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ENCYKLIKAN "Q U AS PRIMA S". 
PÅVEN PIUS XI:s RUNDSKRIVE�SE RÖRANDE EN NY FESTDAG 

TILL ÄRA FöR 

JESU KRISTI KONUNGADÖME. 

Till de ärevördiga patriarkerna, 
primaterna, ärkebiskoparna, biskopar
na och övriga ordinarier, som ha frid 
och enhet med de111 apostoliska stolen. 

PÅ VEN PIUS XI. 

Arevördiga bröder! Hälsning och 
apostolisk välsignelse! 

I den första encyklikan, som Vi hk- · 
tade tiJ.1 alla katolska biskopar över he
la världen vid början av Vårt pontifi
kat, ha Vi efterforskat orsakerna till 
de olyckor, som Vi sågo mänsklighe
ten tyngd och hemsökt av. Vi minnas, 
att vi klart ha påpekat tvenne ting : Att 
en så stor syndaflod av onda ting ktm
nat över skölja j ordkretsen, har sin 
grund i att den största parten av de 
dödlige utmönstrat Jesus Kristus och 
hans heliga lag såväl från sina dagliga 
vanor och sitt enskilda liv som från 
hemmen och från de offentliga sam
fundens styreLse och angelägenheter. 
Vidare visade Vi på framtiden och 

sade: Det är alldeles uteslutet, att det 
för människorna någonsin skulle kun
na gry ett säkert hopp om en varaktig 
fred mellan folken, så länge såväl de 
enskilda ,som statssamfunden neka att 
taga emot och väg'ra att erkänna över 
sig Vår Frälsa,res herradön1-e. 

Vår förmaning gick därför ut på, 
att världens räddning är att söka i 
Kristi frid och att denna endast kan 
finnas i Kristi rike. Och Vi hava lo
vat att göra allt, som står i Vår makt 
för att sträva til,1 detta mål. 

Vi sade: J Krist-i'. rike. Vi voro näm
ligen av den åsikten, att det omöjligen 
kan arbetas mera verksarn.t på att 
åstadkomma freden och ibefästa den 
än genom att återupprätta Vår Herres 
herradö11ie. Och det fanns verkliga 
tecken, som, lät en hoppas på bättre 
tider : eri välvillig och ständigt växande 
rörelse bland folken till Kristus och 
hans kyrka, som ensam kan bringa 
frälsning, en rörelse, ·som gav tillkänna 
att många, som hade föraktat FräJsa
rens herradöme och så att '.säga vänt 
hans rike ryggen, med snabba steg vo-



ro i färd mecl att åtenända tiU lydna
dens plikter. 

Och allt det, som hänt under det he
liga. året, allt, som uträttats i detta 
evigt minnesvärda år ...:_ månne det 
icke mycket bidrog till ökat förhärli
gande av Kyrkans grundare, Vår 
Herre och högste konung? Det är 
underbart i vilken grad missionsut
ställningen stimulerat människornas 
tankar och hjärtan och fyllt dem med 
hänförelse vid åsynen av Kyrkans 
dagliga oavlåtliga arbete för utbredan
det av sin gudömlige brudgums rike i 
alla länder och till och med på de av
lägsnaste öar i världshaven. Här lär
de man känna de stora områden, som 
vunnits för elen katolska tron genom 
dådkraftiga och oövervinneliga missio
närers ,svett och blod. Och här kunde 
man också se, hurr omfångsrika de 
områden ännu äro, som vänta att bli 
lagda under vår Konungs frälsnings
bringande, milda herradöme. - Och 
de stora folkskaror som under jubel
året' vallfärdade till den heliga staden 
från alla jordens hörn under ledning 
av sina biskopar och präster, vad· syf
tade de till annat, än att luttra sina sjä
lar och vid apostlarnas gravar och in
för Oss bekänna sin trohet mot Kristi 
rike nn och ,evinnerligen? Och detta 
vår Frälsares herradöme tedde sig Lik
som omstrålat av nytt ljus och ny 
glans, då Vi tillerkände sex bekännare 
och jimgfrur de hi111111elska härskaror
mis ärebetygelser efter att noga ha 
prövat den heroiska graden av deras 
dygder. 0, hur Vår själ fylldes av 
glädje och tröst, då en orä:knelig folk
skara i S :t Peterskyrkans glans efter 
det högtidliga dekretets förkunnande 
i1tropade: »Tu Rex Gloriae, Christe ! 
Du, hädighetens koriung, Kristus!» 
Medan människor och stater, bortvän
da från Gticl, gå sitt fördärv och sin 
undergång till mötes, uppfyllda av öm
sesidigt hat och tvedräkt, fortfar Ctucls 
Kyrka att räcka mänskligheten det 
andliga livets spis, föder och uppfost
rar släktled av heliga män och kvinnor 
för Kristus, som icke upphör med att 
till sitt himmelska rikes eviga lycksa
lighet kalla alfa dem, som Han kunde 
räkna bland ,sina bästa undersåtar och 
fränder ·i sitt jordiska rike. 

122 

Dessutom var det också i det stora 
jubileumsåret sex hundra år sedan 
synoden i Niccea. Med glädje för
ordnade Vi, att detta sekelminne skulle 
firas m:ed stora högtidligheter; och· Vi 
själva ville högtidligen erinra om den
na händelse i elen Vatikanska Basili
kan ; och detta ,så mycket mera som 
denna synod definierade, att elen En
födde var av samma väsen som Fa
dern ( consubstantialitas) och att alla 
måste erkänna denna sanning såsom 
hörande till elen katolska trosläran och 
emedan denna synod också i sin tros
bekännelse eller ,sitt symbolum i nflä
tade orden »cuius regni non erit finis 
- på hans rike· skall ingen ände var
da», varigenom elen stadfäste Kristi 
konungsliga värdighet. 

Sålunda har detta heliga år på mer 
än ett sätt givit anledning till, att för
härliga Kristi rike. Därför förefaller 
det Oss, att Vi göra en gärning ,som i 
framstående grad anstår Vårt aposto
liska ämbete, när Vi uppfylla de bö
ner, ,som så många kardinaler, bisko� 
par och troende antingen enskilt eller 
i gemenskap riktat till Oss, och avslu
ta detta heliga år med att i den kristna 
l,iturgien infoga en särskild festdag 
till förhärligande av Vår Herre J esits 
Kristus såsom. kon:ung. 

Den angelägenhet det här gäller 
fröjdar Oss i sådant mått, att vi känna 
behov av att en stt,mcl dryfta elen med 
eder, ärev·":irdiga bröder! Därefter 

, hrir det edtr uppgift att för folkets 
· förstånd och fattningsförmåga _tillrät
talägga allt vad Vi komma att säga 
om elen dyrkan, vi äro skyldiga Kris
tus ,som konung. Och detta på det 
siittet och i elen avsikten, att elen årli
ga högtid Vi skola införa, må ledsagas 
och åtföljas av mångfaldiga gagneliga 
frukter för framtiden. 

LÄRAN OM JESU KRISTI 
KONUNGADÖME. 

Det är redan sedan länge skick och 
bruk att i överflyttad betydelse kalla 
Kristus konung, emedan Han i allra 
högsta grad och utan jämförelse över
träffar och överstrålar på ett alldeles 
enastående sätt alla skapade ting. Så
lunda säger· man om Honom, att Han 



räder, härskar och styrer i människor
nas förstånd icke endast därför att 
Han� ande övergår allt förstånd i skär
pa och i vetandets omfång, utan eme
dan Han själv är Sanningen och eme
dan alla dödlige måste hämta sannin
gen hos Honom och i lydnad mottaga 
den av Honom. På samma sätt säga 
vi om Honom, att Han härskar i män
niskornas vilja, icke blott emedan det 
hos Honom sjäLv alltid är elen fullstän
digaste och fullkomligaste överens
stämmelse mellai1 den gudomliga vil
jans helighet och elen. mänskliga vil
jans motsvarande rättrådighet · och 
hängivenhet utan också emedan Hans 
ingivelser och påverkningar ha ett så 
mäktigt inflytande på vår fria vilja 
att de förmå att fvLla den med den 
mest glödande hänförelse för de ädlas
te ting, av vad slag de än månde vara. 
Slutligen erkännes också Kristus som 
hjärtanas konung, emedan Hans kärlek 
överstiger alla våra begrepp och Hans 
mildhet och välvilliga godhet drager 
själarna tiLl sig; ty det har aldrig hänt 
och kommer aldrig någonsin att hända 
i framtiden, att någon till den grad 
omfattas med kärlek av alla folk som 
Kristus Jesus. 

lVIen låt oss gå närmare in på saken \ 
Det är då självklart för alla, att ko
nunganamnet och den konu11gsliga 
makten oinskränkt - och detta i or
dets egentliga tydning - måste tiller
kännas Kristus som människa. Ty 
allenast i Hans egenskap av mä1111islw 
kan Kristus sägas av Fadern hava 
mottagit makten, äran och riket. (Dan 
7, 13-14). Som Guds ord har Han 
ju alldeles samma natur som Fadern 
och Han måste därför obetingat med 
naturnödvändighet ha allting gemen
samt med Fadern och sitta inne med 

· det högsta och i alla avseenden oin
skTänkta herradömet över alla skapa
de ting. 

Att Kristus är konung, månne v( 
icke rent av läsa detta i Skriftens he
liga böcker ? Han kallas nämligen elen 
furste, som skall, utgå av Jakobs hus 
och som av Fadern är satt till konung 
över Sion, Hans heliga borg, och som 
skall få folken som sin arvedel och 
jordens ·gränser som ,sin egendom 
(Psalm 2). Bröllopssången prisar 
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Honom under skepnad och liknelse av 
den rikaste och n1äktigaste konung som 
elen sanne framtida konungen övei· Is
rael och uttalar: Din tron, 0 Gud, star 
fast evinnei·ligen: ditt konwngadömes 
spira är rättfärdighetens spira. (Ps. 
44). 

Många andra liknande skriftstäl1en 
finnas, som Vi icke vilja anföra. Men 
ett. ställe kunna Vi icke underlåta att 
nämna: där det förutsäges, liksom för 
att klarare beteckna Kristi konungsliga 
kännemärken, att hans rike skall vara 
man gränser och utrustat med rättfär
dighetens och fredens smycken : I hans 
dagar skall rättfärdighet uppgå och 
fredens fitllhet slwll vara där. Och 
Han slwll härska från hav till hav 
från floden till jordleretsens ände. 
(Ps. 71). ·. 

· Härtill komma profeternas ännu ut
förligare utsagor, framför allt i elen 
berömda profetian hos Isaias: Ett barn 
är oss fött och en son är oss given 
och herradömet är lagt 1rppå. hans 
s!?-u.ld·ror; och hans nanin slwll lwllas 
de1i Underbare, Rådgivaren, Gzid den 
Starke, Fra11itidens Fader, fridens fur
ste. Hans herradö1ne slwll ölws och 
freden skall va!Ya utan slut. H aii slwll 
�itta på Davids tron, och Han slwll 
härska över hans rike, så att Han skall 
befästa det och göra det starlet nved 
rätt och rättfärdighet fråi1 nu. och i all 
evighet. (Is. 9. 6). 

De andra profeterna förutsäga all
deles detsamma som Isaias. Sålunda 
J eremias, när han profeterar, att det 
skall framgå en rättfärdighetens tel
ning av Davids son, en Davids son 
skaJl härska souz. konung och vara 
vis och öva rätt och rättfärdighet på 
jorden (Jer. 23. 5). Likaså Daiiiel 
som förutsäger, att himmelens Gud 
skal,\ grunda ett rike, »son, icke skall 
ödeläggas i all evighet utan stå evin
nerligen» (Dan. 2. 44) ; och.litet seria-

i re tillägger · samma profet : · »Jag såg 
i en nattlig syn, och se där kom i him
lens skyar en som liknade 1\1änn·islw
souen och han kom in till dem, som 
var· gammal av dagar, och de f�r(le 
HononT fram inför Honom. Och Han 
gav Honom makten o.ch äran och riket 
och alla folk och stammar och tungo
mål ,skul,le tjäna Hononi; Hans makt 



ä1' · e1i · e,rig inakt, 50111 icke skall tagas 
i från Honom, och Hans rike skall icke 
bl ivä ödelagt» (Dan. 7, 13-14) . 

Öch .· evangeliernas heliga författare 
ha d·e· id(e erkänt och omvittnat såsom 
uppfyllt det som: förutsagts av Zalw
rlas (9, 9) 0111 »elen saktmodige ko0 

nungen»,  som skulle hålla sitt intåg 
i Jerusalem som elen rättfärdige och 
som frälsaren ridande på en · åsninna 
cJch en åsninnas fål,e ? 

