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OM S A N C T F R A N C I S C U S. 
PREDIKAN AV DEN 

HELIGE BERNARDINO 

AV SIENA HÅLLEN 

VID TORGET I SIENA 

ÅR 1427 

Har du någonsin 
hört vad Peter Kam
makare såg? Annars 
skall jag tala om det 
för dig, så att du kan 
gå elit bort till hans 
grav och se det. Han 
plägade på, sin tid att 
gå till matutin i Do
men, och han plägade 
att gå elit för att lyss
na. Och det var än
då här i Siena; 

Hände sig så, att 
han blev varse tvenne 
änglar med facklor i 
sina händer. Som han 
gick in, såg han först 
ingenting annat än 
Kristus på altaret. 
Men han höll ögonen 
sänkta emot golvet så
som på askonsdagen 
och då han hade 
stått litet, fick han 

Den Helige Bernardino av Siena, 
Målning av Carlo Crivelli i Vatikanska 

P.inakotCket, Ram. 

OCH UPPTECK NAD 

DA VERBO AD VER

B U M A V  MÄSTER 

B A RTOLOMEUS 

SKR ÄDDARE. 

se några män komma 
gående barfota och 
,sätta sina fötter i 
Kristi fotspår. Efter 
dem konimo kyrkofä
derna, och· de bemö
clacte sig också om att 
träda i de fotspåren 
Och deras fotspår 
som skreclo förbi, vo
ro så många, att de 
första fotspåren knap
past kunde urskiljas, 
Efter alla de andra 
fick hari öga på den 
lille fattige Francis
cus. Han satte ·ned 
sma fötter så sam
vetsgrant, just där 
Kristus hade satt si
na, att det var riktigt 
svårt . att särskilja 
vilka som voro den 
enes eller den andres 
fotspår, Och det gjor--



de han, bara därför att han var. en s.å. ·. 
dan efterföljare av Herren, att det 
inte fanns någon, som hade vandrat i 
Kristi fotspår såsom han. 
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Den Helige Franciscus · hade ett så 
rent hjärta, att det är sagt och hålles 
före, att åt honom hade återgivits den. 
ursprungliga oskulden, vilken Adam 
hade ägt, innan han syndade. Nu vill 
jag, att du skall tro mig, när jag säger 
så, och därför skola vi höra beviset. 
Varav kunna vi veta det? Antag, att 
Adam inte hade fallit ',i synd. Då 
slmlle varje djur på marken hava varit 
honom underdånigt. Alla .. fåglar, ooh 
alla elementerna, både vatten och luft 
och eld och jord, ·alla frukter och ör
ter, alla fiskar, ja, alla de skapade 
tingen skulle då samt och synnerligen 
hava varit honom lydaktiga. J-',ven
ledes skulle han1 då hava ägt så myc
ken nåd av Gud, att han inte skulle 
hava varit J.mderkastacl vare sig sjuk
dom eller olyckor. Han skulle inte 
hava varit nödd Jill att känna på var
ken lmvudvätk eller sting i veka li
vet, iiigen feber skulle hava angripit 
honom, nej, ingenting alls av all den 
skröplighet ooh krankhet, som vi få 
dragas. med varenda dag. Men i och 
med att han syndade,. blevo alla ting 
uppstudsiga emot honom och han blev 
underkastad alla världsens olyckor 
och besvärligheter. Om en sten fal
ler i huvudet på någon, då skadar elen 
honom. Men, ser du, innan synden 
var kmnmen i världen, skadade inte 
stenen. Sammaledes kan elen drunkna, 
som faller i vattnet. Men på elen ti
den ktmde man inte fördränkas a:v vå
gorna., Och gav man sig in i elden, . 
så kunde den inte sveda. Men nu 
bränns elen. Ja, om bergen hade fal
lit över dig, hade de inte haft makt 
att skada dig. Men nu skulle du kros
sas av dem. Varken luft eller värme 
eller köld förmådde att göra Adam 
något ont. Och hade Adam återgått 
till oskyldig,hetstillståndet, så skulle 
med detsamma alla nådegåvorna hava 
återgått till honom. Alla elementerna 
hade blivit honom underdåniga på 
nytt; och alla fiskar, fåglar och mar
kens farna och vilda djur skulle hava 
blivit honom lydaktigc1.. Vi11, vatten 
och örter hade ånyo blivit honom un-

derlagda, ja, var je skapat ting hade i 
honom sett sin herre. 

Den Helige Franciscus hade dessa 
nådegåvor, han. Alltså kunna vi fö
reställa oss, att han ägde den oskuld, 
som Adam ägde före syndafallet. 
Han hade makt över luft, jord;· ·eld 
och vatt,en. En gång, då han var 
mycket törstig, steg han hastigt av ås
nan, som han red på, och kastade sig 
ned på marken. Då blev det honom 
uppenbarat ttnder bönen, att han skul-

' le gå 'till en klippa strax br�clvid. Där 
fick han vatten i överflödande mått 1• 

Ävenledes veta vi, att han hade ännu 
större makt över vattnet än som så, 
ty han förvandlade· det till vin., Vinui11 

non habe11t. Det miraklet skedde in
för många av hans bröder, medan han 
var i Fenno 2

• Ytterligare är det oss 
· bekant, att· han steg i en båt, då han 

var i Puglia, och begav sig åstad för 
att predika. i. en annan tra:kt och att 
båten gick av sig. själv på vågorna 1

'. 

Härav kan du se, vilken makt Den 
Helige Franciscus hade över vattnet. 
Giv m1 akt på hans herravälde öv·cr 
luften. En gång vandrade han till 
fots på vägarna. i Lombardiet, och 
det var så mörkt som i svc1rta n_atten. 
:Kilen han förmådde att skapa omkring 

· sig ett ofantligt stort och klart sken 
genom elen kraft, som Gud hade för
länat honom*. Tämväl hade han makt 
över elden, så · att dess hetta ej för
mådde att skada honom. I det styc
ket veta vi, att när han hade ont i 
ögonen och man satte det glödgade 
järnet till hans ögonbryn, så gjorde 
det honom inte illa. Och om fiskar
na hava vi hört, att de höllo sig stilla 
och lyssnade på honom. Fåglarna 
också. Det är en känd sak, att där 
nere i tmkten av Rom, i Tocli för
resten, sade han till svalorna, att cle 
skulle vara tysta, därför att de ,stör
de honom med sitt oväsen, medan han 

1 Den Helige .Bonaventura, Sanct 
€.nincisci av · Assisi liv, kap. VII. Den 
ås:yftade episoden är målad av Giotto i 
Assisis Franciscusbasilika. 

2 Den Helige Bonaventura, Sanct 
Francisci av. Assisi liv, kap. V. 

3 Den Helige Bbnaventura, Sanct 
Fnincisci av Assisi liv, kap. XII. 

� Den H�Hge Bonaventura, 'Sanct 
Fnmc.isci av Assisi liv, kap. V. 



talade t.ill folket. Och de lydde ho0 

nom och.hörde på hans predikan. Ytcc 
terligare hava. vi det att tänka på att 
det var en gång en hare, som hurtdar
na förföljde, Han sprang rätt upp i. 
skötet på Den Helige Franciscus, och 
om. en'. stund, när hundarna hade rusat 
förbi, släppte vår Helige Fader ner 
honom och lät honom löpa. Härav 
ser ·du; att elementerna och djuren på 
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klokskap utan fastniera en himmelsk 
vishet: · Du kan ju draga dig till min
nes själv, att en gång, då han vandra
de på vägen, tyckte de, som voro med 
honom, att han var lik heta flanunor 
i en brir:111ande ugn. Inte sant? Se 
själv efter i berättelserna om ha1is 
underverk! Just nu kommer ett av· 
dessa för mig, det nämligen, att in
nan han overgav världen,, syntes ho-

To1·get i Siena. 
I kapellet, synligt under Rådhustornet, höll Den Helige Bernarclino sina 

predikningar. 

marken och fåglarna under himmelen 
voro honom lydiga 1. 

Förvisso hade Den Helige Fran
ciscus kunnat säga: »Jag är en över 
hövan kunnig man». Men nu är det 
så, och det kan var och en intyga, 
som läser om hans gärningar och be
traktar dem, att. Den Helige Fran
ciscns var det mest älskvärda och en
faldiga lilla människokryp, som man 
kan läsa om. Emellertid skall man 
på samma gång finna, att hans ord 
äro de ljuvaste, som äro sagda här i 
världen. Och därav ka11 man förstå, 
att hans kunskap inte var mäns�lig 

1. Den Helige · Bonaventura, Sa,ict 
F'rancisci av Assisi liv, kap. VIII. · 

110111 i drömmen ett palats med' fem 
fönster, vilka voro försedda med hans 
namn 2• För övrigt sågs sedermera 
hela berget La Verna brinnande så
som ett bål. När Den Helige Fran
ciscus begrundade Kristi gärningar, 
uppfyllde Herren hans själ så full
ständigt, att där inte fanns plats för 
någornting annat. När han tog på sig 
den. här dräkten för Kristi skull, ville 
han göra den till ett sannskyldigt tec
ken på den kärlek, som han hade till 
Herren. Han gjorde den då alldeles 
likadan som Edra· mantlar, fots i cl och 

2 Den Helige Bonaventura, Sanct 
Frcincisci av Assisi liv, kap. I. Målat 
av Giotto i Assisis Franciscusbasilika, 



med en hätta till att draga fram över 
huvudet. Men se nu här ! Ser du, 
att min kåpa ser ut som ett kors ? 
Ty såsom han i sitt hjärta städse bar 
Tesus Kristus korsfäst, så ville han 
�ckså för .Herrans kärleks skull i ut
-värtes måtto bära hans kors förme
delst sin dräkt. 
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Låtom oss nu till sist betrakta, hu
rusom Kristi sårmärken blevo skänk
ta åt Den Helige Franciscus och skä
let därtill. Den gången uppenbarade 
Herren sig för Den Helige Francis
cus i gestalten av en seraf med sex 
vingar, ty han ville ådagalägga för _ 
honom, att det liv han förde var väl
behagligt för honom., Det översta 
vingparet- betydde hahs själs bestän
diga flykt uppåt mot GudL Med det 
and1�a vingparet beskärmade han sig 
själv;, och med qet tredje sökte han 
att närma sig till sin nästa. Ser du, 
min , vä11, med ·,de där sex vingarna 
var han så .helt och h1llet efter Guds 
sinne,, •att han bokstavligen brann av 
godhet och kärlek. 

De två vingarna, som han höll spän
da i, riktrning uppåt emot Gud, dem 
slog : han beständigt med, sägande : 
»Laiun-i 111a11da.tuni t11.-uni n-imis», Det 
vill :säga : ·  »Höga och eviga äro dina 
bud». Och so·m Den Helige Fran
ciscus begrundade detta, förvandlades 
han,: så att han blev nästan till ett 
med' Gud förmedelst en enande om
gestaltning, quae no11 licet hom.-ini 
loqzti, »vilken det icfre är människan 
tillstatt att tala om». Den må hellre 
erfara:S än talas om med ord. Tro1: 
clu, att de samtalade med varandra? 
Har du inte sett ,den, där hei:nma hos 

oss, tavlan i vår kapitelsal ? 1 Jag vet 
inte målarens namn. Men jag är viss 
om att han tänkte sig mycket väl .för, 
innan han målade den tavlan. Ty 
han har utfört den på ett ;;ådant sätt, 
att det gott märkes, att Den Helige 
Franciscus är hänryckt och inte vet 
till sig själv, att han är helt ooh hållet 
omvandlad till enhet med Gud. Ge 
äntligen akt på hans mun och se vad 
den har att säga dig. 0,. vad jag tyc
ker om det där uttrycket ! I sanning, 
det säger oss huru fast han trodde 
på Guds kärlek. 

Det mellersta vingparet betyder den 
kärlek, med vilken Den Helige Fran
ciscus älskade sig själv, ty han ville 
icke tillfredsställa sitt kött genom att 
företaga sig något, som på något vis 
eller sätt kunde lända till skada för 
hans själ. 

Det nedersta vingparet betyder den 
kärlek, som Den Helige Franciscus 
bar till sin nästa.. Städse förmanade 
hati honom och undervisade honom 
och bad honom att taga sig väl till 
vara för synden och lyda Guds vilja, 
. givande honom pris och ära evinner
ligen. 
·" -• På Herrans lidande tänkte han. På 
sin egen själs frälsning tänkte han. 
På sin nästas andliga välfärd tänkte 
han, och han lärde honom att lova 
Gud. Se där, vänner, de trenne ving
paren ! :Med dem var han förvand
lad, vorden till ett med Kristus Jesus, 
Den Korsfäste. Amen. 

(Svensk tolkning av L i s a  L u n d  h.) 

1 Syftar på en målning, som då fanns 
FranciskaneTklostret i Siena. 

GRÅMUN KEKLOSTRET I STOCKHOLM.: 
Magnus Ladu-lås, de andliges nitis

ke beskyddare, . beslöt anlägga ett 
kloster och en kyrka på Kedjeskär åt 
bröder av Franciskanerorden. Den he_ 
lige Franciskus, denne ordensstiftare 
och mästare, var född i Assisi, en stad 
på berget Assi i Umbrien, sedermera 
hertigdömet Spoleto, omkring åren 
1 180, 1 181 eller 82. Konung Ma,gnus 
Ladulås, »Lydnadens Son och Salig
h�tens Betjänt» som han benämndes, 

lämnade denna orden sitt särskilda be
. skydd i anseende till ordens gudaktig� 
het och renliv fra1nför andra munk
ordnar. Klostret, inrättat och en lång 
tid underhållet på ett sätt som Iovade 
att det för alltid skulle äga bestånd1 , 
finns icke mer. Författarna äro icke 

1 Anm. A. F. Rothliebs förtjänstfulla 
beskrivning öveT Riddarholmskyrkan, ur 
vilket aTbete upplysningaTna om GTå
munkeklostret äro hämtade. 



ense om tiden, då Magnus Ladulås fö
retog byggnadsarbetet, men att det 
skett emellan 1278 och 1285 kan med 
visshet antagas . 

Klostrets och kyrkans utseende är 
icke bekant, men man kan sluta här
ti l l  av en gammal tavla över Stocl�
holnts stad a7-' år 1520, varpå klostret 
och kyrkan med all dess byggnader 
finnas återgivna. Kyrkans grundval 
var av gråsten och väggar av tegel . 
Kyrkan var täckt med halm ända till 
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Det meclelticlci Stockholm. 

1416, då en gardian vid klostret, Ja
cob:us Haquini, lät över högkoret läg
ga blytak. Övriga b yggnader omkring 
kyrkan tillhörde klostret och dess in
rättningar, såsom skolan, trenne ka
pell, s jälakapellet, mun karnas - eller 
själva klosterhuset. En stark mur upp
byggd ell er åtminstone utvidgad om
kring lrnla holmen av samme gardian, 
Jacobus Haquini, omslöt alla byggna
derna l iksom. en fästningsmur. Emel
lan holmen och staden gick en bro, vid 
vars ända var uppbyggt ett torn, som 
på en gång tjänte t ill port och värn 
mot anfall . · · . · ' 

Att kyrkan var. bland de ansenli
gaste och kostbaraste kloster . i r iket 
hdyser rimkrönikan: 

»Sedan ski_öt Gud honom1 i huga 
For sin sj äl och sin husfruga 

1 ::\\'Iag;nus Ladulås. 

Å en holm heter Kidra skäär 
Eth Kloster loth · h an mura ther 
Swa vänt ok swa hövelikt 
Att i hans r ike var ej ann at slikt. 
Kyrkan är vän ok stoor 
ok haver en fageran l jusan coor 
Swebogarna äro lagda med gull 
Thet är mycket Folk i thet hon · är 

full. 
Thet Clcister gaff han B arfota Bröder 
Ther bad han sik läggia thå han var 

döder.»  

(x) Grå11mnkeklostret. 

Under katolska tiden har i kyrkan 
uppe under valvet, förmodligen i hög
koret, med mun kstil och rödfär.g fun
nits en skrift, vilken, då kyrkan år 
1713 vitl immades, blev överntruken. 
Skrifte11! lydde : 

»Sex fuerunt sunt eruntque 
caus.:e maloram in Suecia.» . 

