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SANKTA BIRGITTAS UPPENBARELSER. 
BOK IV. KAP. 77. 

Att Guds ord skulle uppenbaras an
dra genom Hans brud. 

Heder vare den allsmäktige Guden, 
sade Kristi brud, för alla de ting, 
som skapade äro ; lov vare Honom 
för alla Hans dygder ; heder och 
tjänst må ägnas Honom för Hans 
kärlek. Jag, ovärdiga människa, 
som mycket haver brutit mot Dig; 
min Gud, från min ungdom, jag tac
kar Dig, min mildaste Gud, mest 
därför att ingen är så syndig, att Du· 
nekar honom Din misskund, om han 
beder därom med kärlek, sann , öd
mjukhet och med avsikt att bättra 
sina synder. 

0 käraste och allra mildaste Gud, 
underbart är det för alla, som höra 
det, vad Du · gjorde med mig. Ty 
när Dig täckes, söver Du min kropp, 
ej med lekamlig sömn utan med and
lig vila; och min själ uppväcker Du 
liksom av sömnen till att se och höra 
och lära andligen. 0 Herre Gud, hu
ru ljuva äro ej Din muns ord. Mig 
synes att så ofta jag hör Din muns 

ord, min själ sväljer dem i sig med 
obeskrivlig sötma liksom ljuvaste 
kost, vilken tyckes falla i min leka
mens hjärta till stor glädje och obe
skrivlig hugnad. Dock synes det va
ra underligt, att medan jag hör or
den, varder jag både mätt och hung
rig: mätt, att mig lyster intet annat 
än att höra dem; hungrig, ty alltid 
ökas mig lusten och åstundan. att 
höra dem. 

Därför vare Du välsignad, min 
Gud, Jesu Kriste, och giv mig därför 
Din hjälp, att jag må alla mina livs
dagar göra vad som är Dig · täcke
ligt. Kristus svarade, sägande: Jag 
är utan upphov och utan slut och 
alla ting äro skapade av min kraft 
och av mitt snille och alla ting sty-· 
ras av min dom och intet är mig 
omöjligt. · Och i sanning alla mina 
gärningar äro utförda av kärlek och 
därför är det hjärtat mycket hårt, 
som ej vill älska ·öch frukta niig, fast-· 
än Jag är både människans domare· 
och den som livnär ·henne. Men 
djävulens vilja, hans som är min 
skarprättare och människornas för- . 



rädare, göra de. Sannerligen han 
skänker in så skadligt och dödligt et
ter i världen, att då sjalen med nöje 
smakar det, förmår hon ej att ieva 
utan dör och faller i helvetet, för att 
där leva i evärdelig osätihet. · 
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Detta etter är synden, vilken är 
förfärande besk vid slutet, fastän 
den smakar många ljuvligt. Sanner
ligen detta vinet drickes i varje stund 
med nöje av djävulens hand. Var 
hördes någonsin dylikt eller större 
under? Ty människorna bjudes li
vet och de utvälja självvilligt och 
omfamna döden. Jag som härskar 
över allting varkunnar Mib' över de
ras nöd ckh oJycka. Därför gjorde 
Jag såsom en rik och kärleksfull ko
nung, vilken sände sina förtroliga I vänner dyrt vin och sade till dem: · 
Skänken vinet till flera än till Eder [· 
själva, ty det är storligen häisosamt: 
det giver sjuka hälsan, sorgsna tröst 
o.ch de friska ett manligt hjärta. Vi
net sändes dock ej utan kar: så gj or-
de Jag ock i detta riket : jag sände 
mina tjänare mina ord, vilka liknas 
vid bästa vin och de skola iskänka 
dem till andra, ty de äro hälsosam.:: 

ma. Med karet menar Jag dig, som 
hör mina ord, ty därför att du både 
hörde orden och framförde dem är 
du mitt eget kar, som Jag uppfyller, 
rtär Jag· vill och varav Jag tager, när 
Mig- täckes. 

Och därför skall min Ande te dig, 
vart du skall gå och vad du skall 
tala. Räds. ingen utom Mig, gläds 
vart än du skall fara och säg oräd
deligen det Jag bjuder dig, ty Mig 
förmår· ingen att motstå och Jag vill 
förbliva med dig. Därefter, talade 
bruden sägande : Jag som denna rös-

. ten hörde svarade med tårar : 0 min 
Herre Gud, jag som är såsom den 
minsta mygg i Din makt, jag beder 
Dig att Du . giver mig lov att svara 
Dig. Rösten svarade sägande : Jag 
visste dina svar, förräri du tänkte 
dem, dock giver Jag dig lov att .tala. 

0 allra högste konung och all vis
doms· ingjutare, alla dygders utöva

. re och själv• dygden, vi ville Du taga 

mig till ett dylikt ämbete, jag som 
haver uppnött min kropp i synden, 
är lik åsrtan i snille och vanmäktig 
i goda gärningar. 0 min mildaste 
Gud, Jesu Kriste, vredgas ,mig ej, 
därför att jag sporde Dig detta,· ty 
jag har intet tvivel på Dig -,,Du kan 
göra allt vad Du vill - men dag tviv
lar på mig, ty jag haver myqket · syn
dat mot Dig och litet bättrrat mig. 
Rösten svarade sägande : Jag svarar 
dig med en liknelse om en rik och 
mäktig konung, till vilken 1offrades 
och frambars många mynt. Qch han 
lät sedan smida kronor och finger
gull av guldmynten och.Jat och dryc
keskärl av silvermynten och kittlar 
och grytor av kopparmynten. Och 
nyttjade allt detta till sitt gagn och 
sin heder. Och om du ej undrade att 
han gjorde så, behöver du ej undra 
över att jag gör med mina vänners 
hjärtan vad Mig täckes, då . de fram
bära och offra dem till Mig och Jag 
gärna mottager_ dem. . . 

Och då somliga hava mera förstå
else och somliga mindre, så när . de 
offra och erbjuda Mig sitt hjärta, då 
nyttjar Jag somliga till 'en sak och 
somliga till en annan och alla till min 
heder. Och därför att den rättfärdi
ga människans hjärta är Mig höge
ligen täckeligt mynt, därför må Jag 
använda det som är mitt, så som Mig 
täckes. Och emedan du är min be
höver du ej undra vad Jag vill göra 
med dig, utan var ståndaktig till att 
tåla och villig till att göra, vad Jag 
bjuder dig. Jag har makt att på alla 
ställen giva dig alla nödvändiga ting. 

BOK VI. KAP. 29. 
I( ristus befall er sin brud att ofta taga 

Hans Lekamen. 

Jag är din Gud och Herre, vilkens 
röst Moses hörde i busken och Jo
hannes vid J ordan. Från denna dag 
vill Jag att du oftare skall taga Min 
lekamen. Han är läkedom och kost 
varav själen styrkes, sjuk man i sjä
len och den vanmäktige i dyRden ve
derkvickes och får styrka. Är det ej 



skrivet att profeten sändes till ert 
kvinna, vilken han gav litet mjöl till 
föda och det minskades ej tills Gud 
gav regn över jorden. Jag är lik den 
profeten: Min Lekamen är det mjö
let; han är själens kost och uppnötes 
och minskas ej, utan mättar själen 
och är ,ttlltid Densamme, så att Han 
ej kan luppnötas ... 

· Denna' kosten företecknades av 
den himmelska födan. som kallas 
manna, som de gamle fäderna åto i 
öknen. •Detta är det köttet, som Jag 
utlovade i Skriften och det mättar 

,, 
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evärdeligen. Ty, liksom en sjuk 
man växer till i lekamlig styrka av 
lekamlig föda, så växer var och en, 
som tager Min Lekamen i god av·• 
sikt, till i andlig styrka. Han är star
kaste läkedom, som ingår i själen 
och mättar herine. Denna föda ät 
lönlig för kroppens sinnen, men up
penbar för själens inre syn. Denna 
kost är vansmakande för onda män, 
för vilka intet smakar täckeligt 
utom· världens sötma, vilkas ögon in
tet se utom sina begär, vilkas inre 
syn intet skådar utom sin vilja. 

MAGNUS OLAI TAVASTS KYRKLIGA 
GÄRNING. 

Femhundrasjuttio år har den 14 
oktober detta år förflutit sedan å 
Alasjoki (numera Tavastila) gård i 
Virmo (Mietois) socken, belägen 
cirka 3 mil från Åbo, en av Finlands 
i alla tider förnämste son och ende 
verklige kyrkofurste biskop Magnus 
Olai Tavast föddes: Därför, samt 
då den 28 augusti d. å. en minnes
stod över honom i hans födelsesoc
ken rests, vare det mig tillåtet att för 
Skandinaviens katoliker uppdraga: 
svaga konturer av hans kyrkliga 
verksamhet, utvisande, att den pro
testantiske hävdaforskaren, som i 
sitt arbete över Finlands historia av
slutar kapitlet om honom med det 
slutomdbme, att hade icke den s. k. 
reformationen utbrutit så snart ef
ter Magnus Tavasts död, så hade han 
helt säkert blivit kanonicerad; väl 
dock var rätt sannspådd. Säkert är, 
att väl ingen av Finlands biskopar 
utfört ett sådant arbete för den and
liga kulturens framåtskridande, för 
kristendomens fördjupande och för 
kyrkans rotfästande som denne man, 
till vars minne en protestant nu rest 
en minnessten. Måtte således dessa 
rader även hos. oss katoliker i Skan
dinavien i någon inån hugfästa Fin� 

lands bäste sons och mest framståen
de biskops minne. 