Sa111ina lära om Kristus som l<onung, 
,;1llcen Vi endast i all korthet anfört i 
skrifrsfällen ur Gamla testamentets 
hckl<er, bliver så långt ifrån fÖrsvagad 
på .· Nya. testamentets blad, att elen 
tvärtom . stadfästes på ett . härligt 
lysande sätt. · Vi ha  knappastav nö� 
den . att heröra ·ärkeängeli1s budskap 
genom v i-Jket jungfrun undervisas om 
att hon �·kall föda en son, åt Yi lken 
Cucl Herren skaJ.l gil'a · Davids, hans 
faders tron och som slntll härska i Da-
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y: ·!s hus evinnerligen och vilkens rike 
icke skall hava någon ände (Luk. 1 ,32 
-33 ) .  Kristus själv vittnas i1ä111Iige11 
om sitt konungadöme vid ,;arj e anled
ning, som därtill gives, och · tillägger 
sig . själv både konunganamn och be
kt'äftar offentligen, att han är konung 
sat'nt uttalar högtidligen att åt Honom 
giv its all makt i himmelen· och på jor
den. Sålunda när Han håller sitt s i sta 
tal till folket om elen lön och det straff 
som de rättfärdiga eller cle skyldiga 
sl�ola skörda o ch som skola vara eviga · 
likaså när Han s\·arar den romerske 
lantlshövdi11gen, som offe1itligen t ill 
Honom riktat frågan, huruvida Han 
är 01rnnnng, och vidare då Han efter 
si'1i uppståndelse anförtrodde åt apost
larna ämbetet att undervisa och döpa 
al la folk. ('Matt. 25, 31-40 ; Joh 
18, 37. !�ifatt. 28, 18) . Vad annat 
betecknas i sanning med dessa ord än 
stoi·heten av Hans makt och oändlig
heten av Hans rike ?-

Hora . ,,i . därför förundra . OSS; när 
Han ,som kallades av Johamies (Apok 
1 ,  ·+5') · »fursten . över jordehs .konun
gar», bär ' s,kri vet pa sin kläd1iacl och 
sin länd : »Konungars konung och. her-
1 ars ' herre,· så som . det uppenbarades 
för: apostelnH 'lians syn oiii de t ing 
,01u ,skola' ske ' tA1iok. 19, 16): ·· ·. 

Och i sanl1ing h'ar Facleni insatt 

Kristus som arv111gc 07;er ·alla ting 
(Hebr. 1 ,  2 ) .  Och Han skall härska 
til ls Han vid världens slut har lagt a:lla 
fiender under Guds och Faderns föt
ter (I Kor. 15 ,  25 ) .  

Det var då- en sj älvklar följd av · 
denna allmänna lära i elen hel,iga skrift . 
att den katolska Kyrkan, som är Kristi ·  
rike på jorden , bestämd til l  att utbre
das bland alla människor och alla folk
stammar, skulle enclräkteligen hylla 
sin upphovsman och , s in  grundare i 
sin heliga fiturgis årliga cykel med 
mångfaldiga gudstjänstliga ärebety
gelser och detta just i Hans egenskap 
av Konung och Herre och av konun-· 
gars Konung. Dessa ärebetygelser, 
som i. ei1 underbart vacker mångfald 
av ord . och uttryck alltid återgi ver 
samma :inening, har Kyrkan använt så
väl i elen gaml,a recitationen av Davids 
1 ;salrner som i de uråldriga sacramenta
rierna och i de dagliga offentliga · bö
nerna t i ll förhärligande av det gudom
liga Majestätet, och elen använder dem 
fortfarande . ännu i dag vid offranclet 
av elen heliga hostian. Och det 
är i cke svårt att i detta beständiga lm
prisancle av Kristus som konung upp-· 
daga elen skönaste samklang mellan 
elen romerska och elen orientaliska ri
tus. Så att även i detta avseende gäl
ler elen bekanta regeln : Legem creclen
di }ex statuit supplicancli ,  d. v. s. Kyr
kans sätt att bcdJa på är hävd för eller 
giver ett  laggi l t igt uttryck för vacl 
l{�,rlwn tror. 

\T2d nu angår den grund. som- den
na vår Herre� värdi 0·het och makt vi-

b . ' 

!ar på, 'så anmärker Kyri l lus av Alex-
andria tfaffancle : »För att s'ägå det 
i ett ord : J estb Kristus äger herradö
met över alla skapade varelser icke. 
genom maktutövning och icl�e gei1om . 
medel av andra slag utan till följd aY 
sitt väsen och ;;in natur» (In Luc. 10 ) .  
Jesu Kristi herradöme vilar nämligen· 
på denna underbara förening a\' håcle 
elen guclomliga och . elen manskliga na
turen i Krist i  gudomliga person, Vil
ken kaHas den hy1jostatiska föseriih� 
gen. DäraY följet, att Kristus itke 
allenast niåste tillbecljas soni. GHc1 a,·. 
både änglarna och 111ä1iniskorna, titan 
att · shäl iing!.arna ,ciin --människ6tria 
måste underkasta i;ig: äve:1 Han,; ·l1ef--i'a.J 



cfoti1e son i. 111ä.1 1 1 1  is/w och måste · Yara 
Hönoin i lydnad underdåniga, ty i11ak
ten över alla: skapade varelser . tillkom
mer Krist\.ts utan v idare redan till 
följd av elen hypostatiska föreningen. 

Men kan det då givas något ljuvare 
cich mera t i lltalande för vår tanke än 
elen ·övei-tygelsen att Kristus härskar 
över oss icke endast i kraft av en med
född rätt utan även i kraft av elen rätt 
Han vnnnit genom att genomföra vår 
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· återlösning : Måtte dock alfa. de .glöm.
ska människorna ." minnas · .och övertän� 
ka, vilket högt pris· :vi ha :kostat vår 
Återlösare : ·  »I ären återlösta it:ke med 

· förgängliga ting,· med guld eller silver 
utan med Kristi dyra blod, som är ett 
felfritt lamms utan-lyte>> (I Petr. 1, 18 
-20) . »I ären icke edra egne, ty I 
3 ren ·dyrt köpte»· (I Kor: 6, 19-20). 
»Till och med våra kroppar ära Krist i  
lemmar». (I Kor. 6 ,  1 5) .  
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OM DEN HELIGE FRANCISCI KANONISE
RING SAMT OM OVERFL YTTNINGEN 

AV HANS LEKAMEN. 
UR FRANCISCUSKRöNIKAN LEGENDAE DUAE DE VITA SANCTI FRAN

CISCI SERAPHICI, FöRFAT'fAD AV DEN HELIGE BONAVENTURA 
OCH AUKTORISERAD AV ORDENSKAPITLET I PISA ÅR 

126.3 EFTER H,ERRANS BÖRD . 

. . Git.�.s, Dei1 a11-
. rahögstes, tjäna
re och vän, stif- . · 
taren och ledaren 

. av Minoriterbrö-
dernas . _Orden, 

f attigdomens 
\a;postel · ioch 

gruncllärcle för
kunnare, botöv
ningens urbild, 
dygdens utövare 
helighetens spe
gel och återsken, 
å skåclliggöraren 
av det heliga 
Eyangeliets full
kom:1igheter, De11 
Salige FrmEcis
clls, har nri ge
nom Guds nåd 
lämnat de låga 
ting, som höra 
jorden till, och 
funnit de eviga 
skatterna i Him
melriket. Och så-
som Herren för
klarade honom i 
livet, så förkla
rade han honom 

Den Helige Boncivenfon� och Den Helige 

Francisci lemmar 
voro så mjuka 
och behagliga att 
Yidröra, att det 
föreföll, som ha� 
de de fått tillba� 
ka gosseålderns 
älsklighet, och, av 
tydliga tecken att 
döma, voro de 
oskyldiga, såsom 
hade de ald1:ig va
rit brukade til l  
synd. I sani1ing, 
de såga barnsliga 
ut. Också för
undrade sig de, 
som sågo en så 
vit kropp och så
ga <le svarta spi
karna och såret i 
sidan, vilket var 
likt en frisk gra
natröd ros om 
,·åren, och de 
fröjdade sig stor
ligen. 

Be1·narclino av Siena .. 

Yäggmålning i rlet s. le Rosenkapellet i vallfarls

l<yrkan Santa :Maria clcgli .. \.ngcli, uppfört över 
platsen för Den _Helige Francisci grotta i Porti-

I elen natten , då 
Den Salige Fran
ciscus avled, voro 
alla vår vörd

uncula oeh D,·n Helige Romn·,•n lurns 

oralc>l'inu1: 

ock i döden, såsom den där var stun
gen av f attigdomens smärtosting, upp
höj cl genom mycken ödmjukhet, yis 
i sin enfald samt ädel och lysande ge
nom höviska seder och ett i allo rätt
skaffens levernet -Ty Den Salige Fran
c1sc1 lekamen, vilken i livstiden · hade 
haft, en niörk huclfärg, dels . a,c' natu
ren, dels ock framför allt på ,grund 
av .mycken penitens och -sjuklighet, 
blev efter döden Ljus och ren, :så ' att 
det tydligen ådagalades, att .h1wi hade 
blivit i förcf. helighetens skrud av vär
dighet och .skönheL Ja, Den Salige 

nadsvärde faders söner församlade 
omkring honom j ämte många andra 
renlevnadsmän, både präster och mun
kar, vilka man hade kallat till Portiun
cula. Och de be.gynte att sjunga lov
sånger och · att utföra officiet på ett 
sådant sätt, att det icke längre liknai:le 
officiet för --de döda , utan tycktes de 
närvarande såsom en änglasång. 

När 111orgonen: 0grydcle, kom111u sto
ra hopar av folkifrån 4ssisi och ifrån 
hela nejden däromkring. Oeh emedan 
det hade blivit dem "befallt • att föra 
Den heliges leka111en tilL staden, kom-



mo de tågande under mycken högtid
lighet, uppstämmande sånger och hym
ne1; samt heliga officier och . bärande 
i sina händer mångfaldiga vaxljus och 
lJrinnande facklor jämte gröna kvi,
tar, som de hade brutit ifrån träden . 
Och i sam1m1 högtidliga procession 
vände de. åter till staden. Under vä
gen komma de förbi kyrkan i San Da
m iano, cläi- elen ädla jungfrun Clara 

Höga.ltcwet mecl Giottos valvmålningcir 

bodde, vilken nu är ett helgon på jor
den och i Himmelen. Där satte de 
ned båren och vilade sig l i tet . Och 
Den Heliga Clara och hennes klostei"c 
j ungfrur undfingo tröst i sorgen ÖYer 
sin faders, Den Salige Francisci, bort
gång genom att skåda och kyssa hans 
heliga lekamen, vill<'en var strålande 
ljus, såsom redan har blivit förtalt. 

Framkomna till staden, nedsatte de 
Den Salige Francisci lekamen i Sanct 
Georgs kyrka under festlighet och med 
mycken vördnad. I elen kyrkan hade 
11an lärt sig att läsa i bok, när han var 
barn, och i elen hade han predikat i be
gynnelsen av sin verksamhet. Som 
sagt är, fick han ock där sitt första 
vilorum efter döden. 

Emellertid hade till Påven kommit 
budskap om må11ga av de under, vilka 
Gud hade vedrnt och alltjämt verkade 
genom sin tjänare, Den Salige Fran-
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ciscus. Och på grund aY många vitt
nesbörd, både sådana, som hade skå
dats, och sådana, som hade blivi.t hör
da, och på grund av vad han med egna 
ögon och öron hade förnummit om 
Franciscus i från 'Assisi, såväl i hans 
livstid som efter hans död, beslöt clen-
11e Påve, v ilkens! namn var Greg�rius 
IX, att förhärliga och kanonisera den 
saligen bortgångne. Fördenskull bjöd 

Den Helige. Francisci grcivkyrkci i Assisi. 

och befallde · han några kardinaler att 
skaffa autentiska bevis på mirakel, ,som 
clenne hacle verkat, och att undersöka 
dessa. Och då de hade undersökt dem . 
avgåvo de rapport därom inför Påven 
och inberättacle för honom, hurusom 
cle hade fonnit bevisen ·tillräckliga och 
autentiska. Då beslöt elen ovannämn
cle Påven att kanonisera Den vördnads
värde och Salige Francisci ·heliga le
kamen och förklarade sig vilja, till
sammans med · de ·Minoriterbröcler , 
viika voro vid Curian , personligen be
g iva sig till Assisi for att låta kano
nisera honom och fira honom högtid
ligen. 

Allts{t kom Påven Gregorius IX till 
Assis i  med mycken och stor högtidlig
het. Och han kanoniserade Den Sa
lige Franciscus. Två år därefter, det 
var på elen tjugofemte dagen av maj 
måPacl i Herrans år 1230, då bröderna 



voro samlade till Generalkapitel i As
sisi, överflyttades hans . lekamen och 
nedsattes i en annan kyrka, vilken hade 
b)ivit byggd i Assisi till hans ära ( och 
av densanune P[nnen hade blivit för
klarad för Minoriterordens moderkyr
ka och huvudkyrka*).  Och vid över
flyttningen av denna högheliga leka
men, vilken var märkt med Konungar
nas · konungs sigill · och stämplad med 

. Jesu Kristi bulla, gjorde Herren åt
skilliga under och tecken genom den
samma, vilket lände Helgonet till .stor 
ära i alla trognas tanke och livade måne 

· gen till att göra vad rätt är och till att 
;1andra i Jesu fotspår: 
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Och såsom det här har blivit 01nta
lat i sanm1anhang1 med denna högtid
liga kanonisering och translation, så 
gjorde Gud städse stora mirakel- ge
n01n Sanct Franciscus och är alltfort 
verksam ge11om honom ·på ett under
bart sätt. Fördenskull böra vi högeli
gen akta det välsignade l jus, som Gud 
med honom har tänt i världen och 
,iilket lyser så härligt med skenet aY 
hans fullkomlighet och hans heliga liY 
till stor fromma för al[a trogna i Kris� 
tus Jesus. · ; 

Ho110111 vare äran in saecula saecuJ 
loru111. AMEN. 
C3,,ensk tolka. av L i s a  L u n cl h . �  

* Oideh inom parentes äro �versättaren� tilläg·g;. 

i 

. J  

S .  Dorninicus och S .  Frcinciscus. 
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M I N D E·R  F IR A . A S S I S I. 
Det Yar i Somrneren 1902. Sam

men med JVIalerinden Fröken Sofie 
Holten havde j eg tilbragt otte Maane
der i Athen, hvor j eg var Student paa 
den britiske Arkeologskole. Liclt ef
ter Jidt havde Grceken.Jancls glödende 
Sominersol forclrevet de frernrnede, og 
hvor nödigt vi ,ene! vilde, maatte ogsaa 
vi tilsiclst afbryde vort Arbejcle og 
clrage nordpaa. Hvorhen ? aah, det 
var mig ligemeget, blot et Steds hen , 
hvar j eg kunde hvile efter Vinterens 
ansp.:enclte Studier og clerncest lcere 
Italiensk. 

