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

TILL ÄRA FöR 

JESU KRISTI KONUNGADÖME. 

KATOLIKERNAS PLIKT 

skall det för visso vara att söka bringa 
till mognad och påskynda detta åter
vändande genom deras strävan och 
deras arbete. :Men det synes som om 
,;ärcleles många katoliker varken ha 
elen rimliga platsen eller åtnjuta elen 
tillbörliga auktoriteten i vad man kal
lar det sociala samlivet, något som är 
mindre ärofullt för dem som gå i spet
sen med sanningens fackla. 

Detta läge har kanske orsakats ge
nom de goclas senfärdighet eller rädd
håga, som avhåller sig från att kämpa 
emot eller som gör ett för svagt mot
stånd. 

Därav följer med nödvändighet, att 
Kyrkans fiender gå fram med så myc
ket större dristighet och oförvägenhet. 

Men när de troende en gång över
aHt förstått, att det är deras plikt att 
strida både tappert och oavlåtligt un
der Kristus-Konungens fana, då skola 
de undfå apostolatets eld och då skola 
de med helig iver gå ut för att. med 
sin Herre åter förlika de vilseförda 

och ovetande själarna och då skola de 
anse det ligga makt uppå att sörja för 
att Kristi rättigheter bevaras oför
kränkta. 

Och ser det dessutom icke ut, som 
om den årliga högtiden till ära för 
Kristus-Konungen, vilken skall firas 
över hela världen, mäktigt skall bidra·
ga till att fördöma det slags offentliga 
uppror, som laicismen framkallat, icke 
utan stor skada för samhället, och till 
att skaffa bot till hälsa på ett eller an
nat sätt? · Ju mera man nämligen för
bigår vår Frälsares ljuvaste namn 
med högst ovärdig tystnad vid de mö
ten, som skola hållas nationerna emel
lan och i parlamenten, desto mera hög
ljtitt bör detta namn förkunnas såsom 
med en mun, och i desto vidare kretsar 
bör Kristi konungsliga värdighet och 
makts rättigheter hävdas. 

Och är det icke märkvärdigt? Allt
sedan det �enaste århundradet led mot 
sitt slut, se Vi på ett lyckligt oc:h ut
märkt sätt vägen banad till införandet 
av denna festdags högtidlighållande. 

Ingen är nämligen okunnig 0111 hur 



denna kult med visdom och klarhet 
försvarats i en rad böcker, som utkom
mit i alla världsdelar på många olika 
språk. 

Och alla veta likaså, att Kristi her
radöme · och Kristi rike blivit erkänt 
gei'lom det fromma bruket att hart när 
otaliga hem invigt och överlämnat sig 
till Jesu allraheligaste hjärta. Och det 
är icke endast hemmen, som gjort 
detta utan även städer och konunga
riken. .Ja, till och med hela mänsklig
heten har på ett lyckobringande sätt 
invigts till samma gudomliga hjärta i 
det heliga året 1900 på Leo XIII _:s 
initiativ ·och ledning. 

Icke heller bör med tystnad förbigås 
det f�ktum, att de talrika eukaristiska 
kongresser, som pläga hållas i vår tid, 
alldeles underbart ha främjat elen hög
tidliga stadfästelsen av denna Kristi 
konungsliga makt-över hela det mänsk
liga samhället. Dessa kongresser sain
mankallas nämligen för att de troen
c)e i de särskilda biskopsdömena, re
gionerna och nationerna, ja till och 
med folk från alla jordens hörµ i ge
menskap må hylla och tillbedja elen 
under det eukaristiska täckelset dolde 
Kristus-Konungen. Och dessa kon
gresser ha till syfte att genom de tal, 
som hållas på mötena och i templen, 
genom den gemensamma tillbedjan av 
det offentligt utställda högtheliga Sak
ramentet och genom praktfulla ai1stal
ter hälsa och tilljubla Kristus, såsom 
den Konung, som blivit oss given från 
himmelen. Med gott fog skulle man 
kunna säga att elen kristna menigheten, 
liksom på tillskyndan av en gudomlig 
instinkt vill föra denne Jesus, som de 
ogudaktiga. människorna vägrade mot
taga, då Han kom till sin egendom, 
ut ur guclshusens stillhet och ut ur en 
boning, som liknar ett gömställe, för 
att köra Honom som en trium.fator på 
triumfvagnen genom städernas gator 
för att återinsätta Honom i Hans ko
nungsliga rättigheter. 

Och i sanning! Det heliga år, som 
nu skyndar 111ot sitt slut, erbjuder Oss 
ett övermåttan välkommet tillfälle att 
utföra elen här tillkännagivna avsik
ten: Den allgode Guden har nämligen 
vänt de troencles hjärtan och tankar 
till · det himmelska goda, s9m övergår 
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allt förstånd, och har antingen riktat 
dem med sin nåds gåva eller givit cliem 
ny kraft till att vandra vidare på den 
rätta vägen och nya tillskyndelser till 
att sträva efter fullkomliga ting. Om 
Vi då taga hänsyn till de många an
sökningar, som riktats till Oss eller 
betrakta händelserna under loppet av 
det stora jubileet, så finna Vi riklig 
grund till det antagandet, att nu änt
ligen elen av alla så efterlängtade da
gen grytt, på vilken vi kunna förkun
na, att Kristus genom en' egen och sär
skild fest bör förhärligas som 

KONUNG ÖVER HELA 

MÄNSKLIGHETEN. 

Denne gudomlige konung, i sanning 
så underbar i sina helgon, har nämli
gen under detta år, såsom Vi i begyn
nelsen sade, ,mottagit en härlig hyll
ning genom att en ny skara av hans 
stridsmän upphöjts med himmelska 
ärebetygelser. Samma år blev det 
möjliggjort för alla att beundra de 
segrar, som evangeliets förkunnande 
vunnit för Kristus genom att utbreda 
Hans rike - tack vare den 1:1tomor
dentliga utställningen av saker och så 
att säga av mödofyllda arbeten från 
missionsfältet. Och samma år slutli
gen ha Vi genom högticllighållanclet 
av sekelminnet av det nicaenska kyr
kokonciliet ihågkommit stadf iistclsen 
av det n1.ä1111islwvordua Ordets väsens
likhet ·m,ed Fadern - ett trosmysteri
um, varpå samma Kristi herradöme 
vilar som på en 1byggnaclsgrund. 

Därför instifta Vi i kraft av Vår 
apostoliska ·1ny11dighet festen för Vår 
Herre Jesus Ifristus som lfommn, 
Och Vi 'vilja, att denna fest skall fi
ras 'Varje år överallt på hela jorden 
på den sista söndagen i oläobcr n1ånad, 
11äm1/igen den söndag, soni Jw,nmer 
omedelbart före alla helgons fest. 

Dessutom förordna Vi, att på \Sam
ma dag skall förnyas 

'/11,änsklighetens årl-iga in'vigning till 
J esn allra heligaste Hjärta, 

som Vår oförgätlige föregångare 
Pius X hade befallt skulle upprepas 
varje å-r. 

Endast för detta års vidkommande 
vilja Vi, att denna fest skall firas elen 



31 dennes, i det Vi själva på denna dag 
skola hålla en pontifikalguclstjänst till 
förhärligande av Jesus Kristus so111 
lwnung, och Vi vilja då förordna att 
samma invigning till Jesu allra heli
gaste hjärta må äga rum i Vår när
varo. 

Vi mena oss icke kunna avsluta det 
heliga året !Jå ett bättre eller mera pas
,,ande sätt. Och Vi tro icke att Vi 
kunna giva Kristus, tidernas odödlige 
lwnu11g, ett större bevis på Vårt hjär
tas tacksamhet - vari Vi också inne
sluta hela elen katolska världens tack
samma sinnelag - för de välgärnin
gar, som under denna heliga till givits 
Oss, Kyrkan och alla katolska kristna. 

Det förefinnes icke heller något skäl 
ärevördiga bröder, att utförligare för 
Eder förklara, ay vilken orsak Vi ha 
dekreterat, att Jesu Kristi konungafest 
skall firas åtskild från andra fester, 
i vilka det redan finns innesluten en 
viss antydan och högtidlighållande av 
denna vår Herres konungsliga värdig
het. :Det är nog att uppmärksamma 
ett faktu111 : Det är nog så, att i alla 
dessa fester är Kristus vad man kallar 
festens materiella ämne, men det for
mella ämnet är likväl alldeles skilj
aktigt från Kristi konungsliga makt 
och lrnmmgsliga titel. När Vi dess
utom förlagt denna fest till en sön
dag, så är orsaken den, att icke endast 
prästerskapet skall bringa elen gudom
lige konungen sin hyllning genom elen 
liturgiska offerhancllingen och genom 
cle prästerliga bönerna och ps:ilmerna 
utan även folket skall vara fritt från 
de sedvanliga göromålen för att kunna 
girn Kristus ett strålande vittnesbörd 
om sin hyllning och sin tjänstvilja, 
uppfyllt av en helig glädjes sinnelag. 
lVIen den sista söndagen i oktober må
nad syntes Oss passa allra bäst till 
högtidlighållandet av denna fec;t, eme
dan med denna söndag kyrkoårets lopp 
nästan avslutas. På detta sätt bli mys
terierna i Jesu Kristi liv, vilkas åmin
nelse firats förut under årets lopp, 
liksom fulländade och krönta med 
Kristi konungadömes högtid; och in
nan Vi fira alla helgons förhärligande, 
förkunnas och prisas Hans härlighet, 
som triumferar i alla helgon och ut
valda. 
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Eder uppgift skall därför vara, �ire
vörcliga bröder, och eder del att sörja 
för att i förväg före den årliga festen 
predikas på bestämda dagar för folket 
i de särskilda församlingarna. Genom 
dessa predikningar undervisas menig
heten noga och förmanas angående 
festens väsen, betydelse och vikt föl' 
att den skall inrätta sitt liv så, att det 
är värdigt dem, som trofast och ined 
ihärdig iver underkasta sig elen gu� 
clomlige konungens herradöme. 

Vi finna emellertid, ärevördige brö� 
cler, behag i att vid avslutandet av den� 
na runclskrivelse i korthet meddela 
Eder, vilka frukter Vi slutligen önska 
och lova Os3 av detta offentliga hög
tidlighållande av i<:risti konungadöme; 

Frul�ter sont gagiiti såväl Kyrlwn 
soni, det borgerliga sa111J1ället och de 
ensliilda troende. 

Genom dessa ärebetygelser, som 
skola ägnas cl�t gudomliga herraclö-= 
met, måste människorna sannerligen 
åter erinras om att Kyrkan, så sant 
elen av Kristus instiftats som ett full
komligt samfund, kräver, och detta 
förvisso 1ned en 1nedf ödd •rätt, som 
elen ej kan giva avkall på, full frihet 
och okränkbarhet från elen borgerliga 
maktens sida; likaså måste de minnas, 
att Kyrkan,· till följd av samma gu
domliga instiftelse, icke lwn vara. bero
ende av något fräninwnde godtycke, 
när elen handhaver det ämbetsvärv, 
som Gud anförtrott åt elen: att lära, 
att styra och att föra till elen eviga 
saligheten alla dem, som höra Kristi 
rike till. 

Ja, samma frihet måste staten dess
utom tillerkänna dessa religiösa ord
nar och kongregationer av bägge kön; 
som äro de kyrkliga· herdarnas duk
tigaste medhjälpare och som av alla 
krafter bemöda sig att utbreda och be� 
fästa Kristi rike : De göra detta ge
nom att bekämpa världens tredubbla 
begärelse genom de heliga löftenas re
ligiösa hållande. De göra det genom 
själva det fullkomligare liv som de 
föra och genom vilket de verka, att 
elen helighet, som elen gudomlige stif
taren ville skulle vara Kyrkans fram
trädande kännetecken, ständigt och 
med alltjämt större glans lyser och 
strålar inför allas ögon. 

, 
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Och vad staterna angår, så kom
p1er ; clet varj� år -,�ter,: fqrnyade; firatF 
det av clehna, festdag- att påminna clei1t 
om att liksom de enskilda ära förplik
tade att offe�1tligen,, ).iringr- l):ristus ,sin 
h)tll11ing och .var;l Hoppm l)1diga; .. . så 
vilar sam111a förpiHdel�e. 'också: . på 
rnyndighetwersonerna· och, , pi'!; ,statet
nas styresmän, Me1J · dessa; senare,. :vill 
denna l;ögticl påverka till ,att .  tänka på 
elen sista domedagen,, då Kristus ...:...:_ 
ic)<e allenast utka:stacl: av , stat.en utan 
även försummad eller med förakt för
bigången -:- på det strängaste skall be
straffa så stora . oförrå,tter ;' ty }fans 
konungsliga värdighet ,k;räver, ' att Jie]a 
staten skall ordnas eftei- de gttdo111-. .  
liga buden och de kristna grtinclsats�r-' 
na, och detta såväl . i ,  lagstiftningen '  
som i rättens hanclµavancle och icke 
minst också i ungcl01pens; uppfostran 
enligt elen sunda lä:ran och elen krist
na moralens oavkortade krav. 

Vidare ! Vilken um;l:erbar kraft och 
dygd skola de Krisfostroencle icke 
kunna hämta, ur övervägandet av 
dessa ting för att cla11a sina själar ef
ter det kristliga livets äkta grundsat
ser ! Ty när all makt i himmelen och 
på jorden är given Kristlls Herren, 
när de dödlige, återlösta genom Hans 
dyra blod, underkastas Hans herradö
me, liksom i kraft av en ny rättskälla ; 
när slutligen denna makt omfattar hela 
den mänskliga naturen, då framgår 
därav med full tydlighet; att det icke 
hos oss finnes någon som helst för
måga, som kan undandraga sig detta 
konungsliga herradöme. Kristus mås
te därför härska i människans för
stånd, vars plikt det är att fullkomligt 
underkasta. sig och fast och ståndak
tigt samtycka till de uppenbarade san
rningarna och till vad Kristus h,ff lärt. 
Kristus måste härska i människans 
vilja, vars plikt det är att åtlyda de 

gudomliga buden och fö_reskrifterna. 
Kristtis måste här,ika i -�/älcir, va1:s 
'plikt 'c!et ä.'i- 'atf �si&isätta de naturliga 
begärelserna för att älska Gud över 
allting och fästa sig vid Honom alle
na: · Kristus måste hä1;ska i hoppen 
och ,dess lemmar, vilka böra hjälpa till 
att främja själens invärtes · helighet; 
ty de ära själens redskap eller föi" att 
använda apoiiteln Patili otcl : >>tättfär
dighetens .vapen inför Gud». 