(Sex hava orsakerna varit, äro och 
bliva till olyckorna i Sverige.) 
1 )  Proprium Commodum (Egennyt

ta) . 
2) Latens odium (Det lomska hatet) . 
3) Contemtus Legium (Förakt för 

lagarna) ) .  
4) N egligenus Communis boni (Lik

nöjdhet för det alhnän na bästa) . 
5 )  Favor improvi'cltts in E:xteros 

(Obetänksam gunst för utlän
ningar) . 

6) P ertinax invidia in suos (Envi·s 
avux\d sins. emellan ) .  



Det går lätt att som, skett · med lim
färg utplåna en skrift på kyrkovalvet, 
innehållande hälsosamma varningar, 
men ve om man glömmer dem och ve 
om man fö11härdar sitt hjärta mot fä
d ernas 1·öst och föraktar vad gott som 
fäderna gjort. I denna så pietetslösa 
och själviska tid, borde varningarna på 
el en gamla klosterkyrkans valv med 
elclskr ift inristas i nutidens hjärtan.1 

Men vi gå v idare, alltjämt föl jande 
Roth1iehs beskrivning. 

De  skilda kapell en i kyrkan voro : 
1 )  Högaltaret, 2 )  Jungfru Marie el
ler Vårfrualtaret, 3) St. Francisci al
tc1rt; (nu Carolinska gravkoret) , 4) 
Heliga Kors , altaret, 5 )  Själakoret 
med sina alt?re, där greveliga Tors
ter:?sonska graven nu i ntager .sitt rum, 
o) .  Den Helige Faderns eller St. Fran
cisci ministri altare, 7) St. Anne Chor, 
8) .St. Catharine altare, 9) Knut Trol
les chor och altare, 10) Köpmanna 
choret, 1 1 )  J cihannes Skyttes chor, 
12 )  St. Erasri1i chor och altare. 

Efter »reformationen» lämnade mun-
1-arna rum för St. Clara-kl@strets nun_ 
no

0

r. Munkeklost
0

retJi1ade)gt bestå1yl 
tva och ett halft arhfindracle. Den 1 5  
augusti 1 527 lämnade rnup\}arna klost
cret. JVIot · munkarna v isades ingen 
skonsamhet. De fingo söka s in t illflykt 
var d e  kunde, och dock hade de u tfört 
ett ej föraktligt · pionierarbete, icke 
1Jlott  på det religiösa området utan 
även berett mark för bildningens, män� 
11iskokärlekens och d e  rent pra:ktiska 
uppgift.ernas oplöjda fält. Den s. k. 
statskonsten krävde' väl detta förfa-
rat�de och då så . . . · 

Redan elen 27 januari 1531 förvand
l ad es klostret errligt ständernas beslut 
och konungens brev till ett s. k. HeL 
g eanclshus eller hospita l oaktat konun
gens försäkran, att nunnorna där skul
le hava sitt nödtorftiga uppehälle. För 
politiska syften fingo rättfärdighetens 
l:rav vika. På Munklägret, eller Mun-
1,eliclen, 1wvarande Kungsholmen, ha
de fra nciskanerna sina örta- och frukt
-trädgårdar, där de  första plommonen, 
päronen och äpplena odlades. Genom 
munkarna infördes snödroppar, påsk
och pingstlil jor, tulpaner och hyacin
t.er. 

1 Författarens anmärlmirig. 
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Vi föreställa oss franciskanerna. t111<

cler de vackra sensommarkvällarna på 
s ina båtar, förtöjda där nu Stock
holms Stadshus l igger; återvända till 
Gråmunkeholmen . för att med dagens 
s körd av blommor pryda altarena och 
öka sina förråd av heland e  örter. Ves
perklockorna från klosterkyrkan r inga 
och munkarnas rekv,iem tonar över 
fjärden, allt under det solen sjunkei· , 
kastande sina ,avskeclsstrålar över · SÖ
ders höjder. Dagrarna och solned
gångar na lika vackra då som nu, men 
huru myck,et annorlunda för övrigt ! 

Under omväxlande arbete och an
daktsövn ingar tillbragte munkarna s in 
dag. De v årdade sina sjuka, de ba
nade väg för odl ing och kultur genom 
undervisning oc:h genom att i kloster
cellerna avskriva pergatnentböcker och 
sålunda, då boktryckerikolisten ännu 
icke var uppfunnen, sprida u pplysning 
inom vidare kretsar. Ja munkarna 
voro även de första väg- Dch brobyg
garna. Det var från början ett rent 
barbarland det gällde . att väcka. Väl 
kan civi lisationen sedan den tiden pe-

Jsa på s ina många och stora landvin-
6fingar. Gator och stenhus finnas nu, 
�. uiir munkarna fordom hade  sina träd-

gardar och s ina blomsterplanteringar . 
och där endast smala gångstigar s li ng
rade sig emellan bergknallarna. En 
hel stor stadsdel har nu rest sig på det 
forna idylliska munklägrets mark, och 
endast kvarterens namn erinra delvis 
om de forna trädgårdarna. 'Men trots 
alla den s. k. c ivilisationens många och 
s tora v inningar, ha människorna mån
ne blivit  lyckligare och bättre? 

Den gamla klosterkyrkan i sin för
ändrade gestalt i nrymmer nu en vilo
stad för Sveriges forna konungar. 
Gudstjänsterna hava där upphört lik
som psalmsången och kyrkohymnerna. 

Det gamla gråmunkeklostret är 
såsom mycket annat värt  att beva
ras 1 tacksamt minne, på vad det 
verkat för fromhetslivet, f ör kultur 
och ordning kart tillämpas d en 5ven
ske skaldens ord : 
»Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek viil 
vad skönt du drömt kan ej av tiden · härjas, 
det är en skörd, som undan honom 

· bärgas, 
ty den hör evighetens rike till.» 

E. B. 
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S A N C T U S  P E T :R· u s  C A  N I  S I  U· S, 

E C C L  E S I  JE. D O C T O R  

Det var el en 21  maj 1925, på Kristi 
Himmelfärclsclagen. Sanct Petersclo
men var fylld av tusende och åter ·tu0 

� ende piJgrimer, som från alla värl
dens länder i d et ·  heliga året hade 
kommit till det heliga Rom. 

Påve  Pius XI 
steg fram och för-
kminade  såsom 
Kyrkans överste 
lärare, att el en sali
ge Petrus Canisius· 
ä r  ett Guds helgon 
i · himmelen och · 
skall rältnas till 
!?·yrkolärames tal. 
· Genom denna ti

t el höjer sig elen 
helige Ca:11isius 
over den stora, 
oräkneliga skaran 
av helgon, som alla 
av Kyrkans läro
myndighet bl ivit 
f örklarade att vara 
bero.er och förebil 
d er ·för vårt liv. 

Kyrkolärare ! 

bölj or just gingo al lra högst. Men ef
ter att böljorna hade lagt sig, och det 
nya Europa hade byggts upp med club
beltronen, påvens och -kejsarens, som 
sitt cenfrum, steg den lysande clubhel 
stj ärnan fram, på Kyrkan s himmel : 

'Dhornas• och Bona-
ventura, el en syste
matiskt . ordnade 
teologiska veten
skapens föregångs
män, medan vi i 
cisterciensrnunken 
Bernhard finna en 
gudabenådad föra
re upp för den 
strängast e askesens 
branta väg till d en 
mystiska klarhetens 
och el en bri1111ancle 
andakteris höga re
g1011 er. 

Detta namn täter 
hela den härliga ra

S :t Pet1·us Ccmisius. 

Det är till ett an
tal av 24, de pas
sera förbi vår inre 
blick, dessa! andens 
stormän, alla jämn
bördiga med var
andra i sin l5trä-

den av andens stormän, som heciras 
därmed, passera förbi vår inre blick. 
Athanasius, d en odödlige, öppnar ra
den av fornkyi"kans stora lärare, 
stridsmannen för Christi gudom, för
följ d över hela jorden, nien obeseg
rad. Bland · syrerna och grekerna mest 
framstående äro Bas_ilius, prelaternas 
förebild i organiserad omsorg för sin 
hj ord, Chrysostomus, den eldige predi
kanten på biskopsstolen i Konstantino
pel - och Ephraim, poeten i den syriska 
öknens ljusfyllda ensamhet. Bland la
tinerna beundra vi mest den lärde 
Hieronymus med sin järnflit, Augus
tinus, d en främste blland alla genom 
�itt vetandes djup, sin andeflykts höjd, 
sin storartade viclhjärtenhet. Grego
rius, som med kraftfull hand styrde 
Kyrkans skepp, då folkvandringel1's 

van och nitälskan 
för Guds ära, dock var och en åter 
framstående på sitt speciella sätt och 
särskilt utrustad för el en uppgift, Gud 
anvisat honom. 

Och nu har vår P etrus Canisius, 
såsom d en 25 :e, blivit sälllad till denna 
utvalda skara. Vår Canisius !1 Ty han 
är av vår stam, ur vår stämningsvärld, 
har 'brottats med våra ptoblern. 

Av vår sta.ni är han. Född i Nijme
gen, i d e  på den tid en till kej sarriket 
hörande Nederländerna, fick han sin 
vetenskapliga och andliga uppfosti-an .i 
Rhenlandets metropol, i Köln vrd 
Rhenfloden, och hela, hans länga och 
rika,' outtröttliga livsverksarnhet ägna
d es åt d en g ermanska stammens andli
ga bästa. Han har blivit Tysklands 
andre apostel, en värdig efterträdare 
till den hl. B onifacius såsom missionär 



och organisator, överträffande den ne 
geno,m sin utbredda litterära verksam
het. Så gott som hela Tyskland blev 
hans arbetsfält. Rhenlandet med Köln 
Bayern med- Augsburg, Österrike med 
Wien, S chweiz med Freiburg som me
delpunkt fick mest del av hans arbetes 
välsignelse, ehuru denna på mångfal
digt sätt även kom hela Kyrkan till 
godo. Hans arbetsförmåga gränsade 
till det u nderbara. »Canisius predikar 
så mycket, att man får intryck av, att 
han är uteslutande predikant. Han ut, 
vecklar en författare-verksamhet, som 
ensam tycks fordra en mans kraft och 
tid. Han är påvarnas, andHga och 
världsliga furstars och sina ordensfö
reståndares förtroendeman i de vik
tigaste ärenden, så att man omöjligt 
kan begripa, huru han fann tid tia än- · 
nu andra arbeten». 

Huru aktuella och av hehovet påkal
lade hans arbeten voro, ses kanske all
ra bäst därav, att hans katekes vid hans 
död redan hade översatts, på 14 främ
mande språk och utgått i 200 uppla
gor ;  detta i mitten av 1 500°ta!let ! 
Denna katekes är Canisii huvud'verk, 
den håller han i ha1�den,. när ha·n av
bildas såsom kyrkolärare. Det är den
na katekes, som helt enkelt är hans 
tillträdesdiplom till kyrkolärarens he
dersplats. Denna katekes bringar ho
nom också vårt hjärta  så nära. 

Ty  katekesen är en folkbok. Refor
mationsrörelsen hade bragt intresset 
för religionsfrågan till alla folkets la
ger, tyvärr med intresset också en oer
hörd förvi rring; hätskhet och råhet i 
stridsmetoderna. Folket måste lug
nas, u ndervisas o ch bri ngas t il l aktivi
tet i nom de av Kyrkans sakramentala 
karaktär fastställda gränserna. Denna 
katekes lugnade genom sin klarhet och 
e nkelhet, den undervisade genom sin 
systematiska fullständighet. Fol kets 
deltaga11de i alla Kyrkans övningar och 
andakter hade i Canisius e n  märkli6 
gymiare, han var initiativtagare till 
elen efterreformatoriska liturgiska rö
relsen. Canisi i  katekes var av behovet 
påkallad och fyllde detta_ behov såsom 
en på sin tid fullt modern bok. 

Detta framgår med all tydlighet av 
elen för s in tid så eno rma spridning; 
som boken fick i många länder o ch p.'t 
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många språk. Den tog upp de pro
b::em, som sysselsatte andarne i refor
mationstiden och bel yste dessa nyss 
framkallade problem från cle eviga 
sanningarnas höga vakttorn, lösande 
dem i Tridentiska Reformkonci liets 
anda och bri11gande lösningen i for
mer, som även barn kunde förstå. 

Katekesen är till sin mening en hand-· 
ledning för undervisning i skolan. Ca -
nisius var faktiskt en framstående ka
teket, som överallt där tillfälle erbj öds, 
med hänförelse tog si g an barnens un
dervisning i kristendom. Genom s in 
katekes har han i tidernas lopp talat 
till oräkneliga skaror och just därige
nom 'bl ivit tiH katolska folkens lärare. 
Ty den, som u ndervisar barnen, u nder
visar folket. Så ha vi alltså alla gått 
i hans skola, han har blivit allas vår 
lärare. Detta ensamt är ett fullgiltigt 
skäl för oss att vörda j ust den ne kyr
kolärare .. Vi' ha än andra skäl. Hans , 

, reformatfonstidens problem, äro även 
våra problem, ty det rör sig lika myc
ket nu som elen .gången 0111 Kyrkans 
auktoritet gentemot den revolutionära 
andan, om sakramentens reella värde 
gentemot förflackand'e symboliserings
försök, om vördnad för nedärvda 
fi omhetsformer gentemot modern ,  
självrådig formlöshet och om det, som 
ytterst är det avgörande för var och 
e n, om rättfärdiggörelsen och den en
skildes frälsning. 

Är han clå icke i verkligheten vår 
Canisius ! Står han då icke bland alta 
kyrkolärare oss närmast ?  l\fäste vi 
då icke nu, eftersom han av Kyrkans 
högsta auktoritet har förklarats som 
den han var, kyrkolärare, fira hans 
upphöjelse ? 

Jo, -så skall ske! I S :ta Eugenia
kyrkan skall Sanctus -Petrus Canisius, 
Doctor Ecclesice firas under högtidli
ga former. 

Den 6, 7 och 8 maj ett . förbe
redande Triduum ; söndagen elen 9 
maj den egentliga högtidsdagen. Under 
cle t re förberedelsedagarna läses kl. 8 
f. 111. Canisinsmässan. Församlingen 
deltager genon1 gemensam recitation 
av de i elen liturgiska texten för foW:et 
avsedda delarna. O m  kvällen predikan ,  
om torscl. för endast damer, om fred. 
för endast herrar, om lörd. för s kol-



ungdomen. Festhögmässa om sönd. 
firas kl. 10 i stället för 1 1 ,  för att giva 
:så många som möjligt tillfälle till att 
Låde gå till kommunion och bevista 
högmässan. Hela dagen blir det allra
heligaste sakramentet utställt till aclo
ration, och . 0111 kvällen avslutas hela 
festfiranclet med högtidlig tacksägelse
guclstj änst. 
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En stor tavla av elen helige Canisius, 
för tillfället komponerad av konstnä
ren E. Berggren, kommer att vara 
uppsatt över Jesu Hjärta-altaret. Den 
helige Cani,sius skall då från höjden 
skåda, necJ. till oss, och vi må se upp tiln 
honom, vår lärare, med den tacksam
het och vördnad, han så väl av oss 
förtjänat. 

A. M e y e r, 

M A R I A - K O N  G R E G A T I O N E  N .  

Kongregationen har ofta varit, och 
iir ibland ännu den dag som är, före
mål för missuppfattning, ja misstro 
ende och angrepp. ·Men kongregatio
nen är hänvisad till att värva nva med
lemmar i synnerhet här i vå�t land, 
där dess verksamhet just har börjat 
D ärför måste inissuppfattningarna 
i·ättas och angreppen bemötas. 

Vad är kongregationen ? Vad viil 
elen ? Har elen sin betydelse även för 
oss? .f\r det värt att bli dess medlem ? 

I. 