»Lacl os saa tage til A•ssisi», fore
s1og 'Sofie Holten, »det ligger i Bjer
gene, saa cler bliver i.kke for hedt, og 
<ler er dej ligt mec1 .al den Arkitektqr 

:- kan cltl 'lrnske Buerne ved Klostret ? 
: de er vidunclerlige ! harmmiiske som 
elen skönneste JVIusik !» og mecr sin 

'. Pensel gjorde hun nog1e Strög i Luf-
ten sö1n paa en usynlig Violin. 

Aaret forinden havcle j eg i England 
faa,et fat paa Sankt Frans af Assisis 
»Fioretti», som havde virket overras
kende paa mig : clette var uforfalsket 
evangielisk Kristendom mere e11d. 110-
get af hvad det under dette Navnl hav
de möclt mig indenfor Protestantisi.11en, · 
som j eg ellers med Liv og Sj.:el be
kendtc mig til. Og Sankt Frans hav
de vceret Kato.lik - ja, saa kunde Ka
tolicismen jo  da ikke vcere det rene 
Hedenskab og Afgudsdyrkelse. J eg 
havde ikke 11oget imod at rejse til As
sisi og se de historiske . Steder, hvor 
Frans havde levet ; feg fölte, at j eg 
vilde se paa de1n med noget andre 
0jne end da jeg fem Aar fö1· havcle 
vceret <ler som Turist. 

Den 1 3  :de Juli, Vigilien til Sankt 
Bonaventuras Fest, medens alle Sankt 
Frans', San Francescos, Klokker rin
gede, ankom vi til Assisi . Snart efter 
skrev . j eg t i l  min Moder : 

»Her sidder j eg nu i det yndige As
sisi. Naar j eg staar i 111.it Vindue her 
paa Rotel Subasio, ligger den vide 
umbriske Slette udbreclt foran mig ; 
aller skönnest er det hele i 'den tid
ligste Morgenstuncl, naar elen . förste 
Solstraale naaer saa een saa en anden 

lille L1.ndsby eller Ki1:ke paa . de lave 
B j .:erge . hinsides Sletten ; hist og hei
glimter et Vincluesaa stcerkt, som va1: 
det en 'Stjerne, Nattens Engel havde 
glemt at tage med sig. Den uregel� 
mcessige Skygge af Bj.:ergene paa clenT 

ne  Side ligger endr,m over selve Slet,. 
ten men bliver kortere med hvert JWi
nut - saa naaer Sölstraalerne Toppen 
af Santa Maria degli Angiolis Kup- · 
pel, bacler saa hek Kirken i Lys, og : 
clermecl er Dagen kommen til Sletten. 
S. Maria degle Angioli er det store 
faste Punkt for ens 0je, naar man 
ser ud ; om Aftenen er det Lysene ov
re i Perugia, cler fanger det. Naar jeg 

. )Jöjer mig liclt ucl ov,er min Vindues- 1 

karm, ser jeg et Glimt af Kirketaar
net og hele . Sicleb af Klostret; som lig-! 
ger i en sttimp Vi1ilfel n'lecl, · Hotellet,; 
Dag og Nat glceder jeg inig Ved Lydenl 
-snart a,f det gari1le Taar.nur, snart af 
de herlige Klokker, · cler lyder )i1erel 
som himmelske Stemnier end so111 no� 
gen andr,e · Klokker i Verden ; man' 
kan ikke blive troet af at :Jytte til de' 
Klokker � samme Tider; naa1� j eg hö-. 
rer dem, · medens j eg sover, ·synes de_; 

res Lyd mig . at vcere Bölgerne, de1i 
fra et stort Hav vuggende skvulpe1: 
mod en skön Kyst/clu vecl, naar Ha� 
vet er 1:igtig, stort, saa , cler  altid eil 
Bölgegang, selv om elen överste :Vand
flacle er blikstille. 

Her er varmt, men de ticllige J\for
gentimer .er kölige. J eg holcler Ferie, 
som jeg mere nu, encl cla j eg var miclt 
i Arbejdet, föler, a1J j eg trcenger til . 
Hvilket Stecl at holcle Ferie paa ! Ens 
Sjcel lever op ! 

J eg incllcegger et Par Smaablomster, 
plukkecle paa den grönne Placls uclen
for Kirken - elen clufter saa kryclret 
af hvicl Klöver, naar Solen skinner 
derpaa. J eg kan til enhver Tid gaa i 
Skygge over i Kirken ad Buegangene 
og lever mange Timer om Dagen cler
ovre. Hver Dag beder jeg et s.:erligt 
Faclervor for dig paa det Stecl, cler 
synes mig. i ,saa höj Grad »Guds Hus 
og: Himlens Port». 

· At min 11'\foder bad endnu mere for 
mig er Yist givet ; i de femten Aar, 



siden hun selv var bleven Katolik, hav
de hun hedet om, elen samme N aacle 
for mig, og nu fölte hun med eet, hvacl 
j eg ikke en gang selv var mig bevidst, 
at hun var n::er ved at blive bönhört. 
Sant Frans havde en gennemgdbende 
lmlflyclelse paa hendes egen Konver
sion, lrnn ti lhörte hans Tredie Orden, 
og henvenclte sig sikkert med ubetin
get Til l icl til ham, nu, cla hm1 viclste 
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som j eg nu höster Glcede og V elsig-
11else af for Tid og Evighed, og som 
j eg er lykkelig ved at kunne sige dig 
Tak for. 

Du skriver 0111 at vrere »hjernme»; 
og skönt det, du siger, jo grelcler et
hvert Sned paa Jorclkloden , saa synes 
det mig dog srerligt at passe paa As, 
sisi. Jeg havde j ust gaaet og trenkt 
paa, i hvilken mrerkvrerdig Grad det 

Assisi sett f1·ån Tesciof loden. 

at hend�s »farende Svencl», som 111111 
kaldte mig, havde fundet Vej til hans 
Hell'igdom, 

I hvor höj Grad Sankt Frans tog 
1111g om Hjertet f remgick af rnine 
Breve. , 

23 :de Juli. 
»� - -- tusincl tak for el it krere 

Brei og for det lille Vers af Brenta
no _:_ jeg kunde höre din Sternme sige 
det,: saadan som j eg niindes, du har 
sagt det for mig, da j eg var li l le. Aah, 
tak for alle de Time1', du har !rest hans 
»Rheinmärchen» ög »Gockel, Hin
kel . . .  » for mig, da j eg var en lille 
Pige og slet ikke selv forstod, at det 
var et Sredema1idsarbej de, di.1 gj orcle 
ved mig, dette som saa meget andet, 

hele Stecl og Egnen havcle syntes mig 
et Hj em fra det föi·�te 0jeblik, jeg 
korn hertil forleden. , Det forekom 
mig, at intet Sted uncltagen netop mit 
eget Barnclomsh j em fremkalclte denne 
Hjemfölelse saa strerkt hos mig, Det 
er ens, hva<l ,enten man sidder paa en 
Bakkeskrrent under ,Morbrertrceer og 
Vinranker og ser Solen gaa ned i gyl
clen Pragt bag Perngia og de blaa 
B jrerge derovre ; eller man ser hele 
Egnen badet i Maanelys og ]VIrelkeve
j en sprende som en vceldig, straalende 
Bro fra Toppen af San Francescos 
Taarn og op over Himlen, til den naaer 
Jorden hinsides Bjcergene i Syd ; eller 
man tilbringer sine Morgentirner ov
re i Kirken - man er hele Tiden helt 



og fuldt bj emme paa detta vidunderli
ge Sted. 

J eg föl te mig dybt greben ved at 
knrele i den lille Portiuncula Kirke 
farleden . J eg glemte helt den prunken
de, kolde Basilika udenom og syntes 
kun, at det var et �jeblik siden, Sankt 
Frans havcle knrelet paa det samme 
.Altertrin. S jre!en fölte sig saa rig i 
sin clybc Fattigdom, at kun Sankt 
Frans' egen Bön »111in Gnd !  - 111. in 
Gud !» - kunde udtrykke det allt, for_ 
d i  Sjcelen var löftet op til det Sam� 
funcl med Gucl, hvor Ord opbörer 
at eksistere. 

Basilikaen var frygtelig, ,synes jeg. 
At de har kunnet menne at male paa 
de elskelige, fattige Vregge, som Sankt 
Frans' Hrender har bygget paa og kli
net ucl ! og· saa skrere Toppen af den 
l ille Kirke ! begriber man, at en saaclan 
Vandali�me kan opkomme i JVJ ennes
kers Hj erte ? 

6 :te August. 
-:--- � -. Men nu maa j eg fortcelle 

dig fält fra Portiunculadagene her, 
Hoveclsagen har du jo I.est hos Jo
hannes J örgensen, saa jeg vi! ikke 
tret'tte dig med en lang Beskrivelse ; 
kun var det ikke med Monstransen, at 
Velsignelsen foretages fra Höjaltret 
over Sankt Frans' Grav, men med 
Helgenens egen lille haanclskrevne 
Velsignelse, elen, ·han gav til Frate 
Leone, og som opbevares i en Sölv
ramrne paa Fod, meget lig en Mon
strans. Den gernmes til dagligt i det 
inclerste . Sakristi og vises kun frem 
cleh ene Gang om Aaret i Kirken. Sak
ristanen tog os farleden incl i Sakristiet 
og viste os baacle V elsignelsen pg alle 
de andre Relikvier, Sankt Frans' 
Dödsskjorte, hans Strömper og store 
Ledersko, som var srerligt indrettede 
for at skaane hans Födder, efter at 
han havcle modtaget · Stigmaterne -
og meget andet. 

Det var den 3 1  :te om Eftermidda
gen, at elen store Benediktion fandt 
Sted. Det var et �jeblik, som j eg ald
rig vi! glemme, cla Prresten kom frern 
foran Altret og löftede Sankt Frans' 
V elsignelse over os. Der var ganske 
stillle i elen store, halvmörke, mennes
kefylclte Kirke, og da var det, som om 
Sankt Frans' Aancl steg · op af hans 

1 3 1  

Grav, som dis se Tusinder kncelecle yec( . 
og som: om hans Lceber ]yslevende ud� 
talte Velsignelsen. Ori irnn det ikke 
beskrive, hvilke Fölelser af Salighed. 
cler fylclte ens Hjerte, ug hvorlecles 
H:mlen aabnecle sig over det . höje 
Gravalter, og Gud og de hellige Eng
le�karer kom nrer til elen jordiske ]\ife
nighecl, der bad og tilbacl.» 

l September Maanecl var jeg hj em� 
me i Danmark men naaecle »hjcm>>
ti l Assisi paa Vigilien t i l  Sankt F

.
rans'' 

Fest. 
Efter en tids Tavshecl skrev jeg cL 

20 :de November til min Moder : 
>>'Hvor har jeg ventet i stille Lreng

sel og Glcecle paa at skulle skrive dette 
Brev til dig ! og nu, hvor denne kcere 
Opgave foreligger, ved jeg ikke, hvor 
eller hvorclan j eg skal begynde. For 
at ingen sknlde kunne bebrej cle clig 
eller Polly* noget somhelst i Hense
encle af at have paaYirket mig, har j eg 
tiet incltil nu, cla alt er sket, og jeg 
igaar paa elen hellige Elisabeths Dag 
er b!even optaget i elen Kirke, som jeg 
af mit Hjertes Dyb bekencler min Tro 
paa : credo - in unam, sanc!atH, ca
tholica,n ct apostolica·m Ecclcsimn. 