När . allt detta framlägges för de 
troende så, att de i sin betraktelse ge
nomtränga dessa sanningar, skola de 
lättarf lh:11111,i foras till elen allra 'störs
ta ·  fu)1kömi1ing. 

Give :då, Gud/ärevördige bröder, att 
både de ut01ii.ståencle måtte åtrå sin 
egen fräls'niiig och mottaga Kristi mil
da ok och att vi alla som genom elen 
barmhärtige Gudens rådslut äro husets 
barn, måtte · bära detsamma icke mot
strävigt titan <i11ecl längtansfullt begär 
med kärlek och' helighet. Och när vi 
sålunda ordnat vårt liv efter det gu
domliga rikets. Jagar, må vi då skörda 
de goda fn:1kterna i rik fullhet och med 
stor glädje ! . Ja, måtte vi av Kristus 
r.äknas b'land de goda och trofasta tj ä
nania och i Hans himmelska rike bli 
delaktiga med Honom i härligheten ! 

Så vare då detta -ett förbund och en 
underpant på Vår faderliga kärlek ti ll 
Eder, ärevördige bröder, på deri till
stundande Vår Herre Jesu Kristi fö
delsedag, Och som förmedling av de 
gudomliga gåvorna tagen emot elen 
apostoliska välsignelse, som Vi med 
kä1Jleksfullt hjärta lysa över Eder, äre
vördiga bröder, och över Edra präster 
och Edert ·folk. 

Givet i Rom vid Sankt Peter elen 
1 1  december i det heliga året 1925, 
det fjärde året av rVårt pontifikat. 

PIUS P. P. XI. 
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E T T ' B L ·A o ·  ·O ; R- .f i ·o - ,R -· E .  t · T · I� - ' , . I . ,-· 

- Ej långt efter sin omvändelse hade 
Kristi ödmjuke tjänare Sanct Fran
ciscus redan samlat omkring sig mån
ga följ eslagare och intagit dem i sin 
Orden. Vid elen tiden föll han i be
kymmertulla tankar och erfoi· stor 
villrådighet angående huniledes han 
borde .handla. · Skulle han häng i va sig 
uteslutande åt bön och betraktelse, el
ler skulle han un
derstundom dess- ' ·  
likes predika ? · I · 
detta längtade 
han n1ycket efter ,  
att veta· Guds vil
ja. :Men einedan· 
elen, ödmjukhet, 
som var i :honom, 
icke t�llät honom 
att hysa · några 
höga tankar var
ken om sin per
son eller sitt becl� 
jancle, aktade han 
att genom andras 
böner · utforska 
Herrans vilja i 
detta stycke. 
Följaktligen kaL 
lade han till sig 
broder Masseo · 

I 
: \ , '  

om, :det var't honom giie( ty Hen'en 
hörde hans böner, och ofta talade han 
med Gud ansikte mot ans'ikte'. · För
densk�li bar sa·nct Fra:nciscus stor 
tiilgivenhet för honom i sitt hjärta. 
, - · 'Broder Masseo· gick, och 1efter Sanct 
Francisci befallning _ framförde hap · 
budskapet först till den heliga Clara 
och sedan till brode·r Si lvestro;'-Knappt 

hade denne 1111ot-
t.a'.git det, f Ör,rän 
han · kastade siK 
1-\:ed , i bön: 'och 

. Guds . ·svar . kom 
till honom i hans 
an.dakt. Och han 
gick tillbal<:a: till 
broder 11\fasseo 

·. och1 sa:de sålundä : 
»Dfoa bjuder 
Gud, att du säger 
till broder Fran-. 
cesco ! »Her,ren 
har ick� kallat 
dig till . or&ns" 
ståndet ' allehas,t 
för din · egen 
skull, men på det 
a<tt du mi sätta 
ftukt i 11:nännii
skors själar· och 
många varda 
frälsta genom 

och sade tiU ho
n:om sålunda : 
»Gå till : syster 
Clara och tillsäg 
henne 1 miltt 
na:tnn, att lian 

· G. Dupre : Sanct Frnnciscus . .  
(DÖ:m ()n i �ssisi. )  

dig.» Då broder 
Masseo hade mot
tagit detta svar, 
återvände han 

med några av sina frommaste kam
rater andäktigt beder till . Gud, att det 
må behaga hon01h att visa mig, vilket 
som är det bästa, antingen att j ag äg
nat ini'g åt att predika eller helt h�n'

giver mig åt betraktelse och bön·. Gå . 
sedan till broder Silvestro och säg 
sa:mn1alecles tili 1-ionom». Och vat 
den11e brnder Silvestro densan1111e, vil
ken, medari i1a11 levde i vädden, ha<;Ie 
sett utgå ur .Sarict Francisti mun ett, 
körs av purt guld, så högt, �tt det vid
J!�rde, )�imme�en, och så: brett, . att ,_,det 
nadde artda till· i ordens. yttersta grans. 
Sägd·e· Brödet S ilvestro var så from 
och sä helig, a:fr alit vad fian bad Guci ' 

till Sanda . Clara för ah erfara, 
vad för. ett btidskap hon hacfe 
undfått av Gud. Och . hon svarade, 
att åt henne och hennes systrar: hade 
givits alld,eles samq1a svar,. soni :  'br9-, 
cler Si1vesfro hade bekommit. Med 
d�tta besked beg;;i.v sig broder Måsseo 
tillbaka till Sanct . Franciscus. Och 
Sai1ct Francisci.1s· mottog honom mäk
ta kärleksfullt, tvådde hans fötter och 
satte fram ett middagsmål åt hol1(;im. 

Så snart bröder Masseo hade slutat . 
att äta, · ropäde: Sa'.nct Frantiscus)�b� 
110111' ut i ·skogen', . D.är knäföJl. _ 'n,ah 
fra)Mör ' honoii1, slog hättan tillbalfa, . 
!a'tle siita armar i ko�s över Uröstet 'otlt 
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frågade , honCJq1- : >� Vad befaller min 
Herr.ie Jesus , Kristus h1ig att göra ?» · Broder Masseo svarade : »Så:vä'l bro0 

der Silvestro,,som ock syst,er Clara och 
elen ai1dra'. syst,ern h3ar Krist11s svarat 
och 'tör dein . . uppei1bar'at, att Hans 
vilji är', att du må gå ut i .världen lför 
att predika, i t); att Han icke b·ar ut� 
valt dig ·allenast för .din egen skull 

. utan '.fastn�era tili ancltas frälsning.» 
Då Sanct Franciscus hade förnummit 
detta svar och genom det erfarit Kristi 
vilja, stod han strax upp i eldig iver 
pch sade : >>Låtom oss ·. draga åsfacl i ,  
Guds namn�>. Och i sitt säUskap tog 
han broder ,Masseo och broder Arigelo; 
båda heliga mäm 

Och Anden pådrev dem, så att de 
vandrade med mäkta stor hast uta11 
att akta på varken väg eller stig. Då 
de uppnått en by, vilken heter Savur
niano, begynte Sand Frahciscus att 
predika. Dock bjöd hap först svalor
na, soin kv}ttracle, att hålla sig tysta, 
till dess att h,m hade talat till slut. 
'Och svalorna. lydde honom. Och på 
elen orten predikade hanmecl en sådan 
glöd, att alia män och kvinnor i byn 
begärde i fromhet och hängivenhet att 
få följa honom och ville övergiva sina 
hem. Men Sanct Franciscus tillstadde 
cle1�1 det icke i.1tan sade till dem : ;,Över
ilrn Eder icke och dragen icke här
ifrån. Jag vill förordna, vad I bären 
göra till Edra själars frälsning» . Och 
i den stunden koin tanken för honom 
att irirätta sin Tredj e orden till en ge
mensam frälsningsväg för alla. Och 
ha111 lämnade dem mäkta hugsvalade 
och ,,äl beredda till bättring och ·bot. 

Och harn drog därifrån och kom till 
elen nejd,  vilken är emellan Arrnano 
och Bevagno. Som han nu gick så iv
rigt framåt, hm; han upp sina ögon 
och blev. varne några träd utmed vä
gen, i vilka sutto skaror av fast oräk
neliga fåglar. Häröver förvånade sig 
Sanct Franciscus och sade till sina 
följeslagare ,: »Invänten mig här på 
vägen, så  vi l l  j ag gå bort ett slag och 
predika för mina systrar fåglarna.» 
Och då han hade kommit ut på fältet, 
begynit:e han att pn;dika för fåglarna, 
vilka sutto på marken. Strax flögo I all3a cl'e . fram till hononi., som . voro i 
fräclen, och alla sutto samt och synner- I .  

, !igen orörliga, medan Sanct Fra:ncis·c 
' cus avslutade si'n predikan, och t!j hel� 

ler sedarn lyfte de vingai;na,' förrän han 
hade givit dem sin välsignelse. · Och 
ernligt vad broder Masseo och. broder 
Jakob <).V Massa senare förtalte, gick 
Sanct Franciscus av och an ibland 
dem; så att barn kotn vid dem med fål
len · av sin kåpa, men ingen rörde sig . 

Och var av Sand Francisci predi
kan huvudinnehållet det följande : 
»Fåglar, mina systtar, I ärern Gud; 

. Eder Ska1jare, mycken tack skyldiga, 
· och I bören. )ojsjunga honom alltid 
o2h allestä:de�; ( ! .'Ty H;an har givit Eder 
frihet . till attJlyga allestädes hän, där
till ock dubb)a 0och tredubbla skrudar. 
Han bevai:ade Eder säd i ,  Noaks ark; 
att Eder art. icke måtte utdö på j or� 
den. Bäre'il'.bcik tacksamhet emot Honom för foite11,; vilken HanJ har ut
valt Eder till 'element. I sån icke och 
skörd'en icke; men Herren Gud föder 
Eder ocll giver Eder floderna och käl
lorna att ddcka ur, Han skänker Eder 
bergen och dalarna till ern tillflyktsort 
och de höga träden, att I mån kunna 
bygga Edet: nästen, och alldensttind I 
varken förstäm att spinna eller sy, klä
der Gucl ·både Eder och Edra barn; 
Således älskar Eder Skaparen myc
ket, emedai1 han gör Eder så många 
och så stora välgärningar. Och där
före, mina systrar, tagen Eder till va
ra för otacksamhetens synd men va
ren städse rätt flitiga till att prisa 
Gud.» 

Då Santt Fran6scus sade dessa ord, 
begynte alla . fåglarna att öppna sina 
näbbar, sträcka på halsarna och slå 
med vingarna. De böjde vördnads
fullt sina huvuden ända ned till mar
ken, och med åthävor och ·sånger lade 
de i dagen, att vår helige faders o rd 
skänkte dem en mäkta stor glädj e. 
Och Sanct Franciscus var glad ti ll
sammans med dem och tyckte mycket 
om dem och fägnade sig åt att gå där 
ibland deill och tala. Ty lmt1J förund-, rade sig stodigen över denna mång
falc1 · av fåglar samt över deras väx
lande skönhet och deras uppmärksam
het och förtrnlighet. För alla dessa 
orsakers skull lovade han med : from- · het Gud, som skapat dem. Då predi
kan var till ända, gjorde San<;t Fran- , 



ciscus slutligen kors�ts tecken över 
dem och g<1v dem lov att draga åstad. 
Och un1de_r lj�vlig sång svingade . sig 
fåglarna i en enda stor skara. upp i 
lufte.n. Sedan delade 4e sig i fyra 
flockar till . en likhet med det kors, 
som Sanct Franciscus ha<le slagit över 
den'!, och clep ena flocken flög mot 
öst.er och eten andra mot väster, elen 
tredje mot söder, elen fjärde mot norr, 
och varje skara sjöng underbwrt. ' 

Hätmecl förkunnade de, att, såsom· 
Santt Franciscus, Kristi Kors' ban,�r
förare, hade predikat för dem över 
dem gjclft korsteckrret, efter vill;:et de 
hade ' 'sft'uiga11cle skingrat sig åt värl-
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elens fyra hörn, så skulle ock pred�kan 
' oni Kristi. Kors-,. so.i:n ånyo gjorts le
vande genoi11 Sanct Franciscus, av_ ho
nom och av ha,ns 'ordensbröder bäras 
ut över all världen. . , 
· Likt fäglarn</- , under hi111111e·le1f äga 
de bröderna i c\ej1'rna världen ej 1'nii1s-ta 
t ing, vilket de kalla sitt eg'et, och likt 
fåglarna under hin'1111eien ' beb:la . de 
helt sitt liv åt Guds facl:erligadors.yn: 

Till Kristi ära, Amen. 

(Svensk tolkning av L i s a  L u n d  h:) 
Fioretti, Den Helige Francisci under.; 

fulla blomsterkrans. J. A. Lindblads 
förlag. Uppsala 1924., 

IJ E T B R U S A R  FR A M  EN S TOR M. 

Det brusar fram en storm från uorcl, 
och oförvägen, oåtspord 
i nattlig rynid han svingar. 
Och 1nörka änglar oförsagt 
cle brusa fram, och stonnens ·ma!?t 
är göind i deras vingar. 

Det susai: fram en vind från öst. 
Jag hör i natt !tans djupa röst 
tätt vid ·1iiin ka1nnwr ljucla. 
Med blåa vingar i håns spår 
en här av änglar tyst framgå!' 
och som till stillhet bjuda. 

Då_ lwnimer plötsligt sunnanfrån 
en väderil ·mecl 1nä!?tigt clån. 
Hör huru rymden bä"Va.r . 
Det står u töver allt en brand 
av eld, när över ·1nörlw land 
en änglahär fra1nsvävar. 

JY[ en stor;J_nen väller fram från väst, 
då smyckas rymden sonv till fest. 
Ur gyllne portar tågar 
en slwra änglar; gyllenrik 
är varje deras nwntelflik, 
se, hela ry1nde11 lågar. 