Magnus Olai Tavast tillhörde ge
nom födelsen fä i Finland långt fö
re hans födelse frejdad frälseätt, 
vars stamfader även var den Stål
armska ättens. Sålunda tillhörde den 
Stålarmska ättens vapen, en stål
klädd åt höger vänd arm å rött fält, 
även den Tavastska ätten. Detta va
pen användes även av Magnus Ta
vast. Senare antog dock den Ta
vastska grenen - möjligen var det 
biskopens äldste broder, Nils, soin 
år 1407 den 7 december v�d konung 
Eriks av Pommern andra besök i 
Finland, av denne erhöll frälsebrev -
ett nytt vapen, ett svart åt . v:inster 
vänt vildsvinshuvud å rött fält. 

Kyrkofurstens farfar var Nikolaus 
Tavast, varom i en gammal anteck
ning säges: "man mäktig i Finland, 
bosatt · i Tavastland" omkring år 
1340. Dennes son Olof· Niklasson 
Tavast, biskopens fade1:, säges en tid 
hava varit biskop Hemmings -fogde 
å Kustö biskopsgård. Att han del� 
tagit i· landets offentliga liv, framgår 
därav, att han jämte andra å Egent
liga Finlands landskapsting- år 138.6 
undertecknade det brev, i vilket tin� 



-get hos konung' Albrekt av Mecklen
burg anhöll, att till lagman i Finland 
måtte utnämnas Jacob Abraham5son 
Djäkne. 

Om - Magnus Olai Tavast barndom 
och ungdom veta vi intet. Docl(fa
ra vi säkert icke vilse, ifall vi an
taga, att han, som skulle vandra den 
lärda banan, genomgått landets för
nämsta medeltida lärdomsskola, ka
_ tedralskolan i Åbo. Genom att skild
ra skoldjäknarnas liv, kunde vi även 
skapa oss en bild av Magnus Tavast 
ungdomsliv, men detta skulle föra 
oss för långt. 

Med någorlunda säkerhet kunna vi 
även antaga, att han blivit prästvigd 
efter det katedralskolan var genom
gången. Men, som sagt, detta är_ blott 
antaganden. 
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I likhet med tidens seder- avsluta
des hans studier icke med lämnandet 
av katedralskolan, utan reste han, 
såsom så mången annan finländsk 
yngling, utrikes, för att vid något av 
Europas berömda universitet fördju
pa sina kunskaper, sitt vetande. Och 
först nu hava vi att hålla oss till be
varade urkunders vittnesbörd. 

Under det a'.tt de flesta finländska 
ynglingar, som vid någon av Euro
pas högskolor skulle fortsätta sina 
studier, valde universitetet i Paris, 
finna vi,,Magnus Tavast såsom stu
derande vid universitet i Prag. Där
städes graduerades han den 23 febru
ari 1396 till baccalarius, varefter han 
den ro april s. å. determinerade un
der magister Johannes Eschilli. Två 
år härefter promoverades han till ma
gister, från vilket år han var berät
tigad att hålla offentliga föreläsnin
gar vid universitetet. 

För intressets skull vare det 
nämnt, att samma år som Magnus 
Tavast promoverades till magister, 
började den i Kyrkans annaler så 
sorgligt ryktbare Johan Hus att 
uppträda vid universitetet. Sålunda 
kommo väl dessa tvenne motpoler, 
den i Kyrkans tjänst så ädle Magnus 
Tavast och Kyrkans blivande fiende 
Johan Hus att träffas. Kanhända 

hava dessa två mången gång suttit 
tillsammans och diskuterat, men sä
kert är, att Hus icke kunnat inverka 
pf, den med Guds nåd så rikt utrus
tade finländaren. Hade, blott 15-

hundratalets skandinaver, som kom
mo att studera vid universitetet i 
vVittenberg, haft Magnus - Tavasts 
inför Gud ödmjuka sinnelag och hans 
brinnande kärlek till Kyrkan, så hade 
icke heller Luthers kyrkoomstörtan
de irrläror vunnit fotfäste i Norden! 

Efter att hava avslutat sina stu
dier i Prag återvände Magnus Tavast 
antag-Jigen icke genast till sitt hem
land. Med all sannolikhet vistades 
han tvärtom några år i Danmark vid 
konung Eriks av Pommern hov, dels 
såsom dennes- kansler, dels såsom 
hovkapellan. Vi draga denna slut
sats ur det faktum, att Erik av Pom
mern i ett brev, daterat å Sölvesborgs 
slott den 11 mars 1406, säger om ho
nom : "wi j haffwom wart waron el
sk elige claeric; her Magnus Olefson, 
eth gotz som hether Thokela, liggian
de i Wirmo solen, frijth ok fraelsf -
- -''. Genom detta brev erfara vi 
även, att Magnus Tavast, synbarligen 
genom sin karaktärs renhet och ge
nom sin begåvning, vunnit konun
gens ynnest, vilket i månget avseen
de sedermera lände hans land till 
lycka. 

Länge stannade han dock icke vid 
hovet, ty redan påföljande år finna 
vi honom återbördad till fosterlandet. 
Han innehar nämligen nu archidia
conus ämbetet vid Åbo domkyrka, 
såsom framgår ur följande ord i en 
berättelse, daterad den 22 februar'.\ 
1412

1 
av magister Johannes av Wi• 

borg, kyrkoherde i Åbo: "um elec· 
tum Aboensem, videlicet magistrum 
Magnum, alis archidiaconum ibi
dem - - -". I en annan berät
telse, som rör samma händelse som 
den föregående, heter det: "- - � 
magistri Magni, archidiaconi Aboen
sis, pro tunc electi - - -". Är
kediakon förblev Magnus Tavast än-_ 
da till dess han av påven Johannes 
XXIII, den 21 oktober 1412, efter 



biskop Bero II Balk, som avlidit 
sommaren 1412, ungefär vid tiden för 
Petri och Pauli fest, utnämndes till 
biskop i Finland. 

Detta är i all korthet de yttre kon
turerna av hans liv innan han intog 
S :t Henriks stol i Finland. 

Att han redan härförinnan arbetat 
för Kyrka och folk är säkert, ty en
dast tack vare sina egna egenskaper 
valdes han av domkapitlet i Åbo till 
Kyrkans primas i landet. Men först 
nu kunna vi med säkerhet följa ho
nom i detta hans välsignelserika ar
bete. 

Dock, en liten avvikelse 'från mitt 
egentliga ämne måste jag ännu göra. 
I sin egenskap av biskop var Magnus 
Tavast självskriven medlem av det 
konungsliga rådet, vadan han undet 
ytterst svåra politiska förhållanden 
kom att aktivt deltaga i det politiska 
livet. Även denna hans ·verksamhet, 
vilken faller utom ramen för dei1na 
uppsats, ådagalägger vilken ädel och 
rättrådig människa Magnus Tavast 
var. Därför lände även hans poli
tiska verksamhet Sverige�Finland 
till fromma. 

Kort efter Bero II Balks död val
des J\/Iagnus Tavast till dennes efter
följare. V alet skulle likväl, innan han 
kunde tillträda sitt nya ämbete, stad
fästas av Kyrkans överhuvud. 
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Huruvida Magnus Tavast redan 
vid tiden för hans val var i den eviga 
staden eller om han först omedelbart 
efter valet såsom en del forskare an- . 
taga, skyndade dit för att erhålla 
påvlig bekräftelse å valet, veta vi ej. 
Säkert är emellertid, att JVIagnus Ta
vast vigdes till biskop i den eviga 
staden. Detta skedde i S :ta Katha
rina kyrka någon tid efter den 12 
oktober 1412. 

Redan under denna sin vistelse i 
Rom började hans verksamhet för 
Kyrkan och det folk, vars själ ho
nom blivit anförtrott. Härom vittna 
de tvenne indulgensbrev, daterade i 
Rom den 9 noveinber 1412, som någ
ra kardinaler gåvo till fromma för 
dem, som på något sätt bidrogo till 

Kyrkans underhåll. Men icke alle
nast detta utverkade Magnus· Tavast 
under denna sin vistelse i Rom. Sko
lorna i hans nya stift lågo honom 
även varmt om hjärtat. Härom vitt
na1' den omständighett\.1, att kacdinal 
Johannes Vlixbonensis, antagligen 
även den 9 november, beviljade mo 
dagars indulgens för dem, som med 
allmosor understödde fattiga skol
djäknar i Finland, vilka besökt nå
gon av stiftets skolor. 

Efter biskopsvigningen stannade 
Magnus Tavast icke någon längre tid 
i Rom, utan återvände via Paris, där 
han någon tid studerade, till Åbo för 
att börja utövandet av sitt ansvars
fulla värv. En av hans första äm
betsåtgärder var att förnya och stad
fästa det av hans föregångare instif
tade ärkedjäkneämbetet vid domkyr
kan. Även i övrigt se vi honom från 
första stunden nitälska för höjandet 
av Kyrkans anseende, gudstjänstens 
högtidlighet o. s. v. Kanonikernas 
antal höjdes från sex till tio och nya 
prebenden stiftades. 