Som j eg skrev til dig forleclen, va1-
der endnu noget at tilföje til min Tak 
for eders Forbönner for mig til A<:rke
englen Rafael. Jeg har alticl ,  först 
med Undren siden med Tro, moclta
get elen V cJlcdning ( i Ördets bogsta
velige Betydning) som clisse eder,; 
Forbönner bragte mig. Jeg rej ste for 
fire-fem Aar siden ucl for at uncl
gaa Katolicismen· - i det mindste vai· 
det en lVIeclbevceggrund - og Skridt 
for Skriclt, ad de underligste Omvej e,  
er jeg paa mine Vandringer bleven 
tärt saalecles, at j eg ganske stille, uden 
Skygge af Kamp eller Modstr;eben 
er gaaet lige inc1 i Kirken. Den Dag 
paa Sankt Frans' Fest, cla j eg kncele
de ved hans Grav under Höjmessen , 
og Credo blev sunget, og Bekenclelsen 
om Kirken löd enfaldigt og frejdigt 
glad, da fölte j eg med eet, at min Sja-1 
sang med, hvor elen för havcle vceret 
tavs og uforstaaencle. Og da det en
gang var sket, saa var j eg helt frerclig 

'� Min hjemrrievrerende, katolske Sös
ter. 



og helt rede med det samme. Saa cla 
Pater N. N. et Par Dage eftei· l.'este 
inin T.akkemesse. for min tilendebragte 
Rejse, der havde fört mig hertil til 
Sankt Frans' Fest, cla fölte jeg i dyb 
Taknemmelighed, at_ det ikke blot var 
denne :  Rejse fra Danmark til Assisi, 
jeg havde tilbagelagt, men at hele mit 
Liv . qg �;:erligt alle disse Vandreaar , 
hvor din farende Svend har f::erdecles 
j Nord og Syd, har v::eret ee'n ; låtig· 
Rejse for at naa eet Maal . . .  

Du. ved jo, at den anglikanske Kirke 
har v::eret min Bro. Sankt Atigustins 
»Bekendelser» men rnest San Fran
c·escos »Fioretti» har i de ;siclste to Aar 
,,::eret mine Ledsagere. Sofie Halten 
og jeg har gaaet Haand i Haancl paa 
Broen, snart var elen ene, snart elen 
anden et .Skriclt foran og hjalp sin 
Kammerat med. Den h istoriske Sans, 
som mit Studium havde ttdviklet hos 
mig; var et Lys, Gud havcle gi,;et mig 
saa jeg kunde inocltage de Sandheder, 
i,0111 hun me_re ene! jeg gravecle hem 
til fielles Gavn ved sine kirkehistoriske 
Studier (begynclte med kunsthistoriske 
Forrnaal). . Saa sendte Gud os til Assisi. Vi 
bereclte os til det soni. Pilegri1�1me, 'og 
saadan har . San Francesco taget i1110d 
os og holdt paa. os l'daanecl efter ,l\ifaa
ned incltil den Dag, der igaar oprandt 
for os. · Ganske tidligt i en regnfulcl 
M�rgenskumring gik vi fra de tyske 
Kapucinerinders Kloster i hvis G::este
hus vi nu bqr, ad - �le smaa, krumme 
Gaeler og over den . vaade Grönning 
i1ed ·til Kirken . Den .Jaa helt mörk, da 
vi_ tr.aaclte ind, kun enkelte Lamper 
lyste ,som Stjerner foran Kapellet'ne. 
Men nede ved selve Graven i elen lille 
Kryptkirke var der straalende lyst og 
festligt, og der kmelede_ vi saa og af
lade Bekendelsen - Dagens _Ev:ange
limn, som vi lagde Haanden .Pila ,,ed 
Bekei1delsen," var som e11 H);nme, da 
det l_Jagefter löd .ved 1Me_ssen : _»og han 
g·ik hen af Gl::e�le derove1' og . solgte 
alt de( han l1avi:1�, og köbte elen 
Auer» ! - - - . . . . .  ' ., 

::-, • 
• - 'a � • ' ., Vi har i al denne Tid v::eret I.Jaat'et 

iia� H�nde1'11e: af Bi-ödrenes ·og Söst� 
rew,s_Bi_i.nper, . 9g ig

0
aarc mciclte _cler . os 

en festlig Deltagelse fra begge Klost-: 
rene, som vore Hjerter kun kan ströi1i-
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mc over af Taknernmelighec( for. Da 
Biskoppen, Mgr. de Persiis, farleden 
tal te med 1nig, sagde han: »Deres Mo
der er en Monika ! det har ikke v::eret 
hende nok at föde Dem til det jordiske 
Liv, htin har ogsaa villet föde Dem 
aandeligt -som sin Augustin>>. Om
trent de samme Ord sagde en af Pat
rene til mig igaar - og hvor cle har 
Ret ! og hvor jeg takker dig ! 

Men eet maa jeg dog ogsaa med 
clyb Tak til Gud og dig erkencle : at 
jeg aldrig har v:eret borte fra Gud 
selv. Det er ikke en Omvendelse men 
en stille Uclvikling, jeg har gennern-
gaaet. Det Cl: elen -sa1111'11e Frelser, som 
jeg fra mit tolvte Aar bevidst har eb
ket cig tilhört, .som j eg mi tilhörer encl
n u inclerligere, i endnu clybere Selv
hengivelse. Men Himmel og Jord er 
opfylclte af en Lovsang, som jeg ikkc 
för har kenclt, og ny Bön og ny Lov
sang stiger fra rnine egne L::eher. Den 
Dag, da jeg som tolvaarig vaagnecle til 
Bevidsthed om H j ertets umidclelbare 
Samfund med Gud, cla var det Evai-i
geliet om »Efata !>> som v::ekkecle mig. 
Nu er det n:1ig, som om et nyt »Efa
ta ! >> var bleven sagt - ag hvilket 
»Efata !» bliver -det ikke, naar Gud 
ertgang ical cler En til sig, siden Himlen 
paa · Jorden allerecle er saa livsalig ! 
J eg- synes, jeg hele mit Liv har gaaet 
i en dejlig Skov, hvor Solstraalerne 
spillede ned mellem Lövet - saa blev 
Skoven med eet tyndere og Sollyset 
st::erkere, og tilsiclst stod jeg udenfor 
og saa i Jubel, at Himlen var blaa, og 
at jeg ikke var ene, men at »de Helli
ges Samfund» omgav mig fj::ernt og 
mer i Tid og Rttm og Eyighed ! · Og 
om min Stemme · i 'elen store Lovsang 
end er saa svag og ring·e som Cika
dens i Oiiventr::eef saa faar elen dog 
Lm, at stige i det stqre:- tallöse Koo> 
. 

. ' 

Rom 22 :de November. 
·»:_:_ - ·- iJaa Maandag skal jeg til 

Direktören for elen britiske Skole: 
Naai' jeg har talt med ham, kan j eg 
först vide, hvol' 'l.:enge j eg skal . bliva 
her i Byen, inden jeg attei- ka'n ·f!yve 
01-i t i l  111:in lille Rede cippe'oVer Assisis 
Tage: · - ' · · · - · · · ·  
, Her i Roni ei:- 'ciel' koi1iplet Soriunei 
� aile Gådehjöi-ne'r er fulde af Bloms-



1 erboder med Krysantemer, Violer og 
et V.eld af Raser. Det er en brat 
Overgang fra U1i1brien. Mönte Su
basio laa med Sne paa sin kullede, 
runde Top, clai j eg saa tilbage mod 
Assisi fra T.oget imorges. Saadan 
11avde j eg set frem mod Assisi paa 
en glödend e  varm Juli Eftermiddag, 
cla j eg n;:ermede mig Byen ad samme 
Vej ,  lidet anencle, hvacl <ler altsarnmen 
skulcle gennernleves i elen lille Klippe
l)y.» 

* 

Efter en Vinte{· tilbragt i Rom og 
en Sommer _i Tirol venclte vi tilbage 
til vart aandelige Hjem, Assisi, og 
1evede der i fem Aar. Vi gennemgik

. 
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der, lwacl vi alticl senere hen har- an
set for vart Noviciat som Katolikker. 
Hvor jeg kunde önske enhver Konver
tit nogle saaclanne stille, tilbagetrnk
ne N oviciatsaar. Sant Frans af Sales 
raacler til, at man bele Livet igennem 
skal betragte sig som N ovice, et Raad 
som ikke mindst vi Konvertitter kunde 
have godt af at . tage til Fölge. 

De Aar i Assisi blev os en uvurder
lig Skole i katolsk Prnksis og Tanke
gang. Kirkeaarets Festkrans af her
lige Gudstjenester i San Francescos 
Gravkirke gav Livet en saa rig Fykle ; 
at det falclt let at glernme hele den 
vide V erclen hinsides · de hlaanencle 
Bjerge, cler lukker for Umbriens Dal. 

E r i k k e R o s e n ö r n - L e h 11. 
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PA U L  H EL G E S EN. 
I Varberg föddes sannolikt omkring 

åi" 1 580 en man, ,som skulle komma 
att intaga den främsta platsen som 
försvarare av elen gamla Kyrkans t ro 
mot den anstormande lutherclomen i 
Danmark. Hans namn var Paul Hel
gesen (Panlus Helie, som han alltid 
sj älv skrev sig) .  Av sina motståndare 
fick han öknamnet » Vendekaabe». I 
verkligheten vände han icke om som 
lutheranerna menade, utan han stan
nade på, vägen. Haii vil1e väl refor
mera meli. icke omstörta. Den nyare 
historiska forski1ingen i Danmark har 
nu anvisat denna rikt utrustade natur 
en hedersplats i danskt andligt liv. 

Paul Helgesens fader var dansk, 
modern svenska. Redan som 11arn blev 
han klostergiven. Det var i Karmeli
ternas orden han inträdde och clenna 
orden t illhörde han sedermera ända 
till sin död. Sin första uppfostran 
erhöll han troligtvis i -sin föclelsestacl 
varest orden hade ett kloster. Eller 
kanske det var i Skara. Han omnäm
ner nämligen med tacksamhet bland 
sin ungdoms lärare magister Sven där
städes, som senare till hans stora sorg 
avföll från elen rätta tron och blev elen 
förste lutherske biskopen i Skara. 

För övrigt veta vi icke det minsta 
om honom, förrän han som mogen 
man återfinnes i karmeliterklostret i 
Helsingör, som ännu står som ett av 
cle vackraste och intressantaste bygg
nadsverk från nordens medeltid. 

I de danska karmeliternas kloster 
existerade vid 1 500-talets början ett 
icke ringa andligt liv. K:lostret i Hel
singör inneslöt vid denna tid elen lär
de nederländaren Frans \Vormorclsen 
och elen framstående historikern teol. 
doktor Anders Christensen, som tilli
ka var ordens provincialprior för nor
den. Paul Helge�en delade sin för
mans intressen och U]Jpträclcle seder
mera som historieskrivare, varom i an
nat sammanhang skall förtäljas .  För 
övrigt fördj upade han sig i kyrkofä
dernas skrifter, vilka liksom den h eli
ge Bernhard av Clairvaux och den 
heliga Birgitta voro honom kära. :Men 
det Yar icke blott de gamla skriftstäl-

larna han studerade. ÄYen med Eras-1 
mus av Rotterdam stiftade han bekant
skap. Genom denne blev han införd 
i elen s. k. humanismen och det har 
sagts om Helgesen, att clet förmodli
gen varit en tid, då han kände sig som 
elen vilken var kal lad att vara en hu
manistfärgad kristendoms apostel i 
Danmark. Vid Luthers första fram
trädande hälsade han liksom Erasmus 
detta med glädj e och han läste med 
uppmärksamhet Luthers skrifter, vän
tande att där finna en reformation 
på det beståendes grund liknande elen 
'för vilken en gång elen heliga Birgitta 
kämpat. 

Aren 1 5 17-15 19 hade karmeliter
na i Köpenhamn upprättat ett kolle
gium för de orclensmecllemmar, som 
studerade vid universitetet och Chris
tian II, som visade kannel i te.rorclen 
mycken bevågenhet, gav företaget sitt 
bistånd mot det att orden underhöll en 
docent i te-0logi vid universitetet. 

Paul Helgesen blev, då kollegiet åi-
1 5 19 stod färdigt att tagas i bruk, det
tas förestfoclare .och sam:tidigt blev han 
»Lesemester» i elen heliga skrift v id 
universitetet. I sina föreläsningar 

- därstädes tog han vid utläggningen av 
elen kristna moralen stadigt hänsyn till 
religionens praktiska användning i li
vet, och han dolde aldrig, att det va1-
mycket hos Kyrkans män som efter 
hans mening h�rcle vara ani1orluncla än 
det var. Ej heller förnekade han , att 
det i Luthers skrifter fanns uttalan
den, som han högeligen gillade. Luthe_ 
ran var eller blev han dock aldrig. Så 
länge Luther inskränkte sig att vilja 
reformera människorna och l ivet var 
Helgesen med, men då Luther gick till 
storms mot Påvens överhöghet och 
kyrkans dogmer kunde han ej följ a 
längre: De revolutionära rörelserna 
på det andliga området var honom en 
styggelse och han kunde därom_ ·Skriva 
till Gustav Wasa : »Att avfalla från 
lydnaden, håna Guds helgon, förakta 
kristendomens ordinans och bruk, .äta 
kött på fa:steclagar av högmod förutan 
nöd och trångmål, bryta ed och löfte ,  
skända klosterjungfrur, röva kyrkor 



Gch kloster och göra mycket annat, 
som icke kan tänkas utan synd, myc
ket mindre talas och skrivas, är clet 
att vara kristen - give det Gud att 
kristendomen då aldrig mer förökas 
än elen nu är.» 

