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ENCVKLIKAN "Q U AS PRIMAS". 
PÅVEN PIUS XI:s RUNDSKRIVELSE RÖRANDE EN NY FESTDAG 

TILL ÄRA FÖR 

JESU KRISTI KONUNGADÖME. 

KRISTI KONUNGADÖMES 

NATUR OCH VÄRN. 

För att i all korthet förklara Kristi 
konungadömes kraft och natur är det 
nog att framhäva, att det består i en 
tredubbel makt Utan denna tredubb
la makt skulle ett sådant herradöme 
knappast kunna fattas. De från den 
heliga skrift hämtade vittnesbörden 
bevisa mer än tillräckligt vår Frälsa
res universella herradöme, och det är 
en katolsk trassats att Jesus Kristus 
har givits åt människorna såsom den 
Frälsare, som de skola kunna lita till 
och samtidigt som den laggivare, som 
de måste lyda (Conc. Trid. Sess. VI, 
can. 21) . - De heliga evangelierna be
rätta icke endast, att Han givit lagar 
utan framställa Honom också som 
den ständige laggivaren: Endast om 
dem, som hålla dessa hans bud, för
klarar den gudomlige Mästaren vid 
olika tillfällen. och i olika talesätt, att 
de äro sådana, som bevisa att de älska 
Honom och komma att förbliva i 
Hans kärlek. (Joh. 14, 15-15, 10). 
Att också don1aremakten överlämnats 

till honom. av Hans Fader, det har 
Jesus Kristus själv vittnat 0111 inför 
judarna, då de anklagade honom för 
att ha vanhelgat sabbaisvilan genom 
det underbara helbrägdagörandet av en 
lam man,: » Ty Fadern dömer icke nå
gon utan har givit Sonen all dom�>. 
(Joh. 5, 22). - Däri innefattas också 
- ty denna sak låter sig icke skiljas 
från domfällandet - att Han med 
den rättsmyndighet, som är Honom 
egen kan tillerkänna människorna i 
levande liv belöningar eller ådöma 
dem straff. - Att dessutom den makt 
som kallas den verkställande måste 
tilläggas Kristus, är självklart, då det 
ju är nödvändigt att alla i lydnad 
skola böja sig under hans herradöme, 
och att ingen kan undkomma, när do
men en gång är fälld och kungjord 
över de genstörtiga. 

Att detta slags konungadöme i sär
skild grad är andligt och befattar sig 
med andliga ting, visas med all Önsk
värd klarhet i de ovan anförda bibel
ställena och stadfästes också av Her
ren Kristus själv genom Hans eget 
handlingssätt. Då nämligen vid nier 



än' ett tillfälle judarna, ja till och med 
apostlarna, genom ett misstag menade, 
att Messias skulle återerövra folkets 
frihet och återupprätta Israels konun
gadöme, har han avlägsnat· och kull
kastat denna tomma in:billning och för -
väntan. Likaså då den av beundran 
gripna folkmassan omgav Honom och 
ville utropa Honom till konung, un
dandrog han sig både denna titel och 
denna ära genom att fly bort och göm
ma sig. Och slutligen förklarade han 
inför den romerske landshövdingens 
domstol att Hans »rike icke är av den
na världen». 
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Detta Kristi rike framställes i evan
gelierna så att människorna genom. 
botövningar skola förbereda sig att in-
träda i detsamma, och de kunna icke 
inträda annorlunda än genom tron och 
dopet - vilket sakrament, ehuru en 
utvärtes handling, likväl antyder och 
verkar den invärtes återfödelsen. Det
ta . rike står endast i motsättning till 
Satans rike och till mörkrets makt; 
och det begär av sina anhängare icke 
allenast att de lösrycka sitt hjärta från 
de jordiska rilkedomarna o,ch ägode
larna och att de föredraga karaktä
rens mildhet och törsta och hungra 
efter rättfärdighet utan även att de 
förneka sig själva och bära sitt kors. 

Då nu Kristus i egenskap av åter
lösa:re har förvärvat åt sig med sitt 
blod Kyrkan och i egenskap av präst· 
offrat sig själv och ännu alltjämt off
rar sig som försoningsoffer för syn
derna,, vem inser då icke, att även 
Hans konungsliga värdighet måste ha 
del i och antaga karaktären och natu
ren av båda de nämnda egenskaperna 

. eller ämbetena? 
I övrigt skulle den grundligt miss

taga sig, som ville frånkänna Kristus 
såsom människa herradömet över vil
ka borgerliga ting det än må vara, då 
Han ju av Fadern fått den mest oin
skränkta rätt över alla skapade ting 
och det på sådant sätt, att allt är un
derkastat hans vilja och gottfinnande. 

Icke desto mindre har Kristus så 
länge Han levde på jorden helt av
hållit sig från att utöva detta slag av 
äganderätt och herradöme. Och lik- ' 
som Han fordom föraktade att äga 

och befatta sig med mänskliga ägode
lar, så tillät Han då och tillåter Han i 
våra dagar, att de, som äga dessa ting, 
okvalda behålla sin äganderätt. Myc
ket väl kan man härpå tillämpa orden 
i en kyrklig epifaniahynm: »Ej krä
ver Han din kungastol (Herodes') 
som är all livets nådasol» och utdelar 
himmelska konungariken. 

KRISTI KONUNGADÖME ÅR 

UNIVERSELLT. 

Sålunda omfattar vår Frälsares 
herradöme alla människor. Vi göra 
därför följande ord av vår oförgät
lige föregångare Leo XIII till våra 
egna: »Kristi rike sträcker _ sig icke' 
allena över de kafolska folken eller 
över dem, som till följd av dopet ju
ridiskt tillhöra Kyrkan, ehuru vill�. 
farande meningar eller skismatisk åt
skillnad fjärmar dem från kärleken, 
nej, Kristi rike omfattar även alla 
dem, som icke hava någon del i , elen 
kristna tron,- så att hela människosläk
tet· i sannirig står under Jesu Kristi 
herradöme». Och ·vad denna sak an
går, så göres ingen skillnad mellan 
de enskilda individerna och de hus
liga eller borgerliga samfunden; ty 
även om människorna förenat sig och 
bilda borgerliga samfund, så stå cle�s� 
samfund icke mindre under Knstl 
makt än fallet är för varje enskild 
människas vidkommande. Den enskil
da såväl som elen allmänna välfärden 
ha ju i sanning samma källa gemen
sam: »Och där finnes icke frälsn;ng 
i någon annan; ty det är icke givet 
människorna något annat namn under 
himmelen, varigenom vi kunna varda 
frälsta». (Apg. 4, 12). Kristus alle
na är upphovsman till sann välfärd 
och lycka såväl för elen enskilde m'?_cl
borgaren som för staterna. Med rat
ta säger elen helige Augustinus (E

pad. Maceclonium C. 111): »net gar 
icke an att söka en källa för statens 
och en annan för människans lydrn, 
då staten (samfundet) ju icke .är nå
got annat än en samma�slutnmg av 
en mängd av samma stravanden be
sj älacle människor. Vilj� därför. fol
kens styresmän bevara sm myndighet 



oskadad och främja och öka fäclernes
lanclets väl, så böra de icke vägra att 
giva Kristi herradöme offentlig vörd
nad och offentlig lydnad och hängi
venhet både själva och genom folket 
som sådant. Ty vad Vi i början av 
Vårt pontifikat skreva om det avse
värda försvagandet av elen rättsliga 
myndigheten och av vördnaden för 
elen offentliga makten, det passar ej 
mindre och kan fullt ut tillämpas även 
på nuvarande tider: »Man han> -
så klagade Vi - »utmönstrat Gud och 
Jesus Kristus ur lagstiftningen och ur 
det offentliga livet. l\fan har sålunda 
giYit sken av att myndigheten icke 
korn från Gud utan från människor
na. Följden därav blev, att själva 
grundvalarna och fundamentet för 
myndigheten störtade samman. Men 
därmed hade elen huvudorsak avlägs
nats, som kunde klargöra varför som
liga skulle ha rätt att befalla och and
ra plikt att lyda. Därigenom måste 
hela det mänskliga samhället komma 
att vackla, clå det ej langre vilade på 
någon fast pelare eller stöd.» (Ene. 
Ohi arcano.) 

FÖRDELARNA AV ATT ER
KÄNNA KRISTI KONUNGA

DÖME. 

Om då människorna både enskilt 
och offentligt ville erkänna Kristi ko
nungsliga makt, så skulle hela det bor
gerliga samhället därigenom nödvii.n
cligtvis överströmmas av otroliga väl
gärningar, såsom rättfärdig frihet, 
tukt och lugn, endräkt och fred. Ty 
liksom vår Herres konungsliga vär
dighet förlänar furstarnas och styres
männens mänskliga auktoritet en viss 
religiös vigsel, så adlar den också med
borgarnas plikter och deras lydnad. 
Därför har också helt visst Paulus 
uppmanat hustrur och tjänare att i sin 
man och sitt herrskap ära Kristus; 
men samtidigt också förmanat dem 
att lyda dem icke i deras egenskap av 
människor, utan endast och allenast, 
emedan cle äro Kristi ställföreträdare; 
ty det är ovärdigt människor, som äro 
återlösta av Kristus att vara slavar åt 
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andra människor: I ären dyrt köpte, 
bliven icke människors slavar (I. Kor, 
7, 23). 

När furstarna och de lagligen val
da mynclighetspersonerna äro överty
gade om att de ge befallningar icke 
så mycket i kraft av sin egen rätt 
utan hellre på grund av uppdrag och 
som ställföreträdare för elen gudom
lig� Konungen, då förstår enva, ge
nast vilket heligt och vist bruk de 
skola göra av sin myndighet och i 
huru hög grad de skola taga hänsyn 
till det allmänna bästa och sina under
såtars mänskliga värdighet, när de gi
va och tillämpa lag. 

På sådant sätt skall säkerligen lugn 
och ordning blomstra och bliva var
aktig; då ju varje orsak till uppror 
avlägsnats. Om sedan även medbor
garen i fursten eller de övriga sta
tens styresmän ser människor som ftro 
hans likar eller som av en eller annan 
orsak äro ovärdiga eller föraktliga, så 
kommer han likväl icke därför att un
dandraga sig deras herravälde, om 
han hos dem ser framställd bilden 
och myndigheten hos guclamänniskan 
Kristus. 

Vad sedan angår endräktens och 
fredens uppgift och plikter, så är det 
alldeles tydligt, att de dödlige i desto 
högre grad bli medvetna om det ge
mensamma band, som knyter dem till
sammans, ju vidare ett rike utbreder 
sig och ju mera det berör mänsklig
heten i hela dess omfattning. Detta 
medvetande fjärmar och avlägsnar å 
ena sidan ofta förekommande konflik
ter och förminskar och mildrar å and
ra sidan dessa konflikters skärpa för 
allas vidkommande. När då Kristi 
rike, som rätteligen omfattar alla, 
även i verkligheten omfattar dessa, 
vilken orsak kunna vi då ha att för
tvivla om att icke kunna uppnå cleri 
frid, som fridens Konung bragt jor
den? Den Konung, säga Vi, som kom 
»för att förlika allt, som icke kom för 
att låta sig betjänas av andra utan 
för. att själv tjäna andra, och som, 
ehuru Han var allas Herre, dock upp
ställt sig själv som ödmjukhetens fö
rebild och förenat sitt förnämsta bud 
med kärleksbudet och därtill sagt : 



»Mitt åk är ljuvligt och 111111 börda 
lätt». 
, 0, vilkenlycka bleve cl�t ej förun

nat oss att njuta, om de enskilda män
niskorna, familjerna och staterna läte 
sig styras av Kristus. Då kunde man, 
för att använda de ord som Vår före
träi:lare Leo XIII för 25 år sedan rik
tade till alla biskopar i hela världen, 
läka '8å många. sår, då skulle varje 
myndighetsrätt åter uppblomstra i sin 
ursprungliga kraft, då skulle fredens 
goda komma åter och svärd och va
pen falla tfr händerna, i samma ögon
blidl, som alla människor beredvilligt 
antoge Kristi herradöme och visade 
Horiom lycfoacl; i samma ögonblick 
SOl11 Varje tnnga bekände, att ] /'SUS 

Kristus är i Gud Faders härlighet 
(Ene. >>·Annum sanctum» av 25 maj 
1899). 

För att de omtalade och i så !fog 
grad önskvärda fördelarna i desto ri
kare fullhet må mottagas och i desto 
större varaktighet må förbliva det 
kristna samhällets egendom, bör kun
skapen om vår:Frälsares kungliga vär
dighet få största möjliga utbredning. 
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För att, främja detta mål synes intet 
vara bät'tre lämpat än 

INSTIFTANDE.T AV EN EGEN 
OCH SÄRSKILD FESTDAG FÖR 

KRISTUS SOM KONUNG. 

Och i sanning när det gäller att 
genomsyra folket med ting .som an-
g'i'l tron och medelst dem höja folket 
till livets inre gläcljeämnen, då utöva 
de årliga högtiderna till minne av de 
heliga mysterierna långt större infly
tande än till och med de viktigaste 
dokument av vilket slag som helst som 
utgår frå,n det kyrkliga läroämbetet. 