Biskopens strävanden gingo ut på 
att komma så långt att mässor i kyr
korna, i synnerhet i domkyrkan, 
skulle kunna hållas från arla morgon 
till särla afton, på det att de andäk
tige dagen igenom bleve l tillfälle att 
åthöra den hl. mässan och se mäss
offret frambäras, sådant fö�hållandet 
var mångenstädes i utlandet 

I denna avsikt stiftades, dels av 
honom själv, dels på hans initiativ av 
andra, hela åtta· nya altare i Åbo 
domkyrka. Dessa voro : 1) S :t 
Petri och Pauli, stiftat år 14I4, 2) 
Johannes · Döparens och Johannes 
Evangelistens, år 1416, 3) S :ta An� 
nas och S :t Andreas, år 1416 ( dessa 
voro ursprungligen tvenne skilda, 
men förenades sedermera), 4) Heli
ga Trefaldighetens altare; år 1420, 
5) Heliga Lekamens altare, stiftat år 
1421 av biskopen själv, till vilket vi: 
nedan återkomma, 6) Själa-altaret, 
år 1424, 7) Vår-frus, sedermera lde
riker altaret, år 1426 satnt 8) Tre 
konungars altare, år 1447. 



Fastän samtliga såväl de äldre som 
. de nu instiftade altarena under bis
kop Magnus Tavast tid erhöllo rik
ligt med gåvor och testamenten, ehu
ru samtliga voro rikt utrustade med 
dyrbarheter, överglänstes dock alla 
de övriga av "Helge licamens altare" 
( Altare Corporis Christi) ,  vars in
stiftelsedag inföll den II noveniber 
142 1 .  

Biskop Magnus Tavasts stiftelse
brev lyder i dess viktigaste delar : 

"Alle the thetta breff höra aeller 
see helsom ,vi Magnus met Gudz 
nadh biscop j Åbo, aeuinneliga met 
warom herrae 'l(ungörom wi met tes
sa wara naerwarande opnw breffue, 
at wi haffuom j Gudz heder, fore 
wara foraeldra siaela och wara, ski
path och skickat eeth altare eller pro
bendan j Åbo domkirkio, j Iesu 
Christi helgaste likarna, alle helga 
aenglae och sancte Birgitta nampn, 
lo ff och aera - - -". 

Härefter uppräknas de gods han 
donerat till altarets underhåll, bland 
vilka ingår biskopens födelsegård. 

Brevet slutar: 
"Til hwilkas mera witnesbyrd och 

stadfestelse haffuom wi bydith wara 
bröder Niclis Tavast och J onis Olofs
son och wara mogha Martin Abra-
hamsson, Aerengisl Henricsson, 
Gregris Andrisson och Henric 
Mörth, at hengia thera incigle met 
wara incigle fore thetta breff, hwil
kit giffuit och scriffuit aer areno ap
ter Gudz byrdh mcdxxje, vppa 
sancti Marthens dagh, j Åbo." 

I detta sammanhang må nämnas, 
att det redan under Bero Il Balks 
tid hade varit tal om instiftandet av 
ett dylikt till Kristi Heliga Lekamen . 
vigt altare. Detta framgår därav, 
att borgaren Jöns Henriksson i Åbo, 
den 6 maj 1409 säljer åt en J op Dor, 
denhuse en tomt i Åbo med villkor, 
att densamma efter köparens död 
skall tillfalla det Heliga Lekamens al
tare i Åbo domkyrka. Antagligen 
dog Bero Balk innan han hunnit 
instifta detta altare, eller ock erhöll 
detsamma icke flere donationer, va-

258 

dan dess underhåll icke blev tryggat. 
Den IO juni 1425 invigdes altaret 

högtidligt, vid vilket tillfälle biskop 
Magnus Tavast ytterligare till alta
rets underhåll gav vissa i ett denna 
dag daterat högtidligt brev nämnda 
g·ods, belägna i Virmo, Letala, Lundo, 
Pikis och Haliko samt Saltvik socl,
nar. 

Då vi känna till Magnus Tavast 
nitälskan för värdiga och praktfulla 
gudstjänster, kunna vi lätt tänka oss 
med vilken högtidlighet invigningen 
av detta altare skett. Men än vidare, 
vi se framför våra ögon långa pro
cessioner· tåga. Under biskopsbalcla
kinen se vi den reslige Magnus T;i
vast vandra, bärande kanhända i si
na händer den undersköna monstran
sen, vilken omnämnes i Paul J uustens 
biskopskrönika, med den i brödets 
gestalt synlige Kristus. Vi se andäk
tiga människor följa processionen, vi 
se dem i djup vördnaa knäböja inför 
elen förborgade Kristus, som i brö
dets gestalt är närvarande. Vi höra 
kanhända någon medeltida litania till 
altarets allra heligaste sakrament lju
da, kanhända även den mäktiga tack
sägelsehymnen "Te Deum". 

Vid detta altare hölls i början dag
ligen en mässa, senare ända till sex 
mässor. För den vid altaret anställ
da prästen gav biskopen till bostad 
en egen, nära domkyrkan belägen, 
gård. 

Men nu hava vi kanhända dröjt 
, för länge vid denna detalj ! 

Vi skola icke tro, att Magnus Ta
vast endast hade tid för domkyrkan. 
Nei, långt därifrån. Hans intresse 
omfattade hela landet. Folkets krist
liga liv låg honom nära om hjärtat. 
Många äro de församlingar, som till
komma under hans tid. Många äro 
de kyrkor, som ha att tacka biskop 
Magnus Tavast för sin tillkomst. 
Dessa äro för många för att här 
uppräknas. Jag vill blott namna en 
enda, .kanhända den viktigaste, den 
gamla stenkyrkan i Borgå. Antagli
gen på initiativ av Magnus Tavast 
byggdes densamma mellan åren 1414 



och 1418. Som sagt med säkerhet 
vet man icke om denna kyrka har 
biskop Magnus Tavast att tacka för 
sin tillkomst, men allt talar därför. 

För Borgå socken, liksom även för 
Helsinge socken, hade biskopen allt 
skäl att intressera sig. Saken för
håller sig nämligen så, att Borgå soc
ken ännu under denna tia betalade 
kvrkoskatt icke till Åbo stift, utan 
till cisterdnserklostret i Padis. Aft 
en kyrkofurste, med den tanke om 
Kyrkans i hans stift som Magnus Ta
vast, icke skulle försöka få till en för
ändring i ett förhållande, som sedan 
sin tillkomst utgjort ett ämne för slit 
och splittring, är knappast troligt. 

I detta sammanhang anser jag det 
vara skäl, att beröra frågan därom, 
huru patronatsrätten över Borgå soc
ken givits åt Padis kloster. 

Horgå socken hade sedan långt till
baka varit ett s. k. regalt pastorat, 
cl. v. s. konungen hade rätt att till
sätta präst i församlingen och för
foga ö_ver de kyrkliga skatterna. 
Denna rätt hade Magnus Eriksson 
Smek år 1351  skänkt ti:11 Padis klos
ter, varjämte i gåvan ingick även rät
ten till laxfisk�t i Helsinge socken. 

Detta konungens förfogande, som 
på kyrkligt håll ansågs orättmätigt, 
gav upphovet till många och långa 
slitningar emellan å ena sidan ko
nungen och klostret samt å den an
dra sidan Finlands kyrkliga myndig
heter. Här är visserligen icke plats, 
att mera ingående dröja vid denna 
fråga, men vare det dock sagt, att 
redan biskop Hemming hade för ko
nungen framhållit det orätta i att han 
sålunda förfogade över något, vartill 
han icke . hade någon verklig rätt. 

Den sålunda uppkomna tvisten bi
Jades emellertid redan den 22 sep
tember 1352 genom en Överenskom
melse, enligt vilken biskopen väl er
kände konungens patri:matsrätt över 
socknen mot det att domkyrkan er
höll ett visst vederlag. Snart blos
sade striden dock upp på nytt, för 
att slutligen under biskop Magnus 
Tavast tid och genom hans personli-
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ga inflytande finna sin lösning . till 
både Padis klosters och biskopens 
tillfredsställelse, 

Tvisten avgjordes sål_unda, att 
Magnus Tavast för 100 engelska 
nobler köpte patronatstätten av klost
ret. I detta köp ingick även rätten 
till laxfisket i Helsinge, som visser
ligen numera var rätt litet givande. 
Den sålunda erlagda summan kändes 
icke heller betungande för biskopen. 
Härmed förhöll det sig på följande 
sätt. Drottning Margaretha hade år 
1404 i samråd med sin samregent 
och efterträdare förärat 300 nobler 
till Åbo domkyrka, på det att där
städes varje dag vid daggryningen 
skulle hållas en mässa för hennes, 
konung Eriks föräldrars och deras 
vänners själar, Av dessa medel över
lämnade Magnus Tavast roo nobler 
till klostret i' Padis för avträdandet 
av nämnda rättigheter. Klostret gick 
genom sin abbot in på · detta förslag, 
erhöll penningarna, för vilka klost
ret inköpte tvenne i närheten av 
klostret belägna gods och med av
kastningen från dessa gods bekosta
des den omtalade mässans hållande . 
Den 27 september 1428 . och den 28 
juli 1429 bekräftades överenskom
melsen av klostrets abbot Tidemann. 

Härmed var denna segslitna fråga 
avgjord. Patronatsrätten över Borgå 
socken återgick till det finländska 
stiftet. Det länder Magnus Tavast 
till stor heder att hava lyckats av
lägsna detta tvistefrö, som vare sig 
lände landet eiler Kyrkan till from
ma. 