Även Christian II  kom Helges en att 
stöta för huvudet. Säkert har det en 
tid existerat ett vänskapligt förhållan
de mellan dessa, bägg·e män, vilka var 
på sitt .sätt voro besjälade av en sann 
reformiver. Blodbadet i Stockholm 
synes ha varit det som först vände 
Helgesen mot konungen. När seder
mera Christian även i Danmark visade 
sin självhärskarnatur särskilt genom 
utgivandet av den av Hans Mikkelsen 
formulerade »tLanclsloven» uppträdde 
Helgesen som elen bestående sam
funclsordningens förkämpe. Måttet 
var slutligen rågat, när den orädde 
karmelitermunken vid. gudstjänsten på 
slottet S :t Hans halshuggningsdag· elen 
29 augusti 1 522 utlade dagens text om 
Herodes och Heroclias grymhet med 
en för alla tydlig hänsyftning på när
mast liggande förhållanden. Christi
ans vrede kokade över. Han återkal
lade gåvobrevet tiU karmeliterorden, 
varigenom Paul Helgesen blev avsatt 
som docent vid universitetet och det 
var nu intet annat att göra för den 
dristige munken än att fly till Jyllancl 
för att undandraga sig konungens 
hämnd. :Mot !Christian II verkade 
Paul Helgesen -efter denna �tund iv
rigt i såväl tal som skrift. Han har 
utan tvivel haft del i författandet av 
de på danska utspridda proklamatio
nerna, son1i uppfordrade till uppror 
mot konungen. Antagligen är han 
även författaren trll en satir, som på 
rimkrönikans versmått framställer ko
nungen som clenJ vilken genom hårda 
skatter är de fattigas förtryckare och 
böndernas värsta fiende. Att Christi
an måste fly från sitt rike (april 1 523 ) 
var en 5eger även för Paul Helgesen. 
Glädjen öv,er segern var likväl av kort 
varaktighet. Redan i september 1523 
skrev han till sin vän kanslern Hans 
Lauriclsen i Roskilde, att regerings
förändringen icke hade utfallit efter 
hans önskan och att han nästan ång
rade de ansträngningar han gjort för 

-att framka1'1a elen. Större förvi rring 
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och flera oroligheter än iörr hade up1J 
stått och bönderna uppträdde nu mecl" 
långt större dristighet mot prelater 
och adel än förr. Kanske hade det 
varit ,bättre att finna ,sig i .  en mans 
tyranni än i de mångas. Sedan .Kö
penha1.1m i j anuari 1524 hade givit sig. 
till konung Fredrik I, vände Paul Hel
gesen tillbaka till huvudstaden, inträd
de i sin förra befattning som univer
s itetets lärare och blev snart sin or
dens provincial för n01,clen. Den verk_ 
�amhet som nu fdljde synes ha varit 
av fredlig natur. Konung Fredrik 
hade vid sin tronbestigning lovat att 
motstå irrlära och stödja Kyrkan. 

Vid denna tid hade Helgesen stiftat 
bekantskap .med Luthers bönbok. Han 
blev snart gripen av det allvar och elen 
trosstyrka, som på allmän kristlig 
grund .utan någon som helst polemik 
förefanns i denna bok, och driven, som 
han stäcbe var, att erkänna det goda 
var det än yisacle sig översatte han 
Luther·s bok till danska. Översätt
ningen hade redan ett par år före bo
kens tryckning ( 1 526) cirkulerat i av
ski-ifter och det va r fönnoclligen på 
grund av denna översättning som 
Helgesen beskylldes för att omfatta 
Luthers läror. I företalet till den 
tryckta boken vänder han sig mot des
sa beskyllningar. Här förklarar han . 
att vad- han tidig,are värderat i Lu
thers skrifter det värderar han ännu 
icke för :Luther skrivit det, men för 
det, vad han där liksom tlera av kyr
kans stora andar, ,såsom t. ex. den 
heliga Birgitta skrivit mot girighet ,  
högmod och okyskhet. » Men», till 
lägger han, »finns då ingen större lögn 
än den son1 Luther har talat och skri- . 
vit mot Kyrkans sakrament, makt, ära, 
lydnad, Guds helgon och korteligen 
mot all ära och <lygcl.»  Och i ett brev 
till kaniken Peder Sversen i Lund 
skriver han : »Rättroende är j ag, icke 
kättare. Paulus kallar jag mig, icke 
lutheran». 

Då Paul Helgesen skrev sitt före
tal till Luthers bönbok, hade de reli
giösa förhållandena i Danmark under
gått en märkbar förändring. Konung 
Freclrikhade trots sin. konungaförsäk
ran otvetydigt tillkännagivit, att han 
hyste förkärlek till Luthers läror och 



Helgesen fick· mi bereda sig att upp
taga striden mot en ny konung. 

Till midsommardagen 1526 kallades 
han av munken Tyge Krabbe att un
der lejd infinna sig på! Köpenhamns 
sfott, då konungen önskade höra ho-
1;0111 uttala sig i religionsfrågan. Han 
.sade vid detta tillfälle »fritt men mått
fullt sin menirig om lutheriet» ,  men 
då han lämnat de höga herrarna, blev 
han på slottsgården överfallei1 av_ en 
hop soldater., som kal!lacle honom hyck
lare och bedragare och nätt och jämnt 
slapp han därifrån med livet. »Såle
des», skriver han j, ,sin historrska an
teckningsbok, · elen s. k. Skibykröni
kah, »höllo · elen · tidens furstar sina 
ord ; sådan · var elen heder man visade 
andliga». 

Till Tyge Kra:bbe skrev han ;,;ecler
mera ett bi·ev med: manande ord mot 
de samfundsfarliga följderna av re- · 
formationen, dess kommunistiska ten
denser och dess falska frihetsbegrepp. 
Ytterligare utgav han följamcle år ett 
svar på Håns l\!Iikkelsens ·med Chris
tiaii II :s nyä testamente följande brev 
Helgesens skrift vars ti'tel lyder : >>Til 
det k::etterlige ukristelige og ubesin
clige· Brev, som den ubesk:enunede 
K::ette're· Hans 'Mikkelsen af Malmö 
loci udgaa tnecl det ny 11estame-nte, cler 
Kotining Christiern lod ynkelige · og 
utilbörlige forvanclle iJaa sit tyrannis
ke Vild cig ikke Gud til Lov, et kort 
og tilhörligt Svar>>, är· icke så niycket 
ett försvar för det b'eståencle scirn fast 
mer en anklagelse mot reformationens 
revolutionära kafaktär, mot v'ilken den 
fasta romer-ska kyrkobyggnaden upp
ställes som ett äi·evörcligt skydd, som 
bestått provet i fjortonhundra år. Ge
non1 sin skrift lyckades han emellertid 
icke uppnå vad han önskat. På herre
clagei1 i Oc1e1rse i augusti 1 527 drev 
koriung · Fredrik ige11om, att · de· lu
therska 'preclikanternä och deras an

hängare undandragas · de . kyrkliga · la
garna och ställdes under ,statens sär
skilda beskydd: Till detta teg Helge
sen. Där"em'ot "käsfacle hån sig in i 
religionsstriden i . Sverige · med - skrif
ten : »Nogre· kristeiige ·svär· -til · de 
Spörgsinaal, soin Kohning· Gustaf af 
Svfriges Rige !ad · ttdgaa· til �it ,ganske 
Klerkeri·, . berainmede · de1inefri · w, Be-· 
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stancl, som boclelige - rave i · dernte Tid 
og ere ikke enclnu falclen med elen 
menige Luthers Hob», som trycktes 
1 528 efter att ttncler ett års tid varit 
läst i avskrifter. Denna skrift förde 
honom i polemik med Olaus Petri . 
men striden fördes ej ,til'l något slut 

' tack vare de besvärliga litterära för
bindelserna mellan de bägge länderna 
På ett helt annat område rörde sig 
Paul Helgesen när han i juli 1 527 av 
borgmästarei1 i· 'Köpenhamn S.teinp an
modades att utarbeta ett betänkande 
angående hospitalsväsendet. I elen 

1 lilla bok; som han med anledning här
av utgav, kommer hans stora kärlek 

i til l sina medmänniskor ' till synes·, lilen 
religionskampen, · som genom Hans 
Tausens uppträdande i Köpenhamn 
våren 1 529 ånyo uppblossade, gjorde 
att han aldrig vidare kom att syssla 
1i1ed de sociala frågorna. Han hade· 
nu även att strida med sina förra kol·
leger och · elever; Peder Laurentsen 
öch Frans "\i\fiortnordsen, ,bl , a. om 
prästernas äktenskap och samtidigt 

1 kämpade han och Hans Tausen ytterst 
· häftigt ' angående den · heliga mässan.  

Från Aarhus sände· · han i al l  hast e1r 
varning till Rancler,s, vars borgare tm
der ledning av borgmästaren stodo i 
begrepp att införa lutherclomen. Ran-

' ders borgare svarade med att låta pro- .  
fossen spika . Paul Helgesens brev på 
skampålen. Likaså 1itet som man i· 
Ränders ,fäste sig vid hans Varningar 
likaså litet verkan hade· det i det Öv'

riga riket. År 15'32 vände sig så P aul 
Helgesen icke till borgerskapet utan 
till riksrådet och adeln med en skrift . · 
vari hai1 begär hjälp för den förfölj da 
Kyrkan. 

·Den 10 · apl'il 1 533 avled konung 
Fredrik och · Paul · Helgesen andades 
friare; Prelaterna l'ustacle sig nu · att 
slå ett avgörande slag mot lutheraner-· 
na vid elen kommande herredagen i 
jul i  månad; och- d·e , Jade förtroende
fullt sin ' sak · i  Helgesens · hand. Vid 
derni'a ·herredag stod Hans Ta11s·e11 an
klagad bl. ·a. för· att hava kallat rikets 

1 biskopar vid · åtskilliga iimädehamn 
sani.t att · hava ·skrivit oth talat smäd
ligt ·om altarets ·aura heligaste sakra-· 
niebt. Tauseil · blev; tack vare Helge-

' se1i, förklarad skyldig till a11 t · vacl "som 



lades honom till last, men på grund av : 
biskoparnas vacklande hållning bl�y 
segern för.spilld och Tausen kom allt · 
framgent att få verka för lutherclo� 
men. Misströstande om seger för sin : 
sak flyttade Helgesen till Roskilde 
som lektor i teologi vid domskolan. 
Bekymrad ,iakttog han det politiska · 
infrigspelet' od1 i avsikt .. att vid, . det 
stt11idandekungavalet stödjil elen upge 
hertig Hans; ,som ännu kund·e , tänlrns 
räddad för Kyrkan utgav han i augus
ti 1534 sin översättning av Erasmus av 
Rotterclam »E11 kristen Fyrstes Un
dervisning og L�re». Den kom emel
lertid för sent. I juli hade Jyllancls 
och Fyens adel hyllat Christian III 
sedan greve Ohristoffer av Oldenburg 
i juni hade landstigit på Själlancl i ko
nm-ig Christian II :·s riamn. I denna 
grevefejdens tid, då striden sStocl mel
lan elen kä-tterske Christian III och 
den kätterske greve Christoffer ut
sände Paul Helgesen elen 29 oktober 
1 534 sin sista skrift : »En kort Under
visning ti'] · en kristelig Forening og 
Porligelse». Men någon förståelse 
fann han icke i denna upprörda tid. 
Knappast har han väl heller kunnat 
vänta det då han i si11 skrift i alla vä
sentliga punkter . hävdar katolicismen 
som den enda rätta kristna tron och 
punkt för punkt försvarar Kyrkans lä
ror endast 111edgivande prästernas äk
teriskap som nödhjälp mot osedlighet, 
1iattvardens utdelande under bägge ge
stalterna och dansk sång i kyrkorna 
dock icke församlingssång, att det icke 
skulle bliva »Vraal>>. Med denna skrift 
försvinner Paul: Helgesen ur histori
en. Un'cler skildringen av vad som äg
de rum' elen 31  oktober sarrima år slu�' 
tar han mitt i en mening sin historiska 
anteckningsbok, elen s. k »Skibykrö
nikan». Vad det blivit av h01iom vet 
man icke. Kanske har han helt plöts
ligt gått hädan, . kanske har han flytt 
i'.tr landet. · Det · sei1are är· ej osanno
likt, ty vi ,1eta av brev till karmelite1'
nas general, att några· katmelitermun-
1rnr från Danmark sökt och funnit en 
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fristad i Köln. Ett århundrade sena-
n; trodde man sig veta i Darimark att 
Påttl Helgesen efter lutheranernas se
ger slutit sig t ill dessa �ch att han 
senare verkade -som lektor och präst 
åtskilliga år i Roskilde. Denna histo
ria . tillhör med all säkerhet s agans 
värld. Varken från Helgesens samtid 
�ller den närmast följande tiden fin-

·._·. nes något, s'om lfåh stödja ett sådant 
_antagande. _ ·  . -''. · , :  

Om Paul Helgesen fl);tt ui· landet 
och icke plötsligt avlidit har han i var
je fall icke brytt -sig om eller fått _tilL 
fälle att föra med sig alla sina till-

I 
hörigheter. År 1650 fann  n1an nämli

. ,g:en en handskrift inmurad i Skiby 
kyrka pa Själlancl. Denna handskrift 
har sedermera befunnits vara Paul 
Helgesens förut omnämnda historiska 

, anteckningsbok. Vem son1 gömt den 
i kyrkan vet man icke ; säkert är det 

, dock icke förfaharen själv. E:fter 
fyndorten kallas <len nu Skibykröni
kan. Den. börjar med Sven Estridsen 
men först från konung Hans tid blir 

' den utförligare och elen slutar som 
nämnt år 1534 mitt i en mening. Den 
är alltså i högsta grad en samtidens 
historia. Häftiga angrepp förekomma 
på Christian II och Fredrik I och nä:t' 
författaren har skildrat den senares 
clöcl tillägger han »men der var kun 

' faa, som sörgede derover». · Verket 
genomströmmas av en djup foster
lanclskärlek. Skibykrönikan ar icke 
det enda a,r Paul Helgesens efterläm
nade · manuskripter som finnas i be
håll i våra dagar: På kungliga biblio-· 
teket i Köpenhamn fomes en hand-· 
skrift stamniande från Paul Helgesens 
hand. Här firi1ies utan ordning än 
på latin, äru på danska utdrag ur Eras
nius och k31rkofädernas  skrifter, sida 
vid sida', med 4iäftiga: angrepp på Lu..: 

ther och 'hans läror. Enrellan .des,sa 
anteckn ingar · ä!:o · inträdda ri111made 
levnadsi·egler och hymne1' till jung
fru Maria, ofta · nied bifogade melo
dier. 

