöse sj:::ele, som 
ofte i årevis har sökt at vinde klar
het, tilbake til Moclerkirken og be
kjender freiclig elen lykke og fred, c1e 
har· funclet i Kirkens skj öd. 
. Blanclt fremragencle konvertiter kan 
rn:evnes-' »Nordens störste forfatterin-. -�le Sigrid Vnclset», som henimot slut
nii1gen, a.v 1924 blev optat i kirken og

. folkehö1skolebestyrer Lars , Eskelan�l 
· og , hustru, som begge optoges 1925. 
Lai·s. Eskelancl får elen attest av stats-

, kirkepres,t Devolcl, at han . er »Norges 
störste ungclomsL::erer». Han er man
elen med de höie livsiclealer, clypt re
ligiös, med store lcra'V til 'Sig selv -
manclen i hvem cler ikke er svik -
agtet, ceret og elsket av gamle og unge. 
Mange av dem, som stod ham mer 



vi! hri11ges til efte1;tanke i .erkjendelse 
av, at trods de store vanskeligheter ;  
son1- Eskeland visste hans konversion 
vi lde i:rcekke efter sig for hans 1ivs 
g jeri1ing, . fanclt han det allikevel nöcl
vencuig a1: forlate Statskirken og slutte 
sig;til Moderkirken for at få fred med 
Gud og sin samvittighet. 

·P.å nationalt grundlag· er elen histo
riske interesse for de knlturvcerclier , 
som elen katolske Kirke tilförte lan
det, men som fo r störst e delen gik 
tapt ved reformationen, allerecle i god 
vekst. De1i öker  je,,nt og holcles ved
like av fremragencle forskere som pro-·  
fessorerne Kolsrucl og Fredrik Påsche, 
riksantikvar Harry Fett og arkitekt 
Fischer , som leder utgrav1iingerne i 
>>Gamlebyen» - det oprinclelige Oslo. 
Det nytter ikke l�enger de herde her
ret inclen den lutherske geistlighet a t  
tale oln den »mörke micldela lder», for 
anerkjendte eks1:ierter på k nnstens el
le1: kulturforskningens område k j  örer 
dem öieblikkelig tilva�gs og · erkla::rer, 
a t  de bare blotlcegger sill egen uvicl'en
het -ved at . gj enta slike tenclentiöse, fraser'. 

E11 hel nekke skjönne, re ligiöse 
digte i tilknytning til fortidsmindes� 
merkers bevaring e ller gjenreisning -
alle fra sogneprest 1VIgr. K j elstrups 
pe11 · - har sikkert utclypet manges 
forståelse av, hvacl Norge tapte ved 
reformationen . 1VIen som en tindren
de 'stjerne over alle andre lyser Sigrid · 
Ui1dsets navn, når talen er om at gjöre 
elen katolske micldelalcler i Norge le
vende · i folkets bevissthet. Gjennem 
si1i'e to sidste verke1-; Kristi11 Lavrans
cl atter og Olav A1tclunssön i Hes1:viken 
har ihun lcer t  norchmend at forstå, 
hvordan Kirken, på: trocls av de ,,an's 
kelige forholcl, h,io nmcler a.rbeidet i 
clette  tyndt befo!kede land med ek sv�e
r e  distancer , det v eirhårde k lima og 
så a t  si · uten koi11tmmika,tionsmitller 
måtte ske_, allikevel fonnådde at gjen· 
nemsyre folkets ·,trehkescet og 'v�re clets 
fröst/h'j:.:el 1:J ·bg styrke i 1iv scim <1 död 
hele ·111idcle laldetiei1 igj'enne111: · 
' :Det; e'r ikke :steclet he i· af kömilw ihd 

1fä l :hendes · ;geniäle mennesk eskili:lri11g 
ogt1 !e11eståtinde : kultn'rhistoriske' ' k tHlcl" ; 
skap. · ,  Sikkert ·vil 'ialfald ·  S igrid Und; ' 
sets '  kon versföll' · i .- tidens · föp · ' bli; · •av' 
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stor betydning for . Kirkens sak i 
Norge. 

I oktober blev en konvertit, hvis 
navn har en god klang herhjemme : 
s ubcliakon Henrik Irgens - en sön 
av Norg·es senclemancl i Rom - höiti
clelig viet til d iakon i St. Olavs kirke 
i Oslo. Begiv enheten omfattecles med 
stor interesse av· alle landets katolik
ker og like ledes av hele hoveds tacls 
pressen, som had cle meget sympathiske 
artikler i sakens anledning. 20 :de de 
cember prestevie s eii aticlen ung no·rcl
m ancl - også konvertit - Arne ,Sund 
i Rom. Det tyder godt for 1i1issio-' 
nens fremticl. 

På det caritative 01nråcle er cler stor 
fremg ang. St. · Elisabethssöstrene i 
Tron:1sö · har bygg'et et stort nyt hospi
ta l og· skal nu påbegyi1cle bygni1igen 
av et i Ha rstacl. St. J osefssöstrene 
utvi cler sit höit skattede Vör Frue hos
pital i Oslo til det treclobbelte anta l 

; senger for at k un11e irnötekomrne de 
m ange krav om ind�ceggelse av opei·a
tionspatienter og samtidig bringe hos· 
pital et fulclt på höide med tidens for
clri 1iger. I Ha:ugesund åp1ler St. Fran;_:_ 
cisskussöstrerne et helt moderne hos
pital bg samtidig 6pretter det aposto
liske vikariat en :ny missionsstation 
der. 

De störste forventnii1ger knytter sig 
imidlertid til elen nye mission på Ha:.. 

mar, hvor Mgr. Kjel�trup har gjort 
unclerverker efter sin hjemkomst fra 
Rom i . vår. V ed hans side s·tår de . 
hollaridske Barröm:.:enssöstre, sonJJ er 
overonlehtlig pop nl:.:ere såvel i ,byen 
som i de tilliggende landclistrikteL St. 
Tortinns li lle kapet er alt i besittelse 
av 2 sev:.:erdigheter : et herlig · Ola.vs
billede og en vidunderlig antemensale, 
begge · gaver fra Sigrid Und set  Ante
mensafen er en tro og pragtful cl  kopi 
av elen berömte Olavs-antemensale fra 
det t tonclh j ernske, soni under tefcir-
1i1a tionstiden . blev bragt til · Danmark 
ög 1i\.t, fil1des i '  Nationaln:rnseet i Kjö
benhavn. Riksa1i.tikva'r Harry Fett 
erk:Jcerer • begge ' clele' for ' sevcetdighe �· 
tet, som bö1: trcekke folk · til Hatnar. 

Det Var i St : -Totfi1111s k apel, at de 
to beröt1ite k onvertiter Sigrid · Undiset 
og Lars  I Eskelancl, samtfäin. 111ecl eh del 
andre i 111ottok · fitrhingens hL sakra� 



mente av· Hs. H. biskop Smits hånd, 
Her i den gamle bispestacl ved M j ö
s ens strand, cler er så rik på strålencle 
mincler fra den katolske fortid, synes 
cler at v:ere god grobund · for vor hl. 
Kir.ke. Mgr. K:j elstmp er ikke bare en 
from og klok prest, men også en prce
clikant av Guds nåde. Tilströrnningen 
til guclstjenesterne er unclertiden n:es
ten faretruencle. For at motarbeicle 
denne ubehagelige propaganda har cler
for to av protestantismens spidser pro
f essorerne Vald og Hallesby, v:eret på 
Hamar og holdt foreclrag mot katoLi
cismen. 

Professor Hallesby har senere holclt 
et lignende · foredrag i Berg(m ; men 
den altid slagf.:crclige sogneprest Mgr. 
Snoeys averterte , o;trax et motfore
clrag, hvori . han helt saklig imötegik 
hver eneste av professorens : misvisen
cle uttalelser, og sognepresten erkl:e
rer, at en beclre reklame for de katol
ske. guclstjenester end Hallesbys fore
drag hadde det aldrig v:eret nmlig at 
skaffe.: 

Som et tidens tegn tör man vel 
regne det, , at Bergens gymnasiasifor-, 
bm1d har anrnodet sogneprest Snoeys 
om a,t ,  skrive en , artikkelnekke i dets 
avis om kato1'ske .emner. De glim
rencle, krystalklare artikler er samlet 
og utgit som brochy,re av St. Olavs
for:bunclet. ·· Et anclet bem.erkelsesv:er
clig tidens tegn .er et foreclrag, som en 
av , qtatskirkens .ptester A., E. Hecleon 
i $cmniclal holdt , på . et stort , ungdoms� 
stevne. Foreclragets titel · 'var : , ·» V ort· 
folk, på heimveg»' og for{lclragsholq,�
ren .uttalte selv , elen .•mening . ag den 
tro; at vart folk .var på ,vei tiL at 
fincle .hjem til elen gamle nationale hels 
ligclom, · hvor. det alticl tidligere hadde : 
fält sig hjemine; forcli elen gan1le 
Kirke gik iricl som et . · ledd i .  folkets, 
claglige liv. 

Tar man nu et overblik over cle . 
religiöse forholcl i. N arge, så må man , 
med smerte erkjencle, at linjerne er 
l ike uklare, striden like hvass, og de 
forskj e!lige religiöse opfatninger in
elen statskirken minclst like så diver
gerende på dette tidspunkt som fore
gående år. Sektv:esenet florerer � 
horddans og sykografer cHskutteres i 
dypeste alvor, og cler fincles ikke no-
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gen retning, som ikke formår at vinde 
proselyter --",-- så Ete befcestet synes 
statski'rkens mecllemmer at v:ere j .  sin 
overbevisning. Allikevel foregår <ler 
en stille reformation inclenfor stats
kirken s:erlig med hensyn på elen yclre 
guclstj eneste. Det er unclerticlen ve
modig at hese de l:engselssuk'ke som 
enkelte artikler gir uttryk for - en 
lcengsel som gj:elder at bringe noget 
av elen skjönhet, den andagtsfulde 
höitid og tilbeclelsesåncl incl i elen pro
testantiske guclstjeneste, · som enkelte 
lutherske prester er blit betat av, når 
de i utlandet har overv:eret katolske 
guclstjenester. Leclere av denne reför
matoriske ,.bev:egelse er pnisterne l\rii
kael Hertzberg, Fred: Tybring, og 
pastor Freihow, mens pastor .:Lexow 
Br:eck har indlagt sig megen fortje
neste ved fra tid til anden at la av� 
holde vespergudstjenester, hvori ofte 
elen gamle skjönne katolske vesper
tekst forekommer. :Man tör kanske 
håp�, at denne · bevcegelse vil , lJcerme 
protestanterne til Moderkirken, 

Den kirkeLige verclenskongres . .1 

Stockholm har git anledning til en 
meget interessant polemik delvis mel
lem protestanter inclbyrdes og delvis 
mellem karolikker og protestanter. En
kelte protestantiske teologer synes ef
ter Stockholrn,smötet nernlig helt at ha 
mistet elen ånclelige . balance og -evnen 
til' at vutde1'e .vcerclien av det meget 
omskr�vne , möte. Et typisk utslag: 
var, " <lrL, artikkel av dt.: teoli A,  
Bugge, . · cle,i· . betegnet mötet . , , som. 
»et- .kirkekoncil . mere impouerende •.en\:! 
noget anclet. i kirkens historie»,, og 
han . eftedulgtes snart ' av en anden, 
cler erkl:erte, at efter Stockholmsm.ö
tet .haclde man ret til at betegne d'en 
katolske kirke som »en sekt,. dcr. · står 
ntcnfor hrleeu, idet kirken var fuld
gylclig representert i Stockholm». Det
te , rnå vel karakteriseres som topmå- · 
Jet av forblinclelse, selvovervurdering 
og overmot og vidner om en fuld
st:enclig manglende evne til vurclering 
av <le foreliggencle kj endsgj erninger. 

Det manglet irnicllerticl ikke på• sv.ar 
fra cleres egne - svar, hvori mÖt\;t 
blir reducert til, hvad det i virkelig
heten var: en helt uensartet repre" 
sensation, hvor de grurrcll:eggencle kti-



stelige sandlheter encl: ikke k unde ncev- · 
n es � n.:ermest en kongres om tidens 
sociale prob lemer. Scerlig { >>'fider1s 
Tegn» brukte Kristen Gu rrde1ack svö
pen over mötets u formuenhet og er
kl.:erte like frem, at konferancens ene 
ste nytte var at konstatere »sin egen 
nyttelöshet». 

A l  uenighet t iltrods ser det ut til , 
at den lutherske geistlighet, på nogen 
få undtagelser n�r ,  er b lit en ige om 
at bekja>mpe  og 111otarbeide Mode1;
kirken på alle områcler. Et eklatant 
uttryk ga . clette sig ved ·  behandlingen 
av regjeringens propositiori. angåei1de 
ophaevelsen av § 2 � Norges gruncilov 
- elen · berygtecle jesuiterparagra f, 
cler lyder : Jesuiter må ikke tål es. Den 
konservative justits111inister Rolfsen i 
ministeriet Abraham Berge hadcle for
bereclt" propositionen, der blev fremmet 
av det radikale ministe rium Mowinc
kel. 

Man ,cesket en uttale lse av landets 
biskopper. AHe stemte uten undtageL 
se mot ophaevelsen av § 2, Det vidner 
ikke 0111 frisincl eller ,om religiös tole
rance netop. · Del! saken siclst var frem
me fi l behandling, stemte cla , ialfald 2 
av landets biskopper for ophcevelse. · 

Imidlerti cl  gik cler politik i saken, 
og man oplevet cler for , at hr. stor
tingsmand Hambro · - det ånclelige 
frisinds svorne ridder - - talte varmt 
f oi- ophtevelse av pa ragraffen, men 
henimot slutningen av sit incllceg1 gjor0 

de en forblöffencle ånclelig . saltemor
tale - og ·endte med .  at erklcere,  at ha11' 
al like,,eL·.vi lde stemme -iinotc. -" Så· encl
nu har Nol'ge ceren av at- :vcere  det 
ei1este Iand i verclen, hvör en katol sk 
pres t tilhorencle J est1 se lskap ikke tåles 
in den landets grcenser. Det for hind- . 
rer ikke at de sa mme »mora lens vok�
tet"e» tier bo m stil le ,  når dörene gjcest
frit s låes öp for bolsjeviker , som åpent 
erklcerer at arbeide for kristendom
mens utrycldelse, inclförelse av celle
systemet i skolerne , og so111 praeker 
oprör mot landets lovlige orden. 