På biskop Magnus tid var landet 
glest befolkat. Farliga voro vägar
na. Resorna besvärliga. Oaktat detta 
företog biskopen dock rätt täta vi
sitationsresor i landet, varvid han fr.
ke sl0·dde resornas vedermödor. Som 
ett bevis för hans aldrig slocknande 
intresse för sitt stift kan nämnas, att 
han ännu 88 år gammal fötetog en 
dylik resa. Vid dessa sina resor med
förde han städse ett flyttbart altare 
för att varje dag kunna förrätta den 
hl. mässan. Detta var icke · allenast 



för honom ett uppfyllande av en 
plikt, utan ett behov, härflytande ur 
hans starka kärlek till Kristus. 
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Som sagt, resorna voro långa, mil
tals fick man färdas utan att träffa 
på en mänsklig boning. Nätterna , 
fick man således ofta tillbringa ute 
under bar himmel. kanhanda ofta på 
snöig och frusen mark. För att fö
retaga dylika resor krävdes icke blott 
krafter, utan även en brinnande �cär
lek. 

För att i någ·on mån underlätta re
sorna och för att bidraga till lan
dets kolonisation lät Magnus Tavast 
uppföra ett nybyggeshemman, be-

nämnt Juuritaipale, vid Vahvajärvi 
sjö, i närheten av nuvarande S :t 
Michel, emellan Sysmä och Stor-Sa
volax kyrkor. Men icke nog här
med, han utverkade för dess land
bonde år 1442 skattefrihet. 

Det nu avhandlade berör endast 
indirekt biskopens kyrkliga verksam
het, men har jag dock velat omnäm
na detta, ty detsamma utvisar oiskop 
Tavasts fjärrsynta blick och hans 
levande intresse för landet. Men så 
var dess utflöde att finna i en icke 
obetydlig kyrklig gärning, hans vi-
sitationsresor. (Forts.) 

J a r l  L : s o n  R e n v a l l. 

A F  T O N B Ö N E N  I N Å D E N D A L S K L O S T E R. 
Guds högra hand betäcke mig ! 
I esus söve och väcke mig ! 
I esus, som på korset stod, 

Giv oss en rolig natt och god! 
Helga Guds moder, bed för vår ro ! 

Helga Guds Anda, signa vårt bo ! . 

Tolv Guds helgon, varen oss när! 
Tolv Guds änglar, vakten vår säng, 
Två vid hand och två vid fot, 
Två vid varje ledamot! 
Två oss söve · och två oss väcke, 
Två oss hjälpande händer sträcke 

Till ·Gitds ljuvliga :paradis ! 
Högsta Guds äiig�l går kring vårt 

hus, 

Han bär två förgyllda ljus, 
Han har boken i sin hand, 
Han har I esus i sin famn. 
Så somna vi i Jesu namn ! 

Nådendals kloster (Vallis gratiae) i 
Finland var ett dotterkloster till Bir
gittinerklostret i Vadstena och tillkom
met på initiativ av Finlands mäktige och 
högt upplyste kyrkofurste Magnus Ta
vast. Som grundläggningsår kan anses 
år 1440, då anhållan gjordes om över
sändande av bröder och systrar från 
moderklostret till det nya klostrets iord-

ningställande. Den s. Je reformationen 
spolierade denna birgittastiftelse av vil
ken numer endast kyrkan finnes kvar i 
brukbart skick. Till detta kloster hörde 
den ·ur litteraturhistorien bekante mun
ken och skriftställar.en Jj6nes Budde 
< t  149 1 ) . 

S. N-k. 
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O S Y N L I G A 

Vilket samband kan man väl finna 
mellan Skandinavien och Elsass
Lothringen ? De båda länderna äro 
skilda av många mil, av både hav 
och land. Ej heller ha de närmats 
genom bekväma reseförbindelser, och 
någon närmare släktskap mellan fol
ken i Ultima Thule och V ogesernas 
dalar och Mosel-

L Ä N K A R. 

och Norden lysa. Först se vi sankt 
Ansgar, Nordens apostel, vigas till 
biskop av en överherde för Lothrin
gens Kyrka, en frände till Karl den 
Store: biskop Dragon. Den under
bara strömmen av sakramentalt liv 
kommer alltså till Nordens apostel 
från Metz, den drivande kraften i 

hela vårt medel
tida kulturliv. Så 
går tiden, och 
andra strömmar 
nå oss - den le
vande strömmen 
från Lothringens 
slätter, från 
Roms sju kullar 
och bergen kring 
Jerusalem, tycks 
för alltid dömd 
att försvinna 
från nordisk 

flodens stränder 
kan _ knappast 
uppletas. Om 
man går genom 
vår historia, fin
ner man knap
past vid någon 
tidpunkt livliga 
handels förbindel
ser mellan N or
den och Elsass
Lothringen, ej 
heller någon 
nämnvard influx 
i konst eller lit
teratur. Så myc
ket egendomliga
re förefaller det 
då, att Elsass
Lothringen, ännu 
närmare precis.e
rat stiftet Metz, 
har kommit att 
stå i ett andligt 
fadderskapsför-

Kapellet i Grand Shninaire, Metz. 

mark. Omkring 
950 år efter sankt 
Ansgars aposto
liska resor och 
250 år efter upp. lösningslärarnas 
seger kommer 
åter en apostolisk 
man till norden, 
den apostoliske 
vikarien Oster. 

-hållande till Nordens länder - som 
-en ledande präst i Lothringens hu
vudstad uttryckte sig för någon tid 
sedan i en tidningsartikel. 

Ett egendomligt faktum: två län
der med obetydliga, nästan obefint
liga materiella förbindelser men med 
-ett andligt samband av allra största 
betydelse. Om .de osynliga länkarna 
blott smitts samman vid ett tillfälle, 
skulle detta andliga samband kanske 
icke i så hög grad väcka vår undran. 
Men mer än en gång upptäcka vi i 
det nordiska andelivets historia de 
'.Osynliga länkarna som förena Metz 

Åter närmar sig 
den levande strömmen våra hårdfrus
na trakter, men varifrån kommer den 
välsignade budbäraren, som förkun
nar sanningens frid ? Vi veta det 
alla, åtminstone borde vi veta det : 
han är en son av stiftet Metz. Så 
förflyta åter över mo .år. Den ka
tolska världen börjar mera än förut 
rikta blickarna mot Nordens länder. 
En sky av böner sfrnll utan uppehåll 
uppsändas mot himlen för att bön- · 
falla Gud om Skandinaviens omvän
delse. En bönefö.rening är under 
bildande - säkert .en av de mest be
tydande händelserna i vår nordiska 



Kyrkas nutidshistoria. Men varifrån 
kommer den man som mest av alla 

··
�

i-betat för den stora planens
. 

för
verkligande ? Han är en son av sta
. en Metz. Och var uppsändes väl de 
första bönerna gemensamt för Nor
dens vilsegångna söner och döttrar ? 
På den eukaristtska kongressen i 
Metz 1907. Kanske äro alla dessa 
fakta blott en summa av -J:illfällighe
ter utan djupare providentiell grund. 
Här är ej platsen att ingå på denna 
fråga. Men säkert är, att endast en 
av de ovan relaterade händelserna 
räcker för att för evärdeliga tider 
sammanbinda Lund och Metz, Skan
dinavien och Elsass-Lothringen med 
tacksamhetens och den andliga fränd
skapens lika oförstörbara som osyn
liga länkar. 

Det är alltså icke med några främ
lingskänslor som en katolsk resenär 
från Norden lämnar tåget på den be
römda bangården i Metz. Ej , heller 
blir han mottagen som en främling. 
Sedan gammalt är Elsass-Lothringen 
berömt som det klassiska missions
landet. En mängd missionärer ha 
där först sett dagens ljus. 

Stora penningsummor hopsamlas 
där varje år för Kyrkans v:ärldsom
spännande omvändelsearbete. · Där 
är missionen en hjärtesak för hela 
den katolska befolkningen. Den sto
ra föreningen för trons utbredning 
har sina · . tiomannagrupper överallt 
också i minsta by .i detta · rikt välsig
nade land. Var ·och en som kommer 
och talar om katolsk missionsverk
samhet mottages där med öppna ar
mar. Men alldeles särskilt välkom
men är den, som kommer från de 
nordiska länder, som äro bundna vid 
Elsass-Lothringen med osynliga län
kar. Det var en sannskyldig glädje 
att få tala om vår Kvrkas arbete i 
Norden till både teologer och filoso
f er vid - Grand Seminaire i Metz. En 
mera förståelsefull och tacksam åhö
rareskara finner man icke så · fatt. 
J\fan märkte tydligt, att varje ord 
uppfångades och lades på minnet. 
Också vid detta tillfälle märktes det 
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levande sambandet mellan Metz vch 
Norden, de osynliga länkarna, som 
aldrig kunna brista. 