E: \V-m. · 



CREDOS· BÖCKER. 
Den Heline  Fraucisci  Slo· if

ler i sv,e·n sk tolkning av L i  s 0, 

L u n cl •h. J. A. Linclblads 
F'öl'l ag, llppsala. 

S ju  hundra år ha förflutit sedan I l  
Poverello vandrade sjungande, egen
domslös, predikande, genom Umbriens 
dalar och över de blåtonade bergen. 
Vi fira i år ett jubileum i Assisi, elen 
Heliges egen stad, och vem skulle icke 
längta att få företaga en pilgrimsfärd 
till den lilla staden, vilken helgonet väl
signade i dödsstunden med följande 
ord : Välsignad vare du av Gud, Heliga 
Stad, ty genom dig skola många sj älar 
varda frälsta och i dig skola många 
Guds tjänare; hava sin boning och ur 
dig skola många varda utvalda till att 
besitta Det Eviga Livets Rike. S ju  
hundra år ha förflutit, sedan elen lille 
Guds sångare dikterade sina Orclens
rcgler, sina Admonitioner och brev . 
och det är nu första gången de samma 
klädas i svensk dräkt, delgives de 
kristtrogna i vårt gamla Sverige. 

Man står undrande, hur det egent
l igen kan komma sig detta, att en ur
gammal skrift efter så många århuncl-
1 aclens förlopp införlivas med modern 
tanke, kultur och trosliv, men går man 
till grunden, så blir ett dylikt fenomen 
ganska naturligt. Kunsten och litte
raturen måste besvara vissa andliga 
krav inom tiden, och det finns många 
heröringspunkter mellan vårt moderna 
liv och det tidevarvet inom vilket hel-

gonet verkade i sin mänskliga natur .  
Han levde u nder de  stora upptäckter
nas tid, under konstens, litteraturens . 
vetenskapens uppsving, under ett rast
löst framåtgående. Vi leva i de stora 
mekai1iska uppfinningarnas tidevarv, i 
ett rastlöst arbete, under j äkt och 
brådska. 1Man har alltid ansett, att 
människolivet saknade värde i Helgo
nets generation, men ha vi fega nu
tidsmänniskor större aktning för den
na Guds gåva? I dåtidens Florens 
viskades man och man emellan om än 
den enes, än elen andres försvinnande 
om död för dolk, för gift ; i våra da
gar kan man knappast · öppna en tid
ning, utan att läsa om än elen enes, än 
elen andres självmord. Tyder detta 
på växande tacksamhet emot Livets, 
Herre ? Ingen har så väl som Den 
Helige Franciscus sett och förstått den 
nöd, som föranleder människa:ri att le-, 
ka lättsinnigt med sitt lekamliga liv � 
han förstod genom sin stora medkäns
la, att människan sällan eller aldrig 
har verk!i,g leda mot livet självt, men 
väl att hon får en fruktansvärd leda 
mot det tomma egoistiska liv hon för .  

Den -Helige Franciscus hade som 
sin rike faders son deltagit i liv aY 
laster, excentriska upptåg och utsväv
ningar, son'! fördes av de rika yng-· 
lingarna i Florens. Han hade delta
git i de dryckesgillen, efter v ilka han 
och hans stallbröder antastade fredliga 
medborgare, i de onödiga strider som 
oftast blevo följden ; för att inte tala, 



om andra och värre ting. En dag kom_. 
när Gi-1d kallade honom, och liksom 
den unge mannen i Evangeliet gick 
han till Kristus och på sin ödmjuka 
i f råga, fick han samma svar som den
ne : Sälj alia dina ägodelar och skänk 
t i ll de fattiga och du skall finna en 
skatt i himmelriket. Till motsats emot 
Evangeliets man, · följ de helgonet kal
lelsen, och gick ut för att predika elen 
Heliga Fattigdomens Evangelium för 
elen rika, högt bildade och förfinade, 
'men av laster, njutningar och utsväv
ningar trötta samtiden. 

Finns där inte paralleller med vår 
egen tid ? Människorna törsta, och 
söka släcka sin , törst i usla brunnar , 
, och de känna, att dessa icke giva dem 
vatten. Det går en längtan genom he
la vår generation, en längtan efter hög
re värden, efter Gud. Den Helige 
emottog i djupaste ödmjukhet sin kal
lelse, skalden tolkade, vad Gud ned
lagt i hans s j äl, elen rike köpmanna
i fonen' Vai1clra�le egendotnslös och sjun� 
gancle genom Umbrien ; människorna 
ly."snacle till hans ord, lärjungar följ de 
110110111 på vägen, ty han talade till det 
djupaste i deras sj älar. Genom det 
skrivna ordet lj uder klangen av hans 
spröda stämma ned till våra dagars 
trötta andar, även till oss här han ett 
budskap att! bringa. 

Vi läsa i dessa skrifter två versio
ner av de fransiskanska Ordensreg
lerna. Den första är elen skönaste, 
men det märks, att skalden, sångaren, 
vreclikaren, s01�1 givit upphov till en 
av de största ordnarna inom elen ka
tolska kristenheten icke är elen fasta 
organisatören ; den första Regeln 
vräglas av en ungdomlig entusiasm, 
av hänförel�e och brinnande iver. När 
den andra Regeln nedskrevs, var hel
uonet en mogen man, som lärt känna � ' 

]ivets bitterhet, han hade resignerat 
-under elen Heliga lydnadens bud, och 
ställt sig Ordens beskyddare, Kardinal 
tT"olino ·till efterrättelse, och denne 
gj�rde med sin stora organisationsför
rnåga Fransiskanerorden till elen star
ka byggnad, elen sedan genom sekler
na visat sig vara. När vi läsa Aclmo-
11i tionerna till bröderna, kunna vi slu
ta oss till elen resignation han tiUkäm
l)at sig, innan han helt kunde finna 
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s ig till rätta i d essa nya förhållanden. 
Vi svenskar, som äro vana vid de un
derliga framställningar av kloster och 
klosterfolk, som våra historieskrivare 
givit oss, stanna med förundran inför 
elen vikt hdgonet lade på fattigdom, 
arbete, försakelse och ödmjukhet. Or
clensregleri1a framhäva med den allra 
största bestämdhet, att e1war skall ha 
ett arbete, och att alla bröderna skola 
törbliva i det yrke och ämbete i vilket 
han blivit kallad. Vi finna, att det 
påbjudes, att bröderna skola förtjäna 
sitt uppehälle, men de förbjudas sam
tidigt att emottaga penningar till lön 
för sin möda. Ty, säger ordensstifta
ren, v i  böra varken tycka eller tro, att 
penningen har större makt än en sten. 
På ett annat ställe varnar han för 
maktlystnad : Avenlecies tage sig alla 
bröder till vara för att hava någon 
maktställning eller utöva n[1got över
välde. Vi få ofta i våra svenska sko
lor lära, att elen Helige Franciscus 
nr en förelöpare till Luther och de 
övriga reformatorerna, men detta på
stående gendrives på det allvarligaste 
av de nu utgivna skrifterna, ty gång 
på gång f ramhäves i Reglerna nöd
vändigheten för bröderna att vara ka
toliker och att underordna s,ig Kyr
kans överhöghet, och de tillstädjas i n
galunda att i)å något sätt vara clelak
ti:ga i schismatiska: rörelser. 

Av breven är det förnämsta det, 
som är skrivet Till Alla Trogna, ·i Kris
tus, ty det är i sin bibliska enkelhet 
och klarhet ett budskap t ill alla tider 
och alla folk, och man känner här mer 
än annorstädes ,sanningen av företa
lets ord : »hans ,skrifter visa oss hans 
innersta sj äl. Va,rj e mening i dessa 
har i cke blott tänkts, elen har levats, 
och vi  förnimma under dessa ord Il 
Povercllos bankande hjärta, skälvnin� 
gen av hans upprörda sj äl. Ett ord 
av mästaren röj er sig sj älv, igenkän
nes p å  en viss ren och l juv ton, som 
väcker elen sovande feen i bottnen av 
vår själ och kommer oss att spritta 
till». 

Ovan anförda citat av översättarin
nans företal är tillräckligt att övertyga 
Franciscuskännaren om att Lisa 
Lunclh förstått elen uppgift  hon påta
git sig, när hon gick att fylla det vär-
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vet nämligen att tolka Den Helige 
Franciscus Skrifter för . svenskarna, 
och Sveriges kulturellt bildade perso
ner och alla dess på kristendomen tro
ende innevånare äro henne -stor . tack 
skyldiga, · att hon med våra bokskatter 
införlivat såväl föreliggande verk, som 
ävenledes Fioretti. Ett -verkligt konst
n�rligt arbete är nedlagt på översätt
nmgen. 

Den Helige Francisci Skrifter är en 
- folkbok i detta ords allra yppersta be-
· ty<lelse, och väl värd att införlivas med 
alla biblvotek 0ch boksamlingar. 

s. 

Den helline li:irkelaerer 
Peil•us Canisius av · A: M e, n
z i n g e  ,r. :S. I. Köbenhavn. 
Mohns Bogbrykker.i. -- MCM 
XXV. 

Med anledning av de högtidligheter 
som ägde rum i I<iöpenhamn för elen 

; helige Petrus :Canisius' ihelgonkrö1iing 
har elen danske j esuiten ·A. ·Menzinger 
låtit utgiva en levnaclsbeskrivning av 
denne för elen katolska kyrkan hinsi
des Alperna så förtjänte man - av 
den ende tysk, som hittills har blivit 

förklarad såsom kyrkolärare. Hans 
synbarliga ve11ksamhet gällde ju mest 
Bayern, Österrike och Rhenlandet ; 
men utan tvivel har han också haft 
stort inflytande på katolicismens väl 
och ve i de nordiska länderna. :iVIecl 
en fördriven dansk kyrkofurste blev 
ha,n bekant redan under sin tidigare 
ungdom i Köln ; och· honom - · ärke
biskop Jörgen Skodsborg av Lund -
tillägnade han också sitt första verk : 
mystikern Taulers skrifter. År 1556 
fick han·- av Påve Pius V i uppdrag 
att resa till Skanclii1avien för att ägna 

· sig ät dess hemförande till moderkyr
kan och fastän detta uppdrag tillbaka
togs, så harhan dock genom sin kate
-kes arbetat här uppe och . ännu ,mera 
genom cle många böner som han sj äh
bad för Nordens omvändelse och som 
på hans initiativ håc!os inom hela Jesu 
Sällsfrap. 

Den lilla boke1i är sannerligen värd 
att läsas, särsldlt då också här i Sve
rige en högtidlighet skall hållas till 
ära för deti nye kyrkoläraren ; elen 25 
i raden : den helige Petrus Canisius .  

A .  A. 
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PERE BECHAUXS STOCKHOLMSBESÖK:. 
Under mars månad hade Stockholms 

katoliker besök av dominikanerpatern 
Henri Bechaux. Den 12 mars talade 
han i Läkaresällskapets distinguerade 
lokal över ämnet : L'essence du Chris
tianisme. De båcla (lärpå följande 
veclrnrna predi
kade han vaq e 
· söndag, tisdag 
· och fredag i 
· Sa,nkta Eugenia 
kyrka. 

Det var från 
början klart, �tt 

. Pere Bechaux 
ägde · de största 
förutsättningar 
både som vältaia-

- re och -själasör
. j are. Han hade 
· också bakom --sig 
en ganska ovan-

. hg levnadsbana . 

. Efter studier vid 
: uni,iersitetet 1 
Paris, där han 
tog doktorsgra
<len i j uridik, var 

alltigenom värdig de stora dominiikan
ska traditionerna. Det var en ren 
nj utning redan att åse .och åhöra hans 
levande framställning. Men därtill 
kom också all den upplly:sning och upp
byggelse, som hans förkunnelse skänk- · 

te de med -spänd 
uppmärksamhet 
ly-ssnancle åhöra1;
na . ,Hans fram-

- ställning av »kris
tendomens vä
sen» var lika 
djupgående som 
lättfattlig --c- elen 
kristna religionen 
tecknades av ho
nom som »väsent
ligen sonlig, vä
sentEgen perso1i _  
lig och väsentli-

. :·, gen social».: Pre-
dikningarna - i  

· han e n  tid verk
sam som advokat 
vid a pella:tions
domstolen i elen 
franska huvud
staden. Senare 

Perc Hen·ri Bechcm�:. 