Ty dessa dokument falla oftast i 
färre och endast i ·1ärdare mäns hän
�ler, medan dylika festdagar däremot 
inträffa ho� alla de troende och 1111-

clervisa clein. Dessa dokuinent tala 
så au säga endast ,en gång

! 
de kyrk

liga festdagarna däremot vartenda år 
och i all framtid. Dokumenten på
verka framför allt människornas för-

stånd, festdagarna · däremot både för
ståndet och hjärtat, cl. v. s. hela män
niskan på ett lyckohringancle sätt. Pet 
är ju en klar sak: Då människan be
står av själ och kropp, måste hon 
röras och eldas genom festdagarnas 
utvärtes högtidlighet, så att hon ge
nom de växlande riternas skönhet i 
större fullhet insuper de gncJomliga 
lärdomarna och förvandlar dem till 
sitt kötts blod : då bli dessa mysterier 
på detta sätt hjälpmedel till fram
gång i människans andliga liv. 

För övrigt framgår av kyd,9histo
riens dokument att sådana fester un
der århundradenas lopp blivit införda 
elen ena efter elen andra, allteftersom 
det syntes nödvändigt eller nyttigt. f�jr 
elen kristna menigheten. Detta var 
till exempel fallet, när folket måste 
�tyrkas i en gemensam 'fara eller vär
nas mot heresiernas srnygaricle ·vill
farelser eller i högre grad rö1·as och 
uppeldas till att i helig iver och· from 
tacksamhet rnin11as' 1;ågon troshemlig
het eller någon annan välg'ärning· av 
elen gudomliga godheten. 

På detta sätt började man från elen 
kristna trosålderns första århundra
den erinra. om martyrerna .i de heliga 
riterna.' Då ,för- tiden plågades ju de 
kristna på det väfata: och clarföt sku11e 
högtidligheterna till ära för martyrer
na, som rleq helig� Augustinus säger, 
vara en uppmuntran till 'att lid.a mar
tyriet ( Ser!'no 47, de Sanctis). Lika
dant . förhåller det sig med de litur
giska ärebetygelsd, som senare äg
nades bekännarna, jungfrurna och än
korna; dessa kyrkliga utmärkelser vo
ro utmärkta medel för att uppelda 
cle troende till att utöva dessa clyg
cler, som voro lika nödvändiga även i 
fridens tider. 

Men fra;11för allt ha de festliga 
högtider, som instiftades till ära för 
den sqligaste J ungfru11, haft elen ver
kan, att elen kristna menigheten icke 
blott hyllat med större religiös vörd
nad Gudsmoclern och den beskydda
rinna sonJJ ständigt är beredd att hj äl
pa ut;n också älskat l1enne med större 
värme såsom elen moder, som Fräl
saren liksom genom ett testamente 
lämnat efter sig. 



Bland cle välgärningar, som fram
gingo ur elen offentliga och legitima 
kulten till ära för Guds moder och 
för helgonen i hinmielen, bör icke i 

,s ista rummet uppräknas, att kyrkan 
vid varje tid obesegrad har avskakat 
sig 

HERESIERNAS OCH VILLFA
RELSERNAS PEST. 

På detta områele måste vi beundra 
elen gudomliga försynens planer : 
Gud som är i yttersta grad framsynt, 
brukar utvinna i1ågot gott till och med 
av det onda. Därför t illstadde Han, 
att antingen tron och fromheten slap
pacles bland folken eller att falska lä
ror lade snaror för elen katolska san
ningen. Dock alltid med det resul" 
tatet, att elen katolska sanningen kom 
att stråla i förnyad glans och att tron · 
och fromheten hos folket, efter :att ha · 
kastat av sig ljumheten, tävlade l · att 
up p1;å större och he�igare l:ÖJ cler-; �äl' 
v1 salnncla enbart halla oss .  til1 n1incl
re avlägsna tider och betrakta de fes
ter, som blivit upptagna i .  1/hiraiens 
årliga kretslopp, se vi i sannii1g; att 
dessa nya högtidsdagar haft' ett · 11k
nancle ursprung och framhrigt lii�1ian� 
cle frukter. ·. . · 

1 53 

Tag till . exempel Kristi )ek�mens 
fest. Andakten för och kulten av det · 
Allraheligaste Sakramentet hade viss
nat. Nu infördes Kristi lekamens fest 
och det förordnades, att det skull� 
hållas imponerande högtidligheter åtta 
dagar igenom och detta med utveck
lande av all möjlig prakt, med _böner 
och gudstjänster i hela oktaven, for· 
att därigenom kalla folken tillbaka 
till deras första iver och förmå dem 
att ägna Frälsaren skyldig offentlig 
til lbedjan. 

Eller tag Jesu heliga hjärtas fest. 
Den infördes just vid elen tid, då män
niskornas hjärtan bottenfröso och 
skrämdes bort från Guds kärlek och 
frälsningens hopp genom jansenister
nas surmulenhet och nedstämmande 
stränghet. 

När Vi nu förordnat, att Kristus 
skall äras som Konung överallt i hela 
världen, där det katolska namnet ljn
der, så vilja Vi därigenom både till-

fredsställa ett i våra tider förefintligt 
behov och samtidigt anvisa ett utmärkt 
botemedel mot elen pest, som smittar 
det mänskliga samhället. 

V ÅR TIDS PEST 

är elen s. k. laicis·mcn med sina vill
farelser och sina ogudaiktiga planer. 

I veten väl, ärevördiga bröder, att 
cl etta brott ( sc_elus) icke mognat på 
en enda dag. Den låg tvärtom sedan 
länge clolcl i staternas ådror. :Man .bör
jade med att förneka Kristi herradö
me över alla folk. Man förvägrade 
därefter Kyrkan den rätt, som härrör 
sig av Kristi egen rätt, nämligen Kyr
kans rätt att undervisa människorna, 
att giva lagbud, att styra folken, na
turligtvis för att leda dem till den 
eviga saligheten. Så har man efter
hand likställt Kristi religion och har 
på ett alldeles förnedrande sätt ställt 
deh på sam1na plan som dessa. :Man 
,gick vidare och ställde Kyrkan under 
',elen borgerliga makten och överlät elen 
näs'tan till furstarnas och rnyndighcts
petsonernas godtycke. Ännu längre 
fr�_n sanni�1gen gingo de, som menade, 
'att,:nlai� borde ersätta elen gudomliga 
relig·iqnen med ett slags naturlig reli
gio_n';';ett'. slags naturlig känsla · i sjä
len. · .,Ja; det , fanns till och med sta
ter, som menade att Gud själv kunde 
undvaras och att deras religion bestod 
i ogudaktigheten och Guds fullstän
diga åsidosättande. 

Detta avfall från Kristus har både 
för de enskilda medborgarnas och för 
staternas vidkommande i sanning 
burit 

MYCKET BITTRA FRU KTER, 

och detta mycket ofta och mycket 
länge. 

V,i beklagade dem i Encyclican Ub,: 
arcano; och Vi beklagc1J dem ånyo i 
dag : Vi syfta på tvedräktens överallt 
utsådda säd och på dessa flammande 
lågor av avund och tävlingsstrid mel
lan folken1 som ännu i dag vållar så 
stort försenande i arbetet för åstad
kommande av freden. Vi syfta till 
begärelsens omåttlighet, som så ofta 



döljer sig under det allmänna bästa 
och fosterlanclskärlekens mask. 

Vi syfta på elen ur samma källa här
flytande striden mellan medborgarna 
och på denna blinda och gränslösa 
egenkärlek, vars enda mål är det en
skilda välbefinnandet och fördelen 
och som också mäter allting samt och 
synnerligen med denna måttstock. Vi 
syfta på elen ful lständigt ödelagda hus
liga friden såsom följ d av glömskan 
och försummelsen av gällande plikter, 
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och till sammanbrottet av familjelivets 
gemenskap och varaktighet. Slutligen 
sy fta Vi åckså på det mänskliga sam
hället, som är rubbat i sina gnmdva
lar och ledes hän mot sin undergång. 

Den högtid till ära för Kristus-Ko-
11 11 11gc11,  som bäda:ne fter varje år skall 
fi ras ingj uter dock hos Oss det bästa 
hopp om att det mänskliga samhället 
skall - såsom Vi önska - hasta att 
återvända till vår högt älskade Åter
lösare. 
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B Ö N  T I L L  J E S U  H E L I G A  H J Ä RTA 
AV FADER BERNARDINO AV PORTOGUARO, GENERAL MINISTER ÖVER 

FRANCISKANERORDEN, F. 1822, D. 1895. 

0 Jesu Kris te. I denna helgedom, 
vilken på ett alldeles särskilt sätt är 
l1elgad åt ditt Heliga Hjärtas vördan
de och tillbedjan, komma vi till dig 
för att stärka vår tro och föröka vårt 
mod. De onda fortplanta genom sek
len Gudamördarnas rop : » Vi vilja 
icke, att denne regerar over oss». Vi 
bedja dig ur djupet av våra hjärtan : 
»Kom och regei·a över oss» . 

Regera över vårt förstånd. Må ditt 
heliga Evangelium utgöra vår lust och 
vår fägnad. Må min'net av dina gär
ningar och dina gudoml!ga ord, vilka 
icke upphöra att ljuda igenom de år
hundraden, som skilfa oss ifrån din 
jordiska tillvaro, vara: för oss en ldal 
l j ussttimma, vilken leder oss igenom 
denna mörka och vrånga värld. 

Regera över våra ,hj ärtan. Hjälp 
oss att icke tala granna och tomnia 
ord. Låt icke våra 11ttryck och våra 
program bliva inneh�llslösa och lika 
en lj udande malm elier en klingande 
cymbal. 

Regera över våra lidelser, över våra 
känslor, över våra begär. Tygla dem, 
led dem, helga clem. ' Må det icke i , 
våra hj ärtan finnas e1i f iber, som icke 
skälver av kärlek till dig. Uppfyll 
dem med renhet och styrka. Då först 
lm11na vi vara dina apostlar. 

Regera över vårt enskilda liv. Jesu, 
ditt Hjärta vare solen, vilken upplyser, 
uppvärmer och befruktar allt der, som 
sker i hemmets helgedom och ; vårt 
samvetes fördoldaste skrymsla. 

Regera över våra hem och över vå-
1'a barn. Fräls dem ifrån ondo. Må 
kunskapen om dig vara grundvalen 
för deras undervisning. Din efterföljd 
vare uppfostrans fundament. 

Regera över vårt offentliga liv. Vi 
vilja vara kristna utan yttre prålande 
men också utan föraktlig svaghet. Vi 
vil ja  icke höra till dem, som göra för
behåll inför din lag. Vi antaga ditt 
Evangelium, sådan·t som det är, utan 
-alla konster och påfund. Ditt kors, 
vars åsyn förargar den lättsinnige och 

de11 gudlöse, vilja vi u1jpställa i våra 
bostäder, vi vilja aktningsfullt bära 
det på vårt bröst, vi vilja trofast vitt
na om det i vår vandel och aldrig nå
gonsin visa det ifrån oss i pliktupp
fyllelsens ögonblick,. under vilken 
form det än pålägges oss. Detta kors 
ser jag ovanför ditt Heliga Hjärta,. 
helt och hållet omflammat av elds
lågor. Så hjälpe mig din kärlek, o 
Jesu, att bära ditt kors. Det är hmgt 
i vissa stunder. lVIåhända komma vi 
att vackla under dess börda. Må
hända komma även vi att bestiga för
talets och förföljelsens blodiga Hu
vudskalleplats. Vad mer ? Ditt brin
nande Hjärta, Jesu, vår Konung, skall 
tända även våra hjärtp.n. Det skall 
vederkvicka våra brutna krafter. Det 
skall komma oss att finna den lycka, 
vilken är tårarnas hemlighet. 

Jesu Hjärta, blödande · av deras 
otacksamhet, som du älskade med öm
het framför andra, Jesu Hjärta, för
nekat, förgätet, plågat av hat, bespot
tat och begabbat, vi bedja dig om för
låtelse för så mycken försmädelse. 
Förbarma dig över de arma förvilla
de, vilka du framför allt vill emot
taga i di1; kärleks Sakrament. Klen
trogna ·på grund av vår bristfullhet, 
ja ,  Herre, vi erkänna det, men för
litande oss på din oföränderliga öm
het, säga vi : »Om än alla övergäve 
dig, skola vi aldrig förråda dig» . 

0 Jesu, efter det föredöme, som 
givits oss av Fi·anciscus av Assisi, vil
ken var en av ditt Hjärtas högt äl
skade, och under hans baner vilja vi 
utbreda ditt rike på j orden genom 
att göra dina rättigheter gällande och 
framför allt genom mönstret av ett 
rent och allvarligt kristligt liv, vilket 
gör oss alla till solen på j orden och 
världens ljus. Slut oss intill ditt 
gudomliga Hjärta. Där vila vi trygga 
i livet, vissa om att i döden vinna det 
eviga livet. Herre, vi bedja dig där
om för Marias, din Moders och vår 
�foders, skull: Amen. 
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OM D E N H E L I G E  F RA N C I S C I  KÄRLE K 
TI LL DE SKAPADE TINGEN 

UR FRANCISCUSKRöNIKAN SPECULUM PERFECTIONIS, SKRIVEN I POR
TIUNCULA AV BRODER LEONE TILL ETT MINNE AV MÄSTARENS 

ANDE, MEDAN SAMTIDIGT BRODER EiLIA AV CORTONA RESTE 
FRANCISCUSBASILIKAN I ASSISI ÖVER HANS STOFT. 