Så blir det lugnt. Ett hlarvitt slm1 
on1strålar allt, när hög och reu 
Gud Fader själv franis!?rider. 
Och st-illa hö jei hbn sin hand 
välsignande !?ring , stad, och. 'land 
nit och i alla ftder. 

S i g ,u r d D a h 1 1  ö f .  
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0 Reda1�i för-sta 11u111ret av Credo ta
lade vi , 0111 »tlet and'l�ga ogräs, som 
skadar . själva ·froslär�n och förstör 
yår ,kri1s�na' religions livsrötter, tron 
på de'i1 Heliga Treenighete'n :och Kristi 
gudom». Med beklagand'e .· ko�state
rade vår katolska ' tidskrifts anmälan; 
a,tt. »detta moqernisme11s 9grä:s på �is
ta: ticleh täri11igen ostört . fåt växa öch 
frodas ii1itt ' imi�· på • shitskyrka11s 'i11år� 
ker», , ' Under , lo,ppef av 'ål'. }923 be" 
handlade · vi i eri artikelserie cleri äldre 
protestai1tisi11, som : i· · stor!: · sett ' ·  var 
härskande i Sverige alltsedan 'Cllaus 
Pettis dagar och ända 'fram till 1800-
talets slut. Vid 9enna tid började som 
bekant en omfattande förvandlings
P(o.ress. · inrom ?venska statskyrkan,. 
P:e/1 s, k. niodern� t�plogin vahn: sföå
ningom allt flera ' a11hängare blancL ·de 
ledande svenrska u11iversitetste0Iogen1a. 
Des·sa .påverkade imart också ·sina lifr0 

jungar. · De . teologiska fakulteternä 
ble,;o till sist helt och håliet 'moclernis'
tiska, och ckt tyckes' riu endast våra 
en tidsfråga; när den . storå majorite� 
ten · av det sve11ska lu.the'rska prästei"" 
skapet bekänner sig till' elen foodet'Iia 
teologin: · För Credo at' det ,irrgen 111.e
ning att fortsätta och tala: :0111:' Olaus 
Petri o,;h: hans nya system. · ·Ty 'detta 
är,nu i' stoi<t sett 'ä,ierghet av 0han1s a'ncl,i, 
liga arvtagare,i so1i1 i , stallet ha "eddtt: 
det rnecl ett ännt t nyare: · •Redan Lenatt . 
fann . det opraktiskt, »ai1f :To'dtd' ab
zttlenkeri den : Hass von : ·sokheri/ <lie 
uns heute kränken,» (Die· A'lbigen-
sen "Schlussgesang) . , ,  , ,  ' 1 

( , ' '  l ' 

ptotestantisn1�11s se1iaste· utvecklings
fas.' . Det följdes år 1919 äv den sä 
mycket' otrtdebåtterade . boke11 »bet 
addliga: nuticfsfäg'et 'odi kyrkan», 'sdm 
kttnde kallas efr shi'fdigt Örel1r01ifote 
ii1Jed plattformen utviclgåd ocksä tilt 
fä'rkla.rade hedn�111gåt, och 1'itl sis:t :av 

, cl:et ' S, 1c.> ekuhieniska 1i1ötet i Stockholm 
augusti 1925, soni närniast haF 1)tägefo 
a:v ett rntehiationellt Öi'ebtor1,1qte: . . 

' Örebromötet,'.såges våra a'vshifa't fö'r 
sekfor( år secl'an: : I sj älva'\,b-l�et ' på
gål'' det ånriu..' Dess icleer ärö nu de 
ledande '  svensk'a ståtskyrkömännens 
ideer, dess opp6sitionspai-ti · opponerar 
alltjäiht på sainfii:a sätt. Sverige lever 
alltjämt i cl'etta' k3;rkb1i-1Ötes skugga. 

D'etr s, ){: 1i1öderna teologirf är ' ett 
·gansfoa omfatfaitde' begrepp, ' s6111'atäc�_ 
ke'r en: mängd olika riktriing'ar .• och 
åskådningar'. Men visså enhdliga 
clrag 'äget de'n bckså, pcl1 . dissa, kan 
1'1'1årt med sär'skilt utbyte stuclei·a i clei1 
reclogöi-else för Örebromötets fÖHöpp 
och föredrag, S01'i1 ·sel1are Utgavs j J:iok
fdrm 1 (Kyrkligt-Teologiska' - ·Mötet i 
örebrb,' r-:--:'V1l'I .. Albett 'Bonrui�l:s. Föi·
lag;' ' Stotkho!ni 1910_::_191'1 ) .  r en 
av· disk11ssione'i-fra .  påpekade Htro,1erks
ad jhilkten; pasttiF N; :E:tånneh; Sfock_; 
holfo;' 'att ,'d'et våt »ett I gott ,ome11 ' :att 
biskbpa'rtia' strejkat Han detta n-iöte,» 
Numifra; .ä'r oc;ksa delsvenska h1Hier� 
slfa · episkopatets sfalh�iäg ' d�i ' 'clefi 1110-
clerih tedlögin etr al]'.nån �li · år 1910. 
Bland· · n1Btets , a?rangi:\rfr påtr:fffå vi 
dåvarande pr6tessor ' Na:tha:h, s'ö<le.r-

Den 28�30, : ,j thi:i 1910 ;hölls_ db.n 
sve1islw. "/11,odernistli311lkd11s ·första koii�· 
ciliu11i i G)laus Petris 'födelsestid öre- -
bro;: son'l , utkorats- · tiU mötdrplats ick'e 
minst lpå g1°und av shia histciriskä n'iin-'' 
nen., ,  Credos N yåtsbrev -fot' i 'åf' · ti,tlo� · 
vade : några: · skisser från' ·de ' i svenskå 
111odernisterna1s · · läget,i fråi1 •' '»Pett'is ' ,  , 
Sta<l>>, Det s. k1 ötebro1lfote{bi1clar 

. blörii Blå1':icl inbjt'l'cl,ärnll 1'nå'.rldts' ' 5å,:: 
väl nuvarande . bi'sko'peri- ·av.

· L'.ii1k9pihg 
. soili nuv�hinife pastor 1pi·1n1å:rius Wic!
neV T)e sfäfa valeri: av'biskop för Lii11:cl 

' och '\'T�sterås'l{åfytterligare stiirl<t den 
' 11iöder1iristisk',hivenska bisl(('Jpsi1'uppen: 
·. Vid 'tideh 1 'fö·r .01'ebt·on1ötets s'a111fnån-

träd� •'fanns ' äniiti en: bch 'anna'n ,, r'e
prekehtåht f5t' idet� ' gåiii1i'iåihitfi�rska 
r�lHrniHgt:n' bfådd 1�ndets ;fJologie1#0� 
fessote

t
''. 1 Ntt å:rö 'cf�ssa' 11�a:it hndan-

ern iä1�1pllg ittJå,;gsp'iti1ikfför; clylil\:a bes ' 
traktelser. ·: ·DH ·är' till '.en ·f6rH1iancle 
grad · karaktetisfiskt · f'or deti · ' svenska 

tai' H1odb-nist�1.1 'llV olik� �kfö_n;W{gå1: .  
Betankei.'.ithah' am ',cle'tt( I ;f_ötstär \1,1�n 
lätt;' v'ad1 detta kyrl<:6111åt�' 1Jet)rder ,' för 
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bedömand:et mt det teologiska nutids-
läget i Sveriaef-f !, T. ·:": ' ,' 

b , .. _ ,  ,'>-") ;'i ',•. .. . • 

Alldeles särskilt ffarakferisfisk för° 

d-etta vårt kyrkliga nut,idslä�" är en:tel
lertid oppositione1/s,' 'd& g�1i11i.1.iilttoe1i
de protestqnten,rn,s . stii]lning�tag<J,µcle 
till u,oderni.st"rpa;; för�ta ky;rirn111öt�1 
GiV;etvis . )t)åste 'den . m9di:rn1:1 . teol�gin 
också p r gammallptl:i"rs� · synpu11kt 
anS,{!S SO!JJ en farlig vilJfar�ls,e, dep, där 
angriper histendomens ' g1'.u114sats�r 

. och bringar själani.;is frä.!sning .i far!L. 
och därför på varj e sätt 1Jörbekätnpas. 
Men . �ad gj 01·de då ek gammaltroe11de 
i s,,erige gentemot upprorsmännens 
fra1nstöt i Örebro ? Till själva kyrko
mötet sände de inga . repre�yntati,va: 
försvara're av , sin · åskådning1, ehur.u 
de uttryckligen inbjudits av bestyret� 
sen. Ga1nmallutheranisme111S försvar 
sköttes i stället huvudsakligen av fri
modiga, men teologiskt oskolade män : 
redaktör Axel 1B . Svensson, handlan
de Jeppson i Ängelholm m.  fl. Ej 
heller sökte man: se.nare systematis).<.t 
gendriva örebroteologernas påståen
den. Oppositionsyttringctma inskränk
te sig till skäligen betydelselösa de
monstrationer, några protestmöten, 
enstaka tidningsartiklar, spridda ·la
mentationer, som knappast ingingo på 
sakfrågan. Härigenom fick naturligt
vis allmänheten lätt den, föreställnin
gen, att gammallutheranern'a inte kun
de försvara ·sin position mot moder� 
nismens överväldigande sanningsmakt, 
och de redan segerstolta moderna teo
logerna blevo ännu övermodigare o,ch 
självsäkrat'e ä111 förut. Hänned . utta
las ingen dom över den ga1pla skolans 
beteende -:--:- kanske d�tta _ursäktas ge� 
110111 .omständigheter, som för utom
stående äro obekanta - här konlSta
teras endast faktum. 
' Ännu obegripligare förefaller emel

lertid den gammaltroende riktningens 
i hela kyrkohistorien unika fraternise
t ande med detta av f ientligil, rnakter ' 
arrangerade och sammankallade. kyr
komöte. Det är blott några· år sedan,1\ 
som de gammallutherska biskoparna .1 
Norge in i det längsta vägrade at(vjL 
ga en nyvald modernistisk kollega. ;I 
Sverige hade motsvarande parti recliR-'1, , 
år 1910 'hunnit bliva betydligt med,· 
mjukt och hålln_ingslöst. »Från bisko-

1
pa1:.�a 1=.ottfa\ oc;l� Berg,g:7ist fic½ s�r 

; reh,en )no�ta:ga'--1 synn<:rhgen vanliga 
och - för 111Ötets ·program sympatiska: 
S'[�f�>- , P.�. dettap , .i1:1bf\1dning. · »Från 
fJi1skop . von · .  Scheele . anlände i.mder 
själva . 111ötet ett ; hälsningstelegram» 
med öpsk,an, . om , G11.ds välsignelse. 
Ordföranden för ,allmänna sve111skå 
prästföreningen, , ·kontrnktspr.osten L 
Lin\fberg i Stora : Tum (numera bis-' 

kop .av Växiö} >>förklarade sig. i bre,, 
tiH styrelsens ordförande uttryckligen 
gilla mötet». . · . · 
. Vid moc;lernistkonciliets avslutnirng 

sammanfattade kontraktsprost'en, teol. 
clr J. \i\Tah!Hsk, Närikes-J(il, sina in-' 

tryck i följande ord: »Såsom en av· 
Närikes äldste pastorer vill jag, ehuri.t 
stående i vissa. hänseendern på en an
nan teologisk stån:dpunkt än de ärade 
organisatörerna, bringa dem, doktor 
Fries, professorerna Pfannenstill och 
Söderblom, ett varmt tack för deras 
förläggande av· detta kyrkligt-teolo
giska diskussionsmöte, det första i sitt 
slag, hit tiU Örebro, varigenom det 
blivit möjligt för så många att däri 
deltaga . .  Ett tack till alla övriga, som 
genom föredrag och sakliga in.lägg· 
gjort mötet innehålls1)kt.» Artigare 
kan ma,n omöjligen polemisera. Här 
stå vi inför ett rekord av gammalpro-' 

testaritisk försvarsnföilism, 
Vi minnas alla med vilken kraft den 

store bekännarpåven Pius X uppträd
de mot. den 1t10dernism, som hotade 
att intränga i vår heliga kyrka under 
1900-talets första år, Den sveriskh.1" 
therska kyrkans främste ' man, ärke0 

biskop Ekman, inskränkte sig till · att 
anhålla, att modernistmötets titel.. · som 
ursprungligen lydde »kyrkligt möte 'i 
Örebro», ändirades till »kyrkligt-teolo
giskt möte i Örebro» ! ! Det enda verk
ligt manliga och vägande ordet från 
den gammaltroencle oppositionen kom 
från den gamle biskopen av Strängnäs 
som sålunda besvarade ett hälsnings
telegram från Örebromötet : »Tack ! 
Guds omätliga tankar och verk trium-

. fera, ej människors. Ullman.» Men 
. denna välbehövliga påminnelse var 

, ·också det enda; väktarrop, som höjdes 
'. {d\.n det gammallutherska Siorns mu
, rar. Det var tydligt, att de gammal-
troende kyrkofolkets ledare befunna 



sig på återtåg, >)]amental:rili .sane exi
tm>, på ett återtåg, som skedde utan 
�ra och bravur, _På gamnwllu�her-a
iwrna i Sverige omkring år 1910 kun
de tillämpas Marti1i.s ord om de svens
h katolikerna omkring år 1 530 : »De 
sal�nade sainmanhållning . och' leda\·e, 
de. visad°'e sig osäkra och fogsliga, då 
det framförallt gäflde att · handla» 
(Martjn. Gus�ave Vasa et la Reforme 
en Si.1ede p. 399) . . 
· De · verkliga kyrk01i1ötena,' sa111[11an

hllad es a,; Kyrkans högst� · ledare för 
att träffa viktiga: avgöranqen i frågor, 
s0111 angi11go Kyr'ka115 tro·s- och �ede- · 
1åra. Det för det nutida .Svei·ige så 
t�piska : Örebromötet ?a111m�nkallades 
pa några urniversitetsteqlogers igitic\
tiv av ep stor skara lu:therska präster 
och lekmän, . män och kv1n11oi· med 
StÖrre el\er lTiindre l<unskap�r i teolo
giska frågor. Deltagarna i detta kyra 
komöte efter sista niciclet samlades 1 
Peti'.is st�d lm,,uds�k.ligen' for Ätt sj�L 
ya uttala sina, egna eller för ;itt höra 
yarandi·as nJ.ei1i11g_ar. »Huvudsyftet» 
i:ned detsamma var »att g'iva en p"å 
kyi·ldig· plattform ;_inordnad, för alla 
kristliga . åskåd11ingai· fri och . . öppen 
inöj lighet ati: få 11ttala sina meningar, 
återspeglande vad sorn:ifråga 0111 krist
lJig trosuppfattning rörde sig inom 
den stora svensk� kyrkomenighetens 
själ från ytterst<\ höger till yttersta 
vänstern.» Några beslut eller resolu
tioner fingo icke fattas. I själva I n 
bjudan står ni.ed näst.an skolpojksaktig 
nonchalans : »Obs ! Inga resqlutioner 
få antagas.» I sin inleclningspreclikan 
betmwde teoL dr s. A. Fries, Stocb 
hol,m, · att mötet i Öq;bro icke ville 
(:''!,erlägga oiTI tron »på de gan.1la kyr� 
ko½:onciliemas .Vi/:i, yilkas f9rha11dliw 
gar titmytwc\de i n;�qlutioner.» 