Diskussionen om jesuiterparagraf
fen b lev fört med clygtighet og saklig
het fra katolsk hol cl. St. Olavs For 
bund utga en grei og oversigtlig bro
ch yre· om jesuiterne, cleres lcere og 
deres virke. Brochyren blev sendt hver 
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sto rtingsmancl inclen voteringen fanclt 
sted i Stortinget, likesom en : depu-' 
tation, hac lde foretraede fot" ' Stör tin� 
gets praesidentskap: . OrdtÖrere1i re
degjorcle for kato likkernes syn på sa
ken og endte med at k raeve,  at N or
ges loyale ka:to likker ikke blev st illet 
i en scerstilling, n\en måtte nyte den 
samme frihet som alle landets övrige 
borgere . 

Forfatteren I var S aeter u tga om� 
t rent sa1i1ticlig . med sakens behandling
i Stortinget en meget · lcerevaerclig og 
om indgåencle studier vidnencle bok om 
Jesu selskap. Men saken var altså 
oplagt tapt. Man har ret til at 'si , 
a t  enkelte av. de våpen, ,som YOre mot'
stanclere benyttet i · kampen oh1 jesu 
iternes aclgang ,til riket ikke var blank e, 
og at visse foreteelser ikke tålte da
gens lys. · De anlöpne våpen var sand
syn ligvis smeclet i det samme verk�· 
stecl, hvor fra regelmaessig ondsindede , 
tendentiöse og höist upålitelige med:.. 
dele lser 0111 Moderkirken utsencles :til 
dagspressen under rubrikken »IGrke
ligt nyt». Fabrikkens navn er »Kriste 
lig pressekontor». Det burcle vcere 
denne institution en advarsel, at ' -ho
vedstadspressen · megter dens kirkelige 
medcle le lser spalterum,: · mens fabrika
tionen desvaerre synes at · vaere >>g e
f unclenes Fressen» for- småby-iH'.essen 
og de mang e rel igiöst-betonec le bl�de 
rundt omkring i landet. 

Selv, 01n det såilede s · kan könstate
res ; · at : •der · .fra ledende · p1'otesta11tisk 
h:öld med det såkaldte )>kiFl<efdlk» i 
rygg·en · .e r . optat en hevi sst : kampi n\oti 
>>"yderligere l._;atolske fremstöt», så vil 
enhver , ·cler har havt elen lykke a:t til-· 
höre Moderkirken de sidst e  · 25-30 
år, og som med inter'esse fölger ·si t 
folks religiöse utvikling-; föle sig -ovei''
veldet · av taknernlighet for det omslag 
som stort set er skee t i folkets syn 
på elen katolske Kirke i löpet äv dette 
ticlsrtun - scedig merkbart i intellek
tuel le kredse. 

Der er ikke tvi ! om, at fremtiden. 
er Moclerskirkens - om Iitt  · för eller 

1 litt senere har sikke rt mindre at s i  i 
Guds husholclning - for Guds möllec 
ma ler lang sornt, men sikkert . 

Freclriksta:cl, decb. 1925. 
A n n a B a c k e i", 



för 

Christus vincit. Christ1{� . regnat. 
·Christus impei·at. - Kristus segrar. 
Xris'tus härskar. 

Så lyda orden, ristade , på obelisken 
framför kristenhetens störste). ' tempel, 
städse geno1i1strqmn1at ·utav Påsl<ens 
1jtlS och segerglä4je, . s :t. Pet'�rs 1,111-

der.bara cl0111, elit under jubelåret mer 
än en miljon pilgriri1er; sfrö,mmat föi· 
au bedja enligt Påvens i11eiling för 
frie! i Kristi rike och för söndra cl 
l<l'istenhets återf.öreping i tro.n. 

Bland denna miljon pilgri111er, voro 
alla 11ati011er, alla färger,. alla åldr;1r, 
alla stånd representeracle : jättetåg som 
de lombarcliska arbetarnas oi.11 8,000 
111an, fattiga he1:c1ar från P�lesiina, 
vilka . b�·agte . Påven sås0111 . gåva ett 
snidat skrin av . olivträ med inskrift : 
St1ccessori Petri, populares :Peti:i (Till 
Petri efterträdare' från Petri. lands
�11än ), massor av studenter, bl. a. tys
kat i ·  sina pittoreska kåruniformer, 
ett österrikiskt pilgrimståg; tiH stor 
del bestående av riksclagsq1än - så
da11a vorci o�kså talrikt företrädda i 
de �•älcliga tyska · tågen - skaror ,1;v 
si:outer, polska ungdomsföreningen, 
till vilken Pf1ven sade, att han i viss 
1:nå11 lJetraktade sjg såsom medborgare 
i deras fädernesland, därför a.tt han 
s01{1. imntic i V\Tarszawa där m�ttagit 
lJiskopsvigningen, giv�mcle elen polska 
ungdomen som lösen : Polonia semper 
f idelis t 

. Alla dessa pilgrimer kommo till 
Rom såsom till fadershuset. För alla 
klappade Påve{1s facl�rshjärta varmt. 
För alla hade han ord av kärleksfull 
godhet. I-lcla jubelåret är sqm en 
trohetsgärcl präglad av elen katolska 
kristenhetens kärlek till honori1, S0111 1 

Kristus insatt såsom . Kyrk;ns över-
herde: . Chrishis vincit. ' . 

. · . . . Ofo Kri;,ti �egrar, i 'fran�farn;a .ticle�· 
-vittnar mötet i Nicea, det ekumeniska 
325, och oförgätlig ii·' clet� dag uncl�r 
jubelåret, · då . .  cf�?s l600-åi:s111hine h'ög- · 
ticilighöl!s i feterskSn:ka1i i när\>aro ·av 

• ) ! ,  ' ' 

1925. ' ' .  

Påven, kardinalskollegiet och ösfen1s 
katolska biskopar av olika orientafisk 
rit\lS, lll�cl höjdpunkt i de1i stund, cm 
Nlceanska fro$bekämielsen högt 

. 
läs

tes, först på latin' av Påve11 och kai-
clinalen�a, s'ecla,n på grekiska ay Oriei1-
ten.s bisko1:iar; : ay yilka en celebrer;:t�le 
mässan e1{)igt ·. 0°rienJalisk ritus - e,tt . 
i;ittnesbörcl om elen kat�lska trons · eh
het i 'väster- och Österla�1d:. trots olik
het i ritus, .. liks011.l ävei� om f'-tt · R9� 
im såsom i. S :t Athanc1sii daga.r , står 
främst i ledet bland. försvarari1a <lV 

krist�tJclomens · grund$ilnning� Ktt;ti 
gudom. , · . . , .. . . , . 

0111 i(risti' segrar i nutiden tala4e 
både till tanke ochjljij.rta en av, jubel
årets mest grip;;tn,de ' skapelser, Vat,i
kanens Missions1�t�tällning, som i, cird 
och bild , ställde för . våra ögon våra 
lqtolska.. missionärers 'liv och verksa1n� 
het, cleri).s världsövervinnande tro, de
ras kärlel�, som för ·att tala med S :ta 
Theresa aJclrig säger : Det är nog.: . · 
· Om Kristi och hans Kyrkas segt'.a,r 
vittnar framför ailt' h,elgonens . skara, 
villrn uti ' korsets ' ,skola 

. 
vunnit seger 

över v.ärlclen och sig själva, och vt)
k;:ts li,, återspeglar Kristi liksom dagg� 
droppen. solen� ljtW,, skiftaqcle och. 
�ärgrikt .som Viisrnat . .. 3land cle sex, 
vilkas namn' uncl_e1;· jubelåret inskrevos 
i . helgonens gyllene . bok stå särskilt 
två, , som elen l;\11a: ' söndag(m: elen 17, 
den andra, Kris�i hi,m111c;lsifä,rdscla:g den 
21 maj, uti Petersd01�1en s�m1ade ska.� 
rot· om 50,000 pe1:soner vardera gån-

' gen. Den ena är den unga, blida kar
melii.eniunnan- · från . Lisieux, Sainte 
Therese. de l'Enfant Jesus, e1i av , cl� 

! vänaste hlq1nni,01:, som' riåg0115i11 ,  spini/ 
upp j1r F1;·anl�r1kes, , 

1
hplg:011rika , J:n:.d, 

hon vars förböne1' ,spnrla ett regn ;:t'V 
' 1 · 1 .  · · · r  ; .  , . , ,  .

.. 
, , , , ,  , ·  ·. \ !  

hi,n:unelgka, rosor' ö''.'rt clen11clande, ,3<fl'-
ga,de inänskl(ghete11 . • , ,.P.�11· and,�-� . ;ii,r 
en c\.Y S :tJgn,åtihs . L'9yol�s :vapen,btö-

' c!ii:., (je�:'. 1;e}i�� .f,etr11s �inis.i,us; , q�i� 
for st� ) es111t�n ax, gen11arn;1r st�m. 
'l)::;kl</pcls and��I . . :\3,�i1�fociUS'. _l'iJ.S.t\9?t 



verksam· · som predikant, kateket, ttlii-· 
versitetsprofessor, furstars och biskå� 
pars rådgivare, en man som : i . apösto0 

lisk verksamhet i nutiden ertdast har 
en medtävlare :  hans ordensbrodet den 
helige Franciscus Xaverius; Indiens 
deh · Japans apostel. 

Petri Canisii vagga stod i Ny111c 
w.e·gen, och där hava Hollands katoli� 
ker öppnat ett ka,tolsk;t universitet, 
vilket kraftigt bidrager att främja den 
katolska saken, som redan förut var 
·i stark blomstring i Nederländerna 
med föreningsväsen, nästan lika at� 
vecklat som Tysklands. 
. Blomstrande och· kraftigt är katolskt 

trosliv också i elen stad där Petrus 
Canisius verkade under sina sista lev
nadsår, och där hans grnv befinner 
sig : Fribourg. Staden hade glädjen 
se en av kantonen Fribourgs söner så
som schweiziska eclsförbundets presi
dent för 1925,  J. lVL Musy, dugande 
politiker och varm katolik. Vid sin 
ankomst till hemstaden hälsad med ju- · 
bel, styrde han först sina steg till 
domkyrkan, där högtidligt Te Deum 
hölls av biskop Besson. J'den ej en
dast i kyrkan utan också i det poli
tiska livet bekänner Musy sin tro och 
har vid olika tillfällen manat sina 
schweiziska landsmän att framgent 
som hittills låta kristna grundsatser 
genomtränga både samhälls- och fa
miljeliv, såsom sed varit i Nikolaus 
von cler Fli.ies land. Ett katolskt kul
turcentrmn av stor betydelse ej blott 
för Schweiz utan även för stora de
lar av det övriga Europa är interna
tionella universitetet i Fribourg. 
Grundlagt av Leo XIII, har detta uni
versitet att uppvisa flera framstående 
lärde, icke minst inom elen teologiska 
fakultetei1, som ledes av dominikaner. 
Det kan ställas sida vid sida med två 
andra härdar för katolsk vetenskap : 
Louwain i Belgien rnecl sitt av kardi
nal lVIercier upprättade filosofiska i1i
stih1t samt Innsbruck i Tyrolen, vars 
ypperliga teologiska fakultet, med je
suitfäder som professorer, haft och 
har det mest välsignelsebrii1gande in- : 
flytande ej minst på' Österrikes och 
Tysklands andliga liv. Genom detsam
ma fortsätter den helige Petrus Cani� 
sius det apostoliska arbete, han rast-
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löst, med oki1vligt · 1i.1öd och aldrig 
sviktande trohet utförde i · Tyskland 
un:der hela 30 år ( 1550�1580) , var-. 
vid han. äve11 med varint intresse folj
cle sin otdensb1'öder Laurits ' Nielsens 
(»Klösterlasses») banb1'ytancle vetk-
samhet t1ppe i höga No1'den.· · 

Ja, de11 helige Petrus Canisii1s hava 
Tysklands katoliker 11äst ,,år Herre att 
tacka ,föt att katolskt trosliv består 
och blomstrar där. Men så hava de 
Också I ;själ�a på ölika Områden llied 
kraft och energi atbetat fö1' att v'äri1a 
och utveckla kyrkligt llv. Dåi-0111 iiitt• 
nar förening·sväset1det, · däroni • den 
rika kat6lska litforattite1i, däroi1i för
träffliga tidningar och ticlsk.rifter, · ej · 
minst >>Stimmen der Zeit». Tack vare 
sitt måltneclvetna atl:iete hava Tysk
lands katoliker 11.tl lyckats 1:ädda sko- · 
lans ki-istna karaktär. Den tyska ka
tolikdagen, som 1925 hölls i det övei'
vägancle protestantiska: Stuttgart, var 
som alltid talrikt besökt. Påvlige 
ntrntien i Berlin, ärkebiskop Pacelli, 
läste mässan för näta 50,000 katoliker, 
samlade på en stor kaserngål'cl, och 
festpreclikan hölls av biskop von 
Keppler, dei1 bekante författaren till · 
»Mehr Freude». Vid förhandlingar
na i.1ppträdde flera frejdade talare : 
Mgr Mausbach, förre rikskanslern 
clr Marx, dofnkapitrilar Lenhart 
(Mainz )' som behandlade skolfrågan, 
och riksrättsaclvokaten Schrömbens, 
som hade till ämne : Det katolska sed
lighetsidealet och nutidens osedlighet. 
Katolikclagen avsföts med föredrag av 
Österrikes ansedda förutvarande ka1is
ler, prelat Seipel. Mycket betydande 
ej minst för Bayerns, kyrkliga · 1iv är 
det konkorclat, som ingåtts 1nella11 det
ta land och elen Heliga Stolen under 
år 1925. För Bayern har nuntiattir 
med säte i Miinchen bibehållits, sedan 
en ny nuntiati.1r med säte i Berlin 
upprättats för tyska tiket. 