Emedan Den Salige Franciscus med 
hela sin själ uppgick i Guds kärlek, 
betraktade han 
Herrans godhet 
icke allenast i sin 
egen själ, vilken 
j u  var smyckad 
med alla full
komliga dygder, 
utan ock i varje 
skapat ting. För
denskull älskade 
han av hjärtat 
och på ett sätt, 
som icke är van
ligt, alla · kapacle 
ting och särskilt 
dem, i vilka han 
igenkände någon 
Guds egenskap 
eller påmintes om 
sådant, som kän
netecknar ett 
fromt levnads
sätt. 

I traktan går ut på att prisa Gud. Hen
nes dräkt, det vill säga hennes fjäcler

skrud,, liknar jor
den. Fördenskull 
utgör hon en 
förebild för or
densbröderna, vil
ka icke böra ha
va kostbara och 
granna kläder 
utan sådana, som 
beti1;ga ett an
språklöst pris och 
hava en tarvlig 
färg, såsom j or
den, på vilken de 
vandra, är det 
oansenligaste av 
elementerna». 

Av alla små
fåglar höll han 
mest av en liten 
obetydlig lärka, 
v.ilken på folk-

»Den Heliga Claras örtagårcl» i San 

Emedan vår he
lige fader iakttog 
allt detta hos tofs
lärkorna, besld
clade han dem 
mycket gärna .. 
Fördenskull. beha
gade det Herren 
att i hans döds
stund låta dessa 
heliga små fåglar 
giva honom ett 
tecken på sin till-

Damiano, clär enligt t1·aclitionen Den 

språket kallas Helige F1·anciscus diktade sin »Solsång» .  
tofslärka. Om 
henne plägade 
han att säga sålunda : »Systet lärka 
är klädd i munkhätta, alldeles som en 
liten ordensbroder. Och hon är öd-
111 j uk, ty hon sänker sig till jorden för 
att plocka några fattiga korn på mar
ken, och fastän hon hittar dem ibland 
smutsen, så försmår hon ·dem icke 
utai1 äter dem. Då hon lyfter sina 
vingar, uppstämmer hon en ljuvlig 
lovsång till Herren, alldeles som goda 
ordensbröder, vilka förakta de jordis
ka tingen och hava sin umgängelse i 
Himmelen och vilkas hela diktan och 

givenhet. Det var 
på lördagen före den natten, då han 
gick till Gud, i kvällningen efter ves
per. Då kom en stor skara sådana 
tofslärkor och slog sig ned på taket 
ti l l  huset, där han låg. Och då de 
flögo bort igen, bildade de en ring 
runt om hela huset och sjöngo så 
älskligt, att det var, som om de hade 
velat prisa Herren. 

Vi, som voro med Den Salige Fran
ciscus och hava uppskrivit dessa ting, 
kunna vittna om alla de gånger; då vi 
hörde honom säga : »Om jag kommer 



till tals med kejsaren någ Jn gång, så 
vill jag bedja honom rikt' gt bevekan
de, att han för Guds skull och för min 
skull skriver en särskild lag om att 
ingen får fånga eller död a, mina syst
rar lärkorna och ej heller på något 
annat sätt t illfoga dem någon skada. 
I densamma lagen skall det stå att lä
sa, att alla myndigheter i städerna och 
alla adelsherrar på borgarna och i stä
derna skola varje år på Herrans fö
delsedag låta utströ majs och annat 
korn på vägarna utanför städerna eiler 
borgarna, så att mina systrar lärkor
na och andra fåglar må kunna mätta 
sig därmed · på en så stor och högtid
l ig dag. Och så skall där stå stadgat, 
att av vördnad för Guds Son, vilken 
i elen natten av Den Högtsaliga J ung
frun lades i krubban mellan oxen och 
åsnan, skall var och en, som äger oxe 
och åsna, förse sina kreatur med rund
lig föda i julnatten. Ävenledes skall 
där i elen lagen läsas, att alla fattiga 
på juldagen skola bespisas av de rika 
med god och mättande kost». 

I sanning, Den Salige Franciscus 
aktade julen högre än någon annan 
högtid, ty han 1Jlägacle att säga: »Eme
dan l;Ierren vart född till jorden, är 
vår frälsning oundv,ildig>>. Förden
skull ville han, att på en slik dag a]]a 
kristna skulle vara glada i Herren och 
att de av kärlek till Honom,, som ut
gav sig själv för oss, skulle hava fri
kostig omsorg icke allenast om de fat
tiga utan ock om fåglarna och de and
ra djuren. 

Ibland alla de lägre och förnufts
lösa tingen i skapelsen kände Den Sa
lige Franciscus en sällsam ömhet för 
elden på grund av dess skönhet och 
nyttighet. Därföre ville han aldrig 
utsläcka elden, varken av det ena trän
gande skälet eller av det andra, och 
han blåste aldrig ut någon lampa eller 
något ljus, ty det höll han alldeles 
för mycket av elden för att nännas 
att göra. Ej heller tillät han bröderna 
att kasta glöder eller rykande eldbrän
der huru och var : som helst, vilket är 
brukligt, utan fordrade, att de skulle 
·lägga ned dem på marken med akt
samhet av vördnad för Honom, som 
har skapat elden. 
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Näst efter elden älskade Den Sa
lige Franciscus alldeles särskilt vatt
net, ty det symboliserar boten o'ch ;1n
gerns tårar, vilka avtvå själens fläc
kar, och genom vattnet ficl( själen sin 
första tvagning i dopets heliga re
ningsbad. När han tvådde sina hän
der, utvalde han fördenslmll åt sig en 
plats att stå på, där man icke tram
pade i vattnet, som utslags . Och när 
han vandrade över stenar, nedsatte 
han sina fötter med mycken aktsam
het och vördnad av kärlek till Honom, 
som är vorden kallad en Hörnsten. 

Den broder, vilken högg och upp
staplade veden till bålet, förmanade 
han att aldrig någonsin avverka hela 
trädet, på det att städse någon del 
därav måtte förbliva frisk för elen 
Herrens skull, vilken det täcktes att 
på Korsets trä fullkomna vår fräls
ning. 

Sammalunda bjöd han ock elen bro
dern , vilken hade vård om örtagår
den, att icke bruka all jorden för alle
nast köksväxtoclling, utan låta någon 
del därav framalstra grönskande ör
ter, som i sinom tid kunde skänka 
bröderna blommor för Hans skull, 

. vilken är kallad ett blomster på ängen 
och en lilja i dalen. Han sade ock 
till brodern örtagårclsmästaren, att han 
städse skulle hava en vacker örtasäng 
upplagd i någon c!el av örtagården 
och att han där skulle så och sätta 
alla sorters kryddiga örter och alla sor
ters växter, som bära vackra blom
mor .. på det att de i sinom tid skulle 
mana bröderna till lov och pris, då de 
stoclo vid örtasängen och fönmdracle 
sig över fägringen hos växterna och 
blommorna. Ty så talar och utbrist�r 
varje skapat ting på jorden : »O män
niska, Gud har skapat mig, därför 
att han , älskar dig>>. 

JVIen oss, som voro ·med honom och 
såga, hurusom han på detta sätt fäg
nade sig till både kropp och själ åt 
nästan alla skapade ting, som sågo 
honom vidröra dem och begrunda 
dem, oss tycktes det, att vår. heiige 
fader icke levde på jorden utan att 
hans ande var upplyft till Himmelen. 
Och på grund ·av den rika tröst, som 
han städse undfick ute i naturen, <lik-



tade han kort före sin hädatifärd någ
ra laudi till Herren för hans skapade 
vel'k, på det att deras hjärtan, som 
hörde dem, skulle livas till att prisa 
Gud och Herren varda lovsjungen av 
alla och en var i sin skapade värld. 
· .  Högsrt av alla oskäliga ting älskade 
dock · Den Salige Franciscus solen och 
elden: Och· han plägade att säga så 
här : »På morgonen, då. solen rinner 
upp, borde en var lova Herren, vilken 
skapade solen till vår nytta, så att våra 
ögon kunna se om dagen .  På afto
nen, då mörkret faller på, borde en 
var prisa honom för broder eld, ty 
genom honom upplysas våra ögon 0111 
natten. Se, v,i äro alla såsom blinda, 
men genom dessa tvenne bröder skän
ker Herren Gud våra ögon ljus: För
denskull, käraste, böra vi tacka och 
lova vår Skapare för al1a . hans verk 
men 1 all synnerhet . for . solen och 
elden». 

_Själv gjorde Den Salige Francis
cus detta troget allt intill sin clödsclag. 
Ja, när han var illa sjuk, begynte han 
att sjunga de la li di, vilka han diktat 
om Guds skapade verk, och därpå lät 
han sina följ eslagare taga vid. Som 
han så lyssnade till visorna och hörde 
Herren prisas, förgat han sina smär
tor och sjukdomens sträng:het emot 
hans kropp. Och {'medan han ansåg, 
att solen var det allra skönaste i ska
pelsen och cl�n bästa .liknelsen 0111 vår 
Herre, som har förlänats oss i natu
ren, Hans bild, vilken i Skri ften kal
las rättfärdighetens so�, så gav han 
dess namn åt de laudi om de skapade 
tingen i världen, som han hade dik
tat i en stund, då Gud lovade honom 
sitt himmelska Rike. Och han kal
lade dessa 

S_ANGEN OM B RODER SOL. 

Allrahögste, allsmäktige och gode 
Herre, 
din vare lovsägelsen och ära11 och 
härligheten och din :. välsigi1elsen 
i från alla låpriar och hjärtan: · 
Dig aUena, ·o. Allrnhögst�, . tillkom-
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ma de, och ibland människors barn 
är ingen värdig att mästra dig. 

Lovad vare du, Herre, och lovade va
re dina skapade verk, besynnerli
gast nådige herr broder Solen. 
Si, varje ny dag upptänder du ho
nom åt oss, och han är skön och 
strålande med väldig glans, av dig, 
Allrahögste, en sinnebild. 

Lovad vare du, Herre, för syster Må
ne  och stjärnorna. 
Till att lysa på Himmelens valv har 
du satt dem, och du har gjort dem 
vackra och kosteliga och \dara. 

Lovad vare du, Herre, för broder 
Vinden och för luften och molnet 
och aftondaggen,, ja, för all väder
lek, genom vilken du håller din ska
pelse vid makt. 

Lovad vare du, Herre, för syster 
Vatten. 
Si, mäkta nyttig är hon och ödmjuk 
och kostelig och kysk. 

Lovad vare du, Herre, för broder El
den, genom vilken du Hpplyser åt 
oss elen mörka natten. 
Grann är han och glad och stark 
och tapper. 

Lovad vare du, Herre, för syster }Jr
den, vår moder, vilken uppehåller 
oss och giver oss näring och fram
alstrar allehanda frukter och färg-. rika blomster och gräset. 

Lovad vare du, Herre, för dem, vilka 
förlåta av kärlek till dig sin nästa, 
för dem, som äro bedrövade och . kranka. 
Saliga äro de, vilka framhärda i 
friden, ty a:v dig, Allrahögste, skall 
åt dem räckas härlighetens krona. 

Lovac1 vare du, Herre, för vår syster 
elen lekamliga Döden, vilken ingen 
levande mäktar att undfly. 
Ve c)em, som dö uti dödssynd. 
Saliga de, vilka leva inneslutna i din 
heliga vilja,1 ty elen andra döden 
skall icke skada, dem. 

Loven och prisen min Herre och tac
ken honom, av allt hjärta och tjänen 
honom i stor ödmjukhet. Amen. 
(Svensk tolkning av L i  s a  L u n d  r..) 
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DEN HELIGA MADELEIN E-SOP H I E  BARAT 
OCH H E N N E S LI VSVE R K, SACRE

COEU R-KONGREGATIONEN 
»Helgon blir du aldrig !» 
»Då får jag försöka bli så mycket 

odmjukare i stället !» 
Detta replikskifte ägde �-um i bör

jan  av 1800-ta
let, i en liten 

vinclskammare, -, 
och de talande 
voro den unga 

. prästen Louis 
Barat och hans 
1 1  år .yngre sys
ter, Macleleine
Sophie. 

Etthunclratju
gofem år senare 
bringades cle�:oa 
Louis Barats för
hastade ord på 
skam, ty elen 24 
maj 1925 blev 
Macleleine-Sophie 
av Kyrkan hög
tidligen förklarad 
för helgon, och 
dessa ord ur 

sonliga ingripande i såväl nationernas 
scim individens öde. Tvfan ser, hur 
elen Allsmäktige på skilda tider och 
orter planlägger och bereder sitt verk, 

samt utväljer ett 
verktyg att utfö
ra detsamma. Ett 
sådant redskap 
var 1viacleleine
Sophie Barat. 

Ordspråksboken 
gmgo i uppfyl
lelse på henne : 
»Hennes döttrar 

Den heliga Maclefoine-Sophie Barat. 

Madeleine-Sop
hie Barat föddes 
elen 12 december 
1779 i Joigny i 
Bourgogne, den
na del av Frank• 
rike, som fostrat 
så många heliga 
män och kvinnor .  
Hennes far var, 
som de flesta i 
den trakten, vin
odlare, och hen
nes lyckliga och 
f ridfulla barndom 
förflöt mellan de 
vinklädda bergs
sluttningarna, där 

skola resa sig upp och förklara hen
ne salig». Ja, med hänförelse reste 
sig hennes döttrar, de systrar av Jesu 
Hjärtas Sällskap, som i Peterskyrkan 
voro vittnen till elen ära, som visades 
deras moder, elen lilla ödmjuka bond
flickan från Joigny. Var icke hen
nes livsverk ett nytt exempel på se
napskornet, som , växte upp och blev 
tiill ett stort, hela j orden överskug
gande träd ? Man förstod det kan
.ske, när ma,n hörde alla unga flickor 
från alla världens länder instämma i 
hela Kyrkans bön : »Sancta Magdaö 
lena Sophia,, ora pro nobis !» 