I ) !  
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Till och · med för framtiden ·ville 
111ai1 skydda sig mot resolutionernas 
fara. · Någorn tid efter mötet utsände 
dess ledning ett 111:eddelande till pres
sen, vara,v : fran1går, att man var bes 
sluten att låta moderi1is6ska kyrko
möten återkomma ·m�cl 1·egelbundna 
mellanrum. lvien dessa sammankomsc 
ters syfte skuH� vara, p,tt >>lämna rum 
för präster och lekrnän1 män och kvin

·t;tor, att i vänskapli!g sa1rwato och Örns 
sesidig högaktning för varandras över-. 
tygelser p� kyrklig grund utbyta tct11-
kar över elen �ristna tankens problem,» 
För säkerhets skull dekreteras även i 
detta sammanhang : »Några resqlutio
ner skulle icke fattas nå dessa 'möten,» 
lVIan fråg;u iig _o�,jlllmrligen : V a_rtilt 
denna storcl_ apparat blot,t. fqr- /lftt rpäl).
niskqr, högaktande varandta,? överty
gelser, skol;i. »t\tbyta tanl,ar»,? • Öch 
vartiH skall aHt detta högaktningsfulla 

! tankeuthyte tjäna, 0111 mat� cl9ck alds 
rig kap k()t11111a ti1!1 minsta . resolutio1i 
eller i�esLiltat ? · . . · . 

Ga1mi1alMheranen1a hade ocks� si� 
na 1(yrkomöten och sina, trosbekännel
ser. Visserligen voro clessa illegi,tima 
och i många punktei: villfaratJ.qe.�·Jvien 
dessa kyrkomöten formuler;i.de åt_1�1in� 

, stone bestämda satser, fattqcle pi;ecise
i·aide besiut. De hade åtminston� · nå
gon rne11i1Jg; I 111od,ern�sternas kyrka, 
i Petris $tacl år 1910 går man över;illt 
på gunga11cle mark. Inga forpmlerin� 
gar, inga resolutioner, fnclast ett �nds 
löst clisln�terande. Petris hus bygges 
nu utan regler ocl1 ta11kar aiv töcken 
och dimmor. Vi skola bättre förstå 
detta, då vi �1ästa g�ng skär�k�da :�J.�n 
!iJosofiska gn.p1c\val, varpå Petris vän� 
per ,9.ch · lärj ungat> , i  våt, tid pppföra 
sin- ny� kyrkobygg11;td., 
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MINNEN UR DEN D/\NSI(A MlSSIONENS 
HISTORIA. 

INlLEDNING. 
. När marn sen ' det uppsrving elen ka>
_tolska läran gjort i vårt gi·annland, 
vill man gärria föreställa sig, att Dan� 
marks. missionärer haft ett lättare ar
hete, än va�! '  som val'it . fallet i . värt 
eget land. Det kan därför vara av ett 
visst irntresse att taga del av �11 mis
,;ionsberätt�ls�, · som cl�n isländska pa
tern Jon Svensson avfattat för sam
tidigt plibli<.:er-ancle i 'Cred'o och La 
Croix, den stora franska katolsl�a tid
ningen, och erfara vilket nit och .vil
ken möda, som Danmarks .mi1s�ionär-er 
nedlagt på sitt månigeri gång lik� s,,å1'.
beha1idlacle · arhetsoimäcle, soi11 någon
sin vårt eget land kan uppvisa, 

Pater Svensson gencimströvade un
der åren omkring sekelski'ftet 1900 
Själlancl på crl�el, upp�ökte, de . på 
landsbygden spridda . .  kcltolikerna och 
åter.förde dem ti ll enheten ' öch sam:
handet med _sina! tro�f p1:vanter ; han 
l;i0ll otalirga föredrag}ör att uppl)'. Sa 
protestanterna, och vn�sterade ett un
derbart missionsarbete. vid _:r;idan av sin 
läraregäining vic,l det nun�era nedlag
da läroverlset Sankt Andreas i Ord
�·up: Ha11s arbete ,var tungt, och hans 
väg mödosam, men hans tröst har va� 
rit det sk,fo1� resultat, som hari kan 
betrakta -som frukten av eir verksam
het, so111 han från börjat} invigde till 
det H�liga Hjä�·tat, under .vars be
skydd han st�ds� och: så framgån<>srikt 
arbetat · · - - , 

" · 1-,_ ' 

. ' 

I .  1JNDER JE$:U .�ELJyA HJÄR-
TAS_ BE�KYD,D. , . 

' Terminen l:iäd� bö1'jat Yi�l lifrover
ket i Ordrup, och ' arbetet var redan' 
i full gång, när' j ag 'en dag fick besök 
i mitt rnllll av skolans rektor. · 
_ - Jag ha1·_ nyss fått brev fråri 

!fafrs Högvördighe�, • Bisl�op \ah Ett_ch 
i' Köpenha.11111: 1 Han'' i.1.ftalåt s.in ·ö11,skah 
ätt eri a+ lärarriå 1 häri ' i' " �kolan; kti1��le 
företa�å inissii:ms's ''ö'clf upp1y�ningsre"' 
sor på Sj�11,a111d:· :Bfsk,6peri ori!,kar,' 'aJt 
en börj an gör'e·s ;i Rihgsted; Idclicie ä1t-: · 

dra sm:åstäclerpa därorpkring, där fö
redrag omi den katolska 1äran skulle 
hållas. Vidare skulle besök a v_lägga.,; 
hos · de spridda katolikerna: på, ! ands
bygden. Ni, Pater Svensson, är av 
skandinavisk börd, och därför ka111 j u  
ingen annan äru n i  komma i fråga för 
detta uppdrag. Det allra bästa vore, 
att ni begå ve er till Hans Hög,;örclig
het sa . fort som möjligt för qtt _få nog
grannare· besked. 
_ - Är det · me1�ingen att · jag ,kall 
sluta min v�rksamhet här, och :-i'elt äg
fäl mig åt detta n31a arbete ? 

. 

� Långt därifr�n. , N.i skall fort-: 
' sätta er verksanihet här, inen ni Htr 
j iecligt lördag, _ söndag pch_ �n �le! av 

måndagen för att' fullgöra _detta upp� 
drag. \ 
· ' Jag förklarade, att jag med glädj e 
emottog denri� nya uppgift, och sam
rha dtermicldag . reste 'jag in till Kö-

1 penhan'm för att UP,pvakta Biskopen. 
Hans Högvördighet tog emot niig 

med elen allra största' älskvärdhet och 
utla:de; pr9gra1�m1et med alla des� de-

' taljer. :. Det var frågan om en: 'direkt 
propagiu-i:d';t bl;md protestanterna på 
SjällancL O,:Meilingen var, att jag var 
lördag skulle' begivai mig till Ringsted, 

1 eller någon av de ån:dra' småstäderna: 1 
1�ärhetcn, tillbring� natten på hotellet, 
hyra en större sal, där jag kunde )äsa 
den H�liga •Mässan och hålla 'ii11itt fo
tt:drag. Räckte ticllen till, skulle j ag' 
även besöka de katoliker, som möj li� 
gen kunde · finnas därstädes, och 1:iå 
n1ånclagen skulle j ag återv_anda till lä-
röverket. 

Rims Högvör4ighet upply�te mig 
9111, att det fanns en ytterst !J.ktniq,gs: 
värd f;uni,lj ' i Ringsted1 vi1 nai1m 
Klint, ' och · flera av dess medlemmair 
voro katbiiker. Andra katoliK�r fann:s 
e) , i , stas]en. Defr He_i'iga Mässan ){ade 
flera , gånger' lä_sts i dHås" hus I m�n 
c:1dås't) 'a)l�,a _störstai:,tiJ1bakcfU\fa�fnliet,' 
rhen ritt skuHe jag . 1ä9a:1 cl�n1 bff(!nt11igt 
på hotellet. . 1 , .··· . ,  .. · • l'cl,' l! r, · , , c 1 ; . , - , 

� �
I 1rii1g'sted , ä'.i·, : eii,' I föj,'_ck�t '_ i11��es� 

saht liten städ' r\_1ecl ! fracliti�net ' låilg·t 
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in, , i):,t;dendomen, l�t;1;rijttade bisk_open, torn och efterlröra, om han icke. vore 
l3ch '.dal' f i,an;;, -:ännui 'kvar Domfoika�;· villig b�sfå1 penningar ' till cykefa1s itH 
netnas gamla kl6iterk)1rka, ,;ilke11i ar: . köp; och över huvud taget bestrida onL 
den förnämstai · i staden, och ä"nnu be- ·.. kostnaderna. 
vara-r sitt katolska ' namp : Sankt · Jag:uppsölcte honom och framställde Bengts kyrka. . . . · . . . . . .  i11in . mindre grannlaga önskan. 

Plan'ern var i ,  -stora drag �kissera<,l, . Han hoppade högt i vädret, när barr 
meri . ännu återstodo. några små detal- hörde min begäran, . och svarade tned 
j er,' hJandl a)ri'nat , 'den ekonomiska ·. si� . en energi, SOIJ]J inte 'båd�de gott for 
dan av · ;akeri. · . . ' ·  ' · · ·  . min fr_amställning. , 

- Vem, bestridei· .utgiftet'.rna, Et;s � Nej ,  nej , . oc,:h åter nej ! Det 
H ögvörcl:ighet ? Resorna kosta pe11- komrn1er å.Jdriig · i .  frågan, att skolan 
ga,:, likaså hotellvistdsen. . . . s11äpper till ett öre ! Vi ha minsan11 

_:_ Det va.1' bra: att 111 pä111it}de, mig inga kapital att ösa ur} . Det äi· allde-
om detta, ty <Jenna fråga har sin stora les tillräckligt att jag läm>na1r en av 
vikt . och betydlelse: Vår mission . är . mina lärare till dessa expeditioner. 
fattig, och . jag täpkte ·. be er om e1� Det är ·en stor . uppoffring redan det. 
111ycket stor tj änst : kunde ni m,öjfigen ' Från . . oss får n i  inte . vänta er någon� 
sanila de nödvändiga medlen hös för- ting. · Den enda utvägen att skaffa: er 
mögna · personer i htlartdet ? Om ni pengar b.estår däi-i, . att ni vänder e,, 
kunde, så skulle jcig. bli er, ofantligt till någon välgörare ·  i de katolska 1än-
1acba·m. · · , , , · deq1a. ' ,  · • ·  , · · . 

- Jag skall göra .mitt iJästa, 'Ers --,- Det börjair bra, tänkte j ag för' 
Högvördighet. ' . . . . , mig själv, pär jag . lämnade rummet. 

,-. Avstånden äi·o stora, fortscitte . Här är jag betrodd med ett ganska 
hiskopern, och ni lrnmme/ 'oft�, i , sy1�- kostsamt uppdragi u,tan ett öre till de · nerhet när ni besöker '1a1idsbygden att första utgifterna, ! 
få till tygga!ägga åtskilliga tiotal a_v Vem skulle, j ag vända mig till i cle 
kilometer'. Jag skulle dä'rför tiUräda katolska länd�rna ? Jag kunde ii1te 
c;r, att skaffa er en · cykel för att min- fur1dera uit någon. Jag var ensam och 
ska utgi-fterna•. om: ni , går ' till . fots, övergiven .av alla ,de mina, utaitr att 
förlorar ni enJ dyrbar ticl ,  och åker ni veta varthän jag skulle vända 1t1ig för, 
i vagn, kosta_r det för mycket _pengar. att få det nödvändiga. · · 

. Jag tackade Hans Högvördighetför Intet var att fon,änta från männi-
. h ans goda råd, och lo\rade honom, . att $korna·, sade' jag till 1�1�g själv, låtom 

följa deni eftet'. qästä f&1någi. Efter oss vända oss högre ,upp. 
cVetta to{jag avsked och återvände till Jag gjode ;en !�ten ]>ön till Honom,. 
Sarnk}Anclreas-skolari . . , . : . . .  , . .  �ör �,e,i11jag: stulle utföra detta verk, 