Till sitt ursprung är kongregationen 
en motreforn1atio11e11s lel?'/11an11aver!?
smnhet. Den började såsom en för
ening av unga män vid ett läroverk 
i Rom, bildat endast med det ändamå
l et att föra dessa unga, i synnerhet 
genom Maria-and-akten, till ett mål
medvetet strävande efter fullko1nnan
de. Även då kongregationen spriddes 
till flera universitet i Europa, hade där 
inte kommit upp någon större tanke 
om dess vidare betydelse. Och ändå 
blev elen ett utkorat verktyg för Kyr
kans och Guds sak. - ·- - Var
för ? - - - Därför att elen bildade 
en här av unga, modiga p1än, som 
ställt sig på den . absolut katolska 
:ctånd'punkten, och som representerade 
denna fullödiga katolska övertygelse 
även utåt. Dessa föreningar blevo till 
ett .föredöme och stöd för församlin
garnas övriga medlemmar i en slapp
hetens, ·  föi·virringens och vankelmodets 
tid. Kongregationen 0rganiserade 
andlig ,och lekamlig barmhärtighets
·,}erksamlzet, även detta till en. börj an 

endast av kärlek till den nödställda 
nästan och av en asketisk hänförelse . 
Men detta gärningarnas apostolat blev 
till en apologi för den Kyrka, .som 
frambragt sådana frukter, Kongn:ga_ 
tionen blev till en skola, som tqJpfost
rac,l'e helgjutna religiösa karaktärer, 
vilka · på livets mest skilda områden 
representerade elen katolska tanken och 
förde fram Kyrkans sak. Det är rent
av påfallande, hur må:nga av Kyrkans 
helgon, som: under 1600- och 1700-ta
len i sin ungdom. tillhört elen marian
ska kongregationen. 

Länge kunde det så ej dröja, förrän 
Kyrkans ledning blev uppmärksam på 
kongregationerna och deras betydelse 
för elen katolska saken i kampen mot 
tidens faror. Och Kyrkan icke blott 
approberade dessa föreningar, hon be
'.·ömcle och gynnade dem på allt sätt , 
och så utrustade med välsignelse från 
ovan blevo kongregationerna till en 
vitto1nfattande organisat-ion av lel?-
mannakraf ter i Kyrkans tjänst. 

Ty från universiteten och kollegi
erna fördes kongregationens ide helt 
n:tturligt ut med dem, som lämnade 
dessa bakom sig, för att söka sina resp. 
levnadsställningar i världen. Kongre
�ationer bi ldades för alla stånd och 

klasser. Den helige Canisius själv 
stiftade i Freiburg elen första kongre
g:itionen för kvinnor. 

Enligt historiens vittnesbörd· voro 
kongregationerna jämte Tridentinska 
kyrkomötet och jesuitordens läroan
stalter det tredj e , momentet för för
nyandet av cJ.et religiösa livet i de län
der, som räddades för sin katolska tro 
undan avfallet. 



n. 

Sådana frukter kunna inte fram
bringas av ett enbart yttre arrange
ment. Endast på livskraftrg rot kun
na de växa. 

1. Grundelen1.entet i lwngregatio
nens anda är en beslutsam. katolsk 
kyrklig ståndpunkt. Det hör till kon
gregationens väsen att sluta sig till 
Kyrkans sak och Kyrkans tankar så 
fast som väl en lekmannaorganisation 
kan göra. Såsom en förening med ,si
na egna sammanträden och andakts
övningar är den ett förverkligande av 
elen h. Ignatii så berömda regler om 
att tänka och känna i överensstäm
melse med Kyrkan. 

2. Kongregationens hjärta är Ma
ria-andakten. Kongregationen vördar 
Guds Moder Maria av inre trosöver
tygelse. Hon är himmelens port, ge
nom vi,lken Guds Son kommit tiiil oss ; 
!1011 är den renaste Jungfrun, som med 
modersmakt bjuder över ,sin Sons 
hjärta, de kristnas hjälp i all nöd och 
fara. 

Inför hennes bild hämta de, som vigt 
sig åt henne, mod och kraft att beva
ra sin renhet, inför hennes ögon fram
växer en innerlighet, om vjlken världen 
inte har någon aning. Den skara, som 
flockat sig kring henne, ,kan aldrig 
brista i hänförelse. 

Vad man än må säga : Kyrkans er
farenhet bekräftar fädernas lära om 
att vördnad för Maria är det säkras
te värnet för tron på Kristus, att en 
brinnacle andakt till den heliga Jung
fr1:!.3J, säkert leder till en innerl�g för
srlrelse av och en •a:Utmer vaxancle 
hängivenhet för hennes Son, vår Gud 
oc'h Frälsare. Därför var det och är 
det kongregationens lösen : Per JJI[ a
riam ad J esum. 

3. Från hänförelse till a!?tivitet är 
endast ett steg. En kongregation är 
inte sitt väsen trogen, om elen ej 
har den apostoliska andan, om elen 
saknar energi att verka för Kyrkans 
sak. Alla kongregationens medlem
mar måste efter sina förhållanden och 
sina förmågor utbilda sig till' detta 
apostolat. Kongregationens ursprung 
i unga hänförda mäns krets förnekar 
sig aldrig ;  nitälskan och aktivitet höra 
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så!som till ungclomei1 så ock till kon-
grt>gationen. 

4. Allt detta förutsätter en viss 
,selections- eller gallringsprincip. Kon
gregationen kan aldrig bli tiJ1J en för
ening för massan ; elen måste alltid i 
en viss mån var en elit. De som 
inträda, göra detta frivilligt, men mås
te då åtaga sig vissa bestämda förplik
telser utöver det, som Kyrkans bud 
kräva. 

Andra religiösa föreningar, brödra
skap, tredje ordnar ha ofta på sitt 
program flera andaktsövningar och 
fängre böner ; kongregationens egenart 
ligg,er däremot i kravet på en viss 
högre standard av det individuella re
ligiösa och mor.aliska 'livet och i kra
vet på att regelbundet och troget del
taga i de måttfullt tilltagna, men be
stämt fordrade ge·mensam1·11a övnin
garna. 

Strävandet efter fullkomligheten ut
över detta, en allt intensivare religiosi
tet och askes, ävensom en mera spe
cificerad aktivitet fordras icke, men 
befordras med synlig framgång genom 
elen i kongregationen sedan \Sekler 
hävdvunna sektiousmetoclen. Kongre
gationen ,påyrkar , bestämt, att de en 
· gång åtagna förpliktel.serna också be
aktas. Passiviteten är utesluten ur 
kongregationen. 

III. 

Har nu kongregationen med denna 
sin historia, med denna sin anda ämiu 
ett bud till vår tid, till oss? 

Må då' först siffror tala : Den 3 1  
clec. 1924 existerade i Kyrkan 48,188 
kongregationer ; under år 1924 ha 
1 ,248 nya grundats, därav 381 i U. S .  
A., 180 i Tyskland, 86 i Polen och 52 
i Iridien. 'Bevi.sa dessa siffror ej 
tydligt nog att det är livskraft i den 
gan1la sta:,nmen ? Huru skulle den 
eljest kunna framalstra nya skott. -
Och är det icke så, att dessa siffror, 
i synnerhet från U. S. A. och Indien, 
bevisa att många av elen moderna ti
dens till Kydmn återvända själar 
fakti'skt söka en religiositet, en det 
personliga fuHkomnanclets skola, som 
kongregationen erbjuder. 

Kongregationen har även lärt sig 
att begagna elen ·moderna tidens arga-· 



n-isaf;onsn1.etoder. I flera länder hava 
kongregationerna sammansilutit sig till 
landsförbnnd med centralbyråer, års
rn,öten etc. J n�t nu har i Rom ett cen
tralsekretariat börjat att inrättas med 
ett gemensamt organ för alla kongre
gationer i världen. 

Den uppgift, som kongregationen i 
vår tid har att fylla, är ungefär den
samma som under motreformationen 
Häresi och otro omgiva oss, okristliga 
ideer vilja omärkligt tränga sig· in på 
oss. Är icke det stöd, som en fast, 
på rent katolska principer grnnclacl or
ganisation erbjuder, då väv av nöden ? 
- Kan det mot vår tids slapphet och 
obunclenhet finnas något bättre bote
medel än kongregationens självför
pliktande energi? 

Mot vår tids hristfälligheter, mot 
dess ytlighet och förflackande princip
löshet har från högsta ort, den heli
ga Eukaristien, proklamerats som det 
dagliga och mest verksamma motgif
tet. Altarets he1nlighet har äter i en 
för kort tid sedan ännu oanad grad 
l1livit elen glänsande medelpunkten i 
vårt religiösa liv. i; Kongregationen . 
som från början regelbundet fört sina 
medlemmar i täta skaror till Altarets 
heliga Sakrament, har härvidlag visat 
sig vara den givna organisationen f är 
befrämjandet av den eukaristiska tan
ken. Detta ligger i en så öppen dager 
att det icke vidare behöver omta1as . 
Även på så sätt genomför kongrega
tionen i modern tid sitt gamla pro
gram : Per Mariam ad J esum. 
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Aktivitetens och sjiilvstyrelsens 
princip, som clen · tar sig uttryck i kon
gregationens . organisation och arbets
metoder, tillmötesgår vår tids hav på 
alla disponibla krafters medverkan för 
den goda sakens befrämj ande. 

Särskilt sektionerna, olika efter 
medlemmarnas ställning och förhållan
den, erbjuda var och en 1111öjlighet, 
stöd och ledning i att vara vei·ksam 
på just det fält av det kristliga livets 
stora område, han har intresse och an.
lag för. 

Helt säkert skall ett land som Sve
rige, när kongregationerna väl slagit 
fasta rötter, uppvisa allt rikare möj 
ligheter för apostolisk verksamhet . 
Skulle därför icke varje ivrig katolik ,  
varje äkta katolsk man, alla varmt kän
nande ungdomar fråga sig : bör inte 
även jag sluta 111,ig till kongregatio
nen ? 

Kongregationens särprägel är tros
mod och mariansk anda : Mer än nå
gonsin behöva vi- och -särskilt ungdo
men bland oss bådadera. 
Militat in Ecclesia sub Mari� vexillo. 
Kongregationen gör hrigstjänst -i 

K'.yrkan under l\!Iarias baner. 
Detta kuncl'e sägas vara det på en 

gång kortaste och mest träffande ut
trycket för kong,regationens väsen. 

Säkert skall den ha sin framgång 
hos oss och bära med sig framåt den 
katolska tanken, det som: så väl be
hövs i vårt Sverige. 

A. M e y e r. 
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D E R  M E N S  C H. 
EN MÄRKLIG BOK AV WILHELM LECHE, FILOSOF OCH ZOOTOM. , 

För Credo av doktor lalwb Sch1ieider, Altstaetten, S chweiz,. 
medlem av . flera naturvet enskapliga samfund. 

De första artiklarna i den serie 
Bom doktor Jakob Schneider sänt Credo 
i och för publicering återfinnas i vårt 
nummer för november 1925. Då dessa 
uppsatser röra sig på ett kunskapson1-
råde, · som blott . behärskas av naturve
tenskapsmännen av facket, beder redak
tionen. · särskilt fästa uppmärksamheten 
på, att det är de enskilda artikelför
fattarna och icke tidningen som sådan, 
som ikläda sig ansvaret· för sina ut
talanden i Credo. 

rv. ' 

Författaren till »Människan» kai1 
naturligtvis lika litet som andra dar
winohaeckel ianer direkt bevisa, att 
111änniskan i cke är  skapad av Gud 
utan att hon fastmera härstammar 
från djuren. Förclensktill försöker 
J1an i stället med skenbar vetenskap
lighet och bländande fraser att indi
rekt c).ngripa elen kristna t ron från alla 
si dor. Det gör oss uppriktigt ont om 
läsarna av elen Lecheska boken, av vi!]_ 
ka många. _särskilt  tillh0rande den vet
g iriga atbetarklassen helt säkert öpp
nar densamma med uppriktig önskan 
att där hämta vetenskaplig upplys
ning, men i stället bliva lurade och 
vilseförda. 

�{edan förut hava vi nämnt orclf't 
paleontologi. Denna gren- av veten-
skapen sysselsätter sig med förflutna 
tidsperioders förstenade djur och väx
ter, som nu finnas i bergens klipp
skikt och djupt under jorden. Den 
har bragt en mängd betydelsefulla fak
ta i dagen. De paleontologiS'kcJ. · �v
delningarna i våra museer, i cke ni,inst 
i det ypperliga svenska Riksmuseet 
gömma de intressantaste skattei·, som 
framgrävts av elen paleontqlogi�ka: · 
forskningen. Tyvärr är · paleontplo� 
giskt vetande alltjämt relativt föga 
utbrett. Och därför är det ,Också lät:, 
tare att missbruka palrnntologin un
der vetenskaplighetens täckmantel. 
Professor vVilhelm Leche :skriver i 

Människan (3 :e uppl. sid. 52) : »Me
dan således alla av paleontologin hit
tills uppclagacle fakta tala till förmån 
för eller åtminstone aldrig strida emot 
.clescenclensteorin, äro de alla, mig. ve
terligen, absolut oförenliga mecl varje 
skapelselära, såsom elen framstående 
engel ske biologen Romanes med skärpa 
påpekar : 'Ingen tager väl Burns sati
riska verser på allvar och föreställer 
sig, att skaparen först har måst öva 
.sin oviga nybörjarehancl på lägre, enk
lare former, innan han vågade överg[t 
till högre, mera komplicerade ? O ch 
dock är clet på s kapelselärans stån4 -
punkt fullkomligt ogörligt att vilja för
klara detta gradvisa framåtskridande 
från det lägr e til l .  det högre utan detta 
eller liknande antagande'.»  

I dessa få men alltomfattande sat
ser räcker den ena osanningen elen 
andra handen. I elen tyska u pplagan 
gör Leche följande uppriktiga bekän
nelse : »Egentligen faller clet av · allt 
som redan har sagts · om det paleon ta. 
logiska material ets beskaffenhet a:v sig 
själv, att det mörker soni höljer tal
ri!?a just av de betydelsefullaste ge
nealogiska problemen icke det minsta 
sliin.gras genom paleontolog-in, liksom 
att åtskilliga paleontologiska fynds 
stamhistoriska betydelse bedömes yt
terst olika av olika forskare. Dels av 
de paleontologiska urkundernas ofull-. 
stänclighet, dels också av vår bristfäl
liga kunskapsförmåga och ofullkom
liga forskningsrnetocl beror clet, att 
endast i 1nycket få för övrigt väl be
vara.de - ,djurgrupper säkra fossila »ur
forn1er» lrnnnat påvisas. Detta är ju  
egentligen blott en bekräftelse av den 
tri\tiala sanningen, att clet biologiska 
Yeta11det. liksom all annan vi shet b lott 
är styckeverk.» 
. Det är beklagligt, att dessa medgi-

vart4en : $aknas i elen svenska upplagan. 
Visserligen äro de bftda upplagorna 



utgivna i Sto'ckho1m 1915 och i ·  J ena 
1922 · ,  (ined förordet · daterat Stock
holm) . Men sanninge,1 hade i alla  fall 
bort  stå redan i elen svenska texten. 
Ooh både i den svenska och elen tyska 
upplagan hade också åtskilliga andra 
medgivanden bort  stå, för att läsarna 
av dessa båda rikt illustrerade böcker 
icke s kola bliva v ilseledda . 
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. Descendensteor in enligt Charles 
Darwin och Ernst Haeckel vill ,  att . 
alla växter och d jur med alla  s ina or
gan så småningom ha utvecklat sig ur 
-samma, enkla, l evande urcell under 
loppet av millioner år. · Alltså funnos 
enligt denna lära till en början icke 
fullständigt olika arter av djur och 
växter, utan alla olika arter: björnar. 
renat, hästar, el efanter, möss, _ apor . 
fiskmåsar, korpar, örnar, kolibri, gla3-
ögonori'nar, kameler, valfiskar, . tors-