'· 

När man ser tillbaka på människo
släktets historia under gångna århund
raden, kan man ej underlåta att med 
tacksam beundran betrakta Guds per-

hon älskade att 
ströva omkring. Hon fick tidigt lä
ra sig läsa, och hennes bror Louis, 
som själv studerade till präst, och som 
upptäckt hennes lysande begåvning, 
ledde hennes undervisning. Hon stu
derade icke endast vanliga skoläm
nen, utan också latin, grekiska, ita
lienska och spanska. Hennes f romma 
moder införde henne i religionens 
sanningar och uppväckte kärlek till 
Gud och frulitan att förtörna Honom 
i hennes barnasinne. 

Revolutionens utbrott bragte sorg 
och ångest till det lugna hemmet i 
J oigny. Louis Barat fängslades i Pa
ris, och blev först efter två års för
lopp vid Robespierres fall lösgiven. 
Från denna tid . härleder sig Sophies 
innerliga andakt till Jesu Gudomliga 



Hjärta, en andakt som hon sedermera 
skulle offra hela sitt liv att utbreda. 
Brodern hade skickat hem ifrån Pa
ris två bilder, det ena förestillde Jesu 
Gudomliga Hjärta och det andra Ma
rias Obesmittade Hjärta, och framför 
dessa bilder hämtade Sophie och hen
nes moder kraft i bönen under de 
tnnga åren. Genom andakten tiU Jesu 
Hjärta, symbolen av Frälsarens kär
lek till människorna, kom Sophie att 
.förstå, »hur högt Gud älskade värl
den», och hon brann av iver att få  
,återgälda denna kärlek och arbeta för 
själarnas frälsning. , Det skar henne 
1 hjärtat att se det sorgliga tillståndet 

fäderneslandet efter revolutionen. 
Religionen var bannlyst, prästerna 
förjagade, klostren upphävda. och sko
lorna stängda. Ingen fanns, som kun
de taga sig an barnens uppfostran och 
undervisning. Sophie stod undrande, 
hur hon skulle kunna bidraga till att 
råda bot på eländet, som rådde om
kring henne. Hon följ de brodern 
til l Paris, och där föreställdes hon en 
dag för Pater Joseph Varin, som se
dermera blev Jesuit. · Denne umgicks 
med planer att stifta ett ordenssäll
skap av systrar, som skulle invigas 
till Jesu Heliga Hjärta, samt åtaga 
sig elen kvinnliga ungdomens . fostran 
till kristliga seder. Pater Varin ti l l
talades strax av Sophies anspråkslösa 
och stillsamma väsen , hennes omedel
bara uppriktighet, samt hennes kloka 
och korrekta svar. Hon anförtrodde 
honom sin längtan att gå i kloster, 
bch talade om Karmel. Pater Varin 
avrådde kraftigt, ty han förstod, att 
Gud tillämnade henne en annan upp
gift. Genom en ingivelse förstod han 
plötsligt, att här stod han inför elen, 
som skulle bli en hörnsten i elen bygg
nad han önskade resa. 

Jesu Hjärtas Sällskap bildades, och 
den 21 nov. 1800, elen dagen då Kyr
kan firar Maria tempelgång, invigdes 
Sophie Barat till ett liv i Gud. Några 
fromma unga fl ickor hade slutit sig 
till henne, och det lilla sällskapet f ick 
kort därefter börja sin verksamhet 
genom att övertaga ett pensionat i 
Amiens. , Vid sidan .av detta öppna
des snart även en liten skola för fat-
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tiga barn. Jesu Hjärtas systrar fingo 
genomkämpa många svårigheter och 
vedervärdigheter., .men etablissementet 
i Amiens blomstrade 1111p, öch systrar
na kvarstannade därstädes ända till 
dess att ett förutvarande visi tandinne
kloster nära Grenoble, »Sainte Marie 
cl'en Haut» - Niariehöjd, där elen 
heliga J eanne de Chantal levat en tid 
- erbjöds dem. Detta kloster hade 
efter revolutionen inköpts av en from 
och energisk ung dam vid namn Phi
lippine Duchesne, som blev Sophie 
Barats trofasta och uppoffrande med
hjälperska. Aderton år efter sällska
pets grundläggelse infördes detsamma 
i Nord-Amerika av Philippine Du- · 
chesne, som utförde ett stort och be
undransvärt arbete, i synnerhet bland 
indianerna. 

Jesu Hjärtas sällskap utvecklade sig 
med svindlande hast. Det ena klost
ret grundlades efter det andra. I Poi
t i ers, i ett gamn1alt Fulienserkloster, 
upprättades dess första noviciat. I 
Paris, Bordeaux, Lyan, Chambery (på 
den tiden tillhörde Savoyen ännu Ita
lien) öppnades pensionsskolor. År 
1807 erkändes sällskapet av Napo
leon, år 1813 reviderades dess stadgar 
och år 1826 approberacles de av Rom. 

Sophie Barat, som redan 1806, vid 
endast 26 års ålder, utvaldes ti11 ge
neralpriorinna ( sttperieure gcnerale) 
för säll skapet i dess helhet, utvecklade 

· en hart när otrolig verksamhet. Hon 
befann sig på ständiga resor för att 
grunda nya kloster och inspektera de 
redan bestående ; hon besökte Schweiz, 
Tyskland, England, .och ttppehöl! sig 
f lera gånger . och i längre tid i Rom.  
I den Eviga Staden förvärvade säll
skapet år 1828 , klostret Trinita clei 
Monti med tillhörande kyrka ; detta 
kloster ligger ovanför Spanska trap
pan och är därför ganska bekant bland 
alla Romaresancle. Påven Gregor 
XVI besökte i egen person M :me Ba
rat i detta kloster, när hon av hälso
skäl var förhindrad att komma ti l l  
Vatikanen. Hennes vacklande hälsa 
dnkade ofta mider på grund av de 
ansträngningar hon fick genomgå ; 
långa tider fick hon som invali,d til l
bringa fjättrad vid sängen, och hon 



svävade mångfaldiga gånger mellan 
liv och död. Hon genomgick andra 
och smärtsammare prövningar, när 
sällskapet 1808 och 1839 genomgick 
allvarliga kriser,, vilka hotade tillintet
göra enigheten och elen rådande an
den. Endast tack vare stiftarinnans 
ödmjuka självförsakelse och förut
seende tålmodighet gick sällskapet 
styrkt och segrande ur dessa vansk
ligheter. Politiska händelser, såsom 
J ulirevolutionen 1830 och 1848 års 
revolution i Schweiz och Frankrike 
åsamkade ävenledes svårigheter för 
"M :rne Barat, och flera hus fingo stän
gas, men under alla dessa svårigheter 
bevarade hon sin smnesro och i alla 
motgångar tog · hon sin tillflykt till 
Gud i bönen. Så ofta hennes strängt 
upptagna tid tillät, tillbringade hon 
långa timmar framför tabernaklet för
sjunken i andakt. :Mellan sina många 
långa resor brukade hon företrädesvis 
uppehålla sig i moderhuset i Paris, 
varifrån hon ledde sällskapets ange
lägenheter och samlade alla trådar i 
sin hand. Systrarnas antal växte och 
alla funno i henne den ömmaste och 
mest förstående moder. Den talrika 
barnaskaran, som hon så småningom 
samlade kring sig, älskade henne av 
hela sitt hj ärta. Hon, berättade his
torier för dem, trakterade · dem med 
frukt och kakor, samt vakade vid de
ras sjukläger. I all synnerhet talade 
hon med dem om Honom, som sagt 
om de små : »Låter dem komma till 
mig och förmenen dem icke !» 

Fattiga barn, liksom fattiga över 
huvud taget, ägde hennes hjärtas del
tagande, och hennes givmildhet var 
gränslös. Hon brukade småleende 
svara, när elen gamla portvakterskan 
framställde vördnadsfulla förebråel
ser : »Ja, om jag var i ert ställe, så 
ruinerade jag nog hela sällskapet !» 
Otaliga berättelser f innas om hennes 
givmildhet och all elen omsorg hon 
hade om de vid klostren anställda tjä
narna och deras familjer. :Men elen 
dygd, som utmärkeF Sophie Barat 
framför alla andra, är ödmjukheten. 
Hon hade ju i sin ungdom sagt, att 
elen dygd hon skulle vinnlägga sig . om 
var ödmjukheten, och därvidlag höll 
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hon sitt löfte. Hon var av hj ärtat 
ödmjuk och trodde sig om intet ; när 
någonting misslyckades, ansåg hon det 
alltid vara sitt fel .  Hon ville aldrig 
låta sig berömmas, ej heller kunde 
hon finna sig i att bliva kallad »or
clenssti ftarinna». Detta ödmjuka sin
nelag och elen mildhet, som präglade 
hennes ,;äsen, hämtade Sophie Barat 
i sitt innerliga samliv med Gud och 
i sin förening med Honom, som sagt : 
»Lärer av mig, ty jag är saktmodig 
och ödmjuk till hj ärtat». Hon hade 
lyssnat till denna Frälsarens förma
ning, och sedan brukade hon alla sin 
sj äls gåvor till att undervisa andra i 
det hon hade lärt. I sin levnads afton 
kunde hon med tacksamhet och glädje 
se tillbaka på det verk, som Gud sänt 
henne att utföra : att lära ungdomen 
att känna och älska Jesu gudomliga 
Hjärta. 

M :me Barat avled vid 85 års ålder 
i moderklostret i Paris på Kristi 
Himmelsfärclsclag, elen 25 maj 1865 .  
Några dagar förut hade hon sagt : 
»Om torsdag fara vi till himlen !» Hon 
begravdes i Conflans, nära Paris, men, 
under klosterförfölj elsen i Fra_nkrike 
1904, överfördes kistan till Sacre
Coeur i J ette i närheten av Briissel. 
År 1908, öppnades kistan åter, och elen 
heliga lVIac!eleine-5ophies lekamen 
återfanns i samma skick, som när den
samma nedlades. Hon vilar i kapellet 
i J ette ; över kistan är ett altare byggt, 
varest elen Heliga Mässan ofta läses. 
En ständigt växande skara pilgrimer 
vallfärda till hennes sista viloplats 
och otaliga ex voto'er vittna om hel
brägclagörelser och andra nådebevis. 

Sancta Magdalena Sophi<J., ora pro 
nobis ! 

M :me Barat efterlämnade vid sin 
död 85 kloster och c :a 3,500 systrar, 
f ördelade · över tre världsdelar. I det
ta ögonblick räknar sällskapet 149 
kloster i de fem världsdelarna, och 
systrarnas antal är i det närmaste för
dubblat. 

Till M :me Barat's efterträcferska 
utsågs 1V). :me J osephine Gaetz, från 
Elsass, och hon ledde som general
priorinna sällskapet i åtta år. I sin 
tur efterfölj des hon av M :me Adele 



Lehon,. av belgisk extraktion, och un� 
cle1· hennes skickliga ledning vann 
sällskapet sin största spridning. M :me 
Lehön beklädde sin ansvarsfulla post 
under 20 år, medan hennes efterträ
derska, Moder Augusta von Sartorius 
dukade under efter nio månaders äm
betstid. Horn följdes i tur och ord
ning av tvenne engelska konver.titer, 
M :me ]\fabel Digby 1895-1911  och 
lVIoder• J anet Erskine St'uart 191 1-
1914. Bägge ha ef terlämnat ett oför
glömmeligt minne hos alla, som kom
mit i beröring med dem. Det föll på 
Moder Digbys lott att stänga 40 klos
ter under förföljelsen i Fran:krike i 
århundradets begynnelse, och 2,500 
systrar nödgades lämna landet. Mo
der Digby grundade då samma antal 
kloster i andra länder och skaffade de 
landsflyktiga systrarna nya hem och 
nya verksamhetsfält. 

Moder Stuart företog en världsom
segling för att besöka sällskapets klos
ter i Amerika, Australien, Japan och 
Egypten ; hon avled kort efter sin 
återkomst elen 21  oktober 1914 i klost
ret Roehampton nära London. Hon 
efterträddes av lVI :me von Loe, som 
ännu står i spetsen för sällskapet. 
Sedan världskrigets slut har moders 
huset haft sitt säte i' Rom med adress 
Via Nomentana 68, och härifrån le
des samtliga sällskapets förhandlin
gar. En beundratrn,värd enhet råder, 
samma anda besjälar alla och samma 
,bruk följas överallt, om de också an
passas efter olika förhållanden i skil
da länder och världsdelar. Jesu Hjär
tas systrar se sig i stånd att utöva en 
mångsidig och omfattande verksam
het ; pensionsskolor för unga flickor 
ur de högre klasserna och friskolor 
för fattiga barn ; elen helige Ignatius' 
andliga övningar avhålles för lekmän ; 
mångenstädes, som i England, Spa
nien och Peru har lärarinnesemina
rium upprättats, vilka äro erkända av 
landets regering och stå under dess 
kontroll ; gagneligt inf lytande utövas 
på personer som tillfälligtvis eller ge
nom Guds försyn på ett eller annat 
sätt, speciellt genom olika kongrega
tioner och välgörenhetsföreningar, 
kommit i förbindelse med Jesu Hjär-
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tas systrar. I Halifax, Canada, ledes 
stadens »public school>> av Sacre
Coeur-systrarna under regeringens 
tillsyn. Den Sydamerikanska republi
ken Columbias regering har ävenle
des tillkallat Sacre-,Coeur-systrarna, 
som i huvudstaden Bogota ha en 
blomstrande pensionsskola. 