Under hemresa111 begrunda,�'�. jag öch isamma. ögonbl)�k fick j ag ingi-
min nya apostoliska kallelse, jag tänk- velsen ' att stäila saken under det He� 

te på protestanterna, iion.1 skulle upp- liga Hjärtats särskilda 'beskydlcl. Han 
lysas me9 ;Evangeliets ljus, .på kato!t-,- l1ar givit så sköna löften till dem, som 
kerna, �on'i ,skulle 1,1ppsö�as, cykeln;, sätta sin , lit, ti11,:Ho11J0111, täufde. jag. 
som skuUe inköpas, :ocl1 p(!m7-jng�r1,1a1 Jag tarE(onon1 på orden, ochsedan få 
som sk,ulle. a11y).<affas, utan at�. j <1:_g, hade vi se, vad �on.1 bänd.er. . en1 anirtg · 6jn_ lii.1ru., elkt� yar,ifrån, . . . , ; .  . . . Sagt_ och ,g,.j9rt. · J cig ,utförde min 
. .. N4Ja; det s_isJ'.1-.i'?��y111ret' tog:),il-g !u�<l: , , fores.Ms , framför Det b.llra Jieligaiste,c 
Jam�inod: V1�se,rl1gep yar var m�s,- och //�clatJ, jag, helit öve_rl�mnat - sakell' 
sion fattig, p,w11 s:onijag skullre �:rl1et<r: : i !Hal]s. h.�nfi.tlt:, åter.yagde jag: till initt; 
direkt i < Gtiq.s .och �Xrkan� . tjä,i1st1 :�å .  rum. , . '.  ., • 
,:ar jaig öv�rtyga:{ 0.111 �tt ½:JJ;d ,;skµp�. , , . . Jag ,  Iw.de ,knapp;µ;t. slagit l11ig, ned: 
bistå, äveri' .0�1 j_;�g i�ke, ,<lä,rjg711op.1 . ; , vid .n1itt. a,i,-bet,sbo.r.d, innan,miina, ,ögon: , 
blev djsp,c�sna,pl från 111.i:Wighete;1, <1;tt ., , föl19 , ,på:" �nJ�ten. i!,ntecknings:bok, dä1i ·, 
söka mäl)skligt bist�n4, ,  ' . . .  , ' " ' : ' ( ., jag ��riy�� · µBp na111ne1J, på en ,q-eL pe.t;-Vid \1emkom:sten t.i'!! :$anl.-:t:1\.ndr�as-' �. , . , soner,, . s9111 1 �ler,i, gång�r) förut skickat,, skolap f öH <l�,t)ijig.}11; cftt.g:å till_:reJ�t ' • : n�g . .i.llµ,CJsordiJ.I;� 9½:• spe,tälska,, .på , Is-,. , 



land, när jag gjoi:de en in1samling' tiil 
ett spetälskehospitaL . · 

Jag Öppfiade anteckningsboken, och 
mina ögon föll'O, l_iksom genom enhän
clelse på namnet på en dam i. Vise i 
Belg.ien. Jag kände , he11u1e icke per
sonligen, men :110n hade ski�kat mina 
spetälske en vacker · · sm'rnita och �tf 
brev,: i · vilke.t hon sade, att jag skulle 
göra henne en: gläcllje, öm · jag vände 
mig till l�enrie, när jag någon gång be
fann mig i· svårigheter. 

Jag - tvekade inte länge. fö1·rän jag 
fattade min penna. 

Jag skrev : ' · . 

. Madame la Corntesse. 
I Edtert brev av den . . .  hade Ni den 

utsökta godheten att llppmaim mig att 
vända mig till Eder vid förefallande · 
svårigheter. Jag står• i begrepp att 
för�taga en, ny, ganska viktig, apostb-· · 
Esk gärning; )nen utgifterna: äro stora, 
och jag saknal' medel. · Missionen är, · 
fattig, och har svårighetei· att anskaffa 
pengar. Jag har ställt min n1ission ti11-
cier det Heliga Hjärtats beskyddl. - Om 
Ni händelsevis hat en liten · allmosa; 
son1: Ni Önskar Iä1ima till ett gott ve�k' 
utan att ännu . h a  träffat Edert val, 
tror .jagi att Ni gjorde ei1 d�t Heliga 
Hjärtat behaglig gärning genom att 
lämna den till mitt verk · ' 

Högaktningsfullt . .  ·, - : 

Jag lade detta brev -på posteh 1:vå 
dagar före första fredagen i 111årnaden. 
- ,Min ,förvånfog blev ,grä1;isfös, när ' 
jag några · dagar setiare erhöll följai1- · . 
de ,svar :· :.. · ;. _, · 

min _ta:cks�gelse, ' ö�d jag'det H�liga 
' Hjä1'tat : skulle, upplysa niig _oni . hur, , Hah önskade jag begagnade dessa pen� 
gar': · Vid mi'll hernk01':nsf f�pll jag 
bredvid pertriingsummai1 Ege�t brev, 
där Ni ber mig, i det Heliga Hj,ärtats 
namn, rttt hjälipa Eder . . Jflg befrcJ.½tat'. . detta; högvörd�ge Fader, som, ett tec� 
ken från det Heliga Hjärtiit .till för� 
mån för Eder mission. 

de T . · 
Jag delade fullständigt den . ädla da

mens ås�kt, och jag hade svåst <1-tt f in� 
na ord' tii1räckligt ,starka tör att ut
trycka min glädje över det.ta tecken 
fråti min Beskyddare. 

- ! 
. . . -

n: , �TT ANGREP?, F�AN »E:N 
GAMMAL fRDTESTANT». 

Mina föredrag i 'Ringsted blevo gan
ska uppmärksammade, Of.:h stort. in
tresse visades av · protestanth . 3:y . olika 
yrken och stånd. Emellertiil ViJ.r detta 
intresse i.cke alltid av odelat behaglig 
natur, som följande episod utvisar. 

En dag medfötde posten från: Ring
sted ett exemplar av ortstidningen, och 
på första sidan ' märktes e'n \ned blå
krita förstreckad annons av mige;f ärH-
gen följande " lydelse : · · 

· Nästkommande · söhda:'g än,1�ä:1:, 
undertecknad: ' b�Vis�a . c\en , katotska 
prästeris föredfåg, s6!'n liåHes l�l. 4 . ' f 111,'. " i  Rotel, Ca�in�, ocfä� det där-. 
vicl' min avsikt protestera {tpot ,dei1� 
na den romerska kyd��11s oforsynfa 
pr6paga111da:: · · ,, ' · · · .. · . .  · · . . ' ' •··· 

En gatimia.l ' 11rotesta;nt. 
. 

'_ ,' ; ,," I ' .  . 

Högvö\·dige P�ter
.

S;v�nsson: , VaJ11ad ri1�n. · är vii:nkMt>säg�r ' ord�:. , 
Jag tackar. ,Eder 1uppriktigt för till• · spraket, '6ch - jåg p�re,:fcfe mig g�t!as( 

fallet atHå göra .:Edeti eµ;liten_ :tjänst. ' 1 på försvar en1ot d�tta: · ;j,\ifalI .. ' :: ;_ . 
Var god och emotta:g; • inneslutna, ' 500 Mih förstå ·åtgärd,'vltr 'att tillskriva 
frarncs i, .fran:ska hankse<lla:t . ...:.:... 'Men . d_en katoiskai fari1ilj �ii

K
:�int för :  aft. er< 

jag tror 1;11ig1 beteda EdereH höje ge� hål!a'.. · närmat'e underåtte!sei 0111 ' den: 
110111 att berätta.; hur Edert- brey kcinr »gamle ptotesfanteti»; \i'iJke� otvi'vei� 
mig tiJ!hanrla,, , Jag- hade hi,g� uncl'a<n aktigPva!r ä:v :stridslystet fynhe. ' , ,, 
en summa av 500 frcs, som jag önska- · ' · Sva'retkö111 ofriedelba:rt. '  · Dei{ >;gani�' 
de låmna. tiLI något gott ve1'k, uta,ri att : le prötestariteri» virr en- gatnn4ål,' '1nyc- . 
ännu veta vilket. :Jatg fad� denna: Sl1111L / ket energisk; ?ch enligt �11r� :u�pgif-: · .. 
ma lpå mitt s�rivbo1,d på morgonern i'ri.- li. • ter, gal 1iSka 6verspändhei:re, �illnöra.n-, 
na111 jag begav,mig tfll-de:ri nätliggande i _  cl'� en sekt, som kallåde· "sig »cle yttel'.sta 
kyrkan for att;höra; jnässari och ,<:!rt'lot-' i "  d::;tgatnåis,.pelige» elle

t
' i:att �ih slätt 

taga d�nf:Idl'ga-K011111frmiohel:L Und_er ; . »de heligar .. . Hans ai.sik't vil'r, att ; ai1i-



falla 111ig off entEgt vid föredragets 
börja,n och varna mina åhörare från 
faran, sorni hotade från den- katolska 
kyrkan. Mannen var , känd för sitt 
obehärskade väsen, ·och son, marn kun
de vänta ett sensationellt uppträde 
mellan elen katolska, prästen och hans 
motståndare, var det · antagligt, att fö
redraget komme att bevistas av ett 
stort antal personer, som annars aldrig 
skulle gjort sig besvär. 

Vi kunde alltså vänta '. oss e1i stor 
tiJl!sh1t111ing påfölj ande söndag, och vå
ra förväntningar kommo ej på skam. 
:. Publiken började' redan vid 3-tiden 
infinna sig, och. när j ag strnx före 4 
steg in i sa,len fanns knappast en sitf
ptats i' heia salen, med tmc1antag av 
någon enstaka stol på _första stolsrai
clen'. 
· Jag gick lugnt upp mot · den liHa 
estraden. Plötsligt stod jag ansikte 
mot a11sikte med en lång, vördnads
b j udai1de äldre herre, · som med J,å,nga 
steg mätte den fria platsen mel'lan 
estraden och stolarna. Gestalten lu
tade och det långa vita håret bölj ade 
ned på axlarna,. Hans ansiktsuttryck 
var både energiskt och' strängt. 
· Hin cltmkacle hårt 'i golvet med en 
knölpåk, som han höll 1 handen. 

Allt tvivel var uteslutet : j ag stod 
i11föt'' ,  defl >>gamle . 'protestantei1>>. 

- Hart iiktiar e11 gam;maJ, profet 
från Gamla ' Testamei1tet, viskade en 
åhörare till en annan, ' och iilmelsen 
var förträfflig. 

Jag närmade mig den »gamle pro
feten». 

Det blev döc1styst i sa•len. 
Antagligen väntade auditoriet att de 

hfå - a11tag'onisterriå s�ulle t}ka, i hand
gemäng: , 

Jag hälsade hövligt. 1 • •• 

...:cc_ · Det fi1111,s ännu ett par stolar le
cl,iga; anmärkte ja•g, om min herre viH 
ha· g_odheten ta plats, ty vi ämna börja 
med att sjunga en »sång». 

Han .kastade en mycket litet vänlig· 
blick på mig . .  

- Jag väljer min egen plats, sva
rade hani ·och sätter mig -vari och när 
det behagar mig. 

; :Jag'envisade·s ej, och den gamle fort
satte sir!! prömerfäd som fornt. 
· ).\m'm flera inänniskor träng'de sig 
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in. Salen va� överfull, och folk stoi:lo 
1�tmed' väggarna, och sutto på fönster
brädena. 
. Jag delade ut små flygblad med så!l.1-
gerna, och :vi sjöngo gemensamt någ
ra verser, och därefter läste vi· ett -Fa
der v_år, och jag steg upp på estraden 
för att börj a mitt föredrag. 

}VIen jag hade gjort upp räkningen 
utan värden, denna gången uta'J11 den 
»gamle protestanten». 

Jag hade knappast öppnat munnen 
innai1 han närmade sig mig, och Fade 
sin hand på min axel. 

- Va'l· god vänta ett ögonblick, 1sa
de han . 

. -:--: Med noj e; min herre, svarade 
pg. 

Den gamJ:e profeten lyfte handen 
mot höj dem och började tala med sten
torstämma. 
- - Lyssna till tnina ord, j ag ber 
Eder, ropade han, ni se denna präst, 
h�n pekade på mig, han har kom��1it 
för att göra oss till katoliker. Han 

. v ill sprida de romerska vill9läror'na 
bland oss ; dessa viNoläror, s:�i:q vi lyck
],igen befria:d�s från för några århun:d
raden sedan. Han ämnar göra oss 
till påvens undersåtar ; ·  han vill. lära 
oss tillbecl ja 'Jungfru Maria . .  Han vill 

, infö1'a helgcind3,rka� ibland oss och 
avskaffa elen Allsmäktige Gudel1!s dyr
kan, · Ha1i vill fa;a �ss köpa syndernas 
f_örlåtels·� för peng;,i:r, ocJ1 cl,är�genom 
särika: oss djttpt i synd 'och skam. Vi 
skola- icke längre ledas av våra. präs
te1 , utan av jesuiter cich munkar, den 
romerska påvens utsände. Jungfru 
Mariai och ett otal av helgon skola er
sätta Vår Herre Jesus Kristus. Detta, 
ä�-1 vad· denne präst ämnar göra 111ed 
oss . .  

' I elen levande Gudens namn prote
sterar j ag emot detta. Jag ber er icke 
-å!hörn hans föredrag. Lyssna icke till 
den,ne präst. Vi hata och a:vsky de 
ii-rläror, som han predikar. !Vi äro 
icke d_öpta i Jungfru Marias narnn ; 
vi äro icke döpta i de rom�rska h elgo
nens nanm ; vi äro icke döpta i påven'S 
namn. - Vi äro döpta i Vår Herres 
Jesu Kristi namn, o,ch alle11ast hos 
Honom finnes frälsning. 

Vi vilja bliva Vår Herre trogna, vi 
v-ilja vari1 Jesus trogna ; vi vilja .endast: 



erkänna, Jesus; och Jesus ' elen Kors� 
fäste . . .  
· Den gamle mannen talade med' en 
sällsynt vältalighet och krnft, och ju  
längre han talade, ju  mer entusiasme
rades han a:v sitt ämne. 

:\'Len det var obestridligt, att kunde 
jag inte hejda ·honom, så fortsatte han 
predika ända tills timmen för mitt fö
redrag var slut. Jag tyckte också, att 
cl'et var väl starkt, att en så oförsoi1l1g 
hende helt tog min plats, och utan 
minsta rättighet höll en sådan pred�
kan inför mitt eget audi toriun-r, en så
dan predikan, som innehöll sanni1J'g 
l,Jlandat 1111ecF lögn, vikla utfaU · eniot 
elen religion som jag var kommen ·att 
förkunna, ; 
, :\i!itt beslut var snart fattat : j ag var 
tvungen att taga mdet" i från ho'nom, 
och kosta vad det kosta vill hejda den� 
na ström av. vältalighet. .För att icke 
bryta mot min föresats att , vara lugn 
0bh 'tålig;, beslot ,.jag handla · enligt den 
gamla ,reg·ln: »Fortiter in re, si1a;vite·r 
ii1 modo>>. ,· ' '  · · 

Jag:närn'.1acle niig elen ursinnige ta-
1aren och lade handen på hans lyftade 
ai·m. ' · ' ' · 1 • 

� Jag .ber er,; min herre;· sade jag·, 
yara god och avbryta er:t tal ' e'i-1 liten 
strnid medan' jag· håller mitt föredrag. 
Jag har Jämniat et' tillräcklig tid · att 
säga, vad ni · har på ·hjärtat. 
, , Den gämle maimen lyfte käppen och 
slog hårt i g·olvet. Några damer, som 
0utto i >närheten; uppgå,10 ångestrop ; 
de ti0odde otviyelaktigt' att en olycka 
·�lntUe ske. , Jag foi'tsatte i så förson
lig ton jag kunde. 