· Sa1i.kta Eugenia 
kyrka handlade 
huvudsakligen om 
tron. Den. sista 
som behandlade 
altarets a:llraheli
gaste Sakrament 
var av särskilt 
gripande och be
tagande verkan. 

inträdde hall' i dorninikanerorden 
och tog· efter f lera· års trägna 
studier också den ,teologiska dok
torsgraden i Rom1 år 1913 .  Under 
hela värlcLslrniget var han under vapen 
och blev även sårad och clekoreracl . 
År 1919 kallades han t i JII dominikaner- '· 
klo-stret i Nancy, där han stannade 
till 1924, rastlöst verksam som l)l'e
clikant och andlig ledare i östra Frank
rike. Så kom plötsligen och oväntat 
hans överordnades kallelse att fara ti ll 
det avlägsna Norge, där han .nu är 
bofast som prior för den nyupprättade 
dominikanerkommuniteten i Oslo. 

De förväntningar, som med rätta 
kunde ställas på en man mecl dylika 
antecedentia, blevo ingalunda sYikna. 
Som talare visade sig Pere Bcchaux 

Kydrnn var ock
så denna gång fylld till sista plats. 
Över huvud voro alla dessa pre
dilmingar synnerlligen gott besökta 
J\fan saknade blott, att en så högtstå
ende predikants tal icke åtföljdes av i 
någon mån motsvarande musikaliska 
p,restancla, som ytterligare kunnat för
djupa det starka .intryck hans predik
ningar efterlänmade. 

Men också i elen individuella sj äla
vår;dens tj änst var Pere Bechaux out
tröttligen verksam under hela den tid 
hans Stockholrnsvi,stelse varade. Han 
både avlade och mottog åtskilliga be
sök, han hörde bikt och samtalade med 
sökande över andliga ämnen. Det var 
förunderligt på hur kort tid han hann 
bliva omtyckt och uppskattad av alla. 
�nder elen stilla veckan höll han ret-



rätt för lärarinnorna på Franska Sko_ 
Ian. Medlemmarna av Franska Kvin
noförbundet i Stockholm samlades i 
samma skolas kapell till generalkom
rntmion för att av hon01i1 höra t1pp
mm1trancle och vägledande ord och av 
honom 1nottaga elen heliga Eukaristin. 
Ordföranden för Concordia Catholica 
hälsade honom å denna förenings sam
manträde elen 21 mars å Stockholms
katolikernas Yägnar med cle hjärtligas
-te, välkonistord. , Också i Uppsala ta-
-lade :han iklädd sin vackra dominika-
nerclräkt tiH ett intresserat akademiskt 
, auditorium. :Man kan utan överdrift 
,säga, att han var verkligt saknad, då 
:han annandag pask 'lämrnude Stock
: h9lrn. Allmänt hoppades man, att han 
,S1fart sktJlle komma tillbaka. 

I de skandinaviska ländernas katol
, ska historia under nyare tid ha de 
, f ranska dominikanerna redan spelat en 
ingalm'lda obetydlig roll. M,m tänke 

, blott på Pere Langes besök i Köpen-
hamn, riå 1890-talet, som vackte stort 

: uppseende och gjorde Yaraktig verkan. 
, Eller man erinrar sig Pere Clcrissacs 
så uppmärksanu11acle predikningar i 

: Stockholm, som ligga oss närmare i 
tiden . Alla minnas vi med tacksamhet 

: Pere Allos besök i elen svenska huvud
,staden hösten 1924. ,l\!Ien Pere Bechaux 
kom oss likson1 närmare ä11 någon 
av de föregående dominikanerna, som 
glatt oss med ett besök. 

Han kom till oss från Norge, han 
visade en förvånande kunskap om 

, norska ställningar och förhållanden, 
han studera:cle med .iver norska språ
ket och visade ett intresse och en sam-
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hörighebkänsla för skandiua viskt , kul
turliv, ,cm man sällan påträffar hos 
sådana som icke äro födda och ' fost
rac)e i våra nejder. Av hela hansupp
t'rifdancle märkte man, att han lika 
111);cket betraktade sig som 1mi-'rman 
som fransman. lVIan kop1 ovillkorli
gen att tänka på elen ga111la katolska 
högsommartiden i Norden, clå våra 
andlig,a sökte sin utbildning vid det 
berömda Pariseruniversitetet och kon
takten med fratrnk kyrklig kultur vai
�. i l ivlig., j\nnu så · långe är clomin1-
ka,nen1as ' hus i Qslo ett begynnande 
verk av aiJspråkslösa propo.rtioner. 
Men helt säkert är det också ett hopp
g ivande verk. . Dominikanerfäclerna ; i  
Oslo synas redan ha vunnit stor po
])ttlaritet i N arge. De deltaga fliti_gt i 
elen a!llmänna teologiska diskussio11en 
och ha inbjudits att tala inför akade
miska auditorier. Vem vet, om -idce 
deras kommunitet i Oslo kan utveck
la &ig tiI1 ett av N 01:dens katolska kul
turcentra ?  Vem vet, 01111 de , icke k1m
na utvidga sin verksamhet också till 
Sverige och Danmark ? ,  

D e  nordiska läncj,erna ha j u  o ckså 
rika inhemska dominikanertracl itioner 
ända från elen helige Dominic·us' tid 
ända, fram till den kyrkliga neclriv
ningsperioclen på 1 500-talet. Nu sy
nas också dessa vilja vakna till nytt 
liv. Låtom oss hoppas, att Pere Be
chauxs Stockholmsbesök under förvå-
1 en 1926 skall vara ett stort steg på 
vägen ti l l  förverkligandet av kära för-
höppninga,r. 

B. D. A. 
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I Svensk Kyrkotidning för den . 17  
mars detta år finnes en ledand·e arti
kel om Kloster i Sverige med ett stort 
frågetecken efter rubriken. Som be
kant ha. vårt lands katolska försam
lingaii· nyligen vänt sig till r�geringen 
med anhållan om borttagande av så
dana bestämmelser, som · ännu . i vår 
tid necltrycka Sveriges katoliker till 
medborgare av ;rndra ordningen. Av 
dessa bestä1nrnelser framhölls särskilt 
katolikernas leyrkobol,föriug av luther� · . 
ska församilingsherclar och · den ont ·· 
möjligt ännu mer orättfärdiga lag, , 
som tvingar yå,rt lands katoliker att 
genom skattebetalande ·till stadskyr0 : 

lmns tjäuare understödja en frärn
mande konfes-sions verksamhet. Nå
got motsvarande torde ej kunna upp
letas i något annat land. Betecknan
de nog ha dessa huvudpunkter helt 
och hållet fört�gits i de protestantiska 
framställningarna av vår sista aktion 
{i;ir vidgad religionsfrihet. I stället 
har det i vår -petition endast i förbi
gående nämi1da klosterförbudet fram
dragits som själva pudelns kärna. Så 
ock i Svensk Kyrkotidning, .som sam
tid�gt anstränger sig tilL det yttersta 
att försvara »gällande · klosterförlmcl». 

Här är ej platsen för en ingående kri
tik av tidningens argumentering. Vi 
bedja blott ·framhålla en enda punkt 
för att belysa dess aillmänna halt. Kl,os
terlivet strider, om man får tro Svef1sk 
Kyrkotidning, mot »elen gernianska 
samhällsutvecklingens allmänna ten
dens». Här _står man spörj ande. Un
der större delen av den s. k. medel
tiden blomstrade klosterlivet i samt
liga gernra11Tska länder. I vårt land 
fmmos ju talrika kloster som utövade 
det . bästa inflytande på samhällsut
vecklingen. Om vi inte missminna 

.. oss, blev t. o. llll. en ny orden sti1ftacl 
· · i Sverige av den heliga Birgitta. Men 
. · det har kanske Svensk Kyrkoti,dning 
· · aldrig hört talas om. De svenska klost

ren upphävdes ofta med våld _och 
orättfärdighet nwt den svenska allmo
gens önskan. Har Svensk Kyrkotlcl
n;ng glömt detta alldeles? Men hur 
ser det- ut i vår tid i elen germanska 
folkvärlden? Bar Svensk Kyrkotid
ning aldrig läst, att t. o. m. prote�tan
terna. p.å, senaire tiden, grundat kloster 
i England ? De .katolska ofclnarna i 
<lett?- .typiskt. germal}skå lans{ •- räkna i 
vå,r' tid flera medlemmar än före .den 
s/ k. · reformationen. I Tyskland mär-

1 
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kes för närvarande ett blomstrande 
klosterliv. On1 vi inte minnas fel b ru
ka just Svensk Kyrkoti,clning och lika
sinnade f ramhålla detta faktum, be
styrkt med avskräckande siffror, då 
det-gäller att belysa »elen katolska fa
ran>>. · Liknande förhållanden råda i 
Holland, Österrike och tyska Schweiz. 
För att inte tala om det ti,11 hälften" 
germanska Belgien, so·m är 1 formlige11 
översållat.med · ldosttw.:·· · Också i;: För
e11ta ·· Sfart-erna ;, .blomstrar klostei·hvet 

, oC:!1 åtti�ttter ,stor popularitet. I Dan-
, niarkpch N arge börja nu kloster grun
das eftei· · en flera sekler lång förbuds'- · 

. tid. Vad Svens!{ Kyrkotidning t'nenar 
med »den .germanska samhällsutveck-

1 li,ngens aJ.Jniä1ma - tendens» 'förefa1ler 
,, dunkelt och .111i�svisancle. Ty i Yåt tid 

förefaller det, som om elen allmänna 
tendensen icke minst i de germanska 
länderna gingo i avgjord klosterrikt
rnng. 

För ntvgon tid sedan inlämnades i 
e11yelska underhuset av elen protestan
tiska politikern Herbert en motion, 
som .föreslår upphävandet av de sista 
·resterna av de autilwtolslw lagar, som 
stiftats för flera hundra -år sedan och 

I . . 

i våra dagar endast bestå på pipperet. 
»Det är en ren skandal», heter det 
bland annat i elen herbertsk,dramställ
ningen, »att dylika intoleranta bestäm
melser ännu få stå i,var ,i våt; !a'gbok, 
som brännmärka cle ro111erska· katoli� , 
kerna som mindre vederhaftiga nied
borgare, Dessa lagar innehålla ren'a · 
löjligheter. Sålunda f innes till exem
nel en: bestämmelse, som iförbjuder elen 
rome1:sk-ka.toh;ka: Kj,rkabs tjänare att 
utanför sin eiteti bostad yisa s itt stånd 
geno1h sin ämbetsdräkt. , $nligt denna 
lag måste man såluncl,a �döma kardi
nalen· av· London •så pass b6tydancle 
böter som 50 pund sterJing' (900 kro
nor) varje gång han går' ; boi·t på: en 

i bjudning i sin katdi11alsclräkt>> .. (Stor 
munterhet , i hela· underhuset) .' l\ilan 
hoppas, att det herberbka forsläget 
skall antagas l1 tan motsägelse. Her
bert själv hoppas til l och med att . det 
skall erhålla hela underhusets röster. 
»Ty enligt min och katolikernas .. i11e
n i rrg» yttrade han , »är clet . en skam 
både för Englands katoliker och Eng
land självt, om man måste ,nöja sig 
med ett majoritetsbeslut vid aygöran
clet av .en s_ådan fråga». ,  
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DEUM VERUM DE DEO VERO. 
Säg ,;1,ig, säg mig, .fron1mc herde, 
Vacl 1'. Betlehem du såg ! 
- >>Satin Gud av sann Gud 
Slumrande på hal111 c11 · låg.» 

Säg mig och, du gode !?rist11c, 
Vad · ditt öga, shåda .ficli 
J?e111ia nwrgon under 1i1ässa1 1s 
H cligaste ' ögonbliclt ! 
- »Sa'11n Gud av sann Gnd, 
So111 slwpat allt 11ied sitt ord, 
Såg jag lyda prästens bud, 
Såg jag på · altarbord.», 

Säg 1ivig, u1 1derbare .T csus, 
Villm1 ·llta1tt \Dig dragit !tar 
/'led till altaret och krubba11 / 
-,- .»KARLEK», - lydci: tyst Ditt 

svar, 
Översättning från engelskan 

. · av · K a r i n A n t e  1 1. 

:: ;GUSTAV V ASA I RADIO. 
t::nder de allra sista åre11 har ra

dion bl ivit en kunskapsspridare ·i de 
111:est olika a111nen. Nyligen - i. Feh
niaii, tnänacl ·-� 'var den svenska· his
torietl't\lider Vasatiden föi:en1å l  för 
en granskning i radio, som ya.1· syn
nerligen intressant, ej minst ur katolsk 

synpunkt. De som råkade höra pro
fessor Sven Tlmnbergs klart och kon- _ 
cist hållna framställning av Västerås 
riksdag ( 1 527) måste liksom jag hava. 
konstaterat att en något olika ttppfatt-,_ 
ning än den hittills gängse om huru 
därvid tillgått, gör sig gällande ,och 
att en mera oparhsk bedömning av 
reformationsticlen i Sverige är i _an-
tågande. • 

Föredraget inleclcles med ett påpe-, 
kande av huru få samtida beskrivnin
gar finnas aY denna riksdag; den .nä
ra nog ende källan är Pedei- Svart , _  
Gustav·.Vasas· hovs,kribe11t ·och1 hain har, 
vi.sat sig mycket ot�llförlitlig.: Profes
sor Thunberg sade rent ut, att ma11 _ _  
hetyd'1igt får re,1 iclera· hans på  konunf--_ 
gens uppdrag skrivna 'ki"önika·, i _  sYn-. 
nerhet , i fråga om en. mycket .viktig: 
punkt. Peder, Svart låter: nämligen. 
påskina, att det . valt på me1tige man 
Gustav stödde sig, då · hanvi(l Väster
ås riksdag gav dråpslaget åt Sveri,ges: · 
kyrka. , Den - nyare , historieforsknin�� 
gens resultat uppvisa, ·att _,så; ·iclle var 
fallet. De · 0Iika: ståndens svar äro r 

bevarade och bö1i.dernas ·givayicl 1iog- -
grann· prövni11g _ Jillkäriria; . att ·de. icke 
voro hågade · ,  for . eit g:el)omgripat;_cle · . 
förändring '.i �k kyl·kliga Jqrhålla1;1,de- -_ 
na. De vi:! ja, sägec j1rdf essoi: ,J'hun-· 



berg, »till billigaste pris tillmötesgå 
konungens önskningar» ; de tafa om 
sin egen oförmåga att förstå och av
göra så viktiga ting och hemställa att 
rådet må<tte noga pröva och fatta be
slut härom. 