. kat, rävar, tal lar ,  björkar, flugor ,  bin
nikemaskar, ·snäckor, papegojor, skor
piotier, h errar, damer, råg, rosor, blod
iglar, flädermöss, hästar, pingviner 
getter, b in, ekar, v ioler, gäss etc. etc. 
voro i urtiden for många millioner ar 
sedan absolut samn1a· !enkla cell. Den
na cell har d elat sig och d e  nya två 
enkla cellerna ha i s in tur delat sig 
o. s. v . : fortplantning genom enkel 
delning. Slumpen i form av olika kli
mat och olika näring har sedan åstacl
komn1it, att bland de otaliga, ursprung
ligen enkla cellerna olikheter uppsto
clo, omsider också ,individer med mer 
än en cell alltså flercelliga, redan från 
början delad e  i d jur och växter. Slum..: 
pen har också lyckats åstadkornrna\ 
med t illhjälp  av klimat, föda och lHF 
da11trängande av de sämre exempla
ren ( el en berömda, »kampen för t ill
varon») , att ·5omliga djur fingo fyra 
ben, andra fenor, andra horn, andra 
fjädrar, soni:l iga en hjärna, andra l öv, 
andra en giftgadd, somliga ryggmärg 
och andra ingen, somliga gifttänder, 
andra sädeskorn, några till och med 
förstånd, andra - intet. Så kunde 
vi uppräkna mycket annat, med ett ord 
allt vad växter och djur hava  att bju
da. Allt härstammar genom slumpen 
i småningom, skeende utveckling med 
uteslutande av en Skapare från sam
ma enkla ttrticlscell. Sådan är elen mo
derna härstamningsläran utan Gtic:l, 

cle11 skapelsefria descehden5teo'rin. Och· 
där ·kommer elen höglärde professor 
Leche och skriver både i el en svenska 
och ty,ska upplagan. av »Människan>>' t 
»rdeclan -således alla av paleontologien 
h ittills uppdagade fakta tala till fö1•0 

mån eller· · åtminstone aldrig strida: 
emot clescenclensteorin, äro · de alla,. 
mig veterligen, abso1ut oför"enliga mecf 
varje skapelselära» . Och sedan :citerar 
han d e  förut anförda orden av. Ro
man es. Är detta vetenskap ? Verklig 
vetenskap ! ! ? I de Lecheska 111 edgi-van
d en, som v i  hämtat ur elen. tyska upp
lagan av hans arbete, l igger en , hel 
här av frågetecken fördolda. Men 
professor Leche underlåter att draga· 
konsekvenserna ur s ina  egna medgi- . 
vanclen, ty annars had e  han inte ktm
nat· skriva en sådan bok som »Männi- · 
skam> . .  Ty denna bok har intet rent 
naturvetenskapligt ändamål , utan den 
är en antireligiös t endensskrift. Pro
fessor Leche strid er i densamma mot 
skapelseläran, mot elen gudomliga up
penbarelsen, mot Gud själv. Därav 
förklaras hans suggestiva c itat av R6-
manes, om v ilket varje zoolog och bo-· 
taniker och varje paleontolog genast' 
märker, att det är vils eledande. Icke . 
blott under ·,el en geologiska urtiden, så 
snart jorden hade blivit beboelig föi· : 
l evande varelser, utan också i vår tcrd , 
leva j �1 millioner och milliarcler en- , 
celliga små djur och växter. Omätliga 
skaror av bakterier, alger, amöbor, 
racliolarier, foramin iferer, flagellater 
infnsor ier och sporozoer giva liv · åt 
skapelsen. De flesta av dessa äro -så 
försvinnande små, att d e  utan mikro
skop antir:igen icke alls kunna ses el
l er endast äro synliga '50111 små punk
ter. Det är emellertid naturligtvis 
icke t iktigt, »att skaparen först har 
måst öva s in oviga nybörjarehancl på 
lägi-e, enklare former, innan han vå
gade övergå till högre, mera kompli- · 
cera:de». Vart och ett av d essa en- · 
celliga, l evande väsen vare sig det är 
naket eller försett med kiselskelett el- · 
ler kalkskal l ivnär s ig nämligen, cl. v. 3 
förvandlar fysiologiskt-kemiska stof
fer bättre och effekt ivare än den yp
perligaste moderna kemiska fabrik för
mår och fortplantar sig vart · och ett 
efter s in art. Vart och ett är trots 



sin litenhet mycket komplicerat. · Vi 
känna icke alla dessa varelsers upp
gift, men om många av dem veta vi 
att de fylla en oerhört viktig plats i 
natu rens hushållning. Var och en av 
dessa encelliga varelser är fullkomligt 
uppbyggd, ett mästerverk av S kaparens 
allmakt; ett verkligt unc1er i ,sitt slag. 
Deras visa ·livskonstruktion är så stor
artad, att de ända f rån de tidigaste 
geologiska perioderna, då de enskilda 
i fullständigt skilda klasser först upp
trädde enligt de paleonto logiska forsk
ningsresultaten genom alla kliniatisl?t 
och biologiskt så olifortade geologiska 
epoker ända franv till vår, t-id levde 
oförändrat vida.re i s i 1t a u r
s p :r u n g  l i g a  k l a s s e r  o c h  

· u r d n i n g a r, änclamålsen1igt fort
plantande sig och förblevo samma en
celliga smådjur och småväxter, bilclan
de många bergsskikt ända in  i vår tid. 
Rhizopoclerna,s klass förefanns redan 
under kambrium, långa tidrymder före 
stenkolstiden, i sageniderna:s, textula
niclernas, globigeriniclernas och rotali
dernas familj er, som alla elen dag i dag 
är i o erhörda massor befolka haven. 
Detsamma är fallet med klassen f la
gellata. ]facliolarierna hava till och 
med påvisats i prekambrium. Och 
alla dessa mi lliarcler och billioner av 
encelliga: protozoer eller urcljur hava 
aldrig utvecklat sig till flercelliga djur. 
Dessa mer än milliarclfalcliga paleon
tologiska fakta, som sträcka sig genom 
alla levnaclsmö j liga geologiska epoker 
än:da f ram till vår tid, tala till alla de
lar absolut ·1no t  den darwinistislw nt
vecldingsläran, nwt den grundfalslw 
descendensteorin och kunna endast 
f ö r } l a. r a s g e n o m S Il a p a
r e n s v i s h c t o c h a l• l m a k t .  

Det måste också betonas, att pale
o ntologin lär, att än nu u nder de senare 
per,iocler, då ryggradsdjur levde i rik 
mångfald, fullständigt nya familjer av 
pro tozoer plötsligen uppträdde, något 
som står helt och hållet i strid med des
cendenstcorin och i stället vittnar om 
en allsmäktig Skapares styrelse. Vi
dare måste nian betäeka, att redan 
under kambriuni. alla de flercelliga 
ryggradslösa djurens sta.11Nnar levde 
fördelade i klasser, ja, s törre delen av 
dem furtnos · redan under prekambri-
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um, vilket allt är fastslaget av den 
paleontologiska vetenskapen. Paleon
tologin lär oss, att de flercelLiga, rygg
radslösa djuren u nder prekambrium 
till och med voro mycket formrikare 
organiserade än de encelliga p rotozo
erna under det först därpå följande 
kambrium. Ännu mera gäller detta 
om de ryggsraclslösa dju ren under 
kambrium, vilkas stammar d. v. s 
mes t fun damentala olikheter redan u n
der kambrium kunna uppvisa samma 
storslagna mångfalclighet och antal 
som i nuvarande tid. Paleontologen 
G. Stehmia:im 6kriver : »Tri lobiterna 
äro vid sidan av brakiopoderna den 
enda djurgrupp som vi känna redan 
under kambrium i s törsta formrikecl:om 
och utbredning». Geologen och pale
ontolo'gen N eseniayr förklarar : »Ingen 
annan djurklass kan i de kambriska 
avlagringarna på minsta sätt tävla med 
trilobiterna. Näst efter de1n äro arm
fotingarna eller brakiopoderna star
kast utvecklade djur, som bära dubbla 
skal, som erinra om musslornas». 

Trilobiterna äro ledcljnr, arthropo
cler. De. ryggradslösa djurens s tammar 
följa på varandra, om man vill börja 
med de enklaste och fortsätta med de 
mera komplicerade, i följande ord
ning : I. Protozoer, II. Celenterater 
(svampar, koraller etc.) ,  III. Tagghu
clingar, IV. Maskar, V. Mollnskoi er 
( med de ova1mämnda brakiopoclerna) 
VI . Mollusker (musslor, sniglar 
b läckfiskar) , VII. Arthropocler. Tri
lobiterna tillhöra alltså elen högsta, 
niest komplicerade stammen av de pa
leontologiskt bekanta, ryggradslösa 
dju ren . Den san ning som urtidens pa
leontologi framför allt inskärper är 
alltså elen, att de högre, mera kompli
cerade djurens fonnutveckling är 
märkbar före de lägre och lägsta ar
ternas och icke motsatsen. Leche
Ro1110nes lära alltså principiell villfa
re,Zse med sitt duninw påstående, »att 
skaparen först har måst öva sin oviga 
nybörjarehand på lägre, ·enklare for
mer, innan han vågade övergå till hög
re, mera komplicerade. Och dock är 
det på skapels elärans ståndpunkt full
komligt og!'irligt att v,ilja förklara detta . 
graclvi,sa f ramåtskridande f rån det 
lägre till det högre utan . detta eller 



l iknande antagande». Den objektiva 
zootomin lär m inst av all( något dy
l ikt. S ådana tankar äro främmande 
för elen vetenskapligt inriktade, fan
tasifrie zoologen. Och den sanna fi
losofin kallar i s in underavdelning 
etik, dylika mot bättre vetande fram
ställda, vetenskapligt sminkade felak
tigheter lögn och bedrägeri, som v ill 
lösrycka den läsande allmänheten från 
sann ingen och intvinga den under de 
darwinistiska dogmernas ok, som de
graderar människan t ill ett djur, i s i
na konsekvenser sönderbryter mora
lens band, underminerar samhällsli
vets fundament och i blind dårskap 
kämpar 1pot den allsmäktige Guden 
själv, mot honom, vars t illvaro, all
makt och v ishet redan en enda levan
de  cell förkunnar, vars innersta väsen 
h ittills ingen forskare har lyckats för
klara. Den bekante fys iologen Oscar 
Hertwig i Berlin, en av vår tids störs
ta män på sitt område, betonar med 
eftertryck i s itt arbete :  Das W erclen 
der Organismen (Berlin 1922) : »Re
dan cellen är en .oändligt komplicerad 
organism». 

Vare sig man fördjupar sig i de 
encell iga. u rdjurens eller i de flercel
liga ryggradslösa djurens paleontolo
gi avslöjar s ig elen darwinistiska ut
vecklingsläran som falsk. Ty de all
ra äldstai paleontologiskt bekanta, en
celliga urdjuren ha ända fram till vår 
t icl fortpfantat s ig genom al'la geolo
giska jätteepoker som encelliga urdjur 
o ch leva också i vår t id i millioner 
och milliarcler som encell iga urd jur, i 
haven. Ingenstädes finner man nå
gon paleontologisk övergång ( descen
clens) från de encelliga t ill de äldsta 
( enklare eller mera komplicerade) ·pa
leontologiskt bekanta flercelliga dju
ren. Den mest komplicerade, äldst 
bekanta djurklassen uppträder paleon
tologiskt mycket t idigare och med de 
�törsta och mångfalcligaste 1rtolikhe
ter än de paleontologiskt bekanta äld
:::.ta lägre djurklasserna. Redan under 
prekambrium förefinnes nästan alla 
stammar, enligt Kayser t ill och med 
alla stammar av de ryggradslösa dju
ren och hava allt·sedan förblivit ka
rakteristiskt samma stammar. Först 
ryggradsdjuren komma senare nämii-
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gen under kambrium (Walkott) eller 
siiurtiden, men de uppträda plötsligen 
fullt färdiga, utan descendens. 

Nu blott några ord om ryggracls
d j uren. Dessa bruka uppräknas efter 
s in organisation i följande ordning be
gynnande med de enklaste : I. acrani
er med elen berömda lansettfisken, II .  
cyclostomer, III .  fiskar, IV. amfibier 
V. reptiler, VI . fåglar, VII, däggdjur 
( kloakdjur, bentaldjur, placenta.Ja 
däggdjur) . 

Det är kla1,t, att det också var till
låtet för elen allsmäktige S kaparen att 
hava en plan, enligt v ilken han utför
de sitt skapelseverk. Det är blott löj
l igt, om en liten människovarelse vill 
kommendera den evige Skaparen v is
sa vil lkor för hans skapande eller rät
tare sagt g öra alla tänkbara fåfänga 
ansträngningar för att d isputera bort 
den allsmäktige Skaparen ur skapel
sens häpnadsväckande verk. O ch än
nu löjligare :blir dess.a försök, då de 
härröra sig från en människa, som 
vill härstamma från djuren och icke 
ens vet i v ilken apliknade djurart u r  
elen paleontologiska t iden han har att 
söka s in vördnadsvärde stamfader, en 
l iten människa som för hundra år se
dan icke ,ens existerade och innan 
hundra år förgått trots alla försök att 
undkomma skall stå inför den Evig1es 
domstol. 

Paleontologin bevisar ingalunda en 
sådan orimlighet som den, att den un
derbara skapelsen s kulle ha u ppstått 
av sig sj älv utan skapare, l ika l itet 
som en professor skulle kunna bevisa 
att ett ur skulle kunna uppstå av sig 
själv utan urmakare eller att uts ikts
tornet på Skansen eller den nya ban
gården i ·Malmö skulle ha tillkommit 
utan byggmästare, fastän allt detta -
väl att märka - är mycket enklare än 
det enklaste, encelliga urdjur. Pale
ontologin bevisar i stället, att det mås
te existera en evig, allsmäktig, allvis 
skapare, att denne s kapare vid fram
bringandet av de levande varelserna 
iakttagit en viss ordningsföljd, men 
att han också ändrat och brutit denna 
ordn ingsföljd, när det så behagat hans 
outransakl iga v ishet. 

Kan paleontologin lämna minsta be
vis för att ryggrad·sdjuren härstamma 



f.rå11 de. ryggradslörn djuren ? Inga
lunda. Det förs•t för två. år sedan 
alltså på gruncllaget av det nyaste ma
terialet tryckta, i •Munchen och Ber
lin' i.1tgivna, modei"naste och rikhalti
gaste paleontologiska arbetet Gruncl
zuge der Palaezoologi von Karl A 
von Zittel umgearbeitet von F. Broili 
und M.  Schlosser. II. Abtcilung. Ver
tebrata skriver uppriktigt och veten
skapligt exakt utan varje godtycklig 
fantasi : »Om ryggradsdf1trc11s npp
lw1nst s!?änkcr paleontologin ingen 
11pplys11i11g, ej heller 01n deras för
hållande till tunikatcrna» ( sid. 3 ) .  Pa
leontologiskt består en oerhörd , djup 
klyfta utan bro mellan de ryggrads
lösa djuren och ryggradsdjuren. Icke 
ens ttmikaterna eller manteldjuren 
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som hava en i"yggkota men samtidigt 
äro ryggradslösa, kunna på grund av 
betydande och mångfaldiga anatomis
ka skiljaktigheter bi lda någon slags 
förmedlande länk Utvecklingslärans 
eller descendensteorins väldiga bank
rutt blir för Ya:rje dag allt mera up
penbar för forskarna. Ingen enda 
klass eller ordning eller familj eller 
art av ryggradsdjuren kan påvisa. att 
elen härsta111111ar från ett ryggradslöst 
djur. Ur alla: världsdelar, ur alla av� 
lagringar, ur alla havsdj up ropar pa
l contologin till elen darwin istiska cles
cendensteorin : »Du är ett irrbloss . 
Utan skapelseläran sitta både paleon
tolog-in och zoologin i osanningens 
mörken,. • 
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S: K O L A S T rK E N S U P P I< 0 M S T, 
1 Under de  senaste åren hava vi.hört 

mycket talas om den . helige Tomas av 
Akvino. Hans lära och allt annat, 
son'l ägd e  varaktigt Yärde i skolasti
ken konirner nu t il l  heders igen. Vår 
nuvarande Helige  Fader önskar lik
som sina föregångare att vi skola lå
ta leda oss av Tomas. Därför är det 
på sin plats att i korthet skildra skola
stikens ·uppkomst, så att vi bättre må 
kunna värdesätta det arbete, som ut
förts av helgonet och av· medeltidens 
andre store lärare. 