· - Ni ha,r ingen anJredning förarga 
er, min herre. Men det är mig allde
les omöjligt att låta er upptaga tiden, 
längre. Ni får fortsätta efter mitt 
föredrag är slut. 

- Jag tar inte emot order av ;i,, 
och jag tala1· så länge det behagar inig, 

- S01n ni vill, min herre, nien j ag 
vill fästa er uppmärksamhet på detta; 
att det är jag, som har hyrt denna sal ; 
jag har rättighet giva . ordet åt vem 
jag vill, men nu återtager jag det, och 
ni får tala, när jag har slutat. 

- Skönt löfte ! Så shart ert före
drag är slut, springa al1a sin väg. Jag 
ärimar tala nil, och trots er. 
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I stället för att svara honom, Vände 
jag mig till aucl,itoriet och sade ; 
- · ,-- Jag ber er kvarstanna efter mitt 
föredrag och åhöra, · vad denne herre 
har att säga. 

De närvarande förklarade sig villi-
gai härtill, , . 

Min motståndare föreföll villråd1g, 
och som han inte svarade . förmodade 
j ag, ;att han resignerat, och steg där
för upp på estraden. 

Jag hade knappast börjat tala, när 
elen gamle avbröt mig med sin Höclan-
cl'e vältalighet. 

Jag; vände mig då till en av åhörarna 
och bad honorni hämta direktören fö1: 
hotellet, vilket han uta11 vidare gjorde. 

Några ögonblick senare inrt:räclcle c]j_ 
rektören. 

Den gamle märkte hono.m ganska 
väl, men lät icke ,,störa sig, Han fort
satte sitt tal, och ·Uev ·för .varje minut 
aL!t vildare och viMa:re. , 
· fär.ektören uppfattade· . sifoatiorren 

r snarbbt. ' , _ . :  -
· Ha:n stanirncle ett ögonblick i clön:en 

och / J'.yss111acle till elen ursinnige 'tala: 
ren, ihnan han gick fram'och· grep 110-
nom·i armen. 
.,. - Ni · har ingen · rättighet att . av
bryta elen. katolska, prästenis fö1·eclrag, 
ty cl1et är han, som ha.1· förhyrt salen. 

Den g�mle .. protestanten vilLe svara; 
nien direktören gav honom icke till
fäHe clärtia-. Han tog honom i armen 
och förde honom lugnt bort tiH en· 
stol, och sade' i en ton, som icke tillät 
några motsägelser : 

- Om n� yttrar ett ord, utan att ha 
, tillåtelse därtill' av föredr11gshållaren, 

eller om ni på något sätt stör denna 
sammallkomst, så blir ni avfagsnacl. 

Utan att avvakta svaret, vände sig 
direktören om dch lämnade salen. 
. " Denna gånge111 lät elen gamle man� 
n�n tala v_id sig, och försökte inte vi
da[� avbryta inig. Men cl'et gjorde 
mig :�:mt om honom, och j ag ville g-är
na · llttrycka mitt cleltaganide i några 
\rä11Jliga ord. Jag avbröt därför mitt 
föredrng och sade i stället till mina 
åhörare : 

- Ni ha hört denne vörclnaclsvärcla 
herre tala, och jag kan försäkra er, 
att j ag ha,r i111te elen allra minsta före
bråelse att framställa emdt honom. 
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Jag känner elen allra djupaste aktning 
för, li.,911.01�1., t1n1eclap ,pan ,har.v�laf :för� i, 
svara• c1·etj- ·s01n1'·föt Ttot10n'l' är" det dyi·-·· 
baraste i värlcle111 : . hai1s religion. Och 
det har han ·gjort på god tro .. 

Han · har ,av helä sin kraft anfallit 
elen katolska religionen, emedan , han 
är övertygad om,;, att det är en ,sämre 
religion, vilken anbefaller att man till� 
beder Jungfru Maria i stället för att 
tillbedja Gud Allsmäktig, att elen ,säl
jer syndaförlåtelse för pengar, och för. 
att elen icke älskar Jesus Kristus. • över 
allting. 

Vore detta sant, skulle jag själv an
falla en dylik tro, och detta ännu våld
sammare än vad denne herre bar gjort, 

Jag är s.om ni född protestant. Jag·· 
har förr tänkt detsamma om elen .ka
tolska religionen, som denne manrnen 
gör i dag. Jag bar trott allt, vad han 
förebrår oss, som han tror därpå, Men, 
sedan jag under åratal studerat den 
katolska, läran, har jag erfarit, att des
sa anklagelser äro falska. 

, Jag bar levat större delen av niitt 
liv bJ.and troende katoliker, och bland 
elen'! har jag lärt känna: denna religion 
sådan bon är. När detta blev klart för 
mig, var det omöjligt för mig att göm 
annat än bliva katolik själv. 

. Den romersk-katolska religionen är 
Jesu Kristi egen religion. Jag hoppas, 
att kunna bevisa detta för er så små
ningom, icke e111clast genom att fram
hålla resultatet av. mina· studier, utan ,  
även genom att berätta för er, vad jag 
själv sett och upplevat i de katolska _  
lätiderna; 

Eftet att ytterligare ha tillagt några. · 

ord, fortsatte jag föredraget, som j ag 
thade' foetetn��'ig �tt h_ålljiJ cich<ii:äfj�g 

slutat/ uppfordrade Jag åhorar11a:· att 
stanna en stund i .  salen och böra, vad 
den »gamle protestantef1» hade att aq-
föra. 

· Ingen reste sig itpp . . · 
: Jag steg ned från estraden och när

made ,mig elen °ga1Tile herrn, scini fort
farande satt lttgnt på sill st61, och söm: 
under he'la föredraget varit en :av' mi
na uppmärksammaste ; åhörare. Jag 

. a1nmocl<1d� hoi:10111 intaga min plat�p�h 
säga;C9sp,"v:ad' : han ytterligare hade jS,å 
hjärtaJ, 

· Till :inin · �tora förvåning reste - sig 
elen , gamle n1,;ii1nen, nän11ac!e sig :Och 
skakade ,;äfo,kapsfullt niirr ,hand. i. 
. . +:c,, J,ag lia</ i1itet annat · �tt . tilläggt't, 
sade hari h�g;t foför hela försainlingen; 
än . . att Jrainbära min tacksamhet. för 
det :·vä�1ligå\sätt varpå jag . blivit be-
handlad. 
. .  Def va·r . en oväntad frontföränd-' 
ring ; jag vågade knappast tro mina 
öron. Meri man kunde inte. tvivla på 
saken : lejonet hade förvandlats till ett 
lamm. 

Jag skakade också hans hand, och 
därmed beseglade vi ett långt vän
skapsförbund. 

Församlingen sjöng av hjärtans lust 
en katolsk sång, vi läste vår vanliga 
bön, och därefter åtskildes vi. 

Jag stannade kvar i sa1en hos· dem, 
som önskade tala med mig. Många 
spekulanter på mina böcker uppträdde, 
och all katolsk litteratur, som jag med
fört till Ringsted distribuerades denna , 
dag. . • .J 
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VOR:T' ARBgJpE,: PA� LÖLLANPrf Al$TER� 
, . I . ' . 

Det " i v�r · cleIJ. 
0
1$ · j uni· , 1907, ' at 

l\fonsgr: von Euch med Propagandans 
Tilladelse har overdraget , Sj'celes6rgen 
paa: LoUand.�Falster . .  til Fr:anzisk;iner-· 
ne. Ma,ribo -:--: l\ilarias· Bo,. m6dtdg 
saaledes de . fprste Graabr0dre; ikke 
fordi Byeµ talte saåmange Katolikker, 
n1en fordi_ der fandtes nogle Tt\sinder 

Fnhi 'vähster : pate1· J anse, 1i<ite,r Sii'i�t, 
· ])llte1· , !Gessens, pllte1: Hencle1·s, 

I mitten : .{Jiskop von Euch. : ' 
. . 

I 
stantisk Blad fplgende : >>K<\tolikkerrre 
har gjort en, ny Erobring for deres 
gamle Kirke. Men der vil sikkert fra 
a11e Sider blive set med Velvilje: paa 
cler·es .Arbejde, . saaledes .s6111 det ' nu 
former sig . . .  og da i 1923 Franzis.: 

kaner Miiisiorien : blev ophp jet : lil et 
s.:etskilt K"l'tstodi, skriver Baronesse 
Rosenpni-,,Lehi1 i Credo : . 

. .  

»Ligesom i ·  M iddelalderen, saalecles 
viser . det sig ogsaa 1m, at St. Fra11's·'s 
Spnner. falder godt i Traad med den 
jievrte'danske Befolkning.» � Jå, ra111-
111•ende er disse G>rd, thi·dette hat ftem
for. alt stedse ,vcei"et vor Hove�ta11ke. 

� 

. Jeg· har her: foran mig de f9fostedta
lienske Frimcerker ,udgi'vet af. :Mi.i:sso
lini L dette franziskanske J ubelaar, 
11e111lig · Frans• paa Vejen. til'c Ro1111 og 
St. Damiaiius IGrke restau1'eret af .den 
bl. Fra11s .selv, efter .'at, han havde: hprt 
Jesu Opfoudrin.g, : Gaa og sait St. Da- · 
!'nian i Stand." . . . 

Polakk�y og Bisk.oppen vilde gerne 
overdra:ge Sjcelesorgen foi· denne fat� 
tige Bef,9lkriing till den hellige . -Frans 
Srnn�r. 1-et var Ge.rningen ingenJi.111. 

Synet · af .  disse Frhmerker gpr det 
klart for mig, . at . ,Franziskus s·_0niie1� 

' har at dferligne disse: ·to :FremstH!in-' 
ger . ved deres Arbejde her, i ,  Norden. 

· de ; men alligevel ;et ud1merket Ar
bejclsfeldt for os, tiJpassetfuldstandig 
for franziskansk, .Tankegang. Hvorle_
des ,mrt Arbejde ,har formet sig;: l.ader; 
jeg .helst_ sige af.. andre. ; Derfor !tager: 
jeg Maribo's Annaler og c_itere1· nogle 
Udtalelser. - Da vi i 1915 priskede <1.t: 
bj,gge en Kirke i N akskov korn Suk
kerfabrikkens Direktor i N akskov, 
Herr Faye med et I�dlceg i Stiftsti.,,,/ ·:_ 
clenc!e under Titel: »Kirke for fo;a 'i ·: ·' ' '·c ' I  
lakker» og foreslog skpnt selv' Pi;6}t;;f ;/' ,, 
stant en Indsamling bland sine T�J. / ,' ;i--, 

fce!ler til Fordel for denne Kirke/''°;-. \11 :. , { lJi,;kov Brems i Maribo 13 nwj 1 926. 

Ha!1 skriv�r blandt andet : {�}�' ;)/�),},.: \ . . . »V1 kan s1kkert takke de katolske t''!!(,_;:,fl�a VeJen hl Rom - Det er det 
Pnesters utraettelige Arbejde 0":�iHt'irfprste .i St. Franziskus Regel -
iblandt Polakkerne - i Maanecler. laa . }:/t.,ydighed mod Paven og derfor lcere!" 
de Herrer i Interneringslejre dernede '. }vi vore Dansk-Polske Menigheder, at 
omgivet af srnitsomme Sygdomme og ')vi alle er paa den samme Vej, til Rom 

anden EJ.endighed.» "nemlig. 
Efter at Nak9kov Kirke var bygget Patriotisme pynter ikke i den ka-

tog vi fat paa Nykpbings. VecL den- tolske Kirke og dette punkterede ·Mgr. 
ne Kirkes Indvielse skriver et prote- von iEuch alticl for os. J eg husker saa 
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godt; at han en gang , holdl en :.TaleT 
het' .1 ,Mar�bo til Polåkkerne og' s-ågde-;s-� 
»K�re B9irn; hold fast ved eders Tro, 
og -bliv Apostle i . Danniark» . .  Fplgeh 
af disse· Ord ser vi aHerede .  nu, thi 
Polakkerne blev Kirken tro og. bragte 
enclnu andre paa Vejen til Rom. ·De 
sidste - Statistiker giver f9llgende Tal : 

lVIaribo . . . . .  . 
Nykfibing . .  . 
N akskov. , . .  

Skole· Daab Fir· .iEgtevi· 
börn melser elser 

82 106 261 
'.66 79 120 
75 102 216 

24 
14  
13 

:Med alle disse er .  vi paa Vejen til_ 
Rom. Ga� og_ s.et St. Damiatl! iStancl. 
Efter athave bygget Kirkerne i Nak
skov og N yk9ibing begyndte vi paa 
vore Skoler, takket vore St. Josefs 
S9istrenies store Gavnmildhed. Hver 
:Mission har sin Skole og Kostskole. 

Disse Skoler er for �jeblikket den 
eneste Vej for os for at holde alt i 
Stand - hvad der hidtil er virket og at 
hold"e Menigheden paa Vejen til Rom. 
V Ol't Arbejde er ·blandt de fattige og 
kun ved gode Skoler kan vi maa,ske i 
Aarenes L9ib fori11e en Menigh'ed, som 
kan klare sig mod den moderne Tan
kega11g, at Rigclom er elen höjeste Lylc 

: ':k(r, (};f vt� ,;d�f 'tsk.�e;s7 ?,-�, har, vi sön1 
,--Ffarndiskiri'ere., 'n'a�f v6rt Maa:l. -F6r 

Resten vore Kommunioners Anta;J' ;.j 
Aaret· 1925;. .. ,,,--40996 er vet · Bevis .. pl;la, 
at, 11'.1an sy5ger Hjrelp paa det rette Sted; 
ne\111,i,g ·ho�:Ham; �om -ejecle ingenting 
her; •paa: Jorden', me1i- bgsaa har sagt, 
at - Disciple'ti. _ikke er bed-te end J\tI'este� 
rehi . 