Manhattanville (New York) ,  Lake 
Forest vid Chicago och Cincinnati ha 
Colleges med climissionsrätt. I Saint 
Louis (Missouri) är vid sidan av pen
sionsskolan för flickor ett s. k. Barat 
Institute för gossar intill tolv år. 
'v\Tashington och Detroit taga r,ckså 
emot gossar, som skola beredas till 
sin första He'liga Kommunion och 
stanna ännu ett par år i skolan. 

Flera Sacre Coeur, bland annat i 
New York och Montreal, ha afton
skolor för obemedlade flickor, som 
både få religionsundervisning och ge
nomgå kurser i handelskorrespondens, 
stenograf i  och maskinskrivning ; andra 
ha · språkinstitut, -syskolor, söndags
skolor, barnkrubbor, paramentförenin
gar till förmån för fattiga kyrkor . i 
synnerhet i missionsländerna. Det 
arbete, som systrarna på grund av 
klausuren, som förbjuder dem att gå 
ut, icke själva kunna uträtta, utföras 
av deras förutvarande elever, särskilt 
av den av Moder Barat instiftade Ivia
riakongregationen. JVIariabarnen sam
las en gång i månaden i Sacre Coeur 
till gemensam kommunion, anclakts
övningar · och föredrag, och de stå of
tast i spetsen för alla välgörenhets
inrättningar i respektive länder. En 
amerikansk biskop uttalade sig en 
gång : »När jag önskar starta ett väl
görenhetsföretag i mitt biskopsdöme, 
ser jag mig först alltid 0111 efter en 
förutvarande Sacre-Coeu r -elev för att 
ställa i spetsen>> . I New York, för 
att blott nämna ett exempel, ha Maria
barnen från Sacre Coeur bildat de s. k .  
Sacre Coeur settlen'lents ( for social 
well-fare wcirk) som utan avgift tar 
sig an ett tusental italienska barn, sys
selsätter dem med lek och arbete efter 
skolan, sörjer fÖr mat och hygien, 
samt vakar över deras andliga och tim-
liga välfärd. 

I många Sacre-Coeur-kloster avhål-
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las flera gånger 0111 året reträtter for 
I kvinnor av alla samhällsklasser, lä- · · 

rarinnor, kontorsdamer, -fabriksarbe
terskor, 11,1 , fl. De inlogeras i 'klostret 
och få antipgen utan avgift eller mot' 
en mycket ringa vederlag god föl:pläg:- . 
ning. I Sacre-Coeur i Blumenthal a,,_ 
hölls under kriget reträtt för ett tu
sental arbeterskor på en gång. Tvenne 
predikanter avlöste varandra och tolv 
redemtorister hörde skriftermål. Det 
materiella försummades ingalunda: 
3,000 stora köttbullar tillagades till 
ett enda mål. 

Det är icke endast de kristna, som 
systrarna komma i beröring med ; de 
uträtta också ett stort arbete bland 
nrnhammedaner och hedningar. I pen
sionsskolan i Heliopolis äro de flesta 
av eleverna Koranens anhängare. 
Även 0111 man icke uppnår många 
konversioner till Kristi sanna lära, så 
utövar dock religionen ett gott infly
tande på de unga flickorna av Mu
hammeds tro. I Japan, där man nöd
gas intaga icke . blott hedniska elever 

utan också hedniska biträdande lära- · 
rinnor, på grund av bristande perso
nal; visa, såväl lärarinnor som><elever 
en rörande tacksamhet mot klostren. 

I september eller oktober clytta år 
öppnas elen . första kinesiska Sacre
Coeur-skolan i Shanghai. En Sacre
Coeur-skola i belgiska Kongo är även
ledes påtänkt, · och kommer nog att 
öppnas om något år. 

Så småningom förverkligas Made
leine Sophie Barats dröm om ett ut
bredancle av andakten till Jesu heliga 
Hjärta at't omfatta hela jordens vida 
krets. Frälsaren har själv Önskat det
ta, när Han utlovat dem, som utbreda 
denna andakt, att »deras namn skola 
inskrivas i Hans Hjärta och aldrig 
utplånas». 

:Madeleine Sophie Barat har erfarit 
sanningen av Frälsarens ord: Hennes 
namn står skrivet i Hans hjärta till 
evig tid ! 

Sancta Magdalena Sophia,, ora ,pro 
nobis ! 

S i r i L i n  cl s .k o g. 
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CREDOS BÖCKER. 

Den Hel ine  Franeiscus från 
Assisi .  Av G. K. C h e s t  c r
t o n. Ernst vVcssmans Bok
förlag. 1Stockholm. 

Är det en tillfälligheternas lek, el
ler är det högre makters spel, detta 
den moderna människoandens över
tandtagande längtan bort från dagens 
id och ävlan ? Livet består .av kon
traster, liksom en tavla växer fram 
ur motsättningarna mellan l jus och 
skuggor : ingen svunnen tidsepok kan 
i lika hög grad som elen nuvarande 
framvisa så stora framsteg i tekniskt 
och vetenskapligt avseende. Aldrig 
förr har människosläktets arbete så 
väsentligt underlättats av . tekniska 
uppf inningar, av maskiner ; aldrig 
förr har vetenskapen stått på så hög 
nivå, varit så lätt för alla samhälls
klasser tillgänglig som nu ; aldrig förr 
har genomsnittsmannen haft så goda 
inkomster, haft så goda och bekväma 
bostäder, och ändå, står man inför 
frågan : ära människorna i dag lyck
ligare än förr, har deras ökade vetan
de bringat den, större frid, stå de på 
en högre. moralisk ståndpunkt ? Sva
ret måste bliva nekande, ty vi leva i 
en tid, som präglas av strejker,, revo
lutioner, råa mord och förbrytelser ; 
envar söker tränga sig fram så långt 
som möjligt på elen sociala och poli
tiska framgångens bana, envar söker 
tillskansa sig så stor makt och rike
clon1, som står i hans förmåga att 
med tillåtna och oti1llåtna medel göra . 
till sin egendom. De tekniska uppfin
ningarna ha skänkt oss arbetslättnad, 
vetenskapen har bjudit oss bildning, . 

de större arbetsförtjänsterna och rike
domarna ha givit oss oanade möj lig
heter att njuta livet, och vad är slut
summan av allt detta rikliga· goda, om 
ej en moralisk och kulturell ruin för 
samhället, missbelåtenhet och själens 
ofrid för individen. Vi sakna mål 
för vår strävan, arbetet ger oss ingen 
glädje, vi  sakna frid i vår vila. Värl
den är :lull av sökande själar, och 
kontrasten mellan det moderna rast
lösa livet och människoandens sökan
de efter sanning och frid tager s ig 
uttryck i det alltmera växande in
tresset för den Helige Frans, Guds 
lille fattige och glade sångare. Kon
trasten mellan helgonet,. som vände 
ryggen till makt och rikedom, till li
vets · njutningar och alla de bekväm
ligheter, som hans tidevatv kunde bju-

. da honom, elen högt uppsatte mannen, 
och nutidsmänniskan, som endast sö
ker, vad elen helige försakade, är på
taglig. Och l,ikväl söker sig den mo
derna människan tillbaka till elen He
lige Francisci ideal, det skrives, läses 

· och talas mera 0111 honom än någon
sin förr, 0111 honom, som hoppades 
att genom evangelisk fattigdom, full
ständig självuppgivelse och innerlig 
ödmjukhet återföra mänskligheten ti l l  
Kristus. 

G. K. Chesterton, elen framstående 
engelske journalisten och elen varmt 
troende konvertiten,1 har även han gri
pits av hänförelse för den lille Guds 
fattige från Assisi, och han har fram
lagt sina studier över helgonet i en 
liten bok, kallad den Helige Francis
cus från Assisi. Som författaren själv 
framhåller är denna skrift ingalunda 



avsedd att vara en uttömmande stu
die över helgonets liv och verk ; Ches
terton betraktar sig endast som väg
visare ; han önskar fästa sina sökande 
medmänniskors uppmärksamhet vid de 
högsta ideal, den gudomliga tro och 
glada undergivenhet varmed helgonet 
tj änade sin Skapare och Återlösare, 
samt uppfyllde sin plikt emot nästan. 
Han önskar giva en inledning och en 
anledning till djupare studium av hel
gonet, han syftar endast till att för
må människor att lyssna till _ elen he
liges egna ord och lärdomar. Som 
han sj älv säger : »min korta framställ
n_ing måste vara. rent mänsklig, eme
dan jag endast velat framställa hans 
krav på hela mänskligheten med in
hegrepp av elen skeptiska mänsklighe
ten», och däri ligger väl själva kär
nan i såväl Chestertons framställning 
av elen Helige Franciscus, som i den
nes uppfattning av de gudomliga ide
alen. Båda vända sig med kärlek och 
deltagande t i ll elen olyckliga skeptiska · 
mänskligheten. Båda förstå, att ti
dens onda ligger i dess otro och van
tro ; visserligen ligga århundraden mel
lan de olika tidevarv i vilka de leva 
och verka, men dessa tidevarv ha en 
clj up inbördes likhet : i elen tiden, när 
helgonet vandrade här på j orden, 
trodde man blint på de sanningar, 
som vetenskapen uppenbarade, men 
vilka av en senare tids forskning blivit 
vederlagda, och i nuvarande stund 
finns väl knappast något enda så till 
leda brukat slagord .som detta : det är 
vetenskapligt bevisat ! Betänker man, 
hur de vetenskapliga sanningarna ha 
skiftat hamn under de senaste hundra 
åren, så genomskådar man också det 
mänskliga förståndets förmätna och 
efemära visdom, och till en viss grad 
kan man uppfatta de eviga sanningar
nas bestånd. 

Chesterton har förstått tidens ut
präglade kulturhunger, han har insett 
vetenskapens oförmåga att meclclela 
kultur, enär. elen saknar förmåga att 
inblåsa en levande anda i människo
själen ; vetenskapen kan icke höja 
människosjälens evighetsvärcle, elen 
kan endast skänka lyftning inom det 
rent materiellas sfär, ty den är base-
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rad på timliga värden och är förgäng
lig som blomman på fältet ; vad som 
i dag är en vetenskapligt bevisad san
n ing, kan i morgon betraktas som 
grov vidskepelse. Endast genom tron, 
hoppet, kärleken och gemenskap med 
Gud i bönen samt ödmjuk underkas
telse under Hans vilja kunna männi
skors barn höjas över jordens grus, 
vilket elen Helige från Assisi lärde, 
och som Chesterton önskar visa, att 
han lär ännu i denna dag. 

I Den Helige Franciscus från Assisi 
har Chesterton velat visa oss, vad hel- . 
gonet betyder för oss nutidsmänni
skor, htir elen Helige talar til l vår 
moderna kärlek tilL naturen, till dju
ren, till vår sociala medkänsla, och hur 
han framhåller vådorna i vårt fåvitska 
strävande efter makt och ställning. 
Det är en bok till brädden fylld av 
meclryckancle tankar, impulser till 
s j älvtänkancle, och · kan därför räknas 
till våra rikaste och givmilclaste böc
ker ; en bok, som är i hög grad läs
värd icke endast för dem, som redan 
lärt känna helgonet i hans egna verk, 
utan kanske i ännu högre grad för 
dem, vilka stå skeptisl<:a inför det över
naturliga i helgonets l iv. 

Hugo Hultenbergs översättning är 
i likhet med de flesta översättningar 
från denne skicklige språkmans hand, 
lättflytancle, korrekt och behaglig. 

s. 

Det. rene \Taelcl. Stemnin
ger fra Hali-en.  Av Pastor 
P e t e r  S c ,h i n d l e r. J . H. 
Schultz :B'orlag, Köhcnhavn. 

Johannes J 9lrgensen framhåller i 
sitt förord till denna bok vad Italien 
och impulserna därifrån betytt för 
europeisk kultur överhuvudtaget och 
icke minst för Danmarks. Italienskt 
och danskt är icke något som är främ
mande för varannat - tvärtom. 0th 
han menar,, att detta förhållande är 
något, som är ägnat att bereda Schind
lers nya bok om italienskt försarn
lingsliv ett välvilligt mottagande i 
hans hemland. Betecknande för 
Schincllers framställning är enligt 
J 9lrgensen, att han skildrar det främ-
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mancle med sidoblick på det egna : 
Schincl1er önskar visa sina landsmän 
hur kristna människor leva därnere, 
och under skildringen märker man 
ofta det spörsmålet : Så år det i Välsk
lc!,ncl. Hur står det till i Ryslinge ? 
Och därpå k�nnes dansken igen, me
nar J yirgensen. >> Vi må hålla aldrig 
så mycket av det främmande, men vi 
vilja, att denna kärlek och allt vad 
den kan lära oss icke blott skall tj äna 
oss sj älv. V,i vilja som de gamla vi
kingarna föra hem byte och vi vilja 

• lägga det för Danmarks fötter och 
säga : »Se allt detta hava vi funnit i 
främmande land - allt detta är för 

· Dig - om Du blott vill hava det . . .  » 
Det där är ju  ett förord, som gör, 

att man går med stora förväntningar 
til1 läsningen av vad Schindler sj älv 
har att säga, i synnerhet som i detta 
förord talas om Thorvalclsen, Goethe, 
Th. Gravlund, Sheilley, Brmvning, 
Bettina Brentano m. fl. För egen del 
önskar jag nu efteråt, att jag läst för
ordet till sist. Men boken är ju skri
ven främst för clanskai- . . . 