Under år 1925 har ett konkordat 
blivit avslutat också med Polen. Det 
har utarbetats så att säga under På
vens egna ögon, då han, som varit 
nuntie i "\i\Tarszawa, är · synnerligen · 
förtrogen med det religiösa läget i 
polska riket med dess i1ära 30 miljo
ner invånare. Ett nytt biskopsdöme · 
med säte i Kato,vice har upprättats: · 



för polskä Schlesien och ett för fria 
staden Danzig. Ehuru strängt anli
tade av . återuppbyggnadsarbete i ·  eget 
land;, · äi-o , ·Polens 'katoliker nog · offer
villiga att ' söka bispringa siha olyck
liga trosföi'vanter i Ryssland, där bol
sjevikerna1 fullfölja sin religionsfient
liga politik, son'i gåt tit' pa att än niecl 
·ÖP{Jet v'åld än · genom listig, ateistisk 
skolundervisriing\' föredrag·, ' ströskrif
ter· m. m. utrota ·kristeH tl'o öch moral 
sätskilt hos tingdomen. · Mer ;,äti nå
got annat lands, känner Polens pHis� 
terskap till förhållandena i Ryssland, 
där må11g-a· ,p-ölska präster arbetat, så
som ärkebiskop von R'opp; :ärkebiskop 
·Cieplak, ·biskop ' -Sigismuhd Lozinski, 
-vilka alla' tre länge försmäktade i bol
sjevikfånge11slrnp men äntligen befria
-de, hava sin verksamhet i Pole1i. · Så
som ett gott omen ki!n betraktas, att 
en . av . Polens inest kända socialist
ledare, J odko, under sina sista levnads
år återkom till sin barndoms katolska 
tro och dog !mm god ktisten,,1 påver-
1rnd framför allt av skrifter av Elisa
beth Lesenr (t 1914), .hon som också 
i Frankrike efter sin död ännu mer 
.än i livet, för själar till Gud. 

Mäktiga förebecljare vid Guds tron 
har Frankrikes folk i de talrika hel
gol1, som äro födda i Ludvig elen He
liges och Jeanne cl'Arcs land. Ej min� 
dre än fem av ·Frankrikes söner · och 
-döHrar blevo helgonförklarade under 
jubelå:ret : Soeur Therese de l'Enfant 
Jesus (·t 1897), Cure cl'Ars (t 1859), 
Pere Ei1cles ( t 1680), Marie'-Made
laine Ppstel (t 1846) och Sophie Ba� 
rat (t 1865) .  

Frankrikes katoliker ,  hava :vaknat 
upp, väckta framför allt av Guds 
·stridslllan, biskop; Ruch i spetsen för 
Alsace och Lorraines målmedvetet ka
tolska befolkning. 
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Frankrikes katoliker hava bildat en 
stor sammanslutning, Federation Na- . 
tionale Catholique, med underavdel� 
11ingar i varje landskap, varje härad; · 
-varje socken. I spetsen står general 
·de Castelnau, en av världskrigets 
hjältar. För denna fasta samman
slutning, för elen lavin av protester 
av tusen och åter tusen katoliker · i · 
:alla Frankrikes delar, hava religions
fienderna sett sig tvungna att slå till 

reträtt åtminstone på en · ptthkt ·:' 'pro
jektet att avskaffa ambassadeti' · vid 
Vatikanen har stran:dat. · N mitien iMgr 
Ceretti stannar i · Paris och ha:r av På
ven fått mottaga kardii1ftlspuq:iiirn : ' 

Men li].<:som i kristendoh1ens · första 
dagar måste segern : ibland · köpas med 
martyrer'nas blod : · vid katolikmöter · i 
Marseille hlevo · tvåi katoliker , mörda
de av e1i hop,, bestående ·mest åv. anar� 
kis'ter och ' exotiskt slödder: . . 

Ej mindre betydande ä11 stora ka
tolska organisationei' är det . fördj11-
p·ande av ·det andliga livet, söm äger 
rum 1 i ' de katolska hemmen, · i högre 
och lägre 'skolor, ' vars ttngdom · n'ler 
och mer sluter upp kring · Kyrkai1s 
standar. Liksom i Tysklam!; där åt
skilliga framstående män vid ·mogen 
ålder ägna sig åt Kyrkans tjärrst, så 
sker även i Frankrike. Så tiH exem
pel 'har · ärkebiskopen av Kartago ny
ligen prästvigt två f. d. officerare: 
amiral Malcor och övetste Henrion, 
vilka ämna fortsätta Charles de · Foi.t� 
caulds arbete i Algier, där man nyli
gen firat 100-årsdagen av kardinal 
Lavigeries födelse; den store kämpen 
för slaveriets avskaffande. S itt halv
sekelsjubileum har Institut Catholiq'ue 
i ·  Paris högtidlighållit, det, av Mgr 
d'Hulst grundlagda fria katolska uni
versitetet, som förfogar över de yp
persta lärarkrafter. Till dess SO-års
dag hade infunnit sig talrika delege
rade från in- och utländska universi
tet, också protestantiska:, bland andra 
Camöridge, det bekanta engelska lät
domssätet. 

· Seda11 ungefär ett halvt sekel till
baka åtnji.tter katolska kyrkan frihet i 
England, där hon under 300 år på det 
grymniaste förföljdes. Nu börjar hon 
åitertaga sin hedersplats i det brittiska 
rikets nationella liv och går framåt 

. år från år. I England, Skottland och 
• '\iVales finnas för närvarande 31 ka-

tolska ärkebiskopar och biskopar i 
• . stället för 28 förra året. En ny bi
. skopsstol har nämligen inrättats i 
· Lancashire och 2 vigbiskopar tillkom
, 111it, den ,ene för Birmingham, och 
den andre för Southwark. Det katol
ska prästerskapet räknar 4,642 med-
lemmar. Kyrkornas och kapellens an
tal är 2,458, alla uppförda efter re-



for.matioqcn, $011,1 där liksom ,i  Sverige 
beröya,cle . oss ,våra kyrkor. I de för
�n;:i,de , konungarikena finnas nu .1,677 
katolska skCllor med ungefär 413.;700 
lärjungar . . Antalet konvertiter i Eng
la.ncl och VV ales uppgick under 1925 
till 12,706 . . . I ,  brittiska riket finrias 
ungefär 1 5  miljoner ·katoliker, väl 
organiserade och i besittning · av för
träffliga katolska skrifter, utgivna av 
Catholic 1'ruth Society, London $.  vV., 
7;2 Victori.a. Strf;!et, vilka .förtjäna att 
1Jliva kända av oss. svenska katoliker. 
En av elen katolska Kyrkaps mest. be
kanta män i England, b.enediktiner
immken · kardinal Gasq�i.:et, har firat 
sitt 50�årsjubileum som präst 9ch fick 
då mottaga lyckönskninga,r:J av ,Påven 
och även av. konung Georg, som· ut
talade . förhoppningen att kasclinalen 
m�tte länge få fullfölja de arbeten, 
som gjort honom »frejdad 'och vörda<;! 
i hela brittiska riket». Kardinalen 
siJe!ade en betydande roll viclupprät
tandet av en engelsk legation vicl Va
tikanen under Påven Benecliktus XV .:s 
regering . . :Men medan det övervägan
de protestantiska England ansåg a.t1'
geläget hava en representant vid Va� 
tikanen, �hava två stat.er med tIII stör
sta del katolsk befolkning, Tjecko?lo
vakien och Litauen, varit nära att låta 
extrem nationalism .förleda sig till av
brytande av de diplomatiska förbin� 
delserna med den Heliga St.alen. Lyck
ligtvis synas de båda unga republi
kerna på väg . till bättre 1;1ppfattning. 
Åtskilliga av Englands högkyrl5'liga,, 
bl. a. Lord Halifax, längta . dter ett 
närmande till Rom. Vid deras sam
tal hos Belgiens frejdade primas kar� 
dina! Mercier förde den katolska sa
kens talan bl. a. av Mgr Batifol, 
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författare til . ,»Catholicisme et Pa
paute» .. 

Ej . endast inom England ,äro dess 
ene·rgiska ka,toliker i färd 'med ; att ut� 
bred<;1, den katolska tron. De äro . liv
ligt verksamma ,också på hednamissio
nens fält, och deras stora missionsin
stitut i Mi,Jt Hill har kraftigt bidragit 
att hos Förenta St<;1,ternas 1 ,katoliker 
väcka :till liv tanlm� att grunda· :liv
aktiga katolska 1:nisl?jciner ,i Kina och 
Korf;!a, ledda av , moderhuset i Mary
lrnoJl (Staten ,New. York) Till, Kimi., 
där 1«1,tolska missionärer, tillhörande 
olika ordnar, ej minstJesuitorden, se
dan årl:i,up.drade1;1 utvec,klat, ett välsig
nelserikt ai;bete,; . hav.i. . numer . också 
Benediktiiwrmunkar från ,abbotstUtet 
S :t Vincent · i Nordamerika börjat 
komma för att i Peking upprätta ett 
katolskt universitet med 5 fakulteter : 
1 för teologi o�h filosofi, 1 för. kine
sisk o.ch europeisk litteratur, J för. na
turveten�kaper, l.för sociala .. vetenska
per ,och historia, 1 som b(lrgs� och 
ingenjörsa:kc1.demi. : , , , , ' 1 ·  

Men vare sig .våra katolska missio
närer verka som lärda .universitets
prof essorer eller undervi�a vildar ,på 
Söderhavsöarna, , äro de Kristi sä:nde
bud. De verka föl" den Konungens 
rike, åt vilken Pius XI vid jubelårets 
slut helgade världen. Minnet .av två 
av denne Konqngs ädlaste och ,störste 
tjänare och sändemän högtidlighålles 
under år 1926 : 1 100 . år hava förflu
tit sedan S :t Ansgar drog ut såsom 
Evapgelii förkum:iare och 700 åi; se
dan S :t Frans av, Assisi i11gid{ , i  .de 
himmelska boningarna. 

Kulla i Odensvi i februari 1926. 

G u s t a  f A .r rn f e .l t. 



PASto·R BERN H.ÄRD voN STOLBERG f. 

- 'Fi·edagc11 deu 5' februari avled pas-1 • - - - -
torn greve _Bernhard von. Stolberg i 
e1i ålder av över 87 år. Han var de 
senast'e 29 årei1 anställd :;oin kyrko
herde i katolska församlingen i Norr-
köping. · . · 

Släkten Stolberg,. som hör till Tysk-
lands älpsta ätter, 
har slcänkt sitt 

fädernesland. 
många betyclaride 
märi. Greve Bern
hard . S tolberg 
föddes på famil
jens: gods - Schön
witer i preussis
ka Schlesien den 
26 sept. 1838. 

Efter att ' 1856 
hava. a;lågt stu
dentexamen vid 
kungi. gymnasiet 
i Sagan i Schle
sien och efter av
slutade militära 
studier 

18�5 börj�cle han sina teologiska Stll-: 
clier vid universitetet i Innsbruck. Ef
ter att med liv och lust och med järn
flit, som var hono1i1 egen, hava s_kött 
sina ' studier, blev han elen 14 juni 
1860 prästvigd av biskop Vincenz av 
Brixen. Efter sin prästvig·ning kom 
· · pastor Stolberg 

år 1869 till 
Stockholm sås<c1m 
hjälppräst hos 
den lärde oc\1 
tmergiske pastor 

· Bernhard vid S it 
Eugeniakyrkan. 

Redan i januari 

ingick 
greve Bernhat:d 
Stolberg i öster
rikiska armen så
som officer vid 
9 :e Uhlanreg,e
mentet. 
Tillsam1i1ans med 

Pastor Stolbe1·g. 

1870 sändes han 
. av biskop Stu
clach till Malmq 
för att där sam
la katolikerna till 
en egen församr 
ling. Så små
ningom reste sig 
där elen lilla kyr
kan,. som med 
sitt idylliska läge 
utgör en av
Malmö prydna
der. _Men länge: 
skulle försam
lingsborna ej få 
behålla sin av-

en släkting före-
tog han 1863 e1i resa till Norge, Sve
rige, Danmark och ' England. Under 
sin sej�ur i Stockholm gjorde han 
bekantskap med biskop Stuclach, som 
i sin _  ungdom vi�tats , någon tid hos 
greve Stolbergs farföräldrar och se
nare åtföljt kronprinsessan ( seder
mera drottning) Josefina till Sverige 
såsom hennes hovkaplan . 

Aterkommen från sin utlandsresa, 
stod elen unge ädlingen inför sitt livs 
vändpunkt. Ty för att följa sin inre 
kallelse till elen prästerliga banan hade 
han fattat beslut att lämna sitt kära 
kavalteriregemente, sin kamratkrets, 
vid vilken hati var varmt fästad, och 
det som nog icke kostade minst på 
för en hästkarl - sin ridhäst. Ar 

hållne herde. Ty 
1875 i sept. bröt pastor Stolberg upp 
för att ytterligare idka teologiska stu
dier i Holland och England. 

Efter sex års grundliga teologiska 
studier återkom pastor Stolberg till 
Sverige 1881, arbetade först i Stock
holm, tjänstgjorde därefter under åren 
1888-1897 såsom pastor i Gävle och 
verkade sedan slutet av sistnämnda 
år i Norrköping tiils 9 maj 1925, då 
en allvarlig sjukdom fjättrade honom 

' vid sjukbädden. 
Den 21  sept. 1925 reste han till 

Holland för att där i ett vilohem få 
åtnjuta sitt välförtjän,ta otium. Den
na vilotid varade -icke länge. Freda -
gen elen 5 febr. ingick underrättelse 
till pastorsämbetet i Norrköping att 



pa,stor Stolberg stilla och _fridfullt h�-
de: insomnat i Herran. , ' . . . . ' I Sverige, dar' han tjänstgj'oi:t ser 
år och under fyra överherdar : bisl�C>p : 
Stuclach, apostoliske vilfa1'iei1 Hubei·,'' 
biskop Bitter och biskop cl :r Johan
nes· Erik Mi.iller, har pastor Stolberg 
därjämte varit anförtrodd. själavården 
blan,d de talrika utländska arbetare, 
söm vistas i oJika delar av vårt Jane!. 
Icke 111inst är det de polska arbetarna 
från österrikiska,. preussiska och rys
kai Polen, vilka i honom hade en iv
rig· · själasörjare och en faderlig· vän 
och hjälpare i livets alla förhållan
den. 