* 

· St.- Franziskus-J ubil�et er ogsaa en 
· god_A!)-ledning for ,nig at rette en Bwn: 
1:i� :�61;<le11, Tert(arer . .  yoy tredj1· pr�: 
den )rnn deltag(;: 1 vott v1gt1ge ArbeJ de:: 
Bede kan enhvet: · for os: Var det saa 
ikke en .egte. Franiiskaner-Tanke, hvis 
j eg ami1odede . alle _  Tertiarer om at _ 
opofre i Oldqber Maaned en . hellig 
Komniunion for at neclbede Guds 
Hj.el1; og Velsignelse· o�er vort Ar-

. bejcle p�a . Lollancl�FaJster: Derso111 
Credos Lresere vilde slutte sig til os, 
saa bavde min lille Artikel allerecle 

· gj ort et stort Stykke Arbejde, nem
lig at samle os foran Alterets Saokra0 

men te med en fcelles Bpn for Nordens 
katolske Frerntid : Gaa og s;et St. Da
mian i Stam! og bliv saalecles paa Ve
j en til Rom. 

P a t e r  J. P. K l e s s e n s  



Söhdagen den 1 augusti ' hålla de 
danska katolikerna sin· Ansgai--iusfest 
i Herthadalen efter att förut en hög
tidlig pontifikalmässa hållits på Lecl
reborgs slottsgårcl. I en vältalig skri
velse inbjuder biskop Brenis till tal
rikt deltag.ande. Det heter i denna 
bland annat : »E1leve Aarlmnclreclet er 
henrunclne, siden elen ·heliige Ansg�r 
satte sin Fod paa den danske Kysr og 
plantede Korset i Da111i1arks Jord. 
Slqfot mange Storme er faret hen over 
Landet, staar Korset endnu, og skpnt 
et Uvej r havde splintret den nordiske 
Kirkes Stamrne, vokser atter friske 
Skud af den gamle Rocl .»  Den apos
toliske vikarien av Danmark påpekar 
Yikten a,; att alla förnya sig i cl'etl' an
de som Sankt Ansgar har bragt till 
Norden : K;:erligheclens og Troskahens 
Aand mod vor Frelser og vor hellige 
katholske Kirke.» 

Nu ser det ut son, om också de :is
ländslw lwtoWterna fått sin egen tid" 
ning. Som begynnelsen till en perio
di1sk tidskrift verkar åtminstone det 
ståtliga häftet med orden M erlii kros
sins (Korsets Tecken) i stora röda 
typer på titelbladet, som cl'en apostolis
ke prefekten på Island 'Mgr l\{eulenc 
berg haft vän,kgheten att också tills 
sända C::redo . . Denne har själv förfat-· 
tat ett förord till publikationen, som 
Jneddelas i falrnimile på en av de för
sta, sidprn�. Även meddelas .elen påv� 
liga _encyklikan· »Quas primas» i is
ländsk öv,ei·sättning. För övrigt bju
der Merki: krossins · på en rikeclmn · av 
1:ioesi ;  på fornnordiska versmått. Där
il'Jlånd märkas . en översätt11ing av 
V exilla Regis och en hyllriingsdikt till 
karclinat van Rossum av elen isländska 
skalden Stefan fri Hvitaclal. Natur-

, ligtvis är också det ,för Island typiska 
historiska intresset . ·Starkt märkbart i 

. det, innehållsrika häftet: Mäktig låter 
på det gamla norclmannaspråket elen 
apostolisk� prefektens · bekännelse av 
Kristi gudom : »Jesus Kris tur er · san� 
nur Gud. J eslt'.ts Kri-stur er Frelsari 
heimsins». Credo önskar elen käcke 
yapenbrocl'ern framgång och välsig
nelse .. 

Hamars endast två år gamla · for
samling firade Kristi himmelsfarclsclag 
1111innesdage11 av St., Torfinns ka:pels 
invigning i stadens, nykterhetsförc 

enings lokal; · Omkring. 60 katoliker , 
voro närvarande vid festen, som en
ligt beskrivning i St. Olav (s. 1 58) 
var både »stiHulcl» och »hyg:gelig». 
Mgr Kj el strup - s0111 bekant sogne
prest i ,Hamai· - höll välkotnsttalet. 
I detta erinrade han om Grundtvigs 
bekanta dikt : »Forakter ei de ringe 
clage», som ovillkorligen kom, honom 
i minnet, när han tänkte på det katol
ska arbetetsi anspråkslösa utveckling i 
Hamar under de förflutna tvenne ]Je,. 
gyni1eliseåren. - Till förmån för do
·111,inika11erfäder11a i elen norska huvud-· 
staden hölls en stor bazar i Oslo under 
Sigrid Undsets protektion den 19-21 
maj . Efter referat att döma har baza
ren varit en strålande succes. - N or
ske Kvinders Katolske Forbuncl höll 
·Siitt första Lanclsn'i_s6te i Oslo _31 maj-
1 ju11i. Vid därvid hållet möte i Bris-. 
tols . störa festsal höll grevinnan Bielke 
föredrag · om » Behovet av katolska 
kvinnoförbuml». 

In0n11 Österns schismatiska kyrko
värld har man aUtseclan det gamla 
.Ryssl:mcls siammanstörtancle tmder ,  

' världskriget planerat ett eku1neniskt 
111öte. På sista tiden ha  planerna an
tagit fastare . form. Det var till och · 
med bestämt, att det schismatiska kon
ciliet skulle hållas i juni detta år på 
berget Athos. Nu har man emellertid · 
av flera grunder sett sig nödsakad att 
uppskjuta d�t hela och nöja sig med 
en 'mitJ,dre . prosynod, som skam förbe-: 
reda det uppskjutna biskopsmötet. In
bjudningar att sända officiella clelega-

- t1011er till konciliet ha utsänits, till åt-
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liga kyrkor in�d biskoplig fö�fatt

ning; också till elen svenska och deh 
anglikanska. Det,berättas; att det stun
dande) konciliet bland annat kommer 
att syss'el1sätta sigi med ei1 länge för
beredd förening med :denna s�nare 
i<yrka,. Detta . närmånde till anglika
nerna har omöjligen kurinat ske utan 
ett betänkligt utsuddande av dogma
tiska gränslinjer, varigenom den· gre
giskt-schismatiska världen ytterligare 
fjärmat sig från Rom. Det beräknas, 
att 100 grekiskai och 200 andra bisko
par skola deltaga, · i deUa koncilium; 
riär det- nu blir till verklighet. ' ' . 
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Ett värlc1smöte soni däremot blir .hN 
verklighet under juni 1926 är elen 
eukaristiska kongressen i Chicago. Ef
ter förberedelserna att döma kommer 
den att bliva en inipcinerande högtid. 
Det beräknas, att 25 kardinaler, över 
60 ärkebiskoriar och 260 :biskopar sko
la kmnma till Västerns stora hyllnings
fest till altarets allraheligaste sakra
meµt. I själva staden skola 1 ,500,000 
g·åster inkvat'teras. Söndagen den 20 
jtirii öppnas kongres1sen · av kardinalle
gaten Bonzano. Följande dag hålles 
qland annat högtidlig pontifikalnl!ässa 
i Chicagos Stadion, där plats finnes 
för 150,000 personer. I avslutnii1gs
processionerna skola omkring 20,000 
präster deltaga. . ,Man väntar allmänt 
i Amerika, att många utomstående ge-
110111 . denna fest skola finna vägen till
baka tiH den sanna ·Kyrkan. 

I Förenta Staterna har den katolska 
pressen ha_stigt utvecklat sig under de 
sist"a åreii. För blott tjugofem år se
dan var den obetydlig, föga uppskattad 
och fi-atnföraflt gällde den då - med · 
rätt eller' orätt -:-

· för tråkig. Num�ra 
är den rask och handlingskraftig. De 
katolika tidskrif tema äro icke blott 
fyllda nied t1yhetsmaterial . av oEka 
srJag;· i1ej , '  detta publiceras också . i be� 
haglig och tilltalande fo,rm. Men än
nit återstår i11y�ket arbete, innan den 
katolska pt;essen i den stora nordan\.e� 
vikåtiska: i'eptibl ik�ii blii: en makt, s9g1 

. . . ' � . 

• r l ,  

med framgång kan bekämpa osunda 
och antireligiösa strömningar. pet 
berättas, att f lera av Amerikas katöl
ska tidskrifter också ,ekonomiskt gå'tt 
framåt under cle sista åren1 vilket j u  
oc.kså verkat ppp1ut111J1>ancle på! de all
tid'. friska· och optimistiska ah:ierika
narna. 

Den katolska aktionen i Australie11 
har på sista tiden gjort glädjande 
fram:;;teg. . För ögonblicket finnes i 
detta väldiga men glest be1;yggdafand 
1 ,413 präster, 843 lekbröder och 1 , 103 
orden�systrar. Nya seminarier ha ny
ligen grundats ; den sista tiden har 
i11Jan . kunnat räkna · på 0111krii1g 200 
iJrästvigrii11gar per år. Tre nya kon
gregationer ha uppstått i Australien : 
J osefssystrarna· av det heliga hjärtat, 
Systrarna av den gode samariten och 
Systrarna av den eviga tillbedjan i 
Brisbane. Lazatisterna ha blomstrande 
skolor och förisamlingar. I Adelaide 
har .  'Mgr Healy grundat · en samman
slutning a� · bröder för den tekniska 
t1Lbildningen1 av katolska hantverkare. 
Sonr n-ian ser ·arbetas det efter 1i10der
iia linj er j detta moderna land. 

Från vår värderade oricntalislle kor
respondent pater Nakhla ha v1 motta
git följande nyheter. Från och med 
år 1926 har Turkiet övergivit den 1110-
ha.rnmedanska kalende.rn och antagit 
den gregoriar1siJ<a. I J erusale111. har ny
Egen grundstenen lagts till ett annex 
till det " ·stora Bibelinstitutet i . Rom: 
Den marnnitiske patriarken av Liba-
11011. har nyss. vidtagit de första förbe
redande åtgärderna för beatificerings
processen av tre 1nunkar och . en nun-
1ia av maron_itisk ritus.. Det är, första 
gången en . sådan ära vederfarits, et:i 
tiledlem av de imierade. kyrkorna i Ori
enten. 1Med den franska regeringens 
samtycke har Libanon nyligen förkla
rats .för egen republik, som ·av folk0 

valda representanter, erhållit sin egen 
konstitution. I Kairo ha myndigheter4 
naJåtit . upplös<\ ett teösofislcförening. 
där f öredra:g hölios som yoro . fulla av 
liädefsei- mot . Kristus och hans I�yi:ka, 

I ' 

' ' 
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Våta k-atofok:a. �cm. · 

BÖN OCH BEGRUNDAN INFÖR 

ALT ARETS ALLRAHELIGASTE. 

Du dväljes här, al lgode Gud, stilla 
och blid ; Du har själv så lovat och 
Din Hel iga Kyrka lär mig att tro på 
Ditt orcl. Själv är jag skumögd och 
kan icke skönja Dig i den boning Du 
valt, men i himmelskt strållj us, i sam
ma glimrande stjärnesken, som for
domtiina lyste för Betlehems fromma 
herdar och lät dem skåda Dig på Din 
ringa bädd av halm och strå, ser jag 
Dig ; j<\g a1rnr Din nän1aro redan av 
mitt hj ärtas saktade slag ; ödmjuk och 
skygg som inför en al l svåldig konul1!g 
böj er jag knä . . .  Men mi11 Gud, Du 
är ju ock eri härskare, ja Du är än 
mer, ty Du är konungars konung, Du 
är elen Allrahögste . . .  

I djupaste vördnad, bävande av 
tacksamhetens rörelse ned faller j ag för 
Dig, knäpper j ag till bön 111Jina häri: 
der, men ack, hur matt och blek är 
icke min bekännelse av Din storhet, 
Din dyrkan, till Dig lyfter jag mitt 
sinne, åt Dig hembär jag mitt av Dig 
lyckliggjorda hjärtas jubiande lovof
fer . . . Och dock, vad Dig med rätta 
til lkommer; mäktar ej jag, Din ringas
te varelse, giva . . . Herre, jag är svag 
och förmår endast föga, 111 ina läpi)ar 
kunna blott stanima fram Ditt pris . . .  

JVIeri Du ser i Din ofattbara nåd till 
mitt hj ärtas lönngångar och ,rrår, och 
Du föraktar icke min heta önskan att 

i innerlig,a tackkväclen lova Dig ; Du 
vill Yara tillfreds därmed och Du krä
ver ej ut Din rätt . . . Ack, men vem 
vore väl mera än jag skyldig att tacka 
Dig och hylla Dig, vem hövdes det 
mera än mig, en arm och obotfärdig 
syndare, skröplig och usel . . .  

Såsom en . tropliktig undersåte drö
j er jag här i andakt inför Dig för att 
betyga Dig min hyllning, 111,en ock så
som en eländig missdådare, den där 
f örbrutit sig mot sin Herre och nu 
ändock djärves pocka på unclseencle 
och nåd . .. .  

Hur ovärdig känner j ag mig icke att 
få dväljas i Ditt helgade hus . . .  och 
i Din närhet . . .  , dock, stöt icke bort 
mig fråri Dig . . .  j ag trängtar till Dig, 
Du är elen vattubäck, som ,ensamt för
mår giva mig evigt f risk dryck, dryc
ken ti l l  liv. Gör mig tacksa:n11 där
för . . . Ej vill j ag vara elen förvetne, 
vilken dristar tro sig kunna umbära 
Din nådekälla ;  men om jag i trotsig 
sj älvförhävelse ändock så skulle för
mena, gör mig r inga och ödmjuk . . .  
lär mig besinna, att det allenast är Du 
som genom Diiil Kyrka: kan förläna de 
gåvor, dem jag tarvar för min själs 
välfärd och min jordiska fägnad . . . 
Blott Din Kyrka bär bud från Dig, 
blott Hon bringar håvor från Din 
barmhärtig1hets bugnande bord . . .  