Uti tankens värld är Europa i allt 
Greklands gäldenär. Rom hade b e
segrat Grekland med svärdet, men gre
bska tankar och hugskott lade Rom 
i boj or (med undantag av el en romer
ska rätten) . Bland de  grekiska filo
sot erna äro de  tre förn ämsta namnen:  
Sokrates, P lato, Aristoteles. De tven
ne förstnämnda gjorde filosofien till 
tj änarinna åt livet : deras mål var det 
sedligt goda. Aristoteles däremot be
traktad e  filosofien som en spekulatiY 
vetenskap. Då Grekland stod und er 
macedoniskt och romerskt herravälde 
och hennes folk spriddes till Alexan
clria och Rom, b lev hennes filosofi åter 
pers�nlig : för att vinna de romerska 
segrarna sysslade elen med praktiska 
ting och de hitti lls skilda systemen ble
vo förenade. Därefter kom neo-pla
tonismen (människan skulle övervin
na s ig själv och söka guds gemenskap 
- el en förde till panteism) , som. va
rad e  under de  tre första århundradena 
efter Kristus. S ål-6ncla blev i de för
sta kristna s ekl en grekisk tanke tol
kad i latinskt tungomål (Plato snara
re  än Aristoteles ) .  Den hednisk-ro
merska civilisationen· grusas dock 
snart och grekiska språket dör ut i 
Västerlandet. Under denna p eriod 
ägna sig· kyrkofäderna åt att försvara 
och utlägga Kyrkans lära och t iU detta 
ändamål använda de djärvt elen gäng
se  grekiska filosofien för att fram- · 
ställa kristen sanning. Så utvecklar 
el en helige Augustinus hela sitt teolo
giska system med Plato son1 förebild 
( cl. v. s. efter vad han visste om Pia-

to  ;_ han hade varit neo-platoniker, ' fr1e11'· 
kunde ej grekiska) och hela Våster- · 
landet följ er Augustinus. _ . .  · _ · 

Sedan kommer det kristiia · sa1i1häi-
, • � i • : ' • •  - • 

• 

lets utveckling (femte till ir1oncle 'sek-
len) .  År 1055 inträffar cle11 greidska 
skismen och Västerlai1det b lir met' ä11 
någonsin [lvskuret från elen grekiska 
tankevärlden. 

Då utrymme fattas, måste vi förbi
gå d e  stora lärosystemens grundlägg
ning och universitetens första fram
trädande ; vi kunna icke hii:r tala om 
St. Anselm och Lanfranc. Det första 
namnet vi uppehålla oss vid är Abe
larcl ( 1079-1 14:Z ) .  Han rycker alla · 
mecl s ig i Paris och gör anspråk på 
att vara sinticls ende filosof ; han stö
der sig helt på Aristoteles' logik ( som 
överlämnats i arv samman med andra 
kvarlevor av hednisk lärdom) . Han 
utmanar till strid 1i1ecl s in t es :  att för
nuftet tillräckligt kan förklara de, 
kristna troshemligheterna. Sankt P e
t er Damianus och Sankt Bernhard 
dundra emot honom ; två stridande lä- , 
ger bildas : rationalister och teologiens 
nrystiker. Abelarcl tvingas att lämna 
Paris. Hans utmaning framkallar 
P etrus Lombarclns' ( 1 100--1160) 
Sentensernas hok. I denna tager han 
Abelards frågor, ordnar dem nog
grant och försöker bemöta de1111; 

Detta b lir el en b erömdaste t eologiska, 
upps lagsboken ända t_i ll 1400-talet 
( man grundar lärostolar vid· universi
teten för att utlägga densamma) . 

Vid d enna tid inträffade frenne 
märkliga händels er : den arabiska sko
lan , Yars medelpunkt Aristoteles var, 
framträdde nu. Dess första upphov 
få Yi söka år 529, d å, på Justiniani 
b efallning, Atens lärda skolor stäng
des. Då funno många grekiska flyk
tingar en t illflykt i P ersien ; därstä
des kom!'no syrierna i kontakt med , 
Aristoteles' filosofi ; från dem över-: 
fördes el en direkt till: araberna och ge- · 
110111 dessa till judarna. Under d et åt
tonde och nionde seklet översvä111111c." 
cles Spanien och söclrn Italien av mo
riska stammar och vi finna därför i 



det nionde seklet att skolor, som lärde 
den aristotelianska filosofien, µppstått 
i Toledo och på Sic.ilien. Hos dessa 
var Av·erroes den m est kände kom
mentatorn av Aristoteles. Hans tolk
ning var gjord enligt en syrisk över
sättning av grekiskan (sj älv kunde 
han ej förstå grekiska) , vilken han 
utgav på latin. Averroes och hans 
lärjungar följ de blint Aristoteles. När 
morerna utdrevos ur Spanien, leddes 
averroismen in i latinska och judiska 
fåror. 

Den andra stora händelseQ. var Kon
stantinopels erövring genom turkarna 
( 1454) och den grekiska filosofiska 
skolans vapdring ( dess u rsprung var 
i Alexandria) till Västerlandet. Nu 
kunde Aristoteles' skrifter fås i gre
kiska manuskript. 

Den tredje händelsen var grundan
det av franciskan- och dominikanor
den. A v  särskild betydelse var en om_ 
,ständighet : att, medan elj est munkar 
och studerande v,id skolorna voro 
bundna vid ett ställe, kunde dessa or 
densbröder skickas dit där de bäst be
hövdes. Om vi kasta en blick på uni
versiteten, skola vi se vilka resultat 
dessa händelser  hade. Vi begynn a  
med Paris. Här 1uöta vi den engelske 
franciskanmunken, Alexander av Ha
les ( dog 1245 ) ; han var den förste 
som gjorde bruk av Aristoteles' sam
lade arbeten, men hans Summa inne
håller dock många misstag. Dessa la
. tinska översättningar tillkomma . på 
f öljan de vis : från grekiskan till Gy
riska språket, så tiU arabiska, därpå 
till ett europeiskt språk och sist tili 
latinet. Intet under att grekens me
ning blev något fördunklad. (Alexan
der upptog dock ej Aristo teles' lära i 
sin helhet. Han liksom de första fran
ciskanerna och även de första domini
kanerna fasthöllo vid den h elige 
Augustinus och neo-platonismen) . 

Alexanders s tudiekamrat i P aris var 
Grosse-tete ( 1 175-1253) elen blivan
de kanslern i Oxford o ch biskopen av 
Llncoln. Hans strävan var att åter
gå till källorna och han betonade vik
ten av studier i elen heliga Skrift ; 
själv läste han Aristoteles på grekiska. 
Roger Bacon var hans lärjunge i Ox
forcl . En av Alexanders lärjungar i 
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Paris var den helige Bonaventura 
( 1221-1276) ,  som var en anhängare 
av den helige Augustinus och repre
senterade den gamla franciskansko
lan. - Dominikanermunken, Albert 
den store ( 1206-1280) ,  en av de be
römda l ärarna i Paris, hade s tuderat 
Filosof en för Alexander och sökte . att 
frigöra honom från hans arabiske 
kommentator, Averroes, men ha11 äg
de ingen grekisk text och kunde icke 
grekiska. Han var emellertid en ovan
li,gt lärd man (hade m�dervisat i Köln, 
Hildesheim, Freiburg, Regensburg, 
Strassburg och Paris) o ch hans lär
junge var Tomas av hkvino ( 1225-
1274) . . 

Allt, som hitintills blivit sagt, bör 
en dast s es som bakgrund till Tomas, 

, såsom det intellektuella arv, som den
ne yngling av i taliensk och normannisk 
härkomst (han var blott 18 år, då han 
som klosterbroder först bedrev sina 
studier under hlbert i Köln) emottog. 
I Paris började Tomas föreläsa, tog 
där sin baccalaureus och senare ma
gistergraden. Då var , den latinska 
averroismen ,  (som övergick i pan te
ism) på sin h öjdpunkt, med Siger av 
Brabant som dess förkämpe. Det var 
mot honom o ch hela hans följe, som 
Tomas gick till s torms. Han beslöt 
att skaffa sig en översättning av hri
stoteles från grekiskan och, som han 
ick e  sj älv kunde grekiska, överta-lade 
han en av sina dominikanbröder, Wil
liam av lVIoerbeke, en språkkunnig 
man och ärkebiskop av Korint, att ut
föra en dylik. Med· dess hjälp uppnår 
Tomas en fördjupad kunskap om Ari
sto teles och använder honom oförvä
get, men ej blint, allt under det han 
rättar hans miss tag, till ett k ristet, fi
losofiskt system - på så vis framläg
ger han sin Su1111na Theologfra. 

Vad som nu följer, kallar jag efter
skörden, ty det mesta tilldrog ,sig efter 
'romas' död år 1274 : det blir en be
skrivn ing på den strid, som fördes om 
hans verk, tills hans helgonaförklaring 
år 1325 gjorde slu t  på kontroversen . 

'Hans oförskräckta partitagande för 
hristoteles och brytning med traditio
nen sågs med harm av doktorerna i 
såväl Paris som i Oxford, av alla lär
da franciskanermunkar och även av 



manga d6111inika11er. · De förklarade 
att om Aristoteles logiskt fullföljdes, 
skulle han, inleda i irrlära oth därför 
fördömde de broder Tomas' lära sam
man med A verroes' . Tilldragelserna i 
Oxford, medan Robert Kilwardby och 
T alm Peckham i tur och ordning inne-
11ade ärkebiskops'stolen ( 1273� 1292) , 
kunna giva oss en aning om det all
mämia tänke_sättet både i England och 
på kontinenten. Kilwardby, som sj älv 
var dominikan, församlade ett kyrko
möte i Oxford efter Tomas' död och 
förkastade några av hans teser ; sam
tidigt gjorde biskopen av Paris det
samma. Men Albert, 1i.u en mycket 
gammal man, skyndade till Paris för 
att försvara sin lärjunge, som blivit 
dömd av sina egna bröder. Domini
kanerna ändra samfällt sin mening och 
anhålla hos påven att utnämna Kil
wardby till kardinal och därmed av
lägsna honom från England, vilket 
också skedde. J olm Peckharn, den nye 
ärkebiskopen, gör dock ännu kraftiga
re motstånd gentemot magister Tomas' 
skrifter. Peckham är franciskan och 
hade varit en av den helige Bonaven
turas lärjungar i Paris. Som han är 
en man med okuvlig energi, geriomdri
ver han sin föregångares dom. Strids·
skri fter utgivas å öni:se håll ; ärkebis
k.ppen blir uppretad, �ammankallar si
na lydbiskopar inför konnngen, Ed
ward I; i parlamentet och vill förmå 
clem att klandra den senaste domini
kanskriften ; men deras provincial, en 
vän till kungen, framträder och för
klarar att ärkebiskopen icke äger rätt 
att stämpla en dominikan som hereti
ker ; han vädjar till Rom. Rom väg
rar att fördöma honom och knappt 
tjugo år därefter blir Tomas förlda
rad för helgon. 
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Tvenne andra namn böra nämnas, 
in1iari vi avsluta denna artikel. Det 
första är Duns Scotus ( 1270_:_1308) . 
Han var både student och lärare i 
Oxford ; ,senare föreläste han i Paris. 
I Oxford ,skrev han sina Kommenta
rier över Aristoteles. Han nedgjorde 
emellertid alla system och angrep - alla 
sina samtida. Men hans förtjänst var, 
att minoritbröderna lärde känna den 
store filosofen : de övergiva hädanef
ter sina gamla lärare och bilda en 
aristoteliansk skola, känd som den sco
tisti•ska. Scotus benämnes den skarp
sinnige läraren ; hans verk äro upp
fyllda av fina d1stinktioner. 

Den andre är William av Ockham 
( 1289-1349) likaledes en franciskan 
och Scotus' lärjunge. Hans sttävan 
är att f örenkla skolastiken ; han fram
häver logikens betydelse och förbere
der därmed indirekt skolastikens för
fall . Ockham förkunnar en irrlära : 
han nekar förståndet rätten att göra 
intrång på trons område och lär, att 
det ej förmår komma till visshet. 

Härmed avsluta vi namnen på me
deltidens skolastiker. Denna korta av
handling visar oss huru svårt det var 
för Sankt Tomas och andra att finna 
det bästa sättet att framställa sannin
gen. Den. visar oss vilken tankefrihet 

- råder bland kristna, samt huru lång
sam Kyrkan är i att gilia, men även i 
att fördöma nya metoder ; hu:ru upp
märksamt hon vakar över sina barns 
strävanden att f örklara hennes hem
ligheter : ty hos• henne ligger det slut
liga avgörandet. Det är Rom allena, 
som givit Sankt Tomas' storslagna ar
bete dess varaktiga bestånd - så att 
det lever till tidernas 6lut. 

D o m  B e d e  W i n s l o w  
0. S. B. 
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E ,R. N .E S T  P S1 C H A R I, E. N f :R A N S 'K· 
K O ·N V E  R T I T. 

(Forts.) 
Efter sin konversion . t illbragte P .  

mer än ett år, från juni 1913  tili aug. 
1914, på komrn.endering i Cherbourg. 
Han förde där i enlighet med sin 
böj else ett synnerlige11 regelbundet liv 
med uppljn j erad tidsindelning. Dag
ligen bevistade han mässan och mot
tog den heliga Kommunionen, dagli
gen läste fom ett kapitel ur Nya Tes
tamentet och clominikanero:fficiet samt 
bad varj e kväll rosenkransbönen. För 
denna hade han en speciell förkärlek, 
vilket bl. a. visade sig däri, att han 
författade böner för rosenkransens 
olika dekader. Hans detaljerade rel i
giösa övningar och läsning inkräktade 
på intet sätt, d et behöver knappt sä
gas, på hans militära tjänsteutövning ; 
tvärtom genomträngdes han ännu me
ra än förut av en på a lla små och 
st01:a detaljer r iktad pliktkänsla. Hans 
fromhet var lika manlig som djup. 
B evarade brev till en präst bland hans 
vänner visa hans motvil j a  mot alla re
ligiösa maner. Den katolska tron och 
elen dominikanska fromheten attrahe
rade honom genom sin lugna kraft , 
stor nog för att förena mildhet med 
styrka . . 

En av P :s älsklingstankar var lek
mannaapostolatet, varom han ofta ta 
lade inecl sina vänner. .Men han var 
alltför diskret och intelligent för att 
göra någon direkt propaganda för sina 
icleer, utan utövade i stället ett ut
omordentligt inflytande genom sin le
vande övertygelse · och sitt · exempel. 
Han var alldeles fri från strävan att 
»göra sig gällande» - ad majorem 
suam gloriam. Med bönens aposto
lat, vilket han satte högst, ville han 
förena ett litterärt apostolat, som en
ligt vad han trodde var hans speciella 
u ppgift och gåva. 

Hemligheten i hans stora inflytan
de, trots hans blyghet och tillbakaclra
genhet, ligger framför aUt i hans 
uppriktighet och naturlighet, som 
väckte hans vänners beundran ; en 

naturlighet, som. hade sin grund ,i 
hans aversion för all medelmåttighet 
i tanke .f)ch handling och som är raka 
motsatsen till borgerlig självbelåten• 
het. 

Vi komma nu till den sista fasen . i 
hans liv, kriget. Under j uli och au•· 
gusti månader skulle P :s regemente 
ut på manöver. Denna avbröts has" 
tigt ; r edan den 30 juli kom rege
mentet hem till Cherbourg igen, nu . 
för n'lobilisering. Före uppbrottet elen 
6 augusti överlämnade P. t ill s in bikt
fader manuskriptet till Le voyage du 
centurion, i elen säkra förvissning, att 
han aldrig skulle återkomma. 

Regementets närmaste uppgift blev 
att vid Rossignol i Belgien täcka den 
franska armens reträtt. På aftonen 
elen 22 augusti stupade P. ,  entusias
tisk i det sista, med ett leende på läp
parna. Han blev sålunda ej fullt 3 1  
år gammal. När hans utplundrade lik 
efter några dagar anträffades; kunde 
det identifieras endast, mern så myc
ket säkrare genom en medaljong med 
elen heliga Jungfruns bild samt det 
lilla kors, som han efter sin konver
sion alltid bar på sig till minne av s itt 
dop. 