Under· sina många mödosamma re
sor till lands och vatten i olika delar 
av- , vårt vidsträckta land . har pastor. 
Stolberg haft tillfälle att som få lära 
känna svenskt folklynne och �venska 
seder och ha11s djupa förståelse där
av· motsvarades av elen varma ,sym-, 
pati, som han hyste för vårt sve,1ska 
folk �- som få lämpade han sig för 
verksamhet bland fattiga främlingar ; 
hans goda hjärta, sunda ot'ndöme och 
outtröttliga hjälpsamhet satte· honom 
i stånd att följa apostelils maning att 
vara allt för alla. Icke minst bidrog 
därtill elen utomordentliga enkelhet 
och anspråkslöshet, vari han levde och 
varmed han uppträdde . .  · Det · är nog 
icke så många unga prästmän, som 
nöja sig med vad grevesonen från 
det schlesiska slottet höll till godo 
med . . . Må han vifa i frid ! 

P. 0 v e r s  c h i e. 

Så stilla som han levat och verkat 
:bi�ncl q�s; så _stilla:, l1qr him gått Hrån 
oss. Och ändock veta vi alla, att med 

·· 110110111 har en stor man lämnat oss, 
�,i 'hava . blivit en säll synt ädel och 
osjälvisk karaktär fattigare, men Fa
derns hus i evighetens land en hä1:lig 
och helig sjähikare . 

Adiig til_l · börd, var han adiig tiil 
själe1i. Denna adel tog sig ·uttryck 
framför allt i en oböjlig rakhet och 
ärlighet i handlingssätte( och i en till 
det . underbara gränsande anspråks
löshet. Om de gamla visdomsordet 
talar sanning, som 1>äger »att ingen
ting behöva är Gudomens företräde, 
inen elen som behöver minst,, hår k:0111-
111i t Gudomen närmast», då _hade . pas
tor Stolberg efter mänskliga : mått 
kommit Gud i11ycket nära. Och den
na pastor Stolbergs adel var parad 

. tned en så äkta prästerlig godhet,. att 
alla, · som korilmo i beröring med ho-
1iom, ni.åste ui)pskatta och älska ho
nom. 

Om jag då sås.om hörande till elen 
krets av präster; som stodo· honom 
närmast, tillägger, att pastor Stolberg 
yar a.v både nåd och självenergi i be
si ttning av ett rikt bönens liv, då har 
jag med dessa få rader sagt tillräck-
1-igt för att alla skola kunna förstå, 
huru ·högt vi måste vörda honom. 

Då han nu har gått ifrån oss, önska 
vi endast att kunna bliva hans likar. 

A. M e y e r. 



74 

E R N' E S T  P. S I C H A R I, B. N  FRA NS.I( 

K ·O N V E R T l T  

. . S.åsom �tt tecken ,bland många and
Ta på Kyrkans v.äxande , inflytande i 
Norden torde kunna. räknas den för
ändting i , .  poleniiken �ot, henne, som 
man km;mat ko�1stater.a under. de sista 
5. a. 10 . åren. ,Det .är numera ej . så 
sällsynt som förr, att tillnärmelsevis 
eller fn,llt korrel�,ta frf!,mstä[lningar av 
Kyrkans dogn,1a <;:>ch praxis Jämnas 
i frå1:i. protestantiskt håll stammande 
skrifter, även då ckssa , .är9 av , pole
misk natur. Det traditronella strids
sättet, som knappast kan. karakterise
ras· med annat ord än »1,tskällning», 
återfinnes i våra dagar huvudsakligen 
i mera lantlig och folklig polemik ; den 
akaclemrska kritiken står numera på 
ett högre plan. Men ii ett avseende 
kan man knappast konstatera någon 
förbättring; det är på tal om vuxna 
personer·s övergång till katolsk reli
gion. Då skyller man fortfarande på 
tanketrötthet, där man icke tillgriper 
hypotesen om »krigshypnos» m. m. 
Kcnvertiter sägas vara andliga i11val1i
cler, som icke orka med att skaffa sig 
en genomtänkt livsåskådning, . eller 
också säger man - och det är det �li
ra nyaste och finast,e argumentet, nät· 
det gäller ko11verterancle . vetenskaps
män ,och konstµärer, - att: dessa ,för 
religionens skull medvetet koppla ifrå1.1 
sitt högre intellektuella liv för att n� 
fram till , en mysticism,. som på gr,qncl 
av s.in pittoreska orimlig�1et kan slippa 
Hrån den . pietetslÖs\i logiken. 

En dylik barock argun)entering, som 
leder tanken på , ,rissa väckelc\epredi
kanters forclra,n . på absolut eU 9ch 
samma omvändelseschema för alla in
divider, behöv'er icke bemötas,. då dlen 
strider tpot erfarenheter, som var. och 
en har tillfäUe att g,öra. .Den strider 
också mot nedan beskrivna konvet;
,sio11, som från början till slut haft to
talt 11nclra motiv än . tankelättja eller 
stärnningstrånad. 

I världskrigets ) :e vecka sh1pade i 
:Belgien · en ung fransk artillerilöjt
nant, Ernest P�ichari. Det var den 

berömde -Renans dotterson, spm off
rade sitt• liv för fäderneslandet, · om 
vilket Renan lär ha sagt år 1870, att 
det gäi;na kuµde förgås, då »öve( det
samma står förnuftets rike». 

Mellan ,J's7o och 1914 ligger ,mer än 
en generation; under . denna. tid ha 
kulturidealen . hunnit väsentligt för
ändras. P. tillhörde elen generation, 
som i våra dagar passerat 40.,ång;än
sen och som. 11pplevat brytningen mel
lan åskådningarna vid slutet av, för.ra 
århundradet och r,eaktionen mot , de
samma, 
. . Re.nan hade, som bekant, i. sin ung
dom haft för avsikt att bli katolsk 
präst, men förlorade sin katolska över
tygelse och utträdde. ur prästsemina
·riet. Han giifte sig längre fr;un med 
en kvinna av kalvinistisk konfession. 
I detta äktenskap föddes en dqtter, 
som blev P :s mor. Hans far, sotp var 
av grekisk härstamning1 var profes
sor i byzantinsk filologi vid,Ecql� <les 
Hautes Etudes . . i Paris. Lägger man 
härtill, att P. på mödernet ha:de ita
lienskt påbrå, så finner marn i hqns 
härstamning en del av förklaringen 
till hans inre habitus, som känneteck
nas av latinsk manlighet, sydeuropeisk 
livlighet och , ptetagnisk mefo.nkoli. 
Des.s.aelement bekämpade, som.vi. sko� 
la se, till en början varandra, inhörc 
des, men förenade sig .till slut till im-
pqnera�cle helgjutenhet. ' . . . 

f. , föddes elen 27 september 1883. 
Då farmodern var en from medlem av · 
elen. grekisk-ortodoxa kyrka11, , . ,blev 
han döpt enligt dennas ritus. ,Här
med var det t. v. slut med hans kon
takt rµed religion, enär hans förälcl,. 
rar voro överens 0111 att uppfostra 
sina barn utan någon som helst posi
tiv religiös tro,, inen däremot n�ecl fast, 
t: o. 111. ansträngd moral, ett kalvinis
tiskt inflytande, från modern, soin av 
allt att döma var en andligt högt-
stående kvinna. · Som barn levde P. i lyckliga, . om
ständigheter. Han var fö,lig och ,in-



te)ljgent, med t�1sen intn;ssen och. ut- , 
ptäglade syinpatier och' a,_ntipatier. På: 
samma gång hade han behov ay tyst
nad och ensamhet, ett förebud ·. till 
11ans senare liv. Med morfadern' Re
nan synes han icke hav� kommit på 
fortrolig fot; han var j u  också endast 
'9' ·år, 'då cle111ie dog 1892. Som gym
nasist var P. föga orclningsälskande 
� delvis på grund av alltföl'· stor fan
tasi, som ej kt1ncle tillfredsställas av 
en skol tilidervisning i vai1iig · ordning 
..i lnen öin'tyckt ' av lärare, kamrater 
,oth alla övriga, niecl vilka han 'kom i 
1Jeröring: ;. 
· ·· Unde1' denna tid råkar han elen, som 

iecleri11era 'skulle bliva hans bäste vän 
och · genomgå delvis samma utveck-
1itig som han själv, nämligen den 1 
år äldre J aques Maritain. Tilfäafo-
111ans med denne hade P. ett diffust 
s\;ätineri för sociala frågor, särskilt 
folkundervisnit1g. Utan skarpt fixe
rade åsikter och genomtänkt åskå:d-
1'ihig intogo de båda vännerna . v.id 
defma tidpunkt, åren närmast före se-
1<:elskiftet, en , prononcefat radikal 
ståndpunkt, som de ville göra så 
agressiv som möjligt Det var Drey
fusprocessens år, 111ed Zola's · J'accuse 
,och annat, so111 entusiasmerade icke 
bara Frankriikes, utan också t. ex. 
Sveriges ungdom; Tidens patentmecli'
dn för lösning av alla problem var 
diskussionen, som hos P. och hans 
krets i1rartade till kärlek till debatten 
för dennas egen ' skttlL Framförallt 
11yste .P. en fötkä.rlek för paradoxer, 
1tn:derlättid '. av haris ovanliga föri11åga 
att uttrycka sig, av häris höje ' att fö1'.� 
lJl,uffa andra och atfi,jälv bli förbluf
fad samt av hans behov a,, opposi
tion: även: mot mehingsfrät1der. 
' · under gränsåren, mellan förr� 'och 
innevarande seklet inföll, så vitt känt 
är, P :s första kontakt med· Guds� 
ideeii. Ehuru · ;han vuxit upp i en 
arttiklerikal miljö och var ent.usias
tiskt antireligiös.1 kom han att läsa 
evangelierna · och även Kristi e fter
följelse ; - dock synes han av denna 
läsning till en · början' endast fått 
stoff till hya paradoxer. .I denna 
tid infaller också bekanit:'skapen med 
en person, som sedermera spelat en 
stor 1;oll såsom föi·egångsman · för en 
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stor cl¼! av Frankrikes ungdom, de11 
nll rått b�ka_n:te poeten Charles P6g11y. 
Denne var socialist och dreyfusard, 
lika godhjärtad som intelligent, tokigt 
generös, full av uppriktighet och nai
vitet. Peguy kom också att genomgå 
en liknande utveckling som Psichari, 
från radikalisin · och antimilitarism till 
militarism, tradi,tionalism och -slutli
gen också' katolicisni. · Men, så vitt 
jag kunnat firina, vai· det elen skill
naden ·mellan de båda vännerna, att 
Peguy ·var mera intresserad av själva 
problemställningen än · åv problemens 
lösning. Också stannade Peguy i pot
ten till Kyrkan, under det 'Psichari in
trädde i helgedomen. 

Under · ·  denna sjudande ideutveck
li111g, diskussioner, ' para:doxer o. s. v. 
ledo naturligtvis studierna. P .  arbetadle 
intelligent, men planlöst, hoppande 
från det ena ämnet till det andra. Ett 
allvarligt Ord från hans fader kom 
honom att inse, att denna dilettantism 
höll på att föra honom på galna vä
gar. Efter detta undergick hans sätt 
att arbeta en genomgripande föränd
ring. San1.tidigt med denna konver
sion till ett ordnat arbetssätt, om jag 
så fär uttrycka mig, gjorde han också 
bekantskap med de auktcirer, som 
skulle bli hans enda litterära hjälp
redor vid hans senare religiösa kon
version, nämligen Bossuet och Pas
cal, låt vara att hans studier av dessa 
bedrevos uteslutande av litterärt in
tresse. ' Han älskade hos Bossuet · de 
stora dragen; hos Pascal den passio
'n'.erade .  psykologien. Men · han läste 
Också de auktorer, hos vilka 'den · ro
metska anden i all sin kärva: manlig
het är måhända mest utpräglad, nät11-
ligen CcesaT och Tacitus. -Av !'noderna 
auktorer ' synes han mest ha läst Bau
delaire och Verlaine ; den senaire vai· 
j u  vid sekelskiftet rätt 111,ycket läst och 
beundrad· även hos oss. 

Dessa ' studier avbrötos för ert tid 
av· en nervös depression, förorsakad 
av för mycket arbete. För att söka 
rekreation för han till protestantiska 
vänner i mellersta Frankrike. Stund
om följde han dessa vänner i kyrkan, 
men stöttes bort av den ·· .tefoq11erta 
religion:en, som trots sin stelhet 1icke 
kunde tillfredsställa 'hans i:lj t1pa behov 



av -e11 .fix.' · pu:nkt: l · til1vat01i. ' '  Den 
enda · kontakten i hans liv . med fransk 
1frotesta:11itism synes icke ha lämnat nå-· 
got spå.r efter 'sig 'hos l101161ti' . .  