En särskild vän till vår katolska 
verksamhet i Skandinavien var semi
nariets lika värdige som älskvärde 
superieur, som bär samma namn som 
vår förste apostoliske vikarie. De 
lothringska präster som under de se
nare åren varit på pilgrimsfard till 
Rom påstå, att han i påfallande grad 
liknar elen helige Fadern själv. Men 
också hans professorer syntes besjä
lade av samma missionsentusiastiska 
ande. I deras samlingsrum hängde 
en ,.tor karta; på vilken de med· iver 
studerade våra städer och orter med 
katolsk Kyrka. Åtminstone vad Sve
rige angår är ju detta studium ej allt
för krävande. : Även ett s. k. Petit 
Seminarie finner man i Metz, där de 
unga gossarna :I-edan tidrgt vänja sig 
att betrakta :j.(yrkans s·ak som sin 
egen; , 1bess rektor är en gammal 
man; som varLt med om åtskilliga 

, .  händelser i det ;på skiftande öden så 
·,. rika Metz. :Nf en andligen livaktig 

och ytterligt vä�villig och intresserad, 
så snart man bqrjar tala cim Kyrkans. 
mission. Medeljpunkten för det kyrk
liga livet i Metz är för närvarande 
Monseigneur P,elt, som även är ett 
bekant namn på den gammaltesta
mentliga bibeiforskningens område. 
I sitt yttre uppträdande är han en 
imponerande man med all den enkla 
värdighet och . charm; som utmärker 
det franska episkopatet. Också hans 
företrädare, den tyskfödde benedik
tinern biskop Benzler, var en pryd
nad för sitt stift, uppburen och äls
kad av alla, med vilka han kom i be� 
ronng. Även hans ställning till de 
i detta gränsland särskilt under åren 
före världskriget så ömtåliga poli
tiska frågorna framkallade alla san
sade iakttagares beundran. Hans in
tresse och kärlek var endast och al
lenast Kyrkans - politiska hänsyn 
kommo för honom i sista rummet -
för alla sina andliga barn ville han 
vara en sann fader i Kristus. 

I allmänhet spela ej de politiska. 



frågorna i Elsass-Lothringeri den do
minerande roll, som utomstående 
gärna föreställa sig. Det är de ka
tolska intressena, som framförallt är 
hjärtesaken för Elsass-Lothringens 
katoliker. Om främlingen icke själv 
vidrör hithörande amnen, behöver 
han icke riskera att indragas i poli
tiska debatter. Ej heller kan främ
lingen under ett flyktigt besök ingå
ende studera den politiska barome
tern i detta av krig och ofrid så här
jade land. Efter allt att döma do
minerar dock de franska sympatier
na med tydlig reservation mot den 
olyckliga centraliseringsvurm, som 
är så utmärkande för den abstrak
tionsälskande och doktrinära franska 
radikalismen. Det är med intresse 
man märker, att katolikerna i all
mänhet reagera mot dessa i vår tid 
så accentuerade strävandena att sche
matisera, att döda all omväxling, alla 
skiftningar både i det statliga och 
kulturella livet. Katolska Kyrkans 
barn älska mångfalden i enheten, 
friheten i det oväsentliga. I de län
der, där statsskicket möjliggör detta 
- såsom i Fö1:enta Staterna, Tysk
land och Schweiz - äro de i regel 
federalister. 
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I stiftet Metz finnas icke många 
protestanter. Med ett pittoreskt lä· 
ge vid Mosel står en iögonenfallande 
symbol på den lothringska luthera
nismens prekära läge. Det är en 
byggnad i romansk stil, som under 
tiden för"e 1918 användes till garni
sonskyrka. Nu står den fullständigt 
obebodd och oanvänd. Det berätta· 
des, att den hade utbjudits till salu, 
men ingen ville köpa den icke ens 
för en summa, som skulle motsvara 
1 krona i svenskt mynt. Kanhända 
är detta rykte överdrivet eller upp
giften oriktigt . uppfattad. Men en 
betydande sanningskärna finnes däri. 

Den nordbo, som vill veta bestämt 
hur därmed sig förhåller, gör bäst i 
att resa till Metz. Är han protestant, 
kan han kanske förhindra ett nytt 
"kyrkorov". Är han katolik, skall 
han finna en intressant stad i en 
härlig omgivning med en av de vack
raste katedraler i världen, trosfrän
der, som mottaga honom ined öppna 
armar, särskilt då de höra, att han 
kommer från Skandinavien, det land 
med vilket Elsass-Lothringen är för
enat - för alltid - med osynliga 
lånkar. 

B. D. A. . 

TERESE NEUMANN AV KONNERSREUTH, 
ETT RELIGiöST OCH PSYKOLOGISKT FENOMEN. 

Under vår vistelse vid en tscheko
slovakisk badort sistlidna sommar 
nådde oss plötsligen märkliga under
rättelser från den bayerska gränsen. 
Det var först sydtyska tidningar som 
gång efter annan innehöllo artiklar 
över "fallet i Konnersreutli", men 
det d�öjde icke iänge förrän vi även 
kommo i beröring med ögonvittnen, 
vilka visste att berätta . sällsamma . 
ting om "undret i .. Konnersreuth", 
den 28-åriga Terese N eumann, på 
vilkens kropp Kristi sår funnos, vil
ka varje fredag blödde. Dessa· \.ln� 

derrättelser föreföllo oss så märk
värdiga och overkliga, som om de 
icke härstammade från våra dagar 
utan från en för länge sedan svun
nen tid. Vad var då naturligare, än 
att vi själva beslöto oss för att fara 
dit för att med egna ögon skåda den� 
na mångomtalade person, i all syn
nerhet som Konnersreuth från vår 
tschekoslovakiska badort låg inom 
ett icke allt för ouppnåeligt räckhåll. 

Vi begåva oss följaktligen en fre
dag morgon i bil till staden Eger, och 
fortsatte därifrån . över den bayerska 



gränsen till staden W aldsassen, be
kant genom sina många minnesmar
ken från Wallensteins dagar. Här
ifrån är det blott c :a en kvart med 
bil till Konnersreuth, ert synnerligen 
obetydlig liten by, liggande mellan 
Böhmer Wald och Fichtelgebirge. 
Någon järnvägsförbindelse mellan 
Vv aldsassen och Konnersreuth fin
nes icke, utan får man antingen be
gagna sig av bil, postdiligens eller 
ock apostlahästarna. 
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Ju närmare vi komma K. desto 
tydligare blev det klart för o:,s, att: 
något alldeles särskilt var i görnin
gen, ty överallt fora vi förbi massor 
av människor i bilar, flakvagnar el
ler på cyklar. Många buro blomster
buketter, i synnerhet bondkvinnorna 
tycktes hava länsat sina trädgårdar 
på det vackraste årstiden frambragte. 
Vid r r-tiden nådde vi målet för vår 
resa, men funna till vår överrask
ning en lång kö av väntande männi
skor framför det hus, där Terese 
bodde, varför vi genast insågo, att 
det skulle bliva ganska problematiskt 
om vi överhuvud taget alls skulle få 
tillfälle besöka henne. 

Innan jag emellertid går vidare i 
min berättelse, är det kanske lämp
ligt, att jag genom en kort skildring 
av Terese N eumanns liv, försätter 
läsaren in i den miljö, i vilken vi nu 
befinna oss. 

Terese Neumann föddes år 1898 
som det äldsta av skräddar N eu
manns tio barn, av vilka samtliga äro 
i livet. Förutom sitt yrke bedriver 
fadern ett litet åkerbruk om några 
tunnland. Familjen lever i ytterst 
små förhållanden, och deras enda 
ägodelar förutom det lilla hus, de 
bebo, består av ett mindre jordom
råde samt några kreatur. Under sin 
skoltid skildras Terese av sin forne 
lärare, nuvarande kyrkoherden i K. 
som ett synnerligen fromt och flitigt 
barn, som emellertid i intet hänse
ende intellektuellt sett höjde sig över 
flertalet andra barn. Med I4 år slu
tade Terese skolan, och fick då genast 
tänka på att själv förtjäna sitt dag-

liga bröd. Hon fick plats hos en 
granne vid namn Martin Neumann,· 
hos vilken även hennes tvänne yngre. 
systrar Maria och Anna senare fingo 
anställning. Så utbröt världskriget, 
och år 1916 blev deras husbonde in
kallad. Flickorna fingo då själv
ständigt ombesörja det mesta arbetet 
på gården, ty förutom dem fanns en
dast husbondens åldrige fader samt 
en liten dräng. Terese, som var 
äldst och aven ägde de största 
kroppskrafterna, fick utföra det 
grövsta arbetet, som egentligen var 
karlgöra. Så fick hon exempelvis 
plöja, så med såningsmaskinen samt 
även köra forverket till staden, när 
det behövdes. Hennes kroppskrafter 
från denna tid voro utomordentligt 
stora. Det berättas sålunda, att hon 
med lätthet bar säckar om 50 a 75 
kilo upp på loftet. 