Med denna alltför summariska och 
enkla redogörelse for d e  viktigaste 
dragen i P :s liv har jag naturligtvis 
varken kunnat eller åsyftat att göra 
rättvisa åt hans i många facetter fas
cinerande personlighet. Med avsikt 
har jag dröjt vid de sidor, som synts 
mig äga mest generellt och mest r eli
giöst intresse och hoppat över sådana 
av mera underordnat . 

P. har efter sin död blivit en led
st järna för Frankrikes katolska ung
dom, som av allt att döma inte vill 
något högre än att tj äna fäderneslan
det och Kyrkan . Under studium av 
hans biografi har det förefallit mig 
som om han had e  i sitt väsen något o;om 
särskilt tilltalar vårt svenska lynne. 
nämligen elen harmoniska föreningen 
av sj älvständighet och offervilja. Låt-



om oss göra en enkel parallell. I en · 
armes huvudstyrka behöver en soldat 
knappast göra nier än vad som direkt 
ålägges hononl! av ledningen, I 
!'-märre förtrup�er, som· strida pft 
långt avstånd från och stundom 
1;tan förbindels e· med huvudstyrkan, 
där måste · även den enskilde sol
:daten ha en egen uppfattning om ak
tionsmöj ligheterna och i nödfall kun
na  handla på e:get initiativ i överen s-
. stämmelse med ledningens· intentio
ner.  - I rent katolska länder kan 
möj ligen en oreilekteracl tro vara till
fyllest. I länder som Sverige borde 
däremot varj e vuxen katolik ha en 
genon1tänkt katolsk åskådning och 
därigenom öppen blick för skillnaden 
mellan central a och perifera ting, mel
lq1.n sak och person. En dylik syn
punkt · kan icke vara främmande för 
Birgittas fol k ;  elen strider ej heller 
på något sätt mot Birgittas obetin
gade i1ängivenhet för Kyrkans aukto
ritativa system såsom sådant. Det är 
måhända , ej tör djärvt att antaga, 
att vi i 20 : e  århundradet kunna ha 
en lih fast övertygelse 0111 dis-:ipli
nens nödvändighet som . medeltiden. 
:för oss, som upplevat individualis 
mens .segertåg på  olika områden, bör-· 
ja  dess konsekvenser framträda med 
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obarmhärtig klarhet. Vi ha med egna 
ögon huqnit se, att den religiösa in
dividualismen, som i sin moderna form 
kan , sägas vara c :a 70 år gammal, le-

, der till religiös eller ' irreligiös anarki ; 
att elen politiska inclivid11alismen, teo 
r etiskt mera berättigad, i praktiken 
hotar utmynna 1 inkompetensvälcle med 
olidligt tyranni för. de sj älvständi
ga ; att den sexuella individualis
men börj ar trasa · sönder samhäl
lets primära celler, familjerna, och 
skövla dess dyrbaraste timliga egen
dom, den genom årlmndradena hop
sparade raskraften. Allt flera bliva 
de, som i den fortskridande unclermi-. 
neringen av de tre för individens väl., 
färd nödvändiga institutionerna, Kyr
kan, staten och familjen, s e  början 
till vår europeiska kulturs undergång. 
0m icke alla tecken bedraga, hava 
vi  dock välgrundade skäl att hoppas, 
att också de skola 'bliva allt flera, 
vilka vid brotti1in gen med det svåra 
iwoblemet om förhållandet . mellan 
auktoritet och f rihet finna lös11-ingcn 
i Kyrkans syntes av · dessa begrepp; 
en syntes, grundad på  kärleken, soni, 
j ust  därför att elen är klarsynt, med 
entusiasm under'ordnar individuella 
intressen under det helas väl. 

F. J. L i n d e rs . . 



CREDOS POST. 

BREV FRÅN BEIRUT. 

Från Credos orientaliske korrespon
dent den syris,ke jesuitpatern R. Nakhla 
ha vi fått mottaga följ ande brev om 
det stora katolska universitetet i Beirut. 

Beirut, november 1925. 
Härmed sändes Credo en hälsning 

från en katolsk läroanstalt i Orienten. 
Kanske· kunde det intres·sera Credos 
läsa

0
re att höra litet om vårt Sankt 

Josefs-universitet, som i år firar SO
års jubileum. 

Universitetet, som uti Beiruts cent
rurn� intager ett områ:de av 17,000 
kvm., grundades nämligen år 1875 i 
syfte att åt eliten av ungdomen giva 
en solid, katolsk uppfostran och for 
att motverka det inflytande, som ut
övades av det amerikanska, protestan
tiska kollegiet, som kort förut grun
dats där. Universitetet äger en höjd 
av tre våningar. Huvudbyggnaden 
räknar 103 meter i längd och 18 me;

ter i bredd, samt varje av de två flyg-1 

lama 57 meter i längd. Kyrkan, som 
ligger emellan flyglarna, är 50 metet' 
lång och 20 meter bred och 1 7  meter · 
hög. Den består av tre långskepp, . 
,skilda genom 150 pelare av inhemsk 
111arn10r. 

Till det ursprungliga universitetet, 
som endast bestod av lärostol i teolo
gi, ( det orientaliska seminariet) foga
des 1882 en medicinsk fakultet, 1913 
en juridisk och 1919 en ingeniörssko
la. St. Josefs universitet är det första 
av alla universitet i Främre Asien. Vi 
skola här tala om dess olika organisa
tioner och om dess apostoliska verk
samhet. 

I. Universitetets läroanstalter. 
1 .  Det orientaliska seminariet, grun

dat 1863 i Ghazir, en by i Libanon, 
flyttades till Beirut 1875 ; var det för
sta seminariet, som grundades av tni:;
sionärer i Främre Asien och utbildar 
präster av de sex olika orientahska ri
terna. Under de 62 år, som det fun
nits till, har det givit Österlandet mer 
än 600 andlige, därav 3 patriarker och 
26 biskopar. Ett flertal av dem hava 
varit framstående författare i religiös,a 
ämnen. Seminariet utger sedan 1901 
en årskalender .  

2. Kollegiet är ämnat till eiemen
tar- och mellanskola ; det är arvtagare 
till elen skola, som grundades i Ghazir 
1855. För närvarande räknar det om
kring 700 lärjungar, bland vilka 508 
ära katoliker [ varav 3 17  maroniter 
och 121 katolska greker] ,  136 skisma
tiker ( 130 av grekisk ritus) 6 prote
stanter, 7 clruser och 1 jude. Kollegiet 
har sex lVlariaföreningar och fem lit
terära samfund för eleverna. Det 
språk, vari undervisning meddelas, är 
franskan, men arabiskan intar även 
en mycket viktig plats. 

3. Den ·1nedici11ska läroanstalten 
grundades 1883 enligt ett fördrag med 
franska regeringen. År 1889 utökades 
elen med en apotekarskola, årl913 med 
ett anti-rabies-institut och senare med 
en skola för tandläkare och en för 
barnmorskor. Den medicinska läro
anstalten äger ett bibliotek på ungefär 
30,000 band, ett ganska rikhaltigt mu
seum och en botanisk trädgård, sevärd 



på grund av sina många inhemska och 
exotiska växter, i synnerhet medicin
ska. Den besitter även ett herbarium 
över Syrien i 1 50 band och en sam
ling silex, polerade och snidade, som 
härstamma från de äldsta tidrymderna 
i landets historia. 

Dessutom omfattar den ett eleldro
terapeutiskt institut. Den medicinska 
skolan med tillhörande institut ägde 
förra året i allt 189 lärjungar. 760 
legitimerade läkare hava här blivit ut
bildade under 62 år. De -utöva nu sitt 
yrke litet varstans, i Asien, i Afrika, 
i Europa och i Amerika. Ett större 
sjukhus, l'Hotel Dieu de France, in
vigt 1924, grundades delvis för me
dicine studenters praktiska utbildning. 
Den har även fri sjukvårdsavdelning. 

4. Den juridiska läroanstalten. Här 
undervisas utom i franska även i in
hemsk rätt. 90 studenter hava där ta
git j uris kandidaten. Förra året hm
nos · i densamnia 136 studenter. 

5. fogeniörskolan. Denna är derl 
nyaste av de högre skolorna, som ,an
knytits till universitetet i Beirut. Den 
grundades 1919 och räknar 24 studen
ter. 

II. Universitetets bibliotel�. 
Utom den medicinska avdelningens 

redan nämnda, rikhaltiga bibiiotek, 
och åtta mindre för lärjungarna, vil
ka vart och ett äger ett tusental böc
ker, har universitetet andra betydande 
boksamlingar, som här torde nämnas : 
1 )  det o.rientaliska seminariets biblio
tek ( omkring 12,000 band) ,  2) elen 
juridiska fakultetens och ingeniörsko
lans (5,000) , 3) kollegiets lärares bib
liotek ( 10,000) , 4) prästerna's biblio
tek (30,000 ) ,  5 )  det orientaliska bib
lioteket : mer än 35,000 band, varav 
1 5,000 arabiska och tusentals andra. 
skrivna på alla Västerlanclets och Ös
terhndets kända språk, i synnerhet på 

' syriska och kaldeiska. Till detta ori
entaliska bibliotek är fogat en samling 
av omkring 3,200 dyrbara handskrif
ter i flera orientaliska språk, varav 
en betydande del äro rikt och konst
närligt illuminerade. Biblioteket inne
håller, utom andra skatter, 1 50 sam
lingar av de berömdaste orientaliska; 
särskilt arabiska tidskrifterna och av 
dem, som handla om Orienten. 

1 1 1  

III. Det katolska tryckeriet, (Univer
sitetets tryckeri) . 

Grundat år 1853, är det således 22 
år äldre än universitetet och har un
der sin långa tillvaro utgivit 618 verk, 
varav 240 religiösa arbeten. Flertalet 
av dessa böcker äro arabiska, men det 
finnes också många på franska, latin, 
turkiska, syriska, kaldeiska, armenis
ka, koptiska och etiopiska. Dessutom 
har tryckeriet; sedan 1863, utgivit elen 
arabiska tidningen »Al Bachir», en av 
de äldsta arabiska tidningar, som ännu 
utkommer och har mycket anseende i 
landet. Sedan 1898 utgives den orien
talistiska t,idskriften »Al Machrigo» , 
som blivit mycket omtyckt av orienta
lister i hela världen. Sedan 196 utsän
der tryckeriet, vanligen på franska, 
»les Melanges», en samling orientalis
ka studier, och sedan 1920 utgiver det 
»Jesu Hjärtas budbringare» på ara
biska, som nu, med sina 6,500 prenu
meranter, ställer sig främst i fråga om 
spridning av alla arabiska tidskrifter. 
Till följd av antalet; mångfalden och 
värdet av dessa hundratals arabiska 
verk, religiösa, vetenskapliga, litterä
ra, pedagogiska och populära, har det 
katolska tryckeriet varit en av de för
nämsta orsakerna till elen arabiska lit
teraturens renässans under det föregå
ende seklet. Flera framstående män 
även bland icke-katoliker, erkänna 
detta öppet. 

IV. Universitetets religiösa 
f öreidngar. 

Först och främst märkas här kon
g-regationerna, som vi nu sko1a genom
gå. 

De äro talrika, för att tillmötesgå 
kraven för olika kategorier av män
niskor. Här följer en lista på dem 
alla, med undantag av de sex, som äro 
avsedda för eleverna vid kollegiet. 

A. Marias obefläckade avlelses kon
gregation, avsedd för män i högre 
samhällsställning ; grundad 1853, så
ledes fem år före proklamationen av 
dogmen om elen obefläckade avlelsen, 
lever den ännu med friskt liv. 

B. Arbetarnas kongregation ; grun
dades 1863 o'ch räknar nu hundratals 
medlemniar. 



C. D e  yr.gre männens kongregation, 
grundad 1882. 

D. Jesu Hjärtas , förening, grundad 
1910,  i syfte att samla en kärntrupp 
katolska män; vilka genom sitt infly
tande kunde, i synnerhet inom de hög
re samhällslagren, befrämja gudsfruk
tan och goda seder . 

E. Kongregationen för en god död. 
Grundad 1861 ,  för kvinnor ; har i dag 
mer än 500 medlemmar. 

F. TjänsteHickornas kongregation 
grui1dad 191 1 för de hundratals unga 
tj änsteflickor, som komma ned ifrån 
Libano n  och söka platser, i avsikt att 
beskydda dem för de stora faror,  som 
hota deras tro och deras goda seder. 

G: Jesu Hjärtas förening för da
mer .  Gnuiclad 1875 för damerna ur 
elen' högre societeten , räknar elen för 
i1ärvaran de omkring 80 medlemmar. 

, H. Rosenkransens brödraskap, vars 
inecllemmar uppgå till flera hundra 
och som en gång nådde siffran 2 ,000. 

Undervis11 i1i'gsanstalter beroende av 
universitetet, 

Utom , kollegiet och de högre sko
lor ,  som bilda universitetet, underhål
l er och l eder detta ett stort antal folk
skolor för de fattiges barn. 

1 )  Friskolor för gossar. · De äro 
1 3  till antalet och belägna i Beiruts 
olika kvarter samt i byarna i omnej-
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den. Alla dessa skolor hava i allt t\Tl

gefär 900 lärjungar. 
2) Flickskolor . De äro anförtrod

da åt 2 14: infödda ordenssystrar av 
Jesu och Marie heliga hjärtan, vars 
kongregation grundades 1853 av två 
jesuiter. Det finnes nu 62 skolor 
spridda i Libanon och i Syrien ,  vi lka 
hava nära 5 ,000 elever. 

.. 

Utav denna korta överblick, varvid 
jag försökt att framlägga fakta och 
siffror och att undvika i·etoriska lov
tal, se mina läsare tydligt, att St. J 0° 

sefs universitet kan . och bör vara stolt 
över sin halvsekellånga tillvaro i Li
banon. Ty, genom pra ktiska, för lan
d et lämpliga åtgärder, g enom sitt ori
en taliska seminarium, det stora kolle
giet, de tre högskolorna, ,de talrika ele
mentarskolorna, som det leder, genom 
sin a många och rikhaltiga bibliotek, 
sitt åldriga tryckeri , soin vari t  så pro
duktivt på tidskrifter och arbeten av 
alla slag; skrivna på ett tiotal språk. 
samt genom sina kongregationer, vad 
det värvar de bästa krafterna inom 
alla samhäl13klasser ; genom a lla dessa 
mäktiga arbet·sorgan, som m ed sfor 
skicklighet f örenas till ett hel t, har 
det storslaget i Främre Asien r eali
s erat jesuitorden s  högstämda devis : 
Aicl majorem Dei gloria;111 . 

R. N a k h 1 a. S. J. 

·.\ \ 
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rån Credos torn H5, 

I Venezuela: har den Helige Fadern 
grundat det nya biskopsstiftet Mata
galpa. I Brasilien har likaledes upp
rättats ett nytt dioces : Valenca. Den 
italienska provinsen Carnaro som hit
tilLs varit uppdelad i tre biskopsstift 
bildar hädanefter endast ett stift : Fiu
me, som kommer att lyda direkt under 
den Heliga Stolen. I Polen har hela 
hierarkin reorganiserats med fem sto
ra kyrkoprovinser och femton suffra
ganbiskopar. 