Inom adeln och prästerskapet stodo 
däremot två par1;ier emot varandra : 
det kyrkliga, med biskop Hans Brask 
och riksrådet Ture Jö1isscm (Tre Ro
.SQt) . i spetsen,"å ena sidan - och å 
den : andra - omstörtningspartiet, 
n��d Gti9.fav' själv och Laurentii.ts An
clrae som ledare ; det bestod :av adeis
män, som hoppades på en stor andel 
av det byte kyrkogodsens indragning 
skulle åstadkomma; Troli,gen ville 
dock ej heller de gå så långt i angrep
pet mot K�1rkan, som konungen och 
hans kansler önskade ; deras intresse 
för religionsfrågor var säkerligen 
ganska lamt, och mång,a torde hava 
räknat släkt och vänner bland präster 
och klosterfolk. Något verkligt miss
nöj e med dessa fanns j u  icke i Sve
rige. Men: Gmitav hade en väpnad 
skara föbska legoknektar med sig och 
några dylika hänsyn besvärade icke 
dem. Att här hot 0111 våld spelat en 
roll framgår av Ture Jönssons bekan
ta yttrande »att han icke skulle låta 
tv inga sig till något Iutheri» .  

Professor Thunberg påpekar ett till 
synes oförklarligt faktum : att icke 
mindre än tre olika redaktioner av 
Västerås orclinantia finnas bevarade. 
Den ena är på: svenska och innehåHer 
inga vittgående ingrepp i påvens makt 
och myndiighet. Den var avsedd att 
uppläsas för Sveriges allmoge, för att 
lugna - och bedraga dem, enligt Gus
tav Vasas vanliga taktik. De tvenne 
andra ära på latin' : det ena anses här
stamma från biskop Brasks omgiv
ning, det andra från Olaus Magnis. 
Dessa två tala ett tydligare språk : in
dragningen · av kyrkogodsen och fram
förallt konungens begäran att bisko
parna ej längre skulle vända sig ti ll 
kyrkans överhuvud, påven, för kon
firmation i sitt ämbete rutan nöja sig 
med konungens stadfästelse, framhä
vas här särskilt starkt. Professor 

- Thunberg antager, att de redigerats, 
för att hos utländska furstar f ramhål
ia .konung Gustavs lutning åt refor-
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matorernas läror. Troligt är att de i 
synnerhet kommit till för att under
stäLla1s påven och, i det de gåva ho
nom besked om Gustavs fientliga av
sikter, framkalla anvisningar huru 
dessa skulle bekämpas . 

Det som även av professo1· Thun
berg påpekas som något inärkvärdigt 
vid denna överhuvudtaget märkvär&
ga riksdag, är att tvenne beslut fatta
des i samma fråga : Västerås recess 
och Västerås ordinantia. Detta se
nare framgick ej U:r de olika ståndens 
överläggningar, utan ur konungens 
råd, ,säger professor Thunberg, som 
till stor · eld bestod· av Gustav Vasas 
anhängare, ditsatta av honom själv. 
Biskoparna vara tvungna att vika för 
övermakten, de förstoclo kanske- bäst, 
vad saken gällde, och gåvo aldrig sitt 
samtycke till varken recess eller orcli
nantitt ;. de ,skulle senare slå ett slag 
för Kyrkan och allvarligt hota ko
nungens välde ; men, då de kyrkotrog
na av fredskärlek ingingo f örlikning 
efter västgötaupproret, lyckades det 
genom förräderi och list, att besegra 
dem. (Se  Sveriges historia, III han� 
det, av Oskar Alin).  De, som abso
lut icke f ingo yttra sig om dessa även 
för dem ödesdigra bestämmelser vara 
dalkarlarna. De avhälla sig från att 
komma till elen riksdag, där deras fri
hetsih j älte nu vorden tyrann och den 
omilde konung Kristierns like, tram
pade elen urgamla svenska friheten un
der fötte1'na. 

Även adeln tyckes ej hava haft myc
ken trygghet till liv och egendom. En 
talande episod, som professor Thun
berg ej omnämner, men: som framdra
ges i Professor Alins Sveriges histo
r.ia, bör icke glömmas, då denna riks
dag foar sitt 400-årsjubileum nästa 
å'l-. »Mäns Bryntesson (LiUiehök) 
och andra västgöfaherrar båda Ture 
Jönsson, att han ville foga sig efter 

· omständigheterna och ej hålla sig så 
styv emot konungen, därav kunde föl
j;{ mycket ont, och fara kunde vara, 
att ingen av deni lwnz.me därifrån med 
livet». - Skillnaden mellan Gustav 
Vasa och Kristiern Tyrann blir märk
bart mindre, då man läser . denna be
-skrivning. 

· · K a r i n S p a r r e .  
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FRÅN VÅR A  FÖ R SAM LI N GAR O CH FÖ R E N I N GAR. 

S : T  JOSEFSFöRENINGEN. 
Stockholms äldsta, men alltjämt ung

domliga och livligt verksamma katolska 
förening -:-- . S :  t J osefsfö1·eningen -'- fi
rade söndagen den 25 april sin 48 : de 
högtidsfest. Enligt den gamla traditio
nen hölls festmässa i S :t Eriks kyrka, 
där medlemmarna samlats · under sitt 
standar. Föreningens protektor, Hans 
Högvördighet Biskopen celebrerade hög
mässan, assisterad · av pastor Assars
sön. Föreningens . otdi'>ärande, kyrko
herde Nordmark talade i predikan om 
andakten till den helige Josef som ett 
medel mot vår tids sjukdomar, olydna
den och föraktet för auktoriteten, njut
ningsly.iitnaden och otron. En manskör 
utförde under diTektör A. Nylanders 
ledning på förtjänstfulit sätt J. G1·u
bers J osefsmässa för mam1röster samt 
den traditionella sången till den helige 
Josefs ära : ,,Gån alla till· Josef ! ,,  

P å  aftonen efter den högtidliga af
tonsången i kyrkan var festsammanträ
de med supe i skollokalen Götgatan 46, 
i vilket deitogo H. H. Biskopen, flera 
av församlingens präster samt ett 40-
tal föreningsmedlemmar. Efteråt sam
lades man till ett angenämt nachspiel i 
föreningslokalerna vid Biblioteksgatan. 

X. 

CONCORDIA CATHOLICA 
höll den 14 april sin sedvanliga vårfest 
å restam·ant Rosenbad, därmed avslu
tande sin verksamhet för denna säsong. 

Festen, som hade samlat ·ett 70-tal 'del
tagare, inleddes med ett hälsningstal av 
föreningens ordfötande, kanel. E. Sand
qvist, som i l1ögstämda ordalag hälsade 
vårens ankomst. Talaren slutade ined 
att hälsa alla välkomna, därvid särskilt 
vändande sig till föreningens prästerlige 
rådgivare, pastor A. Meyer. Efter häls
ningstalet följ de så två musikstycken : 
Thomas' ,,Autumn,, och Hasselmans ,,Pa
trouille», solo. för harpa av harpisten i 
hovkapellet fru Ingrid Lang-Fagel.'stl'öin, 
varefter en angenäm supe vidtog. ·.· 

Stämningen under festen, som avslöts 
vid !-tiden, var hela aftonen den bästa 
med en förnämlig, familjär prägel, · och 
de närvarande komma utan ' tvivel att 
l'äkna densamma som ett av årets ange
nämaDte minnen. Hans Högvördighet 
Biskopen hedrade föreningen. med .sin 
närvaro under senare delen av festen. 

S-p. 

AUXILIUM CHRISTIANORUM, 
Mariakongregationen för kvinnor, har 
högtidlig upptagning av nya medlem

. mar under aftonsången Kristi Himmels
färdsdag kl. 6 e. m. 
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1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7.  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Lördag. S : t Philippus och Jako
bus. Apostlar. 
Söndag. Fjärde efter Påsk. 
Måndag. Korsmässa om våren. 
(Korsets återfinnande.) 
Tisdag. S :ta Monica. Änka. 
Onsdag. S : t Pius V. Påve. Bek. 
Torsdag. S :  t J ohannis ante por
tam latinam. 
Fredag. S :t Stanislaus. Bisk. Mar
tyr. (Jesu hjärtas fredag.) 
Lördag. Apparitio S :t Michaelis 
Arch. 
Söndag. Femte efter Påsk. 
(Bönsöndagen.) 
Måndag. (Böndag.) S :t Antoni
nus. Bisk. 
Tisdag. (Böndag.) S :t !sidor Agri
cola. Bek. 
Onsdag. (Böndag.) S :t Nereus m. 
fl. Martyr. 
Torsdag. Kristi Himmelsfärdsdag. 
Fredag. Dag inom Kristi Himmels
färdsokta ven. 
Lördag. S :t Johannes Bapt. de la 
Salle. Bek. 

Skarabiskopen den helige Brynolphus 
fest var den 6 febr. och Translatio den 
16 aug. Den 15 februari infaller den 
helige biskopens och martyrens Sigfrids · 
fest. Den heliga Katharina av Vad
stena, S :a Birgittas dotter, har sin 
minnesdag den 22 mars. Den 12 juni 
infaller den helige Eskils fest (fordom 
firad den 11 i Strängnäs stift, som dess 
skyddshelgon) . Den 14 juni högtidlig
hålles minnet av alla Sveriges skydds
helgon. Den 15 juli firas de� helige 
abboten i Munkatorp, David (foTdom i 
flera stift den 25 juni) . Den helige 
Botvid, martyr, firas den 28 juli, den 
helige konung Olof den 29 juli. Den 
heliga änkan Helena, Västergötlands 
huvudhelgon har hittills firats den 31 
juli såsom under medeltiden i de flesta 
stift, men kommer troligen på grund 
av den h. Ignatii av Loyola fest på 
denna dag att förläggas till den 30 juli, 
på vilken dag den fordom också firats 
i Skara stift. Minnet av alla de hel
gon, vilkas reliker förvaras i U,ppsala 
domkyrka och i alla det apostoliska vi
kariatets kyrkor högtidlighålles den 5 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22, 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28, 

29 .  

30. 
31. 

Söndag inom Kristi Himmelfärds
färds oktaven 
(I högmässan S :t Erik. Konung 
och martyr.) 
Måndag. S :t Paschalis Baylon. 
Bek. 
Tisdag. 
martY"L·· 
Onsdag. 
Påve. 

S :t Erik. Konung 00h 
Svenskt skyddshelgon. 

S :t Petrus Caelestinus. 

Torsdag. Oktavdagen till Kristi 
Himelsfärdsdag. 
Fredag. Ferialdag. 
Lördag. Vigildag till pingstdagen. 
Söndag. Pingstdagen. 
Annandag Pingst. 
Tisdag. Dag inom pingstoktaven. 
Onsdag. » » » 
( K vatemberf astedag.) 
Torsdag. Dag inom pingstoktaven. 
Fredag. » » » 
( K va temberfastedag.) 
Lördag. Dag inom pingstoktaven. 
(Kvatemberfastedag.) 
Söndag. Trefaldighetssöndagen. 
Måndag. S :t Angela. Jungfru. 

november (inom All'helgonaoktaven) .  
Fordom inföll relikfesten i Uppsala på 
söndagen efter den h. Matthaei fest (21 
sept.) .  

Allhelgonafesten som firas den 1 no
vember (eller närmast följande söndag) 
är avsedd att vara en åminnelsefest för 
alla Kyrkans helgon, om också deras 
namn och livsgärning skulle vara obe
kant för världen. Kyrkan vill giva dem 
alla den dem tillkommande äran och 
tacka Gud för den nåd, varigenom de 
blivit .helgade under sin levnad på jor
den och krönta med härlighet i himlen. 
Redan i slutet av fjärde århundradet 
firades i den österländska delen av Kyr
kan på andra söndagen efter pingst en 
fest till »alla de helgons ära, som här 
nå jorden lidit martyrdöden». I väster
landet invigde påven Bonifatius IV år 
609 det gamla hedniska för _ alla gudom
ligheter avsedda pantheon till en krist
lig kyrka och till den heliga Jungfruns 
och alla heliga martyrers ära och för
ordnade, .  att denna fest årligen skulle 
firas i Rom den 13 maj .  

S .  N-k. 