År 1918 blev Tereses ödesår. Den 
ro mars detta år utbröt nämligen i 
granngården en eldsvåda, och som 
elden snart spridde sig även till den 
gård, där T erese var anställd, gällde 
det att av alla krafter taga i for att 
förhindra densammas vidare utbred
ning. Terese, som var den starkaste 
av flickorna, fick ställa sig på en 
stege och räcka upp vattenhinkarna 
till en man, som stod på taket. Hon 
hade hållit på därmed i c :a 2 tim
mar, då hon plötsligen överfölls av 
häftiga smärtor i ryggen. Det blev 
omöjligt för henne att fortsätta med 
släckningsarbetet, och med böjd rygg 
och alltjämt under svåra plågor be
gav hon sig till sitt hem, varest mo
dern genast lät henne gå till sängs. 
Efter några dagar försökte hon sti
ga upp och börja arbeta igen, men 
med arbetet blev det icke mycket be
vänt, ty smärtorna i ryggen höllo i 
sig. Då hennes tillstånd ej blev bätt
re, beslöts, att hon skulle fara in till 
\IValdsassen för att rådfråga en lä
kare, d :r Seidl, därstädes. Han för
ordnade genast hennes intagande på 
därvarande sjukhus, varest hon till
bragte sju veckor. Någon förbätt
ring i hennes tillstånd inträdde emel-



lerfid icke, och efter Kristi Leka
mens fest fick hon åter· begiva sig 
hem. Så förgick sommaren och med 
den även Tereses förhoppningar att 
bliva återställd. I oktober blev hon 
fullständigt sängliggande, och det 
gick nu utför med stormsteg. Häf
tiga krampanfall inställde sig dagli
gen och stundligen, och inom kort 
började starka förlamningssymptom 
att göra sig gällande först i benen, 
som fullständigt 
förlamades, se
dan i den övriga 
kroppen. Även 
synen började 
att mer och mer 
avtaga, och en 
dag i mars 1919, 
då Terese hade 
haft synnerligen 
häftiga kramp
anfall, och efter
åt bad modern 
tända på det 
elektriska ljuset, 
svarade denna : 
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och även till hälften läst dennas bok 
"En själs historia". Hon abonnera
de också på en liten tidskrift, kallad 
"der Rosenhain" för utbredandet av 
kännedom om den lilla Thereses liv 
och gärning. 

Den 29 april 1923 (samma dag som 
den lilla Therese saligförklarades av 
Kyrkan) fick Terese Neumann plöts
ligen sin syn tillbaka efter att under 
4 år och r månad varit fullständigt 

blind och den 17 
maj 1925 (sam
ma dag som den 
lilla Therese för
klarades för hel
gon) blev hon 
botad från den 
förlamning, som 
under 6¼ år 
oavbrutet fjätt
rat henne vid 
sängen. 

"Men det är ju  
mitt på  dagen !" 
För Terese var 
det emellertid 
icke mitt på da
gen, ty för hen
nes ögon var 
det fullständigt 
mörkt - hon var 
blind. Den ena 

T erese N eumann. 

Hur väl hon 
än under denna 
långa tid skötts 
såväl av modern 
som av en sjuk
syster hade man 
likväl ej kunnat 
undvika liggsår, 
vilka vid tiden · 
för t ereses bo� 
tande hade anta
git en synnerli
gen betänklig ka
raktär. Om sin 

läkaren efter den andra tillkalla
des, inga som helst medel skyd
des för att bringa henne hjälp i hen
nes förSvivlade tillstånd, dock allt 
förgäves. Till hennes i sanning fruk
tansvärda lidande tillstötte snart nya 
sådana, nämligen en svår halssjuk
dom, som gjorde att hon ej längre 
kunde tala, dessutom inträdde par
tiell dövhet, så att det blev rätt så 
svårt att komma i kommunikation 
med henne. 

Redan före sin sjukdom hade Te- · 
rese ivrigt vördat sin skyddspatron, 
"la petite Therese de l'enfant Jesu" 

plötsliga helbrägdagörelse den 17 maj 
1927 berättar Terese följande : 

"Det var under majandakten, och 
jag höll just på att läsa min rosen
krans. Då jag var blind läste jag 
mest denna bön. Jag hade just bör
jat med satsen "som farit upp i him
melen", då plötsligen ett ljus syntes 
för mina ögon ovanför sängen. Jag 
blev häftigt förskräckt, och utstötte 
ett rop, -vilket hördes av mina för
äldrar, som befunno sig på nedre 
botten. De ·kommo upp - far först. 
Något annat än detta klara, vita ljus 
såg jag icke. Far lär ha. ropat på 



mig, och givit mig något att dricka, 
men jag har icke märkt något därav. 

Ur detta ljus förnam jag .en röst, 
som sade : "Terese, skulle Du icke 
vilja . bliva frisk ?" Jag svarade : 
"Allt är gott för mig, liv eller död, 
hälsa eller sjukdom, Herren Gud för
står det bäst." · Rösten fortsatte: 
"Skulle Du icke glädja Dig, om Du 
själv skulle kunna reda Dig ?" · Ja2, 
svarade : "Jag gläder mig över allt, 
som kommer från Gud". Och så 
uppräknade jag allt, som gladde mig : 
"Jag gläder mig ÖvF alla blomrpor 
och över fåglarna; och även över 
varje nytt lidande, ty. det bereder mig 
omväxling. Den största glädje har 
jag emellertid i min; Frälsare." Rös,. 
ten vidhöll emellertid : "Du skall 
uppleva en liten glädje. Du kan sät
ta Dig upp, försök ett slag, jag hjäl
per Dig !"  Vid dessa 'ord tager någon 
mig vid den högra armen. Mor sade 
efteråt, att jag hade räckt upp han
den under det att mina blickar voro 
riktade från henne åt annat håll. 
Rösten fortsatte åter : "Men lida får 
Du ännu mycket och länge, och in
gen läkare skall kunna hjälpa Dig. 
Men frukta icke ! Hittills har jag 
hjälpt Dig, och skalI ; också allt fram
gent hjälpa Dig. Endast genom li
dande kan 'Du ådagalägga Ditt sin
nelag och bäst utfylla Ditt offerkall 
och därigenom understödja ·  präster
na. Genom lidande räddas betydligt 
flera själar än genom de mest glän
sande predikningar. Jag har förut 
i tiden skrivit därom." Sedan tillade 
rösten : "Du kan nu också gå !" Lju
set försvann, och jag märkte åter, att 
jag befann mig i niitt rum i sängen. 
Då började jag gråta, emedan ljuset 
var borta. Under det jag grät tänkte 
jag på mor. Jag tog käppen, som på 
landet utgör esättning för den elek
triska ·ringledningen, och ville knacka 
i golvet till · henne. · Just som jag 
ville taga käppen, hör jag pastorn 
säga: "Men, Terese, vi äro ju alla 
hos Dig." ( Och nu . såg jag · pastorn, 
far och mor, sjuksystern, en väninna 
till henne samt min gifta syster, An-
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na Härtl, stå runt om min säng. Jag 
såg mina anhöriga och sjuksystern 
gråta, och jag sade till dem "Hur är 
det fatt med eder ? Jag kan gå hu." 
Pastorn sade : "Låt oss försöka !" 
"Ack, utropade jag, jag har ju inga 
kläder". (ty under krigstiden hade jag 
givit bort allt) . Man skaffade mig 
i hast en klädning och med orden: 
"Låt oss försöka i Guds namn", stod 
jag ensam upp och ställde mig fram
! or sängen. Far och mor voro så 
utom sig, att de icke ens grepo tag 
·i mig. Slutligen tog sjuksystern och 
far mig under armarna, och jag gick 
över golvet." 

Vid närmare undersökning befun
nos Tereses fruktansvärda liggsår 
även vara läkta, och överdragna med 
en tunn, blå�k:tig hud. 

I mitten på fastan 1926 började 
Tereses stigmatisering genom att ett 
sår uppstod på vänstra sidan av brös
tet. Långfredagen samma år uppsto
do stigmata såväl på hennes händer 
som fötter, och slutligen första fre
dagen i november samma år uppsto
d o på hennes huvud märkena av 
törnekronan. Samtidigt med den 
första stigmatiseringen började Te
reses visioner, under vilka hon i ett 
extatiskt tillstånd varje fredag med 
undantag av fredagarna efter påsk 
t. o. m. Kristi Himmelsfärd skådar 
Frälsarens passion, och varvid de 
själskval, som då överväldiga henne, 
taga sig så starkt uttryck, att såväl 
hennes sår i vänstra sidan som såren 
på huvudet starkt blöda, under det 
att såren å händerna och fötterna, 
som under veckans lopp äro slutna, 
åter öppna sig. 

Sedan ungefär ett år tillbaka in
tager Terese ingen som helst fast 
föda och sedan ungefär ett halvt år 
sedan ej heller någon flytande sådan. 
I överensstämmelse med ett av pro
fessurer vid universitetet i Erlangen 
utställt intyg torde detta fenomen. 
bero på, att svalgets muskulatur är 

· förlamad. Uttrycket "ingen föda" 
torde fattas i bokstavlig mening. Det 
erida .undantag härifrån skulle i så 
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fall vara· det dagliga anamma:ndet 
:av den hl. kommunionen, varvid Te-· 
rese· mottager en liten del av den he
liga hostian, uppmjukad i vatten. 
"Den som emellertid .varit närvaran
,de vid denna heliga handling, vet 
vilka smättor och besvärligheter det, 
·vållar henne att låta detta i kvantita- · 
tivt hänseende nästan lika med intet 
_glida ned i svalget. Skulle man tänka 
sig, att ett regelbundet intagande av 
föda ägde rum, skulle detta icke blott 
icke kunna gå för sig utan fränunan
.de hjälp, utan även förorsaka henne 
timslånga kval." ( Med; Dr. Erwein 
von Aretin i ·  "Miinchener Nachric_h
ten" av den 3 augusti 1927). 