Efter , rekonvalescensen bör j acle , p .. 
sina filosofiska studier, fot vilka haii 
ägde särskilda förutsättni11gät; '.frots 
afr han var meta konstnädigt än 've
td1ska pligt lagd. Hans · styi-ka låg i 
att snabbt ktinna sätta sig in i olika: 
filosofisk'a syste'n'1 och i a.tt åtmi11sto
ne i .  vissa riktnii1gar tränga. djupt in 
i .  de ,problem, som väckt hans ii1ti-es
se. Under dessa filosofiska. stuclie,r 
följ de han ·· Bergsons föreläsningar på 
College de Fra11ce. Bergson . repre
senterar enligt sitt eget omdöme en 
ny spidti.1alism, som bestamt hävdar 
själslivets självständighet och supe
rioritet samt viljans frihet. Ehurt1 
Bergsons system, sont i detta sam
manclrag, blott kan cmmämnas, blivit 
utsatt för en skarp och, såvitt jag 
kan döma·, även berättigad ·kritik på 
många punkter, har det spelat och spe
lar fortfarai1cle en stor roll som reak
tionsfenonien, riktat inot den: imcler 
1800-talets senal'e hälft nästan alle
narådande modefilosofien, positivis
men. Denna företräddes i Frank
rike förnämligast av Taine och Re
nari. Trots alla protester måste man 
nog säga, att den graviterar mot ma
terialismen, liksol'n den i problemet 
om viljans frihet företräder en cle
terininistisk ståndpunkt, motiverad 
- skenbart -'- av darwinismen, som 
under de: 2 sista årtiondena av 1800· 
talet stod på höjden av sitt inflytan
de på det filosofiska tänkandet. Mot , 
denna riktning, va·rs positioner väl 
blivit tillbakaflyttade, men som änrtu. 
fortlever,. kom s01i1 sagt vid sekelskif
tet en ·reaktio1i, som senare fått den 
missvisande etiketten antiintellektua
lism. Deima riktning,. Vars namn na
turligtvis icke får anses innehära, att 
elen: underskattar · elen intellektuella 
aktiviteten såsom sådan, utövade på 
P. ett stort ii1flytancle, men närmast 
av negativ art ; ' elen gav honofri! nya 
synpunkter ,fid utformandet av en an ... 
nan livsaskåclnirig än elen' i vilken han 
uppvuxit:- I 20-årsålcleni vill ju ,en 
stuclenf nied självaktning gärna ha: 1i 
allt inotsatta åsikter mot sin far. 
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P. hade hittills 'befuni,it sig i d�t 
lyckliga, meii katta utveddings!ikede; 
som elen tänkancl� akadeniiska , \.111g
domen genomlever endast en gång, 
nämligen det skede, då det förnämsti 
intresset riktas· mot förvärvari:det a:{r 

en självständig livsåskådning, helst 
så originell som möjligt ; han hade 
ä1111.u ej komi11it in i nästa period, då 
intresset först och främst inriktas· på 
ett levnaclskall och ett levebröd. _Nå:. 
got val av yrke hade han sålunda ej 
gjort. . Ett ögonblick hade han visser
ligen tänkt på att bli lärare för att, 
som han sade, bidraga till förverkli
gandet av cleniokratiens mål. H'ans 
far ville att han skulle sla i1i pa t111i
versitetsbai1an · med grekiska som hu�· 
vudä11111e, och .. P. hade också börjat 
så si11ått tänka · på en avha:11clling.  
Hans vänner trodde, att han helst 
ville vara skald och boherne. Men 
allt detta va1' fåfänga tre�rarlden ;' i 
själva verket hade han råkat iri i en 
allvarlig kris. 

P., som. med entusiasm, men också 
på ett dilettantiskt sätt deltagit i en 
virvel av intellektuella sportövningar, 
led nämligen allt mer och mer av 
bristen på en fast hallhake för sitt 
andliga liv. Halvt omedvetet började 
han att längta efter Archimeclcs' 
punkt i både moraliskt och intellek
tuellt avseende, enär han började 
förstå, att hans medfödda håg ' för 
oordning och ytlighet, vilken icke. kor
rigerats genom uppfostran, hotade att 
leda till moralisk undergång. Lik!,om 
han en gång förut samlat sig till ord
nat arbete, sa samlade han sig nu för 
andra gången, blott med den skillnad, 
att viljebeslutet gick djupare. Han 
reagerade mot sig själv - icke så 
föraktligt av en 20-åring. 

Det är då, som han riktar sina blic
kar mot militärlivet. Under insikt 
om vilken hållpunkt för hela hans 
tillvaro som detta liv kunde bjuda ho
nom gick han med glädje mot sitt 
värnpliktsär. Hans föräldrar frukta
de, att ha1i ej skulle kunna ackomo
clera: sig till det med tjänste11 för-

' enade regelbundna livet och de strän- , 
ga stl'apatserna. Men själv hyste han 
ingen tvekan, atan framhöll tvärtom 
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för, sin mor r,in . . aypikt och yilja att 
bff rn god soldat. , , . , . 
, . Vid .· sin forst,a . b�röri1Jg med mili� 

tärlivet fick P, �tt. star!�t intryck .av 
ordningens betydelse, han begrep dess 
menmg, älskade d�n. Han bi;irjade 
inse elen djupa sanningen i l3tnec!jc
tu;· ord :. Serva ordinem, et ordo ser
v.a,bit te. Han avstod dähgenom icke 
från eget omdöme och: intellekt, . han 
utökade, i stället <lett�� . verksaq1hets
område genom sin . �w�örväryade , in
s.ikt om vad som hittills fattas i . .  haHS 
1.1t�reckling. Han visÄtM äntlige1i vad 
ha11 '. hade till plikt aJt �itr�tta, : och, 
vad 111er var, han kände s ig kallad 
att uträtta det . .  Hans : fontasi, , sensi
bilitet .· och· jnte!ligeps, alla a.v ovan
liga ' mått, drogo ej längre ,.åt vart ,sitt 

håll;utan förenade sig .i arbetet för 
ett'; högt mål utan störning av enfor�. 
mig·heten i .  den .dagliga rntinen, åt 
vars olika sidor han . . ägnade sig med 
minutiös .noggrannhet . .  

Sedan det . första tjänsteåret gått 
tiH ända, engagerade han sig på; nytt,, 
denna gång för 5 år, , .Detta väckte 
allmän förvåning, men icke någon 
opposition från �öräldrnrna� sida . .  Ef
ter det definitiva avgöranck� . kände 
han sig lycklig ·  och mer i balans än 
någonsin förr. , i 

Efter elen nya värvni11g,en deltog 
P. i en expedition till Kongor som 
yarade 1 år. Det var ett lycldigt år 
därför att hans brinnande a\ctivitet 
togs i tjänst för ett ändamål, som på 
samma gång var upphöjt ochJör fä� 
d erneslanclet :  gagnande. Hans. n,1•ilitära 
tjänst i Kongo verkade moraliskt för
bättrande på honom; han övergav
fullständigt sin dilettantism. Han för
stod redan nu, att elen verkliga lyc
l�at1 ligger i offret av hela personlig
heten för en ide. Han hade clärige
n,1i:i� , inträtt på elen fullkomnandets 
väg, ;vars E,tapper voro arn1een, kato
licis111e1.1 , och vok.ationen. . . . , . . . , . . . 

Elter .�terkornsten fråJ:i )(ong9 tills 
bragte1 P .. , e,n; ledigpet p,å ,6 111å11fider , i  
sin , familj . .  , Se�l;m . gei10rpg\c,k 1WJ1 
som, för.ut. vai;it so1dat och un.deroföc 
cer,: :krigss,lmlm1 .i . V1ers�ille?, r�ri:fr�ii 
han: utexaniin,erades . :so111 , 1,11.1,deriöjt� 
nail . ).i; ; ' .i;969 n1edföljdt; ,· han , 2 :a 
kolor).iillr.egemegt�t , på e1;1. .�,_�rig, 1 e�:, 

pedition till Nordafrika. Där tog ök
r1-e.n bonom fången, liksoni elen några 
årtionden förut tagit en . <1.nnan ung 
löjtna,nt; Charles cle Foucauld; soh1 
.sedermera bh;v eremit. Öknen gav 
honom tid till inre.. samling och medj:.. 
tationer, vilka han skildrat i 2 böcker, 
L'Appel <les ctrmes och Le voyage du 
centurion. Han befann. sig allt: fort
farande utanför Kyrkan, mep upp
täckte, att militärlivet visar - i viss 
mening - vägen till : rent kristliga 
dygder, som m�ste praktise1'.as, · med 
samma smidiga noggrannhet . som de 
militära, uncle�· beyara1)de av · sanmia 
vicJ.strräckta överhlick . . . över de ide.er, 
�om . ligga bakom den dagliga plikttit
övningen. Han insåg ocb;;å; att det 
icke existei;ar någon · inotsättning mel
lan den yttre lydnaden . för. utifrån 
kommande befallningar och den inre 
lydnaden för principer, som blivit ett 
med ens väsen. Den militära disci
plinen visade honom vägen tilt accep
terandet av Kyrkans dogmer, de�1 clbg� 
matiska disciplinen, och till . lydnaden 
för Gnds befallningar, elen morälislm 
cliscipli1;en. 

Det vat· måhända en lycka, .att han 
under detta stadium på fullkomnan
dets väg var hänvisad huvudsakligen 
til l  eget . tankearbete, ty. hans biblio-

' tek var mycket Ftet ; ay religiösa a11k
torer hade han; . som nämnts; _blot_t. 
medfört Bossuet och Pqs<)aL Av ,stot 
betydelse .var ha,ns samvarn med, en 
kultiveraq . muhammeclan, Mohamn1ecl 

· • Fadel, med vilken han hade · låi1ga 
: sanital i ökeriaftnarnas . stillhet. . Den

ne vände alltid samtalet in på de i-e
'ligiösa . fi'.ågorn�., Då . n1uh .. �111111ecl� 
nen frågat P. om hans tro, måste den
ne . till sin blygsel nöja sig med · _at� 

! omtala; vacl han$ landsmän tro, icke 
vad han själv tror. Nästan mot siir 
vilja upptäcker P. de många ; band, 
med vilki\ han ,är fäst vid den: irntol
ska relig·ione11. Ei1 . åskådning: ,vtfai:� 
mas ,otta )ättarCcJr: om , deiJ 'på , ,�llv?;r. 
l�onf,ro,nte,\·a,s: 11:i�d, ,en fll11W.n, . . : ; :  J ,1 , i . 
, :lili4er l�sniqgen ay. . ;I?a,scal kmn P. 
alltmera : till it1sik;t om nö,d;väi1cHg1/t!� 
ten av . . e11 . p�daq . :  cli,scipli\1, ;,q1\1, k;in 
givas <'fnclast , a.y, {Jtt ta;;t 1J.1Qrg.l;,ys�em,, 
gruncla,t .på . en ,;1p:,pll1t; ,qc;:h qy½rn��ur.�: 
lig, auktpritet, manifest,enicl gepm�1 ett 



ofelbart dogma. Han lär sig ''också 
att uppskatta bönen och förstå elen 
inre nödvändigheten av sakramentala 
läkemedel mot elen andliga kampens 
blessyrer. Han jämför sig med lär
jungarna vid Emaus, om vilka han 
citerar Gregorius elen sto·res ord : 
Deum quem in clivinae scripturae ex
positione 11011 cognoverant, in panis 
fractione cognoscunt. 

Det katolska clogmsystemet är en 
så fast och logisk byggnad, att en 
rätlinjig -man som P. snart åter upp
täcker trons fundament. Men det 
sker inte kritiklöst. P. karakteriserar 
sin generation såsom en, den där vill 
s11nningen med våldsamhet. Denna 
sanningskärlek förhindrar elen att se 
på tillvaron med forna tiders naiva 
fromhet, liksom elen också hindrar 
elen att i likhet med föregående gene
ration kritiklöst negera det överna
turliga, eller, som P. säger, för,eclraga 
10 villfarelser, stammande från män
niskor, framför 1 sanning, kommande 
från Gud. P. säger själv, att ingen
til]g är så främmande ,för hans hem
lands traditioner som la foi du char
bonnier, elen oreflekterade tron. Han 
förkastar den enkelhet, som på grund 
av okunnighet underskattar proble
mens svårigheter, under medveten in
sikt om elen enkelhet, som utmärker 
t. ex. ' Thomas och Augustinus, näm
ligen den intuitiva· helhetssyn, som 
stundom är medfödd, men. oftast för
värvas som belöning ,för niånga års 
analytiskt tankearbete. , , 

I en enquete, ,-vars svar samlats ,. i 
boken Lt:s jeunes gens cl'aujourd'.hui, 
utkommen 1913, _skriver P. efter 
hemkomsten från Afrika : En del a:v 
nutidens ungdom är alltför starkt 
sportintresserad; ordet »intellektue_ll» 
har nästan blivit ett skällsord. Men 
låt oss lyssna till J aques - · Maritain : 
Förståndet är den andra av ,Den He
lige Andes sju gåvor. Det är om det
ta, som det så inträngande bedes i 
den 1 18 psalmen: intellectum da mihi, 
giv mig förstånd, så vill jag iakttaga 
Din lag och hålla elen av allt hjärta. 
Vår intelligens är lika värdefull för 
Gud sori:i för vårt hjärta, o_ch för att 
bevara den sänder han oss intet min
dre än de1i frid, som övergår allt för-
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stånd.. . . Vårt intellekt gör oss del� 
aktiga i »det sanningens ljus, vilket 
upplyser varje människa, som kom·.: 
mer till denna vädclen». 

Ett ställe bland många i P :s föiut 
omtalade roman, Hövitsmannens resa, 
kan ytterligare belysa det nu sagda. 
Den hövitsman, som givit boken dess 
namn, är elen i Mattens 8 kap. 01rtfa
lade, vars ord, Domine, 11011 sum 'dig
nus, av Kyrkan upptagits i kom1nu.\ 
nionritualen. Bokens ·hjälte, Maxence, 
P :s alter ego, vill icke veta av - någ'On 
pragmatism, som säger : Detta är nyt-_ 
tigt, alltså är det sant. Han vill intet 
annat· än sanningen. Han fordr�r 
först och -främst bevis för, att K1,i$'
tus verkligen är Guds ·ord, att KyT� 
kan på allvar är sanningens ofelbara 
väktarinna och Maria himmelens 
drottning. Detta är, vad han föl'St 
och främst kräver : »Intet är skönt, 
om det ej är . sant. Om Maria icke 
är vår moder, så låt Notre�Da111e bli 
jämnad med marken. Om kristendo
men är en lögn, så låt Franktikes 20 
kristna århundraden uteslutas ur his� 
torien. Låt detta kristna Frankrike 
bliva förbannat, om det är uppbyggt 
på villfarelse». 