Men Herre, vem är det av v ilken 
jag äskar detta ? . . . 0, låt mig aldrig 
förglömma, att Du är den som skapat · 



allt, allt . . . Där ute brusar världens 
larm och id, dess jäkt och ävlan. Men 
vad ä111 de lärda mödornas sven, köp
slagaren eller daglönaren förmår ut
rätta, är dock verket Ditt, av Dig låna 
de alla sin kraft, fåfängligt vore det 
eljes. 

Du är Allskaparen, markens lilja 
och luftens fågel har Du skänkt liv . . . 
Varthän mitt öga än söker och spa
nar, skönjer jag Din allmakt. Och 
sträcker sig än mi�1 tanke till tider, 
som längesedan svunnit, då var Du 
ock. Även då var det Du som rådde 
över ' himmel och jord och iänkade 
människors öden och stäckte deras 
lopp. Du var redan i tidernas morgon, 
ja förrän allt var till, ty  allt är Ditt 
verk . . . Min tanke svindlar inför 
Din allmnkt - stor, oändlig är Du; 
jag känner så förkrossande starl<t min 
egen ringhet och intighet . . . 

Så sjunker jag i tillbedjan inför Dig, 
härskarornas Herre. Blott ett trak
tar jag efter : att älskas av Dig, att 
älska Dig . . . se, mina lic\elsern heta 
beg1är hava dött hän, jag är lycklig 
att få äga Dig. · Huru ljuvt att vila i 
Din hulda fadersfamn, huru saligt att 
veta att Allmaktens Gud ock är Barm
härtighetens Gud . . .  Varkunna Dig 
då ö,1et mig, Se i Din mildhet till 
mig . . .  Amen. 

R. S-n. 

AFTONHYMN TILL DEN HEL. 

JUNGFRUN. 

L'yssna till oss, n1,ilda JJJ oder, 
från de tusen spridda tjäll 
stiga tillitsfulla böner 
upp till dig ·i stjär11ekväl!. 
H i111ladrottning, bed f är alla 
so111, här nere sorgsna gå, 
för de ringa, f är de glömda, 
bed för denna världens små !  

S!?änk åt alla trötta sinuen 
aningen 0·111, himlens frid, 
vaka över oss i faran, 
styr!t oss i vår prövotid. 
Led och lys oss, havets stjärna, 
.f är din pilgrimsflock i ha1nn ! 
Gö/'11, 'vår oro, gön1, vår ängslan 
i din . kärleltsrikci fan111 ! 

:från engelskan av K o  _11 v e  r t i t. 
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TRE DRÖMMAR OM HIMLEN. 

För fänge sedan drömde jag en natt 
en härlig dröm utai1 början och utan 
slut. Jag befann mig helt allena på en 
underbart skön plats och en känsla av 
obeskrivEgt välbefinnande genom
strömmade hela min varelse. Skim
rande, vita marmorpelare sträckte sig 
framför mig bort i det oändliga, från 
pelare till pelare slingrade sig rankor 
av skära rosor och däremell an skym� 
tacle eterns ljuvliga blå. Där var sol
ljus och tystnad, ensamhetsro och frid, 
men tillika en glad förväntan, en käns
la att någon nalkades, ett väsen som 
var upphovet och ursprunget lill allt 
detta sköna. Vad såg jag, va:r befann 
jag mig ? Med ens visste jag det -
detta var himlen, och i bävande s1ällhet 
kände jag att Gud Fader nalkades mig. 

* 

Åren gångo, och så drömde jag åter 
en natt, och det var natten till min 
födelsedag, en dröm om him1len - på 
jorden. J agi befann mig i ett hus uppe 
bland höga, sköna berg. En stark 
trygghetskäns.Ja, en förväntansfuH 
glädje, ett oändligt välbefinnande upp
fyllde mig även här. Jag fördes in i 
ett stort, luftigt rum, från vars föns
ter man såg ut över hänförande berg
landskap, och jag visste att jag kom,
mit till min rätta plats, att jag fm_mit 
friden, lyckan, bestämmelsen. Jag vän
tade på att någon skulle komma, nå
gon vid, vars fötter jag visste att jag 
skulle få 1'ägga ned allt som tryckt mig, 
för att som ett barn begynna ett nytt 
liv i oskuld och fromhet. Och hon 
kon11 - Modern. Och hon satte sig 
ned och vinkade mig till sin ,sida och 
sade med obeskrivlig ömhet: »Tala nu 
om allting för mig, mitt barn». Och 
vid dessa ord genombävacles Jag' av 
sällhet. 

* 

Sedan kom en tid då jag drömde 
att min himmel på jorden var ett litet 
torftigt gudshus, ett det anspråkslö
saste bönerum, imtigt åt smärtan� s.ym
bol. I livets ofricl, ett fridens tjäH; elit 
larmet från storstaden aldrig finge nå ! 
Ty där bodde gudomen, där lyste evig-



hetslampai1 framför tabernaklet, där 
brunna i helgclagskvällar vaxljusen 
och doftade blommorna och rökelsen 
till elen Högstes ära, där. uppstego 
fromnin hymner och varma böner, där 
offrades dag efter dag det heliga Off
ret, där fanns kraftkällan till det över
naturliga livet, till all tillväxt i det go
da. Ty där kom Han dagligen själv 
till mig, Han, som är själYa h i'inmel
riket, och min dröm vart en levande 
verklig-het. Då kände jag i hdiga stun
der den stora friden strömma in i min 
själ, friden från pelarhallen, friden 
från klostret bland bergen, friden från 
Guds Faclershjärta. 

Och elen drömmen varade länge. 
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Men friden är icke för tiden, elen · 
skänkes oss blott som en försmak 
ibland av det so111 väntar oss i evig-
heten. 

Det kom en dag då det lilla kapellet 
stängdes och ödelades, då alla clre he
liga tingen förskingrades, då drömmen 
tog slut. 

Men sy1ll'bolen, det .heliga korset, li
dandets symbol och elen krist11es se
gertecken, förbliver ! .  Med detta tec
ken och i detta tecken fortsätter jag 
min vandring mot evigheten, skattande 
det som 111:in högsta ära att ha fått mig 
anvisad just den allra bästa, elen ko
nungsliga, vägen. 

K o n v e r t i t.' 

FRÅN VÅRA F Ö R SAM LI N GAR O CH F Ö R E N I N G A R  

GöT-EBORG. 
Katolska Klubben härstädes arbetar · 

som bäst på att få iordningställt sitt allt 
ifrån klubbens stiftelse planerade biblio
tek, som sk'all inrymmas i ett vid S :t  
Josefskyrkans ingång beläget rum. Ett 
hundratal volymer finnas att starta med, 
och d€ssa skola bli tillgängliga för alla, 
oavsett trosbekännelse. Meningen är, 
att biblioteket skall hållas öppet sön
dagligen efter högmässans slut. Alla 
ev,entuella gåvor i form av penningar 
elJ.er böcker mottagas med största tack
samhet, och kunna insändas till klub
bens bibliotekarie, herr H. G. Möller, 
Drottninggatan 13. Denne får nu också 
tillsvidare sköta ordförandeklubban då 
den hittillsvarande ordförand-en, ingenjör 
W. Apel, · helt plötsligt dragit sig till
baka, vilket klubben på det livligaste 
måste beklaga. Det är emellertid att 
hoppas, att såväl klubben, som ej ·minst 
dess bibliot,ek skall visa sig ha en, vik
tig mission att fylla i framtiden. 

p a C i f i C U S, 

DJURSHOLM. 
På Sancta Birgittas vilohem i Djurs

holm höllos dagarna den 10-12 maj 
exercitier för elva damer, däribland be
fann sig en danska, som för tillfället 
vistades på vilohemmet. 

De flesta av oss voro för första gån-

gen med om dessa andliga övningar, men 
hoppas vi varmt att de måtte få åter
komma år efter år. Den enda sorgen 
var att dagarna gingo för fort, ty dessa 
dagars stillhet, borta fråh alla världs
liga göromål och omtanke om hemmen. 
voro så ljuvliga att de ej kunna be
skrivas, de måste genomlevas· av var och 
en själv. 

övningarna leddes av Pater A, Meyer, 
som på ett gripande och innerligt sätt 
talade till oss om Gud, hans oändliga 
kärlek till oss syndiga varelser, om det 
stora offer vår Frälsare bringat för att 
frälsa oss, d•essa stora hemligheter, som 
vår heliga katolska tro ägeT. Att sitta 
i det lilla fridfulla kapellet och få lys·s
na till dessa härliga sanningar, att i tan
karna vara hos sin Frälsare, det var 
ljuvliga stunder, vars minne aldrig kom-
mer att gå bort. 

Vad som mycket bidrog till att dessa 
dagar blevo så härliga för oss som de 
voro, var ·den stora kärlek, med vilken 
vi omhuldades av Birgittinernunnorna. 
Vi kände deras omtanke för oss alla och 
icke minst deras förböner ; även de som 
från moderhuset i Rom kom11no oss till 
del. 

Vi kunna aldrig vara tacksamma nog 
för den Guds nåd, som drev oss att del
taga i exercitierna, daglig-en må vi fram
bära Gud vårt hjärtas varma tack där
för. 

M a r i a  C a r l b e r g. 
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1. Torsdag. Jesu dy1·bara blods åmin
nelse. 

2. Fredag. Marias besök hos Elisa-
beth. (Jesu hjärtas fredag.) 

ll-, Lördag. Alla heliga romerska på
vars åminnelse. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
1 1. 
12. 

13. 
14. 

15. 

Söndag. Sjätte efter Pingst. 
Apostlafurstarna Petri och Pauli 
fest. 
Måndag. S :t Antonius M. Zaccha
riae Bek. 
Tisdag. Oktavdagen till S :t Petri 
och S :t Pauli fest. 
Onsdag. S :t Cyrillus och Methodius. 
Bisk. 
Torsdag. S :t Elisabeth. Änkedrott
ning. 
Fredag. 
Lördag. 
Söndag. 
Måndag. 
Abbot. 

Ferialdag. 
Sju heliga bröder. Mart. 
Sjunde efter Pingst. 

S :t J oannes Gualbertus. 

Tisdag. S :t Anacletus. Påve. Martyr. 
Onsdag. Alla svenska skyddshel
gons åminnelse. 
Torsdag. S :t David av Munketorp. 
Abbot. 

Sakrmnentcilier äro heliga bTuk, som 
hava en viss yttre likhet med sakra
menten och som Kyrkan har inrättat 
för att bedja om Guds hjälp åt de tro
ende i deras mångahanda behov och 
sålunda ställa hela deras liv under him
lens välsignelse. Sakramentalierna äro 
en nödvändig beståndsdel av den ka
tolska gudstjänstordnlngen. Detta kan 
man sluta sig till dels av kristendo
mens väsen och bestämmelse dels av 
K1·isti uppdrag. Ty Kyrkan har ju till 
uppgift att meddela människorna Guds 
nåd och borttaga den förbannelse, som 
vilar över naturen och människolivet 
som ett straff för synden. Kristus ut7 
drev ju själv djävlar, välsignade sina 
lärjungar, välsignade barnen och brö
det och han gav också sina lärjungar 
uppdraget att utdriva onda andar och 
välsigna (jfr Matt. 10 : 12) . 

Endast biskovarna och prästerna kun
na utdela sakramentalier. Några sakra
mentalier äro till och med biskoparna 
allena förbehållna. Det väsentliga och 
verksamma i alla sakramentaEer är 
Jesu namn och korsets tecken. Det är 
i Jesu namn, som Kyrkan välsignar och 

16. Fredag. B. M. V. de mont,e Carmelo. 
17. Lördag. S :t  Alexius. Bekännare. 
18. Söndag. Åttonde efter Pingst. 

19. Måndag. S :t Vincentius a Paulo. 
Bekännare. 

20. Tisdag. S :t Hieronymus Aemilia
nus. Bekännare. 

21. Onsdag. S :t  Praxedis. Jungfru. 
22. Torsdag. S :t Maria Magdalena. 

Botgörerska. 
23. Fredag. S :t Apollinaris. Biskop. 

Martyr. 
24. Lördag. Vigildag till S :t Jakobs 

fest. 
25. Söndag. Nionde efter Pingst. 

S :t Jakob. Apostel. 
26. Måndag. S :t Anna. Den h. Jung-

fruns moder. 
27. Tisdag. S :t Pantaleon. Martyr. 
28. Onsdag. S :t Botvid. Martyr. 
29. Torsdag. S :t Olof. Konung. Martyr. 
30. Fredag. S :t Abdon och Sennen. 

Martyrer. 
31 .  Lördag. S :t Helena av Skövde. 

Änka. ( S :t Ignatius de Loyola.) 

beder. Och det är ur korsets offer, som 
all välsignelse och nåd strömmar ned 
över oss. Man skall ingalunda varn för
sumlig i sakramentaliernas bruk, då 
Kyrkan just genom dem vill göm oss 
delaktiga av sin bön och sin välsignelse. 
Men Kyrkans bön och välsignelse för
mår mycket mera hos Gud än elen en
skildes bön och välsignelse. 

Sakramental:erna kunna indelas i 
följande trenne huvudgrupper : 1) Be
s:,ci1·jelse1· eller exorcismer. Dessa hav:i 
till sin främsta uppgift att befria män
niskan från syndens och djävulens her
ravälde. och inflytande. 

2) lnvokativvcilsignelser. Dessa hava 
till uppgift att nedkalla cch meddela 
Guds välsignelse. 

3) Constituti-vvcilsignelse1· eller inv :g
ningar. Dessa skola undandraga en per
son eller en sak ur det profana livet 
och uttaga dem till Guds tjänst. 

Invignirgar av sådana föremål son1 
omedelbart brukas vid det heliga mäss
offret och som företagas av biskopen 
mad heligt krisam kallas även konsekra-

I 
ticner. Så_luncla konsekreras kyrkor, al
taren, kalkar och patener. 