Tereses extatiska tillstånd börjar 
vid 2-tiden på natten till fredagen, 
·och fortsätter till fredag middag kl. 
r .  Under detsamma kan man sär
:skilja så att säga tvänne olika till
stånd, nämligen det under vilket själ
va visionen äger rum och ett s. k. 
mellantillstånd. Under det första är 
:hon fullständigt borta från yttervärl
·den, då det däremot är möjligt för 
modern eller hennes själasörjare att 
under mellantillståndet komma i 
kommunikation med henne. Under 
sina visioner ser hon liksom på en 
film Kristi lidandes historia upprul
las för sina ögon, ser de olika perso
ner, som deltaga i detta mänsklighe
tens största drama, hör deras röster 
och samtal, särskiljer de olika plat
serna och gatorna, samt kan tack vare 
sitt fenomenala minne återgiva allt 
med största precision. Några detal
j er, som Terese ser, me� som icke 
framgår ur den hl. skrift torde sä
kerligen intressera läsaren. När ef
ter gisslingen Frälsaren försöker ta- · 
ga upp sin på marken liggande man
tel, sparkar en bredvid stående pojke 
bort densamma. 

Vidare ser hon Frälsaren icke bä
ra något egentligt kors, utan tvänne 
balkar, vilka sedermera hoptimras på 
Golgata i Y-form. 

Beträffande de sa�tal, som Te
rese hör föras mellan de i Kristi li
<landes drama uppträdande personer-

na, förstår hon intet därav, då desa1n- . 
ma föras på ett för henne obekant 
tungomål. Först sedan den av mig 
citerade Dr. von Aretin i sällskap 
med en vän - för ·övrigt en av Tysk
lands störs ,c nu levande orientalister, 
vilken räknas som en av de främsta 
kännarna av det gamla österlandet 
med dess olika dialekter - under 
längre tid vistades hos Terese lycka
des det att hjälpa henne bringa reda 
i det kaos, som uppstod genom hen� 
nes ovetskap om det språk, hon hör
de talas. För nämnde orientalist stod 
det genast klart, att ifrågavarande 
tungomål icke var något ,ihhat än det 
arameiska språket, och trots vissa 
luckor i Tereses relationer av det 
hörda, var hennes återgivande likväl 
så noggrant, . att ovannämnde veten
skapsman kunde särskilja exempelvis 
Petrus' galileiska dialekt från Kai
fas rent judiska. 

"Såvitt det i.ir möjligt att draga 
slutsatser av de uppgifter, som dels 
i normalt tillstånd, dels i mellantill
ståndet framkommit, står det fast, 
att dessa extaser förmedla kunska
per, som varken f örefinnas hos för
medlerskan ej heller hos någon av de 
närvarande vittnena. Terese synes 
här helt och hållet vara objekt för en 
yttre, för sinnena icke fattbar makt." 
(Dr. E. von Aretin · i "Miinchener 
N achrichten" av den 3 augusti 1927) . 

Under innevarande sommar har av 
de kyrkliga myndigheterna tillsatts 
en kontrollkommission, bestående av 
flera läkare - specialister på skilda 
medicinska områden - vilka tillsam
mans med fyra sjuksystrar under 
längre tid vistats i Konnersreuth, 
och haft Terese ·under ständig obser
vation. Ett officiellt kyrkligt utta
lande föreligger ännu icke, och bit
tills hava de kyrkliga myndigheterna 
ställt sig fullständigt avvaktande. 

Genast vid vår framkomst vände 
jag mig till den gendarm, som höll 
ordning över folkmassan, och i olika 
grupper släppte in. de besökande; 
samt · bad honom · hos Tereses · för-



äldrar fråga, huruvida de icke skulle 
vilja tillåta oss - som ju voro ända 
från Sverige - att besöka deras dot
ter, innan den för besök fastställda 
tiden vore tilländalupen, Efter nå
gon väntan beviljades det oss även, 
och så gingo vi in i det lilla envå
ningshuset, stego upp för vindstrap
pan, och stodo inom kort i ·  Tereses 
lilla l(ammare. Med en blick över
for j ag rummet. Vid ena väggen stod 
hennes säng. På väggen hängde ett 
porträtt av Terese taget vid hennes 
första hl. kommunion samt likaledes 
ett av "den lilla Terese av Jesusbar
net". Mellan fönstren stod ett enkelt 
altare, smyckat med brinnande ljus 
och blommor, vilka omgåvo kruci
fixet. Vid ändan av sängen satt en 
professor från Erlangen, och iakttog 
varje den sjukas rörelse. Vid dörren 
stod modern, stillatigande betraktan
de sin lidande dotter. 
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Anblicken av den senare kom ens 
hjärta att krympa samman. Från 
bägge ögonen hade blodet runnit ned 
utför ansiktet i tvenne breda ström
mar, och samlat sig under hakan i en · 
blodskorpa. Ögonen voro fullstän
digt slutna, och när jag lutade mig 
ned över henne märkte jag tydligt, 
hur friskt blod fortfarande sipprade 
fram ur bägge ögonvrårna. På hu
vudet bar hon en vit duk, som även- · 
ledes var starkt fläckad av blod. På 
bägge händerna syntes med största 
tydlighet sårmärkena, vilka på ytter
handen hade storleken av en ettöring. 
Armarna voro framåtsträckta, ibland 
syntes det som om hon i förtvivlan 
vrede händerna, ibland som om hon 
avvärjande eller bönfallande fram
räckte desamma. 

Särskilt frapperande var den ställ
ning, den sjuka intog. Endast be
nen vilade på sängen under det att 
kroppen i övrigt intog en haivsvä
vande ställning. (Från läkarhåll har 
det pointerats, att denna ställning är 
obegriplig, och att det behövs stor fy
sisk styrka för att överhuvud kun'na 
intaga en dylik) . På det dödsbleka 
ansiktet återspeglades växelvis stor 

smärta och ångest. Någon gång över
fors det dock av ett skimmer av 
största glädje, ja, nästan salighet, 
nämligen då Terese i visionen möter 
Frälsarens blick. 

På tåspetsarna lämna vi denna li
dandets bonbg, och begiva oss ut i ·  
det fria. 

Man behöver en mycket lång tid 
för att efter denna anblick kunna 
komma i inre balans. Ansiktsuttryc
ket på de besökande, som i små grup
per avlösa varandra, talar ett tydligt 
språk härom. På de flesta syntes., 
det tydligt, att de önskade undvika . 
frågor och helst få vara för sig 
själva. 

Mitt ovan skildrade besök i Kon
nersreuth inföll fredagen den 29 juli. 
Dessutom besökte jag byn den 3 och 
1 1  augusti. Vid mitt första av dessa 
tvenne senare besök sammanträffade . 
jag med Tereses föräldrar och sys
kon, och ·fick särskilt tillfälle att 
länge sam ta.la med hennes moder. 
Vid mitt sista besök fick jag träffa 
henne själv under hennes normala 
tillstånd, och under några ögonblick 
samtala med henne. 

Aldrig skall jag glömma den sy
nen, då Terese; stödd på en tjänarin� 
nä, kom ned för trappan i prästgår
den för att hälsa på de många besö
kande, som ville träffa henne. Man 
märkte tydligt, hur hon under gången_ 
mest stödde på klackarna, och ej helt , 
kunde trampa ned med foten för att 
därigenom undvika ett för starkt 
tryck på såren. På hennes ansikte, 
som ingalunda förefaller avmagrat 
utan tämligen kraftigt och något 
grovt, hade lidandet satt sin mycket 
· starka stämpel. Men hela hennes. 
väsen återspeglades på ett underbart 
sätt ur tvenne stora, milda ögon, vil
kas blick det nog behövs en helt att"
nan penna än min för au ens när
melsevis kunna tolka. 

Hur olika meningar de medicinska · 
auktoriteterna hittills uttalat om de 
fenomen,. jag i denna artikel berört, 
i ell' punkt tycks dock alla vara· över-. 
ens, nämligen, att allt slags bedrägeri 



och reklam är fullstäNdigt utesluten. 
Att emellertid kunna inrangera dessa 
fenomen - av så skilda och egen
artade naturer - under en och sam
ma diagnos, exempelvis som sug
gestion, autosuggestion eller hysteria 
traumatika torde nog falla sig svårt 
även för den mest rationalistiska me
dicinska vetenskaps representanter. 

Vad anser nu Terese själv om det 
lidande, hon så länge burit och ännu 
med en sådan sällspord undergiven
het men på samma gång med en så 
stor glädje bär på - denna reflex 
av Frälsarens passion ? Svaret på 
denna fråga framgår med all tydlighet 
av den bön, som hon efter fredagens 
kval så ofta riktar till Den, som 
hon under den långa dagen fått följa 
på korsvägen. "Aber weisst Du, wenn 
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durch mein armes Leiden ein paar 
Leute mehr dazu kommen, Dich zu 
lieben, so lass mich die ganze Ewig
keit jeden Tag zehnmal mehr leiden. 
lch trag's gern." (Men vet Du, 
om genom mitt fattiga lidande ännu 
några människor skulle komma till 
att älska Dig, så låt mig hela evig
heten igenom lida det tiodubbla. Jag 
vill gärna göra det.) 

Har denna Tereses bön månne gått 
i uppfyllelse, eller finns det möjlig
heter att så skall ske ? 

Under de sista åren har betydligt 
över 100;000 personer besökt den 
förr så okända, lilla byn I<:ormers
reuth. Bland dessa . besökande finns 
många, som kunna giva ett mycket 
bestämt svar på ovanstående fråga. 