Maxence tror absolut icke på att 
det . finns nyttiga lögner. eller gagne
liga illitsioner. I öknen upptäcker 
man vad en hägring är värd. .Dei.1 
vackraste dikt kan icke släcka hans 
själs · törst. Han vilL :icke ha några 
blida t('lr:ömmar. En : religiös : :afton
stämning, , fyller honom nied vämJelc 
se,- ty det- finns ingen· annan tröst än 
dagens klarhet- och stråJ-ande ·viss
het. : 0. S. V ,  

Med dett<1- sanningssinne beder hän 
sin första bön : »O , Gud i himmele:n, 
om Du är till, se då till mitt elände. 
Se den oordning, i vilken jag lever. 
Se, att jag å ena sidan åtrår en kig 
för mitt liv för att det må bevaras 
från synden, och att jag å andra sidan 
vill, att denna lag skall stämma över
ens med sanningen. Se, o Herre, 
mitt hjärta, · som vill Din frid, och 
min tanke, som icke vill denna frid, 
om den är byggd på en lögn. 0 him
melske Fader, Du förståT, att det icke 
är en skugga, som jag behöver, och 
att det icke är drömmar, som kunna 



trösta mig i denna stora jordiska 
kamp, i vilken jag är en medkämpe. 
Ty jag är en verklig man i elen verk
liga världen, och jag är en soldat, som 
strider livets · verkliga strid». 

Ingenting kan vara rätlinjigare och 
renhårigare än denna realism, P .  hör 
inte till dem, som driva kurtis n1ecl 
katolicismen därför att elen har en 
högstämd ritual med allt vackert som 
därtill hör. Han är ännu mera av
lägsen från en för oss välbekant ta\1-
keriktning, som under de sista 20 a 
'30 åren varit förhärskande i vår sven
ska universitetsteologi, och som i ana
log fm'm dess värre lever även på 
andra områden. · Denna riktnings för
nämsta kännetecken är en outrotlig 
ave.rsion mot klara linj er, raka vägar 
och rent besked. Vi finna i P :s böc
ker intet svammel 0111 skillnaden mel
lan dogmen som trassats och dogmen 
som historiskt faktum. Från en dylik 
ekvilibristik, som kommit en god del 
av Sveriges vetenskapligt bildade män 
att med förakt vända ryggen icke 
blott åt teologien, utan också åt kyr
kan och religionen, är P. som latinare 
fullständigt fri. 

Med hans fordran på obeveklig lo
gik ut,,m slir:gerbultar sammanhänger 
ett drag, som han har gemensamt med 
sin store mästare, PascaL Han vill 
nämligen, att elen sanning, som vi om
fattat, icke skall leva såsom ett mun
mer bland andra , sanningar, utan att 
elen skall utöva inflytande . på vårt liv ; 
vi skola ställa oss i dess tjänst. 

l slutet av år 1912 återvände P .  
till Frankrike. I denna tid, då han 
mest av allt behövde inre samling, 
möttes han av svårigheter av alle
handa slag. Såsom många förut er
farit,_; kan elen fulla teoretiska över
tygelse, . som förvärvats i ensamhet 
och eftertanke, lätt förbytas i tvekan 
och tvivel, :då elen kommer i beröring 
med det vardagliga livets trivialiteter, 
hänsyn av olika slag o. s. v. P. sade 
till vännen Maritain, att. han var en 
katolik utan nåden. I denna kris kom 
Maritain till hjälp. P :s reflexioner 
på egen hand behövde kompletteras 
med råd av en intelligent vän samt 
med läsning av andra böcker än dem 
som hittills varit hans vägledare. Han 
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började sålunda att' studera katekesen 
och mässboken samt att grundligt sät
ta sig in i Kyrkans liturgi, även ak- . 
tivt.. Genom Maritain fick han lyckan 
erhålla en lämplig prästerlig rådgiva- • 
re i en clominikanerpater, Pere Cle-· 
rissac. Denne upptog honom elen 4 
februari 1913 i Kyrkan och gav ho
nom foljande dag elen första heliga 
Kommunionen i ett litet privatkapell, 
tillhörande Les Soeurs de la Sainte 
Enfance, i Versailles. Vid sin snart 
därefter följande konfirmation antog 
P. namnet Paulus. 

Det dröjde ej länge, innan han kän
de längtan till prästkallet, vilket stod 
i full harmoni med hans föregående 
utveckling och med hans önskan att 
ägna aila gåvor åt ett ändamål, som 
för honom stod som det högsta. Hans 
liv som soldat tillfredsställde honom 
ej längre helt och fullt. Dock hade 
han länge svårt att besluta sig, huvud
sakligen av tvekan huruvida han skul
le bli ordenspräst eller ej . Det förra 
ville han helst, men fruktade för möj
ligheten att vålla sin mor smärta ge
nom ett eventuellt avsked ' för hela 
livet. Vidare var han ej på det klara 
med i vilken, orden· han i förra fallet 
skulle inträda. För att få klarhet 
måste han ånyo söka ensamheten. Han 
deltog därför i en reträtt i ett kloster 
i Rijckholt · i ·  Hollai1cl, under vilken 
reträtt han upptogs som tertiarie i 
S lt Dominicus' tredje ·  orden. • Vrcl 
pingsten' 1914· utbacl1"11a11> sig ett råd 
av sin andlige vägledare: Pere Cle
rissa:c · hade efter veckors bö11 kommit 
till den uppfattningen; att Gud ville 
räktia honom bland S :t Dominicus'. 
söner; och P. samtyckte. Men av des
sa planer blev inteL I stället för ett 
långsamt' fortgående offer under mån� 
oa års mödor . f ick P .  giva ett helt 
b offer på · en gång, nämligen i knget. 
P. ,  som ' ivrigt bad att få känna och 
i handling fullfölj a Guds befallning, 
i vilken: riktning elen än gick, kände 
vid krigsutbrottet en oförminskat en
tusiastisk offervilja, ehuru hans pla
ner på ordenslivet måste skrinläggas. 

F. J. L i n cl e r s. 

(Forts.) 
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rån Credos lorn ��� 

Den 17  januari detta år fick det 
danska. vikariatet en ny präst i fader 
Hubert Messerschmiclt, son• denna 
dag prästvigdes i . Rom. Den högtid
liga akten ägde rum i Sankt Knuds 
Kapel i S. Maria in Transpontina. 
Or<linator var kardinal Pompi1i. . På 
sankt Knuds fest, elen 19 januari, höll 
elen nyvigde prästen sin första mässa 
och sin första predikan på samma 
plats. · Vid båda dessa tillfällen när
varo -åtskilliga katolska skandinaver 
med excellensen Scavenius, Danmarks 
sändebud vid Qvirinalen, i spetsen: 
Credo önskar fader Messerschrniclt 
lycka och välsignelse i hans framtida 
verksamhet. Han är köpenhamnare 
av födseln .och hat . många vänner 
bland elen danska huvudstadens kato
liker. · 

Kardinal M crcier har blivit begra
ven på . elen belgiska statens bekost
nad.. Alltsedan Belgien har bestått 
som självständigt rike ( 1830) är det 
endast . trenn,e andra. ' ston11�n., som ·. nwtta:git· samma hedersbevisning., . Om 
den avlidne Jryrkofursten,5 e1;t5kiJcla frv;. 
berätt,u-, Nordisk UgeblacL (nr ti). åt
skiUiga , 1.1ppbyggliga drag. V,a�j e .mora 
gon steg han upp på slaget S och en 
haly tinima · dä�·efte:r knä!böj de han i 
sitt privatkapell »orörlig som en sta
ty, försjunken i bön till Gud». Hans 

dagliga betraktelse varade en he'I thn� 
me. Därefter läste han . den f1eiiga' 
mässan 1i1ed en värdighet och en' ah-· 
elakt, som djupt rörde alla närvaraii.0 

de; · Sedan följde dagens omfattande' 
arbete. , · Hans • måltider voro yttetst 
frugala. Endast då gäster · voro med 
vid bordet, kunde ha'n cl'ricka ett glas 

' vin. Också aftonens timmar tillbi'agte 
han tmder trägna . anclakisövninga:r 
ä1icla tills han gick , till vila oi1rkrirtg 
!dockan 10 på kvällen. Hans sovhlln 
hade Hksom en klostercell · kalkade 

' väggar, och dess golv ,,oro icke' mätt
belagda. · I hans järnsäng fai1i1s icke 
ens någon madrass, endast en enkel 
halmsäck. Denna ha:lmsäck blev · otk
så hans »lit de pai·acle», på elen vilade 
han efter döden iföi-d sin biskopliga 
skrud. Hans arbetsförmåga gränsa
de till det otroliga och utsträckte •sig' 
till de mest olika nmråden. · Hans 
stift omslöt icke mindre än 2,300,QOO 
katoliker och 2,000 präster. För allt 

, som hade någon samband med sjä:la
vården hade han ett öga: 0ch ett hjä.-r-· 
ta. , .P.ål honom k111J_cle det , gamla: ortfot: 
tiHämpas : »fo.tet , niät1skligt . rfö· '1Tiig, 
frän111-ia11de»..: , Också .- ,  ·långt , utarifäf 
elen , katblska · .Kyrkt1ns _ 'råmärken' • ··In(i 
man : ,  blottat hnvud'et ; v'id· • hans , bo rit,: 
gång. 



Helige Fadern ett hemligt konsisto
rium, varvid han kreerade följande 
fy,-a nya lwrdinaler: Mgr Bonaven
tura Ceretti, apostolisk mmtius i Pa
ris, Mgr Henricus Gasparri, aposto� 
lisk nuntius i Rio de Janeiro, Mgi
Patrik O'Donnell, ärkebiskop av Ar
magh, Irlands primas och Mgr Alex
ander V ercle, sekreterare vid rituskon
gregationen. Kardinal Ceretti är född 
år J872 i Orvieto. Han har varit 
verksam i t<:yrkans tjänst i Mexiko, 
Förenta Staterna, Australien och Nya 
Zeeland. Då: de diplomatiska förbin
delserna återknötos meUan Vaiikanen 
och Frankrike, utnämndes han till 
nuntius i ·  Paris, där han tillträdde sitt 
ämbete den 6 augusti 1921.  Kardi
nal' IL Gasparri är brorson till den 
påvlige statssekreteraren. Han är 
född i Ussita (Perugia) år 1871. År 
1920 utnämnes han till nuntius i Bra
silien, där hans kardinalsutnämning 
har hälsats med särskild tillfreclsst'äl
lelse, som det är första gången det 
påvliga sändebudet i Rio de Janeiro 
utnämnts till eminens. Kardinal 
O'Donnell är född år 1 855. År 1924 · 
blev han ärkebiskop av Armagh. Kar
dinal Vercli är född i stiftet Neapel 
år 1865. Han har ständigt varit %'rk� -
sam i rituskongregationens tjänst . .. >. 

Vid detta hemliga ko11isistoriu111 höll· 
Påven ett längre tal, vari han utti·yckte· . 
sin stora tillfredsställelse öv�r �et, 
sköna jubelåret 1925 med dess ,, pil-\ 
grimsfärcler till den eviga staden, dess · 
kanonisationer och beatifikatio1�er:. 
Då man kastar en blick ut i sani.ti� 
elen, sade han vidare, upptäcker . ri1a\1 . 
gott och ont i brokig blanclni�g,, . 1\1ed : 
välvilja talade elen Helige Fadern om 
den nya skilsmä'Ssolagen mellan Kyr
kan och staten, som beslutats i Chile. 
I M exifto ansåg han, att man kunde 
vänta en vändning till det bättre en
dast genom »ett gudomligt ingripande 
och en katolsk aktion blancr folket». 
I Argentina, Tjeclwslovakien och Ju
goslavien var himlen icke helt och 
hållet molnfri. Däremot gladde sig 
Påven mycket över de lyckliga hän
delser, som ägt rum i Franlailw både 
på elen katolska folkrörelsens och elen 
!1ögre katolska undervisningens om
råde. Även hoppades han påi goda 
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frukter av de bayerslw och polska 
konkorclaten. Slutligen föl'löinnacle 
han jubileets utsträckand�- tills hela 
jordkretsen. 

Som bekant blomstrar den katolska 
pressen i Tyskland. Av de 3,,152 tid
ningar som där utgivas äro ej mindre 
än 451 katolska. I spetsen står Bayern 
med 132 katolska tidningar ( närmare 
30 % . av hela antalet) , · sedan kom
mer Rhenprovinsen med 100, vVest
falen med 66, Baden med 39, Wiirt
temberg med 3 1 ,  Schl.esien med 28, 
Hannover med 1 3, Hessen med 10 
etc. Till och med i Saclisen och Thii
ringen finnas num_era katolska organ. 

Enligt sista statistiken utgöra ka
tolikerna 40,9 % av Schweiz' befoik� 
ning. Protestanterna 57,5 %, judar
na 5 %, andra religioner 1 , 1  %- Pro
testanterna tillhöra 31 olika sekter. I 
kantonen Luzern finnas 90 % kato
liker, i Fribourg samma procentsiffra; 
i . Sankt Gallen utgöra katolikerna 60 
%, . i Wallis, Tessin och urkantoner
na · (utom Uri) över 95 % - I Gri-

- so:ns och Geneve äro ungefär lika 
· 'måi�ga katoliker som protestanter. I 

övriga kantoner äro protestanterna i 
' majoritet. I kantonen Ziirich finnes 

'bl'c;;tt 20 % katoliker, i kantonen Bern 
�nclas_ t 10 % . 

E1.1 lutl1crsll offci1siv har börjat i 
Spanien. Den ledes av ett »Förbund 

: för evangelismens utbredning i Spa
. · .. 1iien>>, 'så1tt har sitt säte i Barmen. Den 
; · i;röte.ståntiska pressen i Tyskland 
1
: ,forinligen · svämmar över av unclerrät. 

telser om den upprörande behandling, 
som lutheranerna måste utstå där nere 
i Spanien, om det katolska prästerska
pets snikenhet och hat mot Luthers 
läror etc. I motsats till all't detta mör
ker skulle protestanterna representera 
ljusets fanbärare, endast strida »med 
Jesu vapen : tro och kärlek, frid och 
fröjd». Därför uppmanas de tyska 
protestanterna att frikostigt under
stödja den lutherska propagandan i 
Spanien med sina pengar. Det är att 
märka, att de spanska tidningarna iakt
taga största · värdighet ooh självbe
härskning gentemot alla dessa an-



grepp. Helt säkert kunde de tyska 
protestanterna använda sina pengar på 
bättre sätt. 