Ärkebiskopen av Milano kardinal 
Tosi har utsänt ett kort och kärnfullt 
herdabrev, ·som har väckt det största 
uppseende i hela Italien. Han talar 
däri om »det världsliga livets profane
ring» både med avseende på samhäl
let, familjen och den enskilde. I sam
hä:llslivet är Gud »den store okände» 
och själens intressen bliva vårdslösade 
motverkade eller förhånade. I det 
borgerliga\ liv:et härskar en otyglad 
jakt e fter nöjen. Familjelivet är pro
fanerat i sj älva sin källa, ty äktenska
pet neddrages alltmera. . Man vill icke 
längre veta: av några bördor eller of
fer, utan lever i ständig motsättning 
mot Guds lag. Hur kan man då för-

våna ,sig över alla familjeskandaler 
och husliga tvister, som nu höra till 
ordningen för dagen. Också indivi
dens liv profaneras alltmera. Man 
gör kroppen till sin avgud. Moralen 
står maktlös inför prövningar och 
olyckor. Människoliv som givit de ri
kaste löften sluta med mord eller själv
mord. På liknande sätt . degenereras 
det andliga livet. Man vill icke läng
re veta av något som är kristet eller 
gudomligt. Detta: . märkliga herdebrev 
har också refererats och kommente·
rats i d_en italienska dagspresseri .. 

Mgr Bardel, biskop av Seez ,i N or·· 
mandie, avled den 16 februari i en 
ålder av 75 år. Blai1d andra nyligen 
avlidna !?yrkofurstar märkas kal'dina1. 
Sili, född 1846, och kardinal Dalbor 
ärkebiskop av Gniezno och Poznan, 
en av de ledande männen bland det 
polska episkopatet. Han var född i 
Ostrowo den 30 oktober 1869, ble·. 
ärkebiskop år 1915 och kardinal 1919 
Även kardinal- Cag1iero (född 1838) 
har bartryckts av döden (28 februari) 

I en del svenska tidningar tycks 
man aldi·ig tröttna att tala om >>den 



lwtolslw faran» ,  vars vådlighet fram
ställes med grella färger. · Då ingen 
oroväckande katolsk framryckning 
kan spåras i Sverige, hänvisar man 
till ängslande företeelser i den tyska 
republiken, som också här hör väcka 
betänksamhet med cl'et gamla språket 
i minne : »Det är din sak det gäller .  
då grannens hus brinner». Hur för-' 
håller det sig i •själva verket med dessa 
skräckmålningar ? Helt säkert kan 
man säga, att de tyska katolikernas 
ställning förbättrats genom kejsardö
mets fall. Under hohenzollrarna be
hal1'dlades· nämligen dessa närmast som 
medborgare av andra ordningen, som 
en förhatlig minoritet, som på alla sätt 
måste tillbakaträngas. Genom regim
förändringen efter yärldskriget fingo 
katolikerna i Tyskland lika rättigheter 
som protestanterna. I\1en ännu åter
står mycket, innan man kan tala om 
Yerklig likställighet mellan de båda 
konfessionerna. Enligt statistiken av 
år 1924 voro blott 1 1,9 % av de hög
re ämbetsmännen i Tyska Riket ka
toliker, medan dock katolikerna ut
gj,orde 33,06 % av landets invånare
antal. Av de 1 1  tyska undervisnings
raden för folkskolan fanns sani.ma år 
endast 1 katolik. Inom det högre skol
_väsendet gäller regeln : ju högre plats 
desto mera protestanter bland plats
innehavarna. Bland rektore1:na för 
högre skolor äro endast 17,7 % kato
liker, fastän det i det katolska Tysk
land finns· gott om folk med de bäs
ta kvalifikationer för dylika uppdrag 
Det är icke fange sedan flera preus
·siska univen,,itet voro fullständigt 
stängda för katolska professorer. Det
ta är så mycket mera anm�rknings
värt, som i det huvudsakligen katolska 
Bayern fullständig konfessionell lik
ställighet råder mellan katoliker och 
-protestanter. Ännu så länge ter sig 
sålunda »elen k;atolska faran» i Tysk
land icke särskilt överhängande för en 
nykter blick pch ett väl "halanserat 0111-

döme. 
Soni bekant har Elsass sedan gam

malt namn om sig att vara det -klas
siska katolska mis,sionslandet. I ven: 
för Kyrkans vårldsomfattande omvän
delseverksarnhet har där trängt in i 
alla befolkningslager.. Likaledes mås-
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te man beundra den off�rvilj a, som 
de elsassiska katolikerna städse visa 
så, snart det är fråga om att bidi·aga 
till missionsarbetet. För närvarande 
verka icke mindre än 1 , 100 elsassare 
som missionärer huvudsakligen ,i hed
naländerna. Av dessa . äro 5 . aposto
l iska vikarier och likaledes 5 aposto
liska prefekter. 

. S0111 bekant härskar bland cte unga 
kincsislw studenterna en· ganska anti
religiös stämning, vilken de sorgligt 
' att säga insupit under studier i Euro
pa och Amerika. Bolsjevismen har 
också funnit en gynnsam jordmån i 
Mittens väldiga rike. Med denna ho
tande fara för ögonen ha icke endast 
alla kristna utan alla 1:eligioner i Kina 
slutit ett slags försvarsförbund mot 
atheisrnen. Vid det nya förbundets 
grundläggande deltogo också moham
medaner, buddister och taoister. 

Biskopen av Shmzgha-i, Mgr Paris 
S. J., har nyligen kunnat fira tjugo
femårsjubileet av sin biskopsvigning. 
·som sålunda ägde rum under boxar
upprorets rnartyhid. Den ärevördige 
jubilaren har vigt 3 biskopar och 121 
präster ( därav 77 kinesiska) och g,ivit 
bekräftelsens sakrament till 1 35,000 
personer. Under hans episkopat hai· 
antalet infödda präster i vikariatet 
mer äil fördubblats och antalet kato
liker s1)rungit upp från 123,307 tin 
277,487. Också skolväsendet har upp
blomstrat under hans insiktsfulla led
ning. År 1900 hade de katolska sko
lorna i hans område 18,473 elever 
nu har denna siffra ,stigit till 36,787. 
Häri innefattas också de 390 studen
terna vid det katolska universitetet 
Aurora och de 443 studentskorna vid 
den kvinnliga högskolan Havets Stjär _ 
na. Allt detta är vackra missionsre" 
sultat. I sitt lyckönskningsbrey till 
Mgr Paris framhåller också deri Heli
ge Fadern, att han ·»darrat av he\.ig 
glädje vid betraktandet av den rika 
skörd, som ii1samlats därute». 

Till kardinal M crcicrs efterträdare 
på ärkebiskopsstolen i Malines har den 
heliga Stolen utnämnt den avlidne 
stiftchefens generalvikarie lVTgr van 
Roy . .  



NICHOLAS BREAKSPEARE. 

Nichola:s Breakspeare, elen gode kar
dinalen, son1 han kallades av nordmän
nen blev 1152 sänd till cle nordiska 
läncierna som legat av påve E1,1genius 
I II,  med makt· och myndighet att ord
na de kyrkliga förhållandena enligt 
i:len kanoniska lagens föreskrifter . 
Hans uppdrag tillkom efter det en 
1�eskickning med biskop Hreidar i 
spetsen anlänt från Norge till R�rn 

. och ivrigt bönfallit påven om att 111-

sätta en egen ärkebiskop i såväl Norge 
som i Sverige. Danmark ägde redan 
sitt ärkestift i Lund, där den kraftful-
1e Eskil styrde och tillika av påvesto
len tilldelats primatet ·över Sverige 
och Norge. Ha:n hade välsignelseriikt 
yerkat för kristendomens befästande i 
�venska bygder i synnerhet genom att 
bvgga kloster och inkalla munkar av 
c;stersienserorden. Norge fogade sig 
ej viiligt i att lyda under Danmark i 
l,;:yrkliga frågor och Sverige ville även 
y�ra oberoende av Lundastiftet, då det 
11u .  ägde flera biskopsdömen, i Upp
sala, Skara m. fl. Påven insåg ock
så. det berättigade i deras önskningar 
och sökte efter en kyrkans man, som 
1rnnde grundlägga hierarkien i dessa 
båda länder. 

Valet · · föll · på biskop Nicholas · av 
Albano. Denne, en engelsman tiH bör-

den, . hade haft en märklig levnadsba
na. Hans föräldrar vorci mycket fat
tigi ; cle  bodde nära <l�t stora abbe
diet St. Albans i Hertfordshire i Ei:1g
land och där fdck gossen sin första 
undervisning. Han bad att få bliva 
tipptagen son11 munk därstädes, me11 
abboten avvisade honom, därför att 
han icke trodde honom kallad tiH klos
terlin:t. Då fattade den energiske 
och kunskapstörstande y nglingen be
slutet att begiva sig till Frankrike . 
Hans biografier förtälja att han under 
stora umbäranden studerade vid abbe
diet St. Denis, nära Paris och där hög
aktades för sin Hit och sin ovanliga 
begåvning. Vid 25 års ålder vandra
de han ner till Provence och upptogs 
·Sotn munk hos korherrarna i augusti
nerklostret St. Rufus vid Avignon 
Några år senare blev han vald till ab
bot, men skall hava uppväckt missnö
j e  hos bröderna, på grund av sin 

1 
stränghet i att vilja genomföra regeln. 
De · klagade två gånger hos påven 

, Eugenius III, som till sist behöll Ni
cholas i sin närhet o ch utnämnde ho

' 110111 till biskop av Albano och något 
senare till kardirial. Eugenius III var 
känd, säger en krönika, för sina klo
ka beslut och det visade han i detta 
fall, clå han sände Nicholas till N or
den. Färden ställdes över England 

, och. Nordsjön. Vid sin ankomst till 



Nurge fann legaten att inbördes s tri
der rasade mellan konungasönerna 
Inge, Eystein och Sigurd :  hans första 
åtgärd blev att mana dem till förlik
ning. När fred äntligen rådde, ge
nomdrev han de förbättringar, som 
tarvades för kyrkan i Norge. Det 
stadgades att 'domkapitlen ensamma 
skulle företaga biskopsval, u tan in
blandning av konung eller andra: makt
havande, att kyrkotionde skulle regel
bundet uppbäras o. s. v .  Därpå in
vigde kardinalen högtidligt i Nidaros 
bislkop Jon Birgersson från Stavanger 
till ärkebiskop. Han lät även påböd a· 
byggandet av Hamar domkyrka,. där 
ett nytt biskopsstift inrättades. Det 
sades o m  Nicholas att »aldrig hade en 
främling förmått så mycket över all
mogen i Norge som han». Deras 
språk och seder kände han och var 
varmt intresserad av deras välgång. 
Och var han i cke elen synlige repre
sentanten av Kristi kyrka som de nu 
alfa med kärlek och trofasthet slutit 
sig till ? 

I Sverige mottogs han av konung 
Sv,erker el en gamle, som var en from 
kristen och en god regent. Kyrkomö
tet i Linköping sammankallades och 
flera beslut i kyrkliga angelägenheter 
fattades ; men huvudfrågan, tillsättan
de av en ärkebiskop, strandade på sve
ars och götars o enighet, d e  voro var
ken eniga om vem som skulle bliva 
det eller om var hans ärkestift skulle 
l igga. Svearna önskade att det bleve 
i Uppsala och götarna föreslogo Ska
ra. Kardinalen inså:g att härvidlag in
tet kunde göras, utan att Sverige mås
te förbliva under primatet i Lund. 
Han insatte elen helige Henrik, en av 
hans egna landsmän, som säges hava 
kommit med ·honom in i landet, till 
biskop i Uppsala. Sannolikt hade han 
tä1i.kt sig, att han kunde hava blivit 
ärkebiskop. Nu for tsatte kardinalen 
till Danmark, där han överlämnade 
palliet åt ärkebiskop Eskil i Lund, att 
av hono\n senare givas åt den blivande 
svenske överherden ( 1 164) . 

Legaten mottogs med jubel i Rom 
da han återkom från sin lyckosa1i1 111a 
färd. Ett år därefter valdes han till 
påve under namn av Haclrianus IV 
( 1 1 54-1 1 59) . Men han glömde ick e  
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sina nordiska vänner .  Snorre Sturle
son berättar att »om han än hade så 
v ik tiga ting att förhandla, han dock 
avbröt dem, för att tala med de· nord
män, som bådo att få se honom» .. Och 
han befallde att konstförfarna . män 
skulle sändas till Hamar, för att fulL 
borda domkyrkan. 

Hadrianus IV, elen ·  engelske påven 
bör i tacksamt minne bevaras av N or
dens folk, vilka han ägnat så mycken 
omtanke och kärlek. En lärd, klok 
och viljestark personlighet, står han. 
genomträngd av elen mest osjälviska 
fromhet, som en av dem v ilka verkat 
för det godas seger i världen, Hans 
namn antyder att han kom ur en kri
garsläkt, men h an själv kämpade en
dast med andliga v apen. · Ocu li mei 
semper ad Dominum, var hans val
språk. Han var en fredens man, som 
välltali,gt försvarade rätten, elen gode, 
den vise kardinal Nicholas Breakspe
are. 

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

SANDSÄCKEN. 
Av lo!Joder JYlary Salmne. 

Jag har nyligen läst en legend, som 
icke inn ehöll ett enda ord om vår upp
ståndne Frälsare men likväl strax 
kom mig att tänka på Honom. Jag· 
skal l berätta el en för dig, så förstar 
du nog vad jag menar. 

En gång för länge, länge sedan hän
de det sig i ett kloster att en munk 
�om län.ge fört ett heligt liv, men med 
tiden hade förslappats, begick ett brott. 
Vi veta icke vad det var för en syne! 
han begick, men elen fyllde alla fäder
nas o ch brödernas hjär tan med deri 
djupaste sorg. Syndaren hade blivi t 
avskild från de övriga bröderna och 
väntade nu i ensamhet och samvetskval 
på att domen skulle avkunnas över ho
nom. Men det var i ck e  någon lätt sak 
att fälla denna dom, ty mångt och myc 
ket måste övervägas. Det var ckn 
stackars syndaren själv, det var mun
karna i klostret, det var elen förargel.se 
som saken skull e  väcka utanför sam� 
fundet. Så höllo fäderna rå:dplägnin_g·, 
och hörde vars och ens åsikt, allt efter 
S0111 den uttalades. »Jaga bort honom» 
sade en soi1"1 höll strängt på kloster.:. 



tukten, »han är icke värdig att kvar
stan�1a ibland os,s». »Giv honom livs
tidsfängelse», sade en annan, med dar
nnde läppar. »Låt honom utföra 
tungt kroppsarbete och håll honom av
skild från alla andra», sade en med 
vekare s innelag. Men abboten skaka
de på huvudet och blickade tankfull 
mot dörren, ty en helig eremit hade 
blivit eftersänd och kallad från sin 
cell långt borta att komma till hjälp 
vid avgörandet av denna betydelsefulla 
fråga. Han ansågs för helig - för 
guding.iven, menade somliga ; han v:ir 
äldre och visaTe än någon i rådet, hans 
ord skulle gälla för visdomens ord. 

Således bidade fäderna hans an
komst. Och när en skarpsynt yngling 
varsnade elen climlika gestalten på av
stånd reste sig alla och gingo honom 
till mötes. Men varför voro hans ste2· 
så långsamma? V ar för stannade ha�� 
så ofta, som om han varit trött av att 
bära på något? Trött av att bära var 
han också. På sina skuldror ,bar han 
en tung börda. Ivrigt gingo alla mun .. 
karna fram till honom och ville befria 
honom från bördan. Men den gamle 
skakade blott på huvudet och sade 
med nedslagna ögon : »Det är mina 
synder, käre bröder ; jag måste . bära 
dem med mig när jag kommer för att 
döma en broder». Då lyfte abboten 
bördan från de böjda skuidrorna; öpp
nade elen tunga säcken och fann elen 
fylld med - elen finaste sand. När 
cle fromma männen trädde fram och 
sågo innehållet i säcken, föll en djup 
tystnad över dem alla ; deras egna s,yn
der runno dem i hågen och de kände 
med sig att om de blevo räknade skulle 
deras tal vara större till och med än 
sandkornens. Abboten talade : »Gud 
allena må döma oss alla», sade han. 
Församlingen upplöstes. Några gingo 
att uppsöka elen sörjande brodern, an
dra att prisa Gud för Hans barmhär
tighet. Den kvällen sågs elen stackars 
syndaren bedja i kapellet tillsammans 
med de andra. 