»Det rene V a:ld» är uttytt på sven
ska : det rena flödet. Det är källan, 
brunnen, som· ger präge1 åt Italiens 
bvar. De som resa till Italien och de 
s�m sitta hemma och drömma om Ita
lien, de resa till och drömma om de 
stora berömda källorna - källorna till 
värlclstron och värlclskulturen, och de 
hava släckt sin torst vid de monumen
tala fontänei·, som heta domkyrkor, 
bibliotek, museer, berömda platser . . .  
Men känna de till elen rena källan, 
den stilla bybrunnen ? Känna de vä
gen till källan och ti11 byn, där elen 
·rinner, känna de människorna, som 
ösa ur elen ? Den som vill sätta sig 
vid bybrunnen och lyssna, .han kom- . 
mer att glömma mycket av det stora 
och mångfaldiga och får höra det som 
är stilla och enfaldigt - ty lj uvligt 
är vattnets tal vid elen rena källan. 
Med dessa målande ord inleder för-

fattaren sin livliga och av den äkta 
kärlekens stora patos fyllda beskriv
ning av livet i elen ital_ienska byn, 
främst det kristliga liv,. som där leves. 
Han ser icke med elen katolske turis

' tens ögon på detta liv - han plöj er 
djupare, ty han har ägnat det årslångt 
studium. Det är elen skolade sj äla
sörjaren, som talar, ibland också må
la ren och poeten. 

Boken är mycket njutbar och man 
läser de 109 sidorna med stigande för
tjusning. Har boken mycket att säga 
elen övertygade katoliken, synes elen 
mig hava ännu mera att säga elen sö
kande $jälen. Den är en ypperlig in
struktionskurs beträffande praktiskt 
katolskt liv, där allting är som det 
skall vara. Ty jag ger författaren av 
fullaste hjärta rätt i att kyrkan sj älv 
blott kan studeras där, varest den upp
träder i sin normala, ordinära funk
tion som själarnas vägledare till fräls
ning. Och som sådan må man se den 
ute i lantförsamlingen, ute bland de 
enkla och enfaldiga själarna, bland 
dem som hava det barnasinne, som är 
öppet för Guds rike. Måhända har 
kyrkans mäktiga centrala organisation 
i Rom större dramatiskt intresse, men 
landsbygdens församlingsliv har stör
re intim skönhet och mera andlig f ro
dighet. 

Mycket av vad som säges om ita
lienskt församlingsliv i denna bok 
kunde lika bra passa in på andra stäl..: 
len med obruten katolsk tradition. Det 
är emellertid en vinst, att en sådan 
bok som denna b livit skriven på ett 
skandinaviskt språk, och det är be
römvärt, att författaren gått så på 

- djupet som han gjort. Boken är för
fattarens hittills bästa. 

När få vi en sådan bok på svenska ? 
Rätt många böcker och broschyrer 
hava vi nu om elen katolska läran, 
skulle vi icke också behöva en om det 
riktiga katolska livet? 

E cl v i n S a n cl q v i s t .  
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EN · SVENSK PILGRIMS VALLFÄRD TI LL 

CZESTOCHOW A 

I slutet av april var j ag bjuden ut 
på landet till en av mina unga polska 
vanmnor för. att sedan tillsammans 
med henne göra en valHärd till Czes
tochowa och övervara festligheterna 
där elen 3 maj . Dessa skulle i år 
vara särskilt högtidliga, ty förutom 
att denna dag är Polens nationaldag, 
så skulle en kunglig spira då skänkas 
till elen sedan svensk-polska kt'.iget 
1655 berömda undergörande madon
nabi1den i klostret J asna Gora såsom 
en symbol på att Guds 1\foder ännu 
alltjämt härskar över Polen. 

Liksom de f lesta unga polska gods
ägardöttrar sysselsätter sig min vänin
na sedan Polens frigörelse mycket med 
socialt arbete bland bönderna. Dessa 
äro till följ d av ryssarnas förtryck 
långt, långt efter sin tid, och bland 
dem f innas ännu otaliga analfabeter. 
Under de tio dagar, som jag tillbragte 
på egendomen, fick j ag tillfälle att 
iakttaga hennes flitiga arbete bland 
dem. Som det var 40 kilometer till 
närmaste post-, telegraf- och järn
vägsstation, var det i en rätt ocivili
serad trakt av södra Polen, som jag 
befann mig. Min väninna leder en 
förening av unga kvinnor i byn. För 
dem har hon anordnat en kurs i söm
nad och ett lånbibliotek, och sj älv hål
ler hon all t  som oftast föreläsningar 
över religiösa, kulturella eller ekono
miska ämnen. Förutom de SO med
lemmai-na av hennes förening skulle 
en mängd bönder f rån egendomen och 
de närliggande byarna samt försam
lingens kyrkoherde, tillsammans ett 
hundratal personer, deltaga i vallfär
den till Chestqchowa. 

Rei;an påbörjades redan elen 1 maj 
på kvällen. Först hade vi SO kilome
ter att fara i ; vagnar till tåget. Som 
vägarna voro �örfärliga·och vi på som
liga ställen fiJngo gå långa sträckor 
till fots i clj up sand för att g'Öra det 
lättare för hä�tarna, höllo vi)på näs.'. 

tan hela natte11t. Men det varten vac
ker färd i månskenet. g:enom skogar 
och byar, vilkas fruktträd stodo i 

blom. Efter vår lilla dog-cart följde 
bönderna i sina karakteristiska, f lera 
meter långa vagnar. Ofta sjöngo de 
vackra, polska hyinner till Jungfru· 
Marias ära. Eftersom det, när av-: 
stånden äro så stora, är nästan omöj
ligt att precis beräkna tiden, kunde 
ej heller vi göra det. Ty vi voro 
f ramme vid vårt mål hela två timmar 
för tidigt. Det började 1111 dagas, fär
gerna på kvinnornas randiga national
dräkter blevo allt tydligare. Så gick 
solen upp. Det var ett skrattande 
och pratande omkring elen lilla sta
t ionen. Pilgrimerna voro alla så hj är
tans glada. Bland dem fanns det någ
ra, som, ·  fastän de voro över 20 år 
gamla, aldrig hade sett ett tåg. 

Till slut kom då äntligen tåget, och 
vi stuvade . alla in oss i treclj e klass 
kupeer. Under resan, som varade två 
timmar, sjöngs · det -hela tiden, ingen 
tänkte på att sova efter elen ansträn
gancle natten. Från stationen i Ches
tochowa gingo vi i procession upp ge
nom en bred kastanjealle till J asnå 
Gora (Ljusa Ber get ) .  I teten gick 
byns vackraste flicka med föreningens 
standar, därpå följde min väninna och 
j ag på var sin sida om kyrkoherden, 
och så alla bönderna. 

Första gången som man får syn på 
det stora, gråa klostret uppe på höj
den är onekligen ett högtidligt ögon
blick i varje polacks men även i varje 
svensks liv. Kanske är intrycket dub
belt så djupt på elen som, liksom jag, 
har elen stora lyckan att vara både 
svensk och katolik. Långt i från att 
känna någon slitning mellan religion 
och nationalitet var jag endast stolt 
över att veta, att ingen annan än J ung
fru Maria förmått besegra mina lands
män och övertygad om, att hon, som 
är så mäktig, säkert en dag kommer 
att föra dem tillbaka :till elen rätta tron. 

Först och främst begåva vi oss till 
Magclal�\1asystrarnas kloster, beläget 
alldeles 1 närheten av J asna Gora, där 
vi skulle få._ härb.äi:g!;:. , Vi mottogos 
mycket vänligt av de goda systrarna. 



Där fui1nos särskilt för pilgrimerna 
inredda salar med· långa rader av 
halmsäckar för bönderna att sova på, 
men min väninna och jag fingo ett 
ordentligt rum. Vi gingo genast t i l l  
det lilla klostrets kapell, där vår egen 
kyrkoherde läste mässan och gav oss 
elen heliga kommw1ionen, under det att 
klostrets elever sjöngo vackra hymner. 

Återstoden av den dagen besågo vi 
alla Chestochowas sevärdheter : kapel
let, där elen unclergörande maclonna
bilclen befinner sig, skattkammaren, 
biblioteket samt riddarsalen med dess 
otaliga biktstolar. Där var en under
lig stämning : människor, mest bönder, 
som kommit från när och fjärran för 
att bikta, och i varje biktstol en pau
linermunk i sin vita dräkt. ( Samma 
orden var innehavare av Tasna Gora
klostrft 1655,  och de mtm.lrnr, som då 
försvarade det mot svenskarna, buro 
samma vita dräkt. ) 

Till klostrets största märkvärdig
heter höra dess storartade läge med 
en oändligt vidsträckt utsikt åt alla 
fyra väderstrecken, samt dess präktiga 
skansar. Själva klosterbyggnaden 
uppfördes år 1644, men har ofta här
jats av eldsvådor, så att det egentligen 
endast är kapellet och en ringa del 
av klostret, som ej byggts om sedan 
dess, dock alltid, så vitt möjligt var, 
i elen ursprungliga stilen. 

Följande morgon, som var elen 3 
maj , begåva vi oss alla till stationen 
för att taga emot ärkebiskopen, som 
kom ifrån 'Warschau med spiran. Som 
elen var en gåva från polska kvinnor 
och många av cles,sa skänkt juveler och 
äkta stenar till dess förfärdigande, så 
bars elen i elen stora processionen från 
stationen till J asna Gora av fyra re-
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pTesentanter för olika kvinnliga stånd 
i Polen : en ung flicka, medlem av 
föreninge11 »Mlocle Ziemianki», en 
bondkvinna, en borgarfru och en 
adelsdam. Processionen var oändligt 
lång, ty över 25,000 människor clel
togo i elen. Där funnos nationaldräk
ter från alla delar av Polen, gruvar
betare från kolmilorna i Schlesien i 
svarta uniformer med ett eldrött stan
dar, representanter för armen, brand
kåren, skolor och oräkneliga förenin
gar med sina standar. Man såg så 
gott som hela Polen på en gång. Un
der ·sång och musik tågade alla dessa 
människor (bland vilka jag antagligen 
var elen enda utlänningen) upp till 
T asna Gora. Då vi kommit fram till 
idostret, var det e'ndast ett fåtal, som 
fingo tillträde till kapellet, där elen 
egentliga ceremoni en ägde rum. Jag 
bevistade halva mässan där, men se
dan gick j :,g ut för att se högmässan 
ute i det fria. Det var en imponeran
de tavla. Högt uppe på en utbyggd 
balkong på själva klosterbyggnaden 
var altaret, där mässan lästes. Och 
på skansarna och elen gröna sluttnin
gen nedanför var det svart med män
niskor, och hundratals brokiga stan
dar lyste i solen. Sången utfördes av 
en utmärkt manskör. Trots de stora 
folkmassorna rådde stor tystnad och 
andakt. 

Samma eftermiddag återvände jag 
till vVarschau. Den som varit med 
om en sådan dag i Czestochmva kan 
ej annat än inse, att det i Polen fin
nes ett starkt nationellt  och religiöst 
liv, vilket är en heder för det elj est 
så olyckliga landet. 

\i\Tarschau elen 12 maj 1926. 
E 1 1  e n A n c k a r s v ä r cl. 

� ---. -- - -- - -- -- -- - ----- / -- --

Processionen strax före a.;,,koinsten till Jasna Gora. 



rån Credos lorn 

Lördagen elen 29 maJ mviges elen 
nya Var Frue Kirke i Nacstved. Den 
högtidliga akten företages av biskop 
Brerns. Redaktören för Nordisk· Uge
blacl fader B crnhard Jens en har ut
nämnts till kyrkoherde vid Rosen
kranskirken. Credo sänder sin lyck
önskan. Fader F. J.i!faurer - i Sve
rige mest känd geeom sin skriftstäl
larverksamhet - har utnämnts till 
förste kaplan vid Ansgarskirken. Den 
bekante jesuitpatern Fritz Esscr, som 
mellan åren 1888 och 1920 var verk
sam som präst vid Jesu Hjerte Kirken 
i Köpenhamn,. avled elen 22 april detta 
år i Valkenburg i Holland. Han var 
född år 1854 i JVIeschecle i 'V1T estfalen. 
Han visade sig städse, för att citera 
pater Menzingers ord i Nordisk Uge
blacl ( s. 331) »som en niclkaer Praest, 
cler gik helt op i sin Gerning». R. I. P .  