Visserligen höra konversioner från 
den anglikanska kyrkan så att säga 
till ordnirigen för dagen. Men att 
en angli!?ansk bislwpinna blir katolik, 
måste alltjämt anses ganska märkligt 
och uppseendeväckande. En sådan 

· händelse har en1ellertid helt nyligen 
ägt rum ' i .  Canada. Den lyckliga kon
vertiten är maka till elen anglikanske 
biskopen av Ontario. Hon har sär
skilt påverkats av Mgr Bensons skrif
ter och genom betraktandet av elen 
ordning och enighet, som råder inom 
katolska Kyrkan. Hennes make har 
med anledning av det skedda ansett 

' · ·, , 
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sig böra nedlägga sitt ämbete., · Det 
är att märka, att den nu katolska bi
skopinnan i icke mindre än tre år ryg
gat tillbaka för det avgörande steget 
med tanke på de svår.igheter, som det 
skulle bereda hennes man. 

Enligt sista statistiken räknar lwpu
ciuerordcn 928 kloster med 10;193 
munkar. Denna orden grundades i 
början av 1500-talet, som en gren av 
franciskanerorden. Alltiedan kapu
cinergeneralen Bernhard Christen år 
1888 förordnat, att ordens medlems
antal varje år noggrant skulle fast
ställas, har aldrig en så hög medlems
siffra noterats. Också i he'dnamissio
nen äro kapucinerna ivrigt verksam-
111a: ,  

. '\ !: 

( l ) • 



MED KNÄPPTA HÄNDER. 

Min sjiil i dina händer, 
o gode G11d, jag ger, 
1nin sista blick jag 71ändcr 
till Dig, soni sllådar ner 
från världarna i ljuset 
till minsta ki]•P, som är 
ett 11erlt av Dig i gruset . 
och vittne om Dig bär. 

Jag tacksam återbördar I . 
·var vi1111i11g av den dag, 
soni i din tjänst jag skördar ·, 
med ödmjulet si11nelag, · · · · ; .. 1 · 
allt är en Faders gåva 
till mig ifrån din havd, 
jag därför Dig vill lova ,, . 
för allt, för minsta grant}. , :  • ,  ::, 

• l . ,  
,, : 1 ·J � 

Välsignad och bevarad '  \ .  ·, , : , 
1: Jesu d3,ra namn ( ,: · · . 
i allt jag ser f örldarad 
en e'l'ig kärlelis famn, 
sant dag och natt bereder 
min l)'clm och 111.itt väl 
och i stn vishet leder 
var stund 1nin !tropp och själ. 

Allt imd jag gör och låter 
soni barn wv J esn tro 
till Dig för hjärtat åter 
och ger mig tröst och ro; 
mig dagligt bröd Dn giver 
uti det sakrmnent, 
där Du den Gud förbliver 
för evigt jag beleänt. 

Din Ande lär mig bedja 
förtröstansfullt den bön, 
soni länkar li·vets kedja 
och ger 1nig slutlig lön ; 
till hononi jag ·1nig tryggar 
mitt · i bele·ynirens id 
med tro, som aldrig ryggar 
tillbaka i sin strid. 

Trefaldige, . som. tronar 
i ljus och härlighet 
och · dock ditt barn förskonar, 
faJ't all dess skuld Du vet, 
mitt hjärtas gång f örku1111ar 
högt i 1nig dina fjät -
· av ·millioner nntnnar 
. 11pphöjs ditt majestät. 

IC o n v e  r t i t . 

I DAGBOKSBLAD. 

Ofta · nog har · jag tänkt på httru 
djupt Du förnedrat Dig, min Gud, 
då Du från Din ' himmels härlighet 
nedstigit till den arma, orena jorden 
och tagit Din boning i kyrkornas ta
bernakel och i mitt eländiga hjärta. 
Men i dag fängslas jag mest av tan
ken på till vilken himmelshöj d Du 
upphöjt människosläktet, vilken ofatt
lig värdighet Du förlänat det då Du 
utkorat det till Din boning, då Du 
själv värdigas ingå i förgängliga män
niskohjärtan och giva dem del av Din 
gudomlighet ! Vilken hög värdighet 
det är att vara människa då blott en 



sådan kan få hysa den Allhelige inom 
sig ! Huru rena och kyska borde vi 
ej sträva efter att vara, huru borde 
icke alla våra tankar främst kretsa 
kring detta stora under ! 

Men var irra de, vad häfta de sig 
vid, för vad glöm111a ,  vi det _ enda vä-
sentliga? · '.> , . . · 
. .  Ä11nu 'mer ljus, D\\}.,@fc\. . tåln10di
g,'.1-ste · Gud, . att vi ii11,.tlig;ett, -�å se och 
fatta ath falla 11ecl otfr :tillbedja !  

'f; 

Själen ,fö'.· . 1·oc1Jdlig'v hiniiao&i;t1�; 
kommen ifrån Gud, Därför kan, in
tet annat än en Gud, dess ursprung, 
livnära en själ, och utan elen heliga 
kommunionen måste den småningom 
förtvina. 

*· ·  

När j ag träder in fä' kyrka; ' och 
känner mig · •töm · o'ch kall · och fo111er 
det omöjligt- att bedja\ att ·samla rl:ilna 
tankar, att finna orden, låt 111ig ' då 
ödmjukt knäböj ä framför fab�r'1i�klet 
och utandas den11a bönesuck": Tag 
emot, q Herre, det enda j ag i dag 
har att bjuda Dig, min lekä\.hens till
bedjan, och låt Din 'ljuva · närvaro i 
tabernaklet väcka till · Jiv · och väi·me 
mina frusna kartslor, Du hjäi-tats 
sanna Söl ! Jag är här i dag i · stäl
·1et för de många smil vore värdigare 
än jag att bedja inför det allraheli
gaste, men soh1 ej kunna vara här ; 
jag är också här· för dem som kunde 
komma, men av likgiltighet eller glöm
ska underlåtit det. Låt mig . viska till 
Dig : Se ,jag· ·är-·här, Bu älskade Her
re och Mästare, jag, den ringaste och 
minsta, , den, · sonr har de11 fattigast!". 
gåvan att bjuda D.ig. Men jag tror' 
och vet att Du, som allt förmår, kan 
förva11dla ooh omskapa mig och · n'!in 
gåva så att Du däruti kan finna Ditt 
välbehag. Du är ensam här i dag; 'låt 
mig få vara en stund hos Dig ! Jag 
har intet · att säga åt Dig, ·mei1 tala · 
Du -till mitt hjäfta · och betrakta inin 
härvat'o som e11/6111 ;ä1'1 så ·rit1ga, g·ott-" 
görelse' för de ' från'vara11ck · 1 

• • 

. , _ .. _ . , , ,· ! · 

; -�' ; ., J:,,.'. 

' Kätaste Hefre' ' 'J es11s IfriSttls; 'låt 
mitt · hjärta bliva ' en evighefslafripa; · 
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som får brinna för Dig i stället för 
de många, många tomma lamporna i 
världen ! 

K o n  v e  r t i  t .  

ASKONSDAG. 

I 

Av Moder JYiary Salome. 

· · Av alla' berättel��t :i Gamla Testa
mentet är elen om J01�as och om Ni
nives .. omvändelse elen, underbarns-te. 

· .'Den 'stot'a; bl0111strande, hedniska hu
vudstaden i Assyrien framstod ,  bland 
jordens städer såsom en var�: ö]Jdska 
»var kommen upp inför Gud/> . Dess
undergång var för handen ; deri skul
le blott få mottaga en sista varning. 
J ona:s skt'.1Ife ·, på : cfess ' gåtor ki.mg'i:>ra 
elen gudomliga hotelsen : »Ännu fyr
tio dagar, och ' så skall Ninive för
gås» .  Och i tre dagars tid förkt'm
nade profetei1 · de f iniktansvärda bud
skapet. Och invånarna: i _Ninive trod
de Gud ooh p'åb j ödci e11 fasta och 
klädde sig i säckar, , både sto'ra och. 
små. Och då konungei1 i Ninive fick 
höra det sto·d ' han upp från sin fron 
och bortlacle sin konungsliga kläd
nad. tog en säck omkring sig och satte 
sig i aska. Och han lät utropa i Ni
nive : » Varken människa eller djur, 
varken oxe eller · får skall något sma
ka, man skall icke föra dem på bete 
eller låta dem clticka vatten. Och både 
folk och fä skola taga säckar · 0111 sig 
och ropa stacleligen till Gud ; och va1· 
och · en vände sig ifrån sin onda väg 
och från sina händers ondska. Ho 
vet, om icke Gud skall vända sig ifrån 
sin grymma vrede, så att vi icke för
gås ?» Detta · var icke n:ågon utvättes 
omvändelse, någon blott och bar yttre 
likhet med bot och föröclm.jukelse. 
»Gud låter icke gäcka sig.» Han ser 
till hj ärtat, och niniviternas hjärtan 
måtte ha varit uppriktigt ångerfulla, 
samt Ödmjuka ; ty »Gud såg deras 
gärningar, att de omvä1.1cle sig ifrån 
sin onda väg, och Gud förbarmade :sig 
och avvärj de · elen olycka . varmed Han 
hade hotat · staden» . 

En sådan verkan hade kallelsen till 
botgöring på ett hedniskt, sinnligt 
folk ; och så stor var dess makt inför 



Gud att elen tillbakahöll Hans häm
nancle hand. 

De tre söndagarna Septuagesima. 
Sexagesima och Quinquagesima föra 
oss steg för steg fram emot faste
ticlen, Kyrkans tid för botgöring, fas
ta och bön. »Ännu fyrtio dagar !» 
lyder ropet. Huru ämna vi lyssna 
till elen varnande rösten ? 

»Men vi äro icke heclnipgar», säga 
vi kanske, »vår ondska . framtränger 
icke till Gud liksom assyriernas. Vad 
som var nyttigt för dem behöver icke 
vara nyttigt för oss.» Svaret lyder : 
Bot är nyttigt för de heliga, så väl 
som för syndarna ; elen bevarar, så: väl 
som gottgör och försonar. He1gon 

· ha känt behovet därav i alla tider, 
både vid begynnelsen av sin omvä11-
clelse och vid slutet av sitt liv. · I 
vilkendera kategorin vi än finna för 
gott att placera oss - helgon eller 
syndare - är boten nödvändig för 
DSS, det veta vi vä:l. Vi äro icke 
ärliga mot det bästa i vår mänskliga 
natur om vi förneka behovet av själv
förnekelse ;  ty vi känna konflikten 
inom oss, striden mellan det goda och 
det onda. Vi veta att · det goda bör 
segra och att det icke kan segra · utan 
smärta och att denna smärta är själv
förnekelse i en eller annan form. 

Varför frukta vi boten ? Emedan 
den gör motstånd mot vår lägre na
tur ; rätt och slätt, emedan elen är . 
smärtsam. Vår natur ryggar tillbaka 
för det som smärtar,. och ändå är det 
förvånansvärt huru fort botg'öi-ii1gen 
blir lätt ,när elen företages med glatt 
mod. Mod räknas som två tredje
delar av elen nödvändiga utrustningen 
för alla företag, övernaturliga erler 
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naturliga. Vad vi således hava att 
göra är att öva oss. att se modigt 
framåt, att storsint uthärda alla de 
små botövningar som Kyrkan åläg
ger oss rörande fasta, abstinens och 
bön. De äro nog så få i alla fa11; 
långt vare det ifrån öss att öi1ska dem 
fän;e eller mindre bindande. 

Låtom oss framförallt ihågkomma 
att vilka skäl för undantag från faste
budet vi än må . rätteligen åberopa, 
kunna vi icke rätteligen frigöra oss 
från botens anda under fastetiden. Vi 
måste känna dess tryck, vara under 
dess disciplin. Själva den kropps
svaghet eller det hårda arbete som 
hindrar oss att fasta kan utgöra vår 
botgöring, om vi uthärda det med det 
rätta sinnelaget. 

Skall nu detta vårt beslut att till
bringa de fyrtio fastedagarna i Kyr
kans anda göra oss sorgsna och långa 
i ansiktet ? Det förbjude Gud l Då 
kunde vi lika gärna gena:st vara fari
seer . . Om självförnekelsen icke med
för gott lynne och helig glädje är det 
någonting på tok med elen och vi gjor
de bäst i att taga reda på vad det är 
så fort som möjligt. · Nej. De stör� 
sfa botgörarna äro de gladaste. De 
huttra mest av köld som bada vid 
randen av havet och bli våta så små
ningom; varemot de, som kasta sig 
i på djupet ·äro glödande varma in
nan de · veta av obehaget; de, som 
motsträvigt göra bot, erfara icke dess 
glädje . . 

Vågar jag försöka att vara bland 
dem som giva gärna, som Eda ädel� 
n'locligt? Ja, ty »Kristi kärlek tvingar 
mig». 

Övers., av K a r  i n A n t e  1 1. 
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FRÅN VÅRA FÖ R SAM LI N GAR O CH FÖ R E N I N GAR. 

V A D  S T E N A. 

ERIC IHRFORS 80 ÅR. 
80 år fyllde den 28 januari amanuen

sen Eric Ihrfors, sedan 26 år bosatt i 
Vadstena som en väktare på Birgittas 
heliga. mark och vid hennes helgedom. 

En Vadstena-tidning skriver med an-
ledning av födelsedagen följande: 

»Den gamle vördnadsvärde är, trots 
sin höga ålder, dagligen i fräget arbete 

en varm vän, vill också fastän ,något poilt 
festum tillropa honom ett hjärtligt: ad 
multos annos! 

G Ö T E B O R G. 