Vet du nu varför denna legend kom 
mig att tänka på ·vår uppståndne })·äl-

J _  
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sare? Den vördnadsbjudande eremi
ten, som levat så nära Gud och var 
Honom så kär, hade -endast ord av käi-
lek och förlåtelse på sin tunga. Minns 
du huru vår Herre behandlade sina 
apostlar när Han kom tillbaka till dem 
efter sin uppståndelse? De hade över
givit Honom i Hans smärta och för
nedring ; Petrus hade förnekat Ho
nom ; alla hade betvivlat Hans förut� 
sägelser ; alla hade givit Hans sak för- ' 
:oracl. l\tfen vår Herre yttrade icke e�t 
enda förebrående ord. Rör ,sitt .trefal
diga förnekande av Mästaren ålägges 
S :t Petrus ingen annan bot än en tre
faldig akt av kärlek. Jesus väntar 
tåligt på ,den återvändande tron hos 
lärjungarna ; Han hopar bevis på be
vis ; Han tillåter elen tvivlande apos
teln Tomas att vidröra såren i Hans 
hänclei· och sätta sin hand i Hans öpp
na sida, och när Tomas slutligen ut
brister : »Min Herre och min Gud b> 

. svarar Jesus milt : »Emedan du har 
sett niig, Tomas, har du trott. Saliga 
äro de, som tro utan att se !»  Han 
kallar lärjungarna på vägen till Em
maus »oförståndiga och senhjärtade» 
Men de begrepo icke ens att det låg 
någon förebråelse i orden, ty då Her
ren hade försvunnit sade de till var
andra : »Var icke vårt hjärta brinnan
de i oss medan Han talade med oss på 
vägen?» Brinnande av kärlek och 
tro och hopp och lycka ! 

Därför påminner mig elen käre 
gamle eremiten med sin sandsäck om 
vår välsignade Frälsare. Han för 
med sig kärlek och förlåtelse och 
glömska m, allt. Förnekelse, feghet 
hopplöshet - allt är glömt och födå
tet. Låtom oss denna välsignade påsk
tid tänka efter om vårt sinnelag ät; 
sådant. Är allt på rätt mellan oss 
och vår nästa? Ha vi gjort upp a11a 
mellanh2.vanclen och glömt alla oföt
rätter? Ha vi ett ödmjukt hjärta 
fullt av förbarmande, liksom elen käre 
gamle eremiten, och - på vårt ringa 
vis - liksom vår älskade, upp�tånclne 
Frälsare? 

Övers. av K a r  i n  A n  t e  1 1 . 
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FRÅN . VÅRA FÖ R SA M LI N GAR O CH FÖ R E N I°r,J GAR'. 

G ö T E  B O R G. 
KYRKOH,ERDE VAN HEUGTENS 

25-ARSJUBILEUM 
firades Maria Bebåclelseclag med hög
tidlig levitmässa kl. 11.  Jubilaren läste 
den hel. mässan och kyrkoherde Mei
je:rink från Oskarström höll en gripan
de, · innerlig predikan, vari han framhöll 
vå.r högt vördade och älskade kyrkoher
des outtröttliga nit, trofasthet och om
soi·g oni sin församling genom de 13 
åren här i Göteborg 
och med några direkt 
till j ubilaren riktade 
ord; fick denne mot
taga sina ämbetsbrö
ders och sin försam
lings officiella lyck
önskningar. 

Kyrkoherde Kui
pers hade kommit 
från Malmö och . H. 
H. Biskopen hade ic-. 
ke låtit den låmga re
san avhålla sig från 
att komma och del
taga i Göteborgsför
samlingens högtid]iga 
firande av sin avhåll
ne herdes j ubileum. 
Det var en överrask
ning och en stor gläd
je för oss alla. 

mor, var vid detta tillfälle till sista 
plats fyllt av församlingsbor. Den 
mycket högtidliga akten inleddes med 
en betraktelse av kongregationens prä
ses, pastor R. W ehner, som vändande 
sig till kongregationisterna tal.ade om 
den heliga Jungfruns del .i återlösnings
vei:ket och de förpliktelser detta medför. '  
De mäktiga intryck, denna pr(c)dikan 
gav, den värdighet och helgd, som vila
de över de sex aspiranternas sätt att 
avlägga trosbekännelsen och sina· kon-

gregationslöften, samt 
den stämningsfuilhet, 
som utmärkte den li
turgiska :vesper, s�m · 

, omeclelba1:t därefter 
vidtog - allt detta 
gjorde, att denna an� 
claktsstuncl blev i sär,.· 
skilt hög grad min
nesrik · för dem, som·  
voro med därom. 

Efteråt samlades 
kongregationens med-: 
lemmar till samkväm 
under angenäma for
mer, varvid den nu
varande präses och 
hans företrädare 
hjärtligt hyllades. 
Denna samvaro gav 
tydliga bevis på att 
kongregationstanken 

nu slagit .igenom 
bland församlingens 
män samt att elen 

Kyrkan var fylld 
till sista plats, kören 
förstärkt och . kyrkan 
vackert smyckad. 

Efter aftongucls
tj änsten hade de go-

Jubilenins·mässcin i S :t Josefs kyrka. nya kongregationen 
uppnått önskad stabi-

da systrarna och barnen i skolan arran
gerat en synnerligen anslående hyll
ning för j ubilaren. Sång och dekla
mation av barnen, som framställde de 
7 heliga sakramenten, j ubilarens, till 
barnen riktade innerliga ord, H. H.  
Biskopens Pj  mindre röiande än hjärt
liga tal till j ubilaren, barnen och för
samlingsborna, allt formade sig till en 
oförgätlig högtidsstund, under vilken 
de flesta närvarandes ögon tårades. 

A ,n s g a r i u s. 

S T O C K H O L M. 
MARIAJWNGREGATIONEN REGINA 

CONFESSO'RUM, 
som nu räknar inemot 30 män, hade 
kl. 6 e. m. å Marie Bebåclelseclag hög
tidlig upptagning av nya medlemmar i 
S : a  E.ugenia kyrka. Det i rikt ljus 
strålande templet, vars altaren voro 
smyckade med en myckenhet av blom-

litet och besjälas av 
en rätt kongregationsanda. 

E cl v i n S a n cl q v i s t. 

LITURGISK VESPER I S : TA 
EUGENIA KYRKA. 

I sam:band med den högtidliga upp
tagningen av nya medlemmar i Maria- · 
kongregationen ,,Regina Confessorum» 
bereddes dem, vilka öveTvoro denna 
vackra ceremoni en sällsynt stämnings, 
mättad högtidsstund genom den vesper,' 
som därpå följ de. 

Befunno vi oss verkligen i S :ta Euge
nia kyrka? Mäktig och gripande !föd 
sången genom templet. Rummet vidga
de sig ; det blev till en katedral, mot . 
vars höga valv tonerna stego och för
klingade. Väl föreföll sången till en 
början ganska entonig genom uppre
pandet av samma melodier, men man 
kände sig snart gripen av ·det klassiska 
mått och lugn, som från vardagsoron 



försatte en in 'i · den helgedomens still
. het, där man kan sjunga Guds lov. Ge
nom hela församlingens livliga delta
gande blev växelverkan mellan altaret 
och folket just så levande, som litur
giens anda kräver. 

Värdigt utfördes växelsångerna av 
den officierande prästen, pastor A.  
Meyer, och direktör Augustin Koch, · 
beledsagade av kyrkokören. Vi böra 
alla vara tacksamma för det arbete, som 
gjorts för vespersårigens återupptaga11-
de, ·och glädjande vore det, om vi ofta 
finge uppleva en liknande andaktsstund. 

Det har icke gått av sig självt att 
skapa formen för den . latinska vesper, 
som här koh1 till utförande. Den är 
resultatet · av flera års erfarenheter 
och överläggningar. Att låta den egent
liga kyrkliga vespern; som har nya for
mer och melodier för varje dag, utan 
vidare bliva församlingssåhg, har visat 
sig ogenomförbart. Man har · därför 
till en början måst noja sig med en 
stereotyp form, cl. v.. s. en form, som 
kan brukas vid allä fester utan att där
igenom den strängt ·liturgiska karak
tären behöver uppgivas. Pastor Meyer 
har nedlagt mycket arbete på att sam
manställa en sådan vesper. Det hela 
lyckades som sagt utmärkt, och äet 
myckna förarbetet· - icke . minst an
strängningarna vid de långa repetitio
nerna - fick genom elen odisputabla 
framgången riklig belöning. 

E cl w. B e r.g g r e n .. 

CONCORDIA CATHOLICAS 
senaste sammanträde elen 21 mars fick 
en särskilt festig prägel därigenom, att 
föreningen vid detta tillfälle hedrades 
med besök av förre förbunclskanslern 
cl :r Ignaz Seipel, Österrikes charge 
d'affaires i Stockholm d :r Carl Buch
berger samt clominikanerpatern Henri 
Bechaux, som i Stockholm hållit syn
nerligen uppmärksammade fastepreclik
ningar. 

Föreningens ordförande bragte på 
engelska s•pråket Pere Bechaux en hjärt
lig välkomsthälsning, som denne besva
rade med ett med stor sympati mottaget 
anförande på norska. Det hade fallit 
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på pastor Meyei·s 1ött att hälsa cl : r  Sei
pel, en av det nya Österrikes mest fram
trädande förgrundsfigurer, välkommen, 
och han gjorde detta .på ett vältaligt 
sätt i ett glänsande anförande på tyska. 
Ävenledes hälsade han cl :  r Buchberger 
välkommen som föreningens gäst. D :r  
Seipels svarstal blev kvällens . förnäm
sta minne. Det . var elen borne stats
mannen och den · framstående kat.olske 
p1·elaten som ·talade - om Österrikes 
tacksamhet. mot Svei'ige, om de känslo:if, 
som besjälat honom, då han samma dags 
morgon läst elen heliga in:;issan i ett 
land, där katolska Kyrkan under så 
många århundraden berövades hemörts
rätt, om den katolska Kyrkans interna
tionella karaktär, detta. senare i anslut
ning till den religiösa världskorigresJC;,· 
som förrn året hållits i Stockholm . .  Liv
liga applåder följde på .cl;r Seipels mäk_� 
tigt imponerande tal. 

Aftonens föredragshållare var :fröken 
Wancla. de Pomian, som instruktivt och 
fäng·slande talade .om _minnen från vand- . 
ringar i · Karpaterna. Efter super/ tog 
Hans Högvördighet Biskopen till orda 
och påpekade sammankomstens interna
tionella karaktär samt bragte ett hjärt
ligt tack för allt vad den skänkt. 

Concordia hade fullt hrus och en stark 
. katolsk ande vilade :över elen minnesrika 
. kvällen. 

S :T JOSEFSFöRENINGEN. 
Årssammanträcle hölls måndagen den 

15 mars, varvid styrelse- och revisions
: berättelserna föreclrogos och ansvars
, frihet beviljades styrelsen för 1925 års 
· förvaltning. Styrelseval företogs, var
vid den gamla styrelsen. återvaldes. 
Ordförande är vyrkoherde S. Nordmark, 

, vice ordf. hr Th. Kellner, kassör hr A. 
Chevet, sekreterare hr 0. Duintjer och 
klubbmästare hr Edv. Wåhlancler. Supp
leant hr J. Adams-Ray. Rådgivande 
medlemmar äro hrr G. Furuström och 
C. Getzmann. Till revisorer utsågos 
hrr P. Lindblom och C. Getzmann och 

: till revisorssuppleant hr E. Sanclquist. 
Efter årsmötet var en enkel supe an

ordnad och följde en gemytlig· sam
varo. 
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1. 'Torsdag. Skärtorsdagen. 
2. Fredag. Långfredagen. 
3. Lördag. Påskaftonen. 
4. Söndag. Påskdagen. 
5. Måndag. Annandag påsk. 
6. Tisdag 
7. Onsdag 

l ·3, Torsdag Dagar inom påskoktaven. 
9. Fredag 

10. Lördag 
11. Söndag. Vita Söndagen. 
12. Måndag. Ferialdag. 
13. Tisdag. S : t  Hei'menegild. Martyr. 
14. Onsdag. S : t  Justinus. Martyr. 
15. Torsdag. Ferialdag. 
16. Fredag. Fe1faldag. 
17. Lördag. Vår frus tidegärd. 
18. Söndag. Andra efter påsk. 
19. Måndag. Ferialdag. 

20. Tisdag. Ferialdag. 
21. Onsdag. Den helige Josefs skydds

fest. 
22. Torsdag. S :t Soter och Cajus. På

var. Martyrer. 
23, Fredag. S : t  Georg. Martyr, 
24, Lördag. S : t  Fidelis från Sigma

ringen. 
25. Söndag. Tredje efter påsk. 

S :t Markus Evang. (I högm. : Den 
helige Josefs .skyddsfest.) 

26. · Måndag. S :t Cletus och Marcel
linus. Påvar. Martyrer. 

27. Tisdag. S :t Petrus Canisius. Bek . .  
Kyrkolärare. 

28, Onsdag. Oktaven av den helige 
Josefs skyddsfest. 

29. Torsdag. S : t  Petrus. Martyr. 
30. Fredag. S : t  Catharina från Siena. 

Bland Kyrkans äldsta helgonfester åt vilkets särskilda ,beskydd ett helt 
finna vi den helige Johannes Döparens land anibefallt sig. Såsom Sveriges hu
fest den 24 juni som omnämnes redan vudskyddshelgon (patrona primaria 
av den helige Aug,ustinus såsom en län- regni) förklarades av Leo XIII den he
ge sedan bestående festdag. I motsats liga Birgitta. Hennes fest är icke för
till vad bruket är med övriga .helgon, lagd till hennes dödsdag den 23 juli 
vilkas dödsdagar Kyrkan ihågkommer (t 1373) utan vad Sverige bet1·äffar iill 
firar Kyrkan den ·helige Johannes Döpa- den 7 oktober (kanonisationsdagen) så
rens födelsedag, emedan 'han redan före som det var under medeltiden. Festen 
sin födelse enligt Ky1·kans allmänna har åtföljande oktav. I den allmänna 
uppfattning varit uppfylld med den he- Kyrkan firas Birgittas fest den 8 ok
Hge Andes nåd. Minnet av hans döds- tober, då Rosenkransfesten inträffar den 
dag ihågkommes den 29 augusti. 7 oktober (förlägges i Sverige till den 

Det· ännu .i olika länder bestående 8 oktober emedan landspatronens fest 
bruket ätt på årets längsta dag upp- såsom av stöne rang 'har företräde) . 
tända eldar är en kvarleva från hed- Den 28 maj högtidlighölls minnet av 
niska tider. Kyrkan sökte genom att ,, Translatio S :re Birgittre,, (överföran-. �ätta dem i sammanhang med den he- det av Birgittas kvarlevor till Sverige, 
lige Johannes Döparen, vars födelse för- där de 1393 den 1 juni nedsattes i Vad
kunnade Rättfärdighetens sols (Fräl- stena klosterkyrka) .  
sarens) uppgång, giva åt detta bruk en övriga svenska heliga mäns och kvin-
kristlig innebörd. 

· 
nors minne firas numera å här nedan 

En Kyrkas skyddspatrons fest firas arigivna dagar under kyrkoåret, såvida 
till minne av det helgon vars namn Kyr- de icke undanträngas av någon tillfäl
kan bär. Faller denna dag på en var- ligtvis infallande fest av högre rang. 
dag förlägges dess firande till närmaste Den helige biskop Hemik den 19 janu
söndag. S :ta Eugenias fest inträffar ari (Hindernmässan) . Translatio S : ti 
den 16 september och firas närmaste Erici firades fordom den 24 j anuari. 
söndag. S :t Eriks fest infaller den 18 : Den helige Ansgarii, Nordens apostel, 
maj och firas i år söndagen den 16 minne firas ehuru det egentligen infal
maj . Den helige Erik vördades sedan lei·,, den 3 februari dock i Sverige först 
gammalt som Stockholms stads skydds- .: deii" 4 januari. Man har hos oss ej 
helgon och bär därför stadens vapen 

I 
velat låta S :t  Blasius (Blåsemässan) 

den helige martyrkonungens bild. vika. Skarabiskopen · Brynolphus fira-
Ett lands skyddshelgon är det helgon des blott inom Skara stift. S. N-k. 