Nu har katolsk verksamhet börjat 
också i Ha11gcsund, »Byen ved Ha
vet» i västra N arge. Den 25 mars 
invigdes sålunda både det nya Sanct 
Josefs Kapell och Sanct Franciskus 
Hospital, vilket senat'e att döma av 
fotografiet i Sankt Olav (s. 127) mås
te vara en ståtlig byggnad . Kapellet 
är mera enkelt. Lite og forclringslöst 
er guclshuset vart; men det er ekte 
katolsk - ag eier S0111 saaclant vore 
hj erter» skriver en entusiastisk hau-

gesunclare i ovannämnda tidskrift. -
D en katolska Kyrkan i Norge har un
der denna vinter haft gläclje11 att se
tvenne av sina söner vigda till präs-· 
ter, Arne Sund i Rom och Henrik 
Irgens i Paris. Fader Irgens, som 
också varit medarbetare i Credo, är 
född i Oslo år 1899 och är son av elen 
nuvarande norske ministern i Rom. 
Credo önskar cle båda nya medarbe
tarna i vingården Guds rika välsig
nelse och goda resultat för Guds ära 
och sj älarnas frälsning. 

Den 10 april iäste fader Irgcns 
mässan vid Sankt Olavs altare i San 
Carlo i Rom. Närvarande voro flera 
i elen eviga staden bosatta nordiska 
katoliker bl. a. elen danske ministern 
Scavenius, kammarherre greve cle 
Paus, markis Lag\'.rgren, kammarher
rinnan Löwenskiolcl med dotter, hög
skolerektor Lars Eskelancl. En sär
skild glädj e måste det ha varit för 
elen nyligen vigde tjänaren i helge
clomen att få räcka sin även närva
rande moder elen heliga kornmunio
nen. 

Till ärkebiskop av San Jaga de 
C oinpostclla har elen Helige Fadern 
utnämnt Mgr J ulien de Di ego y Gar
cia Alcolea, förut patriark av Väst-

I 
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inclien. Till biskop av Gap i sydöstra 
Frankrike har utsetts Mgr J �1Ies Sa
lieges, förut generalvikarie av Saint 
Flour. Mgr Ricarcl har utnäinnts till 
biskop av Nizza. Den beka\1te. vigbi- , 
skopen i Paris _ Mgr Roland- Gosselin · 
har erhållit posten som hjä!pbiskop 

;till biskopen av V crsailfcs cmn jure 
1successionis. 

I Tysldand utgöra katoiikerna för 
närvarande nästan precis en tredj edel 

· av befolkningen ·- 20,330,472 av 
: 60,961,424. Men clem;a tredjedel är 
' mycket olika fördelad inom det Tyska 
Rikets vidsträckta område. Huvud
massan av de tyska katolikerna 
( 13,406,926) finnes i Bayern, Rhen
provinsen och VV estfalen. I södra 
Bayern (sti ften Miinchen, Augslmrg 
och Regensburg) utgöra katolikerna 
över 90 % av befolkningen. Norrut 
sjunker denna höga siffra till omkring 
50 % (Eichstätt och Speyer) och 33 
% (Bamberg) .. Bayern synes vara 
elen del av Tyskland, där elen katolska 
andan mest präglar det offentliga li
vet. I Rhenprovinsen märkas ärke
stiftet Köln med 66 % katoliker och 
stiftet Trier nied 75 %. I vVestfalen 
bo katolikerna tätast i stiftet Miinster 
( 66 % ) . I Baden utgöra katolikerna 
60 % av befolkningen, i Wiirttem� 
berg däremot endast 33 % . Öster om 
\,\Teser f innas endast fem stift där elen 
katolska befolkningen merenclels är 
gles. 

En intressant bild av det nuvarande 
kyrkliga läg�t i Ungern lämnas i Les 
Nouvelles Religieuses ( 1  maj 1926) . 
Enligt denna skulle Kyrkan numera 
ha erhållit ett större oberoende än 
förut. S ärskilt förorsakade konun
gens patronatsrätt åtskilliga missför
hållanden, som nu äro hävda. :Reli
gionslärarna utses av staten, men stå 
under biskoparnas överinseende. I 
hörsalarna på universitetet i Buda
pest är krucif ixet upphängt. Kloster
l ivet blomstrar. Också den katolska 
pressen har på senare tiden börjat ut
veckla sig kraftigt. De ungerska ka
tolikerna äga tvenne stora dagliga tid
ningar och en mängd tidskrifter. Flera 

( 

andra tidningar, som icke äro utpräg
lat katolska, dölja ingalunda sina sym
patier för Kristi sanna Kyrka . Prote
stanterna utgöra 27 . % av befolknin
gen. pe åtnjuta elen 1pest obegrän
sade 1·eligionsfrihet. J ucleproblemet är 
synnerligen brännande i Ungern, där 
det för närvarande finnes 480,000 is
raeliter, s0111 naturligtvis förstått till
välla sig ett oproportionerligt infly-
tande. ·' 

Den katolska renässans, som på sista 
tiden gjort sig mer och mer märkbar 
i110111 lntcllclduclla kretsar i Frc1,1 1J?rilte, 
har också i år demonstrerat sin solida 
kyrklighet. Söndagen elen 21 mars 
hölls i kyrkan N otre-Dame-cles-Vic
toires i Paris en särskild mässa för i 
huvudstaden bosatta sjöofficerare, var
vid 150 av dessa gingo till påskkom
munion. Samma dag hölls i en annan 
kyrka en liknande högtidlig gudstjänst 
för elever vid elen bekanta kri,gssko-· 
Ian Saint-Cyr. Fastän det var f ör
sta gången man anord11at en dylik 
kyrklig manifestation, samlades ej 
mindre än närmare 700 Saint-Cyri
anare omkring Herrens bord . Stu-, 
denterna vid ej mindre än 24 högsko
lor bekände i år på detta vackra sätt 
sin katolska tro och iver. Inbjudning 
till dessa gemensamma påskkommu
nioner har utfärdats i förväg och un
derskrivits av en mängd av de mest 
representativa namn, som Frankrike 
för närvarande äger (i år 7,489 un
derskrifter) . 

De stora katolska .. protcst·1nötc11a i 
Frankrike mot statens antiklerikala 
politik fortsätta alltjämt med oför
minskad kraft. Sålunda voro vid 
årets hittills största katolska protest
församling i Lanclernau (Bretagne} 
icke mindre än 100,000 kristna män 
samlade för att demonstrera för f ull 
religionsfrihet. Annandag påsk följ
de elen katolska Östern den yttersta 
Västerns exempel. Vid det då avhåll
na protestmötet i Nancy voro 70,000 
katolska män endräkteligen församla
de i liknande syfte . Men också i 
andra landsdelar ha hållits massmöten 
för katolska Kyrkans frihet. Vid mö-
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tet i V ersailles närvaro 10,000 män, 
i Alenc;on (Norrnanclie) 18,000, i Cam
hrai (Nord) 25,000, i Vienne (Dau
phine) 20,000 0. s. V. Dessa käcka 
demonstrationer har redan visat sig 
ha kraftig verkan. Fastän antikleri
kal majoritet f innes i båda kamrarna, 
har regeringsförfölj elsen av katoliker
na helt och hållet upphört. Det stora 
katolska Ungdomsförbundet har nyli- . 
gen hållit en imponerande kongress i 
Besanc;on. 

Det brasil ianska sändebudet vid elen 
heliga stolen har nyligen vid en ban
kett hållit ett uppmärksammat tal, vari 
han framhöll Brasiliens iver att vara 
ett kristet och katolskt land . Det fö
reföll talaren proviclentiellt, att hans 

fosterland kallades »Det Sanna Kor
sets Rike», innan det f ick namnet Bra
silien. D e  äldsta städerna i riket f ingo 
alla namn efter helgon. Den första 
högtiden på brasiliansk mark efter 
förbindelsen med Europa var en he1ig 
mässa. Den brasilianska skaldekon
stens fader var en katolsk präst. Och 
vid det väldiga landets uppodling spe
lade präster och ordensmän en fram
trädande roll. För närvarande åtnju
ter Kyrkan i elen brasil ianska för
bundsrepubliken en med vänskap för
bunden frihet. Det kyrkliga arbetet 
har också på sista tiden gjort glädjan
de framsteg. År 1889 funnos i hela 
landet endast 12 biskopssti ft, m.1 fin, 
nas 88. 
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Vita k�t ohk;t �cm. · 

HISTORIEN OM EN LITEN na invokation : »I esn !ie!iga Hjärta_. 

BÖN. 
jag förtröstar på Dig !>> Verkningen 

; -·· härav var sådan att en from fransk 
Huru kära för ett katolskt hjärta· dam, som fått kännedom därom, upp-

äro icke de små korta böner, ·s. : _k sökte patern och föreslog honom att 
invokationer, vi alla känna och son1 vi · ·. låta trycka bönen. Denne, som icke 
även finna i alla länders bönböcker ! ' , : .haft en tanke därpå, samtyckte, och 
Ty huru strängt upptagna vi ' än i1aå fröken Merveille grep sig med iver 
vara av det dagliga arbetet, hul'd liten -. vei;ket an. Hon lät utföra en akvarell 
tid vi än anse oss ha för r<;n längre · .  4y :' det heliga Hjärtat, vi-l ken jämte 
morgon- eller aftonbön, finns 'det väl i1w0Jrntionen reproducerades och sprid-
ej någon, som ej mitt under sitt a1:� des· på små kort överal lt i världen, 
bete, av vad slag det nu må vata, kan främs__t i Frankrike, Belgien, Tysk-
finna tid att i sitt hjärta vis'ka : »Je- land, Kanada, Italien, Spanien, Syd-
sus, min Gud, jag älskar Dig mer · ameril�a och Ungern. Bönen, som 
än allt annat>> ,  eller »milde Jesus, var självfdllet trycktes på de olika länder
mig icke en domare, utan en frälsare>> . _: i1as språk, förekommer til l  och med 
eller »Jesus, Maria, Josef, Eder ·  off� ' J)å �ra)Jiska. I stort format upphäng-
rar jag mitt hjärta och mitt li,;>� ,  eller cles de11 på väggen i skolor och sjuk-
någon ännu kortare bön. Och den hus, ;_ och många omvändelser kunde 
som har elen vanan märker nog huru · tillskrivas densamma. Därför vände 
mycken kraft man kan hämta ·dänn(. . · sig' · fröke11 M. även till Ron; för att 

Men det är kanske icke alla S0111 : utve1)rn en indulgens för sin kära in-
kommit att tänka på att dessa · sn1å i , ,,okation. Den 27 maj 1905 skrev 
»bönesuckar» kunna ha en historia, ' Pius X egenhändigt på baksidan av 
Därför utvälja vi i dag en av de mest · elen J.lilcl av det hel. Hjärtat som för-
kända och älskade bland dem för att --- ärafa ' åt honom : »Åt alla de troende, 
för Credos läsare berätta litet om dess som dagligen med andakt bedja denna 
tillkomst och utbredning. bön,, bevilj_a vi en avlat om 300 dagar 

År 1904, clå förföljelsen mot de en gång om dagen samt en fullstän-
andliga ordnarna pågick i Frankrike, dig avlat en gång i månaden, med vill-
avhölls en reträtt i ett kloster kort kor att de, efter bikt och kommunion, 
före dess invånares fördrivning, och bedja för synclarenas omvändelse». 
jesuitpatern Van Peteghern anbefallde Och elen 27 juni 1906 förnyar elen 
åt deltag·arna det flitiga bruket av den- helige fadern denna tillåtelse i det han 

., 

. ' .  � 



förklarar att han beviljar »en avlat 
om 300 dagar för varje gång åt .dem 
som bedja clenna bön, samt dessutom 
åt .dem ,som dagligen bedja densamma 
en fullständig avlat, på de vanliga 
villkoren, en gång i månaden, elen dag 
de själva välja. Båda inclulgenserna 
kunna tillämpas på själarna i skärs
elden» 

Några siffror utvisa med vilken nit
älskan fröken Merveille ägnade sig åt 
detta »apo�tolat». Stra� i början sål
des 50,000 exemplar av elen lilla bö
nen och år 1913 hade hon utsänt 
2,948,883 bilder, bokmärken och· em
hlemer förutom 230,000 småskrifter, 
poem m. m. rörande invokationen och 
38,541 medaljer. Hennes hem i Lille 
blev en clepot för alla dessa föremål 
och hennes -gamla moder var henne be
hjälplig vid expeclieringen av de allt-
jämt ökade beställningarna. . · Och tinclerbara händelser utvisade 
snart att det gudomliga Hjärtat väl
signade elen förtröstan man satte till 
detsamma. Den lilla bönen bar haft 
en enastående förmåga att komma 
förhärdade sinnen att vekna. Det 
skulle upptaga för mycket av Credos 
utrymme att närmare relatera enbart 
de fall som kommit till pater Van 
Peteghems kännedom. Personer, som 
i åratal levat fjärran från Gud och 
Hans sakrament, ha g-enom elen lilla 
bönens inflytande omvänt sig på . ål-
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clerclomen. Genom densamma ha syn
dare onwänt sig på clöclsbäclcl,en '. och 
unga · vä'r!c!smänniskor återvårit · till 
sin Kyrka. Och vi , kunna föreställa 
oss vad denna invokation betydde och 
åstadkom i löpgravarna under världs-. 
kriget, huru elen hjälpte soldaterna att 
modigt uthärda, att segra och att . dö 
som kristna. 

Vår Frälsare vill icke blott att vi 
sätta vår förtröstan till Honom, utan 
Han vill även att vi llttrycka elen i 
ord. »Vad vill du att jag skall göra 
dig ?» sade Han till elen blinde i Je
riko. Den gode Mästaren visste det 
nog, men Han ville höra det av hans 
egen mun. 