I Göteborg har den 24 januari 1 ar 
grundats Katolska Klubben, med · syfte 
att anskaffa och underhålla ett katolskt 
bibliotek i Götebo1·g och i övrigt verka 
för spridande · av rätt kännedom om ka-

tolsk litteratur och 
tro. 

med sina mångahanda 
skrivg:'iromål åt anti
kvitetsakademien, vars 
äldste, medarbetare hnn 
säkerligen är. F. n. 
håller han nå med en 
avskrift av - länets hä
raders kyrkoböcker och 
har i dagarna lagt 
sista handen vid den 
20 :e, vilkE!n avhandlar 
Lysings härad. Under 
sin krafts dagar syss
lade . I. med kyrkobe
skrivningar. Han for 
från kyrka till kyrka 
och upptecknade allt 
av intresse. Dessa hans 
arbeten, som amfatta 
Småland, Östergötland, 
Uppland, Gästrikland 
och Västmanland, äro 
av beståndande värde 
samt vittna om ett hän
givet forskarnit och 
exempellös samvets
grannhet. 

E?'ic Ihrf ors. 

Klubben räknar ett 
dussin medlemmar, vil: 
ka av egna medel hop
bragt c :  a ett hundrc1 
nummer mycket värde
full katolsk litterntur. 
Hans Högvördighet Bi
skopen har genom en 
frikostig gåva på hrun
dra kronor samt böc
ker visat sitt intresse 
för den ny<a förenin
gen. Gåvan som kom 
alldeles oväntat mot
togs av klubbens med� 
lemmar med största 
tacksamhet och har 
klubben begagnat S :t 
Sigfrids Gilles årsfest 
den 14 d : s  för en in
samling till biblioLeke,; 
vHken tack vare de 
tillstädesvarande hol0 

ländska gästerna in
bragte femtio kronor. 

Ericus Ihrforsius, som han ibland bru
kar skriva sig·, är katolik till · bekännel
sen,, och har kanske som sådan i den sto
ra allmänhetens ögon blivit insvept i en 
dunkel mystik. Dock ej så att man sett 
ned på honom; tvärtom, hans fromhet 
har imponerat · genom sin äkthet, och 
man har inte kunnat undgå att känna 
en varm sympati för den mannen. Och 
man förstår så väl den glädje, som be
själar den gamle katoliken, då han nu i 
dagarna fått mottaga telegram från 
själve påven Pius XL Det var säker
ligen den bästa födelsedagsgåva, som 
Ihrfors kunnat få.» 

Även inlöpte telegram från Biskop J. 
E. Mi.iller samt från flere andra vänner 
till den gamle, som också blev uppvak
tad med blommor, brev ocli böcker. Hög
tidsdagen firades med katolsk gudstjänst 
och Te deum i katolikgården vid Motala
gatan. 

Credo, som i amanuensen Ihrfors har 

Nästa sammanträde har Katolska Klub
ben ' den 28 februari. 

N O R R K ö P I N G. 

St. Olofsföreningen firade den 15 fe
bruari, karnevalsmåndag, i Verkmäs
tareföreningens trevliga klubblokal sin 
första årsfest i ·  samband med generalför
samling. I den vällyckade festen deltogo 
ett 70-tal personer, därav en stor del in
bjudna gäster, och alla kommo genast i 
stämning vid sitt inträde i den vaekert 
dekorerade salen. Efter några välkomst
ord av .ordföranden sjöngs som inledning 
föreningssången, den ståtliga Olofshym
nen, som från Norge har funnit vägen till 
oss här i St. Olofs stad. Därefter tog 
den officiella generalförsamlingen vid 
och ordföranden tolkade för icke katoli
kerna betydelsen av det latinska ordet 
Carne - vale, (farväl kött, faren väl 
alla njutningar och lustbarheter) ,  för att 
de skulle kunna förstå elen uppsluppna 



glättigheten, som är rådande på sådana 
fester i dagarna före fastan i de rent ka
tolska länderna. Och en sådan stämning 
lyckades det även för oss att trolla fram. 
En enkel smörgåssupe gjorde inledningen 
till den egentliga festen, och sedan en ge
mensam för tillfället författad skämtsam 
sång hade avsjungits (som tack för ma
ten och till damerna, vilka hade ombe
styrt supen) ,  fröjdades vi av flera solo
nummer av konsertmästare Salzmann 
från härvarande orkesterförening. Där
efter tog man sig en liten »svängom», 
då och då på ett tilltalande sätt avbruten 
av behövliga pauser, som utfylldes av 
solosång, recitation och musiknummer 
med piano och violinackompanjemang. 

Det skulle föra för långt att räkna upp 
allt vad som bjöds på, det må vara nog 
rngt att de uppträdandes prestationer vo
ro mycket gedigna och säkert efterläm
nade det intrycket hos våra gäster, att 
katolikerna äro trevliga och glada män
niskor. 

Ett nummer på programmet lydde så 
här : Kl. 10,30. dragning i det amerikan
ska ,stenlotteriet. Vinsten, en liten. vac
ker askkopp av marmor, vanns av före
ningens nitiska sekreterare. Lotteriet var 
en gren i föreningens strävan, att väcka 
intresse även hos icke medlemmar för 
vår »Gyllene bok», i vilken alla de ädla 
givarnes namn inskrivas, som behaga 
teckna bidrag till byggnadsstenar för 
vårt blivande Birgittakapell. Godhjärta
de läsare uppmanas att visa &itt intresse 
för denna sak genom att sända gåvor 
till byggnadsstenar under adress: Pastor 
Overschie, Skolgatan 24. 

När kl. närmade sig midnatt tog vår 
kyrkoherde till orda och uttalade sin gläd
je över den vällyckade festen, tackande 
alla som på olika ,:ätt. hade bidragit till 
det goda resultatet och uttalade härtill 
den förhoppningen, att St. Qlqfsförenin
gen till hösten måtte kunna få i stånd 
en basar, ett mål som nu hägrar för oss, 
och som på grund av den. lycka vi gjorde 
med vår första årsfest, även det skall 
kunna förverkligas med ett gott resultat. 

E. D. 

S T O C K H O L M. 
CONCORDIA CATHOLICA 

hade elen 10 feb�·uari allmänt samman
träde, varvid styrelse- och revisionsbe
rättelse föredragas och godkändes. Där
efter fö1;etogs styrelseval, varvid till 
ordförande utsågs herr E. Sandqvist 
och till vice ordförande ingenjör H. 
Lander. övriga styrelseledamöter blevo 
disponent H. Overödder, kammarskri
vare C. Sant6rp, kapten C. A. Favre, 
fröken Valborg, Foss och fru P. Wreth
man. Till vice värdinnor valdes fru 
Elsa Lambert-Meuller och fröken Astrid 
Herzog. 
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Efter en musikalisk underhållning, 
varvid herr E. Åstedt med ackompanje
mang av fru Kihlgren utförde ,,Me
nuett,, av Beethoven, och fröken M. 
Borch sjöng en del svenska folksånger 
samt som avslutning ,,Panis Angelicus,, 

av Cesar Franck, vidtog supen, vari ett 
50-tal medlemmar deltaga. Hans Hög
vördighet Biskopen: och trenne av S :  ta 
Eugeniakyrkans präster hedrade sam
mankomsten med sin närvaro. 

ELISABETHISYSTRARN A. 
Den 10 januari i år hade 50 år för

flutit sedan de till Stockholm först an
lända Elisabethsystrarna här började 
sin verksamhet som sjuksköterskor. Ju
bileet firades med elen heliga mässan i 
Systrarnas kapell i Brnhegatan 7. Mäs
san frambars av Hans Högvördighet 
Biskop Muller, som också efter evan
geliets läsning höll ett till hjärtat gå
ende tal, utgående från orden : ,,Her
rens barmhärtighet vill jag i evighet 
lovsjunga,,. Sången under mässan ut
fördes av Systrarna själva. 

Med anledning av jubileet blevo de 
allmänt avhållna Systrarna livligt hyl
lade med blommor, telegram m. m. Un
der dagens lopp komma sålunda flera 
deputationer för att gratulera, deputa
tioner från Kyrkorådet, Elisabethsför
eningen, M,ariakongregationen ,,Auxi
lium Christianorum», Katolska Kvinno
förbundet m. fl. 

S :T JOSEFSFöRENINGEN. 
Vid · det ordinarie sammanträdet elen 

1 februari 1926 var ett ovanligt stort 
antal medlemmar samlat i föreningens 
lokal. Pastor A. Meyer höll ett mycket 
fängslande, kåserande föredrag med ut
mä1•kta ljusbilder, därvid skildrande en 
pilgrims intryck i S : t  Peterskyrkan. 

· Ordföranden,. 1kyrkoherde S. Nordmark, 
tackade föredragshållaren, uttalande 
den önskan att just enhetstanken som 
denne sett symboliserad i Peterskyr
kans byggnad, alltid inom S :t Josefs
föreningen måtte hållas upprätt och 
dess medlemmar alltid arbeta för en
hetlighet och samarbete mellan Stock
holms katoliker. Sammanträdet bevista
des av föreningens p1·otektor Hans 
Högvördighet Biskopen. Efter föredra
get följde enkel supe och gemytlig sam
varo under tal, musik m. m. 

Fettisdagen, sedan de flesta medlem
marna bevistat den högtidliga afton
gudstjänsten i S:t Eriks kyrka, sam
lades dessa, på ordförandens inbjudan 
till en liten fastlagsfest i förening·slo
kalen. Här bjöd präses på ,,munkar,, 
och kaffe samt glögg under det att hr 
Nähs-Tiren underhöll. med pianomusik. 
,,Munkarna», som ordföranden visst 
själv, varit med om att baka, och kaffet 
fingo en strykande åtgång. 



MARS 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9 .  

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

Måndag. Ferialdag. 
Tisdag. )) 

Onsdag. » 
Torsdag. S :t Casimir. Konung. 
Bek. 
Fredag. Ferialdag. (Jesu Hjär
tas fredag.) 
Lördag. S :ta Perpetua och Felici
tas. Martyrer. 
Söndag. Tredje i Fastan. 
Måndag. S :t Johannes de Deo. 
Bek. 
Tisdag. S :  ta Francisca Romana. 
Änka. 
Onsdag. Fyrtio heliga martyrer. 
Torsdag. Ferialdag. 
Fredag. S :t Gregorius I. Påve. 
Kyrkolärare. 
Lördag. Feriald!ag. 
Söndag. Fjärde i Fastan. (Laetare).  
Måndag. Ferialdag. 

Beatificeringen består i påvens för
·klarande, att någon på grund av sina 
dygder och heliga vandel och på grund 
av de underverk, som genom dess för
bön efter dess död utverkats får kallas 
för »salig,, (beatus) och offentligen som 
sådan får visas ära. Vördandet av en 
»salig,, är inskränkt till ett land eller 
en orden eller ett biskopsstift. 

Kanoniseringen eller lwlgonförklarin
gen består i Kyrkans förklaring, att nå
gon på grund av sitt livs helighet och 
efter skedda underverk, får åkallas som 
»helig,, · (sanctus) och som sådan vördas 
av hela Kyrkan. Till saligförklaringen 
fordras, att minst två underverk och till 
helgonförklaringen minst fyra under be
visligen hava ägt rum på den beträf
fandes förbön. 

Undersökningen av helgonets leverne, 
dess dygder och fullkomlighet sker med 
största noggrannhet från Kyrkans sida. 
En advokat, den s. k. promotor fidei, 
har att vid processen anföra alla möj
liga förnuftiga invändningar mot . hel
gonförklaringen och så länge hans in
vändningal' icke äro vederlagda och alla 
tvivel borttagna. kan ingen kanonisation 
äga rum. Själva heligförklaringen sker 
under storartade högtidligheter i . s : t  
Peterskyrkan, i det den helige Fadern 
under åkallande av den helige Ande för-
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22. 
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27. 

28. 

29. 
30. 
31. 

Tisdag. Feriald'<l.g. 
Onsdag. S :t Patricius. Bisk. Bek. 
Torsdag. S :t Cyrillus av J erusa
lem. Biskop. Kyrkolärare. 
Fredag. S :t Josef. Den heliga 
Jungfruns brudgum. 
Lördag. Ferialdag. 
Söndag. Passionssöndagen. 
Måndag. S :ta Katharina av Vad
stena. Jungfru. 
Tisdag. Ferialdag. 
Onsdag. S :  t Gabriel. Ärkeängel. 
Torsdag. Marie Bebådelsedag. 
Fredag. Marias sju smärtor. 
Lördag. S :t Johannes Damasce
nus. Biskop. Kyrkolärare. 
Söndag. Palmsöndagen. 
Måndag. \ 
Tisdag·. f Dagar i dymmelveckan. 
Onsdag. 

ordnar att den helige skall införas i 
helgonboken - album Canon - därav 

. benämningen kanonisem) . 
Man brukar indela de helgonförkla

rade i följ ande kategorier : Martyrer el
ler blodsvittnen, som för den kristna 
tron .offrat sitt liv och så beseglat sin 
trosbekännelse med sin död. Bekännare 
(Confessores) kallades i de första krist
na tiderna de kristna, som för sin tros 
skull voro inspärrade i fängelse, men 
ännu före sin dom dogo en naturlig död. 

. N111mera kallas alla de heliga för bekän
nare, som hava utmärkt sig för ett he
ligt och fullkomligt leverne, också om 
de icke hava haft 'att lida förföljelse 
för trons skull. Den dag, som firas 
till ett helgons ära, är i allmänhet dess 
dödsdag men benämnes i liturgien ,,Na
talitia» (födelsedag) , emedan dess döds
dag blev dess födelse till det eviga livet. 

De första helgonfestei'na voro marty
rernas åminnelsefester, då man årligen 
firade minnet av deras död med stor 
högtidlighet. De troende samlades vid 
deras gravar och man föreläste berät
telsen om. deras död. Man tackade Gud 
och uppmuntrade varandra till samma 
ståndaktigihet i bekännandet av sip. tro 
och anropade samtidigt de hädangångna 
om deras förbön hos Gud. 

S. N-k. 