Om syriclare bliva omvända genom 
denna bön, vad är elen clå icke för 
själar som älska vår Herre, men som 
ofta nog hava stora svårigheter att 
utstå eller ett tungt kors att bära, De 
känna , sig lmrlm på händerna av Den, 
som sagt : »•Kommen till mig och jag 
skall vederkvicka eder. Förirösten 
på mig ; det är jag, rädens icke i>> Så
lunda uppmuntrade av vår Herre 
själv, f inna de sitt ok ljuvt och sin 
börda lätt. Det gudomliga Hjärtat 
f inner sin lust uti a;tt överhopa dem 
med sin nåd och att låta dem smaka 
elen sällhet som utlovats åt människor 
med en god vilja. 

K a r i n  A n t e l l. 
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FRÅN VÅRA FÖ R SAM LI N GAR OCH FÖ R E N I N GA R  

RESA TILL ASSISI. 

I fjol gingo alla katolikers tankar 
till Rom och envar, som kunde, sökte sig 
ned till den eviga staden för att komma 
i åtnjutande av det stora Jubelårets 
skatter. Ingen av dem som var med 
på pilgrimstågen skall väl någonsin 
glömma sina upplevelser under dessa 
färder. 

Också detta år föras våra tankar ned 
till Italien. Men nu är det icke blott 
Rom, som lockar utan även. en annan 
stad, vars namn varje katolik känner, 
den helige . Francisci stad, Assisi. I 
år firas under stora högtidligheter 700-
årsminnet av den heliges döcl. 

Med de nordiska biskoparnas appro
bation arrangeras i samarbete med den 
från Pilgrimstågen kända Bennett's 
Resebureau en resa ned till Assisi. Fär
den är planerad på så sätt att delta
garna få övervara jubileets förnämsta 
festdag, Franciscusdagen den 4 okto
ber. Hela resan sträcker sig från den 30 
september t. o. m. den 14 oktober, då 
resan avslutas med ett högtidligt Te 
Deum i någon av Köpenhamns kyrkor. 

Såsom vid sista pilgrimståget tages 
nedvägen över Berlin ned till Miinchen, 
en hel dag tillbringas i denna i så sär
skilt hög grad katolska stad. Mässa 
kommer att läsas i någon av dess vackra 
kyrkor, måhända i den s. k. Kongrega
tionskryptan och stadens sevärdheter 
komma att visas av präster från Frauen
kirche. Ludvig Missionsvereins presi
dent Mgr Neuhäusler har uttalat sin 
livliga glädje över att få mottaga kato
liker från Biskop Miiller.s land. Natten 
tillbringas i Miinchen och sedan går fär
den vidare över Bologna, Firenze och Te
rontola direkt till Assisi dit vi anlända 
den 3 oktober på morgonen. Här göres 
ett uppehåll på 3 ½ dygn. Festpro
grammet till vilket vi senare skola åter
komma, följes naturligtvis, men dessut
om kommer även allt som rimligtvis kan 
medhinnas att beses. Och där finnes 
mycket att se. 

Enligt va'd som uppgivits, kommer 
Assisi de dagarna att bli mötesplatsen 
för väldiga skaror, Bl. a .  väntas 8,000 
fransiskaner, förutom annat ordensfolk. 
Det har därför varit förenat med stora 
vanskligheter att bereda de nordiska be
sökarna plats, men det har dock lyckats 
att genom ett franskt kloster därnere 
placera de 80 personer, som är det hög
sta antal som kan medfölja. 

Från Assisi går färden vidare till 
Rom, varest åte1' ett 3 dagars uppehåll 
göres. - Programmet för vistelsen där 

skaU senare meddelas. - Hemresan ta
ges den s. k. ,, Strandvägen,, så att till
fälle beredes att besöka Genua, där f. ö. 
övernattas. Efter ett kortare uppehåll 
i Milano kommer nästa station att bliva 
Lugano, där väl Moder Elisabeth kom
mer att bereda rum för en del av del
tagarna. Sedan går resan över Basel till 
Frankfurt och efter en natts vila d är
städes till Köln, elit tåget anländer på 
förmiddagen. Resten av dagen använ
des till besök i den härliga Kölnerdomen 
samt vad det i övrigt kan arrangeras 
för resenärerna av trosförvanterna där. 
På a,ftonen tages sedan nattåget till 
H amburg. 

På denna resa få endast katoliker 
medfölja. De enda runclantag som kun
na ifrågakomma äro personer, som åt
följ a katolska anförvanter eller sådana, 
som av prästerna rekommenderas till 
att medtagas. 

För att rättvist fördela möjligheter- , 
na att få medfölj a har det beslutats 
att för varje av de tre skandinaviska 
länclema ställas 25 platser till förfo
gande. Visar det sig sedan att något 
av landen icke anmält tillräckligt an
tal deltagare fördelas de lediga plat
serna på anmä1ningar från de andra 
länderna i elen ordning dessa inkommit. 
Det är därför av betydelse, att snarast 
möjligt insända åtminstone en ,,före
löbig» anmälning. 

I Assisi är inkvarteringen ordnad ge
nom ett kloster. På de övriga platser
na användas goda hotell, där så är möj
ligt skola alla bo på samma hotell. 

Priset beräknat från Köpenhamn eller 
Trälleborg kronor 550 : -, III klass hela 
vägen ; 580 : - Il klass Italien III klass 
elen övriga delen av vägen och 670 : -
Il klass hela vägen. I priset ingår 
även utgifterna för de med programmet 
förbundna utflykterna. 

Närmare program kommer att inflyta 
i de katolska tidskriftema. I Sverige 
mottagas anmälningar av pastor A. 
Meyer, Norra Smedjegatan 24, Stock-
holm. 

J. W. B 1 o m  q v i s t. 

G Ä V L E. 

Blå, molnfri himmel, strålande sol 
över stad och land, svalkan de blåst. 
S.  Pauli kyrka i festskrucl, .p1'ydd med 
gröna växter och härliga blommor, tal
rika brinnande ljus på altaret och om
kring Maj drottningens bild, i bänkarna 
en andäktigt väntande skara. Så var 
det hiir på Kristi himmelsfärdsdag kl. 
D f. m. Då korn ned från prästvånin-
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gen ·en liten procession, bestående av 
mässtjänare, nattvardsibarn och prästen 
för att . tåga in i kyrkan ; från läktaren 
klingade högtidliga festackorder och den 
väldiga hymnen ,,Veni Creator» , Så 
följde ett enkelt hälsningstal till natt
vardsbarnen, vari i anledning av Her
rens ingång i sin Faders härlighet hän
visades på dagens betydelse för barnen, 
i vars hjärta Jesus Kristus för första 
gången skulle hålla sitt intåg : ärans 
dag för Kristus en ärans dag för bar
nen. - Dessa framburo Frälsaren sin 
hyllning genom att högtidligt förnya dö
pelseförbundet. Därefter började det 
heliga mässoffret, beledsagat av körens 
vackraste sånger. Efter evangeliet läs
tes med .barnen .förberedelsebönerna till 
den heliga Kommunionen. Efter ,,Agnus 
Dei» var den efterlängtade stunden inne, 
då barnen i största möjliga andakt när
made sig Herrens bord och då Frälsa
ren under brödets gestalt för första · 
gången tog i besittning de fyra natt
vardsbarnens· oskyldiga själar. 

Efter den h. Mässan förrättades in
för det utställda Sakramentet tacksägel
sebönerna och Majandakten, som avslu
tades med den sakramentala välsignel
sen. Slutligen sjöng hela församlingen 
i riktig feststämning lovsången » Store 
Gud,, och aHa deltagare, som kommit 
från när och fjärran, skola ännu länge 
bevara minnet av dei:J.na, tyvärr aUtfö1'. 
sällsynta, andaktsstund här i staden, då 
barnen fira sin första heliga Kommunion. 

EXERCITIA SPIRITUALIA. 

Å Marielund på Ekerön hade under 
· pingstdagarna, närmare ,bestämt sön
dag, måndag och tisdag, åtta katolska 
män från Stockholm och landsorten, gläd
jen att . under en erfaren mästares led
ning, enligt den helige lg·natius' metod, 
modernt anpassad, företaga andliga öv
ningar. 

Blott den, som en gåTug varit med 
härom, kan bilda sig ,ett omdöme om 
verkningarna,, de låta sig i alla fall lät
tare tänkas än sägas och de skola för
ibliva för lång. tid framåt. Själen föres 
in på mnandets och upplysningens väg. 
Tigandet, inträngandet i sig s.jälv, be
traktandet av de heliga hemligheterna 
och icke minst den andäktiga bönen 
komma deltagarna att känna sig i en 
ännu mer omedelbar närhet av sin gu
domlige lVIästare än någonsin. 

Välsignelserika frukter av dessa exer� 
citier synas bliva ett oavlåtligt strä
vande efter fullkomlighet, allt ,efter den 
undervisning som meddelades och mot� 
tog.s mer av förståndet än av känslan, 
våra odödliga s,iäla.r . till · mycken veder
kvickels,e. Samtliga hade den stora nå
den att alla dagar mottaga den heliga 
Eucharistkm. 

En kär önskan är att övningarna re
gelbundet för vart år måtte återkomma. 

T h e o d o s i u s. 



JUNI 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9 .  

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 

Tisdag. Ferialdag. 
Onsdag. S :t Marcellinus m. fl. 
martyrer. 
Torsdag. Helga Lekamens fest. 
Fredag Dagar inom oktaven av 
Lördag Helga Lekamens fest. 
Söndag inom oktaven. 
(I högm. Helga Lekamens fest.) 
Måndag \ 
Tisdag 

/
Dagar inom oktaven. 

Onsdag 
Torsdag. Oktavdagen till Helga 
Lekamens fest. 
Fredag. Jesu heliga hjärtas fest. 
Lördag. S :t Johannes av S. Facun
do. Bek. 
Söndag. Tredje efter Pingst. 
Måndag. S :t Basilius Magnus. 
Biskop. Kyrkolärare. 
Tisdag. S : t  Vitus m. fl. martyrer. 
Onsdag. Ferialdag. 

Påven Gregorius IV införde Allhel
gonafesten som en fest för hela kristen
heten år 835 och förlade den till den 1 
november. Festens förläggande till kyr
koårets slut är av symbo1isk betydelse, 
hänvisande till livets slut och den kom
mande domen och trosläran om ,,de he
ligas samfund», till vilkas gemenskap de 
troende genom de heligas förböner hop
pas en gång få räknas efter en salig 
hädanfärd. 

Från Allhelgonadagen måste vi skilja 
den dagr som Kyrkan låter oss fira den, 
2 november, nämligen ,,Alla sjiilcirs clag,, 
på vilken hon i bönen särskilt ihågkom
mer alla avlidna, som ännu i renings
orten behöva våTa och helgonens för
böner och ännu ej uppnått himlens sa
lighet. Denna åminnelsedag infördes år 
998 av abboten Odilo i Clugny i klost
ren tillhörande hans kongregation, men 
kom snart att firas i hela Kyrkan, då 
denna åminnelsefest av de hädangång
na motsvarar sambandet mellan elen li
dande, stridande och triumferande kyr-

' kan och är grundad djupt i det mänsk-

17. 
18. 

19. 
20. 
21: 

22. 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

Torsdag Ferialdag. 
Fredag. S :t Ephraim. Bek. Kyr
kolärare. 
Ltirdag. S :ta Juliana. Jungfru. 
Sönqag. Fjärde efter Pingst. 

; Måndag. S :t Aloysius de Gonzaga. 
' Bek. . . 

Tisdag. S :t Paulinus. Biskop. 
Onsdag. Vigi!dag till Joh. Döp. fest. 
Torsdag. Midsommardagen. S :t 
Johannes Döparen. 
Fredag. S :t · Vilhelm. Abbot. 
Lördag. S : t  Johannes och Paulus. 
Martyrer. 
Söndag. Femte efter Pingst. 
Måndag. S :t Ireneus. Bisk. Kyr
kolärare. (Vigildag till Petri och 
Pauli fest.) 
Tisdag. S :t Petrus och Paulus. 
Apostlafurstar. 
Onsdag. S :t Pauli åminnelse. 

liga hjärtats och kärlekens behov, att 
även efter döden ihågkomma de avlidna 
och bispringa dem med bönens hjälp. 
Redan efter Allhelgonadagens högtidliga 
vesper börjar ,,Alla själars åminnelse,, 
genom kyrkogårdsbesök, processioner och 
bön för de avlidna. På »Alla själars 
dag,, frambäres det heliga mässoffret 
för alla hädangångna kristtrogna sjä
lar. Som en god moder ihågkommer 
Kyrkan alla sina barn i bönen, i syn
nerhet dem, som kanske av ingen mer 
ihågkommes i bön. Den i kyrkorna vid 
detta tillfälle och vid högtidliga rekvi
emsmässor för de avlidna uppställda 
symboliska likkistan skall erinra oss om 
döden. Bestänkandet av densamma med 
vigvatten sker under bönen för de av
lidna : ,, Med himmelsk dagg vederkvick 
deras sj älar !» och vid incenserandet med 
rökelsen : ,,Med himmelsk vällukt uppfyll 
deras sj älar ! ,,  Före dessa ceremonier 
beder prästen och sångarna · »Libera,,, 
,,Fräls mig, o. Herre, från den eviga 
döden på den fasansfulla dagen,,. 

S. N-- k .  
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