H. L r. 

C R E D O S B Ö C K E R. 
En konvertits bekännel

ser av Augustin K o c k. 
Almqvist och Wiksells 
förlag. 

Vår fattiga svensk-katolska litte
ratur har gjorts rikare genom ett vär
defullt alster, i det den kände och 
uppskattade sångaren och sångpeda
gogen Augustin Kock utgivit en bok 
med titeln : En konvertits bekännel
ser. När man läser titeln, tror man 
att man skall få göra med en själs- . 

historia, en filosofisk utvecklad tan
kegång och konkreta, detaljerade med 
data angivna upplevelser. Men för- . 
fattaren har med sina "Bekännelser" 
icke avsett en dylik redogörelse utan 
i en samling meditationer och dikter 
velat ge uttryck åt sin levande brin
nande tro på Gud, Jesus Kristus och 
Hans Kyrka och åt sin jublande 
glädje att besitta densamma. 

De som läst A. Kocks för 5 år se
dan utgivna debutbok "Vilja och 



Tro" skola vid läsningen av "En 
konvcrtits bekännelser" avgjort mär
ka en betydlig framgång både vad 
den konstnärliga formen och inne
hållet angår. Diktaren har nått stÖr·
re mogevhet och den religiösa erfa
renheten har ökats. 

Författaren · har med större fast
het och på samma gång med ·större 
lätthet behandlat de olika versmåtten 
och liksom fått flera strängar att 
klinga. Kocks lyrik är på · sina stäl-· 
len mjuk och innerlig och påminner 
om Johannes Jörgensen i hans bästa 
lyriska saker. "Den gamla pilen" i. 
samlingen "Pilgrimen i Sanct Arilds 
Hus" hi·ir till Kocks allra bästa. Här 
blott en vers : 

Som gjuten i glöd står pilen 
mot himmelens drypande grund, 

· jag glömmer de vandrade milen 
en evighetsmättad sekund. 

De andra dikterna i denna samling 
stå dock icke på samma höjd och 
kunna icke helt förklaras fria från 
sentimentalitet. Samlingen är för 
övrigt den svagaste i boken. 

Det är dock icke på lyrikens om
råde Kock är som bäst. Han når 
otvivelaktigt högst som - psalmdik
tare. Ja, Kock har verkligen skrivit 
psalmer, som vi katoliker måste tacka 
honom tor. Han har träffat den 
rätta tonen, som gör en dikt till en 
psalm. Jag anför blott "Kristi Kyr
ka", "Lovsägelse" och "Vid Jesu 
Kors". Enkla och markanta, tanke
rika och dock utan fraser passa de 
storartat att bli sjungna i våra kyr, 
kor. Nu fattas blott en katolsk ton
sättare ! Jag är övertygad om att vid 
en eventuell omändring av vår sång
bok "Caecilia", som är rätt nödvändig, 
dessa hymner icke kunna hli förbi
gångna. 

Aug. Kock har den stora gåvan 
att med värdiga symboler på ett sym
patiskt sätt uttrycka sin glödande tro, 
Guds storhet _och . godhet, sin egen 
rnaktlöshet . ci�h. nödvä.ndigheten �v 
Guds mäktiga hjälp. · När Kock an.: 
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c-änder denna gåva, bli hans · dikter 
allvarliga, djupa böner, som säkert 
skola föranleda oss katoliker till 
"fulltonigare bekännelser", som för
fattaren också har velat åsyfta. Men 
även andra utanför den katolska 
Kyrkan skola stämmas till andakt och 
glädja sig åt Kocks djupa dikter och 
vackra meditationer. 

Almqvist och Wiksells förlag har 
givit boken en förnäm och konstnär
lig utstyrsel. Men jag kan icke alls 
entusiasmera mig för rött som kursi-
veringsmedel. Det röda stör absolut 
helhetsintrycket, tillika verkar det 
oroligt och · utfordrande. Kanske 
kunde dikten "Var hälsad, o kors !" 
också tryckas enbart för sig utan 
musik för att lättare läsas med be
hållning. 

F r a n s  H a u s l. 

Sognepraesten i Ars. 
Den hellige-J ean-Marie
Baptiste-Vianney av C a  y 
B e n z o n. Eget förlag 
tryckt i Averbole 1927. 
Bogen sreljes til Fordel 
för det nye S :t Antoni 

Kapel i Br,;msh0j. 

Framför mig ligger en liten dansk 
bok, som bär den helige Vianneys 
bild på omslaget. Redan vid första 
anblicken blir man tilltalad av det 
vackra omslaget, som o fördolt talar 
om en av våra svenska konstnärers 
karaktäristiska penseldrag, även om 
man icke genast märker initialerna E. 
B. uppe i hörnet. Som sagt, den he
lige prästen i Ars presenterar sig re
dan innan man hinner slå upp boken 
och läsa. Den bild vi redan mött, 
skall emellertid allt mer omstrålas och 
få liv vid genomläsandet. 

På 97 sidor skildrar den danske 
prästen Cay Benzon den underbare 
mannens liv från barndomen till den 
stilla stund, då han vid livets afton 
1859 insomnade med helighetens 
skimmer kring sitt vita huvud. En
kelt och · naturligt skildras den lilla 
. herdegossens religiösa utveckling, 



detta barnets inre liv, som så många 
icke vilja förstå. Författaren säger 
d�rför : "Jag vet gott, att där finnas 
människor, som skall säga, att ett 
barn, Som bad så mycket, icke kan 
ha varit ett riktigt sunt och naturligt 
barn. Men det är bra orättfärdigt. 
Vem hindrar barn att gii och drömma 
om äventyr och fantastiska upplevel
ser, som barnböckerna ärn fulla av. 
Varför kan då icke detta barn få lov 
att vara upptagen av något vida hög
re och renare. När det nu tack vare 
en särskild Guds nåd finner sin gläd
je i att lyfta sin själ i bön till Gud, 
varför skulle det då vara osunt eller 
onaturligt." -

Så flyter hans liv helt stilla förbi 
vår inre blick. Den lille herdegos 
sen, som älskat att leka präst ,,därute 
i Chante-Merle får efter många svå
righeter äntligen studera och blir 
1815 vigd till Kyrkans präst. Från 
och med nu börjar hans outtröttliga 
arbete för själarna. Först se vi ho
nom som kapellan i Ecully, där han 
av hela hjärtat tog sig an barnen, 
som han gav katekesundervisning, 
och hans tålamod med de mindre be
gåvade barnen var oövervinnerligt. 
1 8 18 blir han utnämnd till kyrkoher
de i Ars, varifrån hans livsgärnings 
hela välsignelse skall utgå. -' När 
Vianney kom till Ars, var det en li
ten obetydlig by, där befolkningen 
icke hade undgått inflytandet från 
den revolutionära hedendomen, och 
där högmässan ofta försummades, 
söndagens helgd ofta bröts genom ar
bete, särskilt skördetiden, där barn
uppfostran försummades och fäderna 
hade ett kärt tillhåll på krogen och 
de unga flickorna på danstillställ
ningar - men efter en kort tid hade 
den nie prästen vunnit sin försam
ling och dragit ned himmelens väl
signelse över tusende . omvända syn
dare. Och hur vann han dem ? Ge
nom sin personlighet mer· än genom 
sin predikan, genom en blick mer än 
genom vältaliga ord, genom outtrött
ligt arbete, genom bön och genom en 
ofattbar asketism. Åren gå, och ska-
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ror strömma till Ars för att se och 

höra den märkvärdige mannen, för 
att få bikta hos den helige prästen. 
Och Vianney arbetar oförtröttlig. 
Nästan hela sitt liv tillbringar han i 
kyrkan. KL 1 på natten börjar hans 
dagsverke. Med en lykta i handen 
beger han sig till kyrkan, iförd ro
chet och stola. Inför altaret ber han 
av hela sin själ, ber för sina andliga 
barn, ber för syndarna; för hela sirt 
församling. Men icke länge får han 
förbli där. Utanför står redan en 
väntande skara. Den eftersökte präs
ten intar sin plats i biktstolen, som 
han först åter lämnar efter fem tim
mar. Kl. 6 står han inför altaret och 
firar den heliga Mässan i den över
fyllda kyrkan och sedan börjar åter 
dagens arbete med katekesundervis
ning, bilcthörande, sjukbesök. 

Så har den danske författaren i 
helt korta drag skildrat den helige 
prästens liv, och ändå är det med en 
känsla av att ha upplevat något ena
stående, att en underbar, helig per
so�1lighet kommit en tillmötes, som 
man lägger ifrån sig den lilla boken. 
Detta tack vare P. Benzons fina för
ståelse för helgonets egenart, hans 
enkla, åskådliggörande berättarkonst, 
som får . läsaren att följa med, leva 
med, så att man nästan glömmer, att 
det är en bok man läser. Tillägga;, 
må att den lugna, behagligt mjuka 
danskan är ägnad att gör"a boken lätt
läst även för oss svenskar. 

G. P. 

Till "Credos Böcker" hava ytter
ligare insänts följande böcker, som 
kunna rekommenderas Credos läsare : 

Karl Schwarz "lch in lhm'', 
Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage 
des J ahres. Herder & C :o, Frei
burg im Breisgau. Denna lilla be:
traktelsebok i tre delar är avsedd sär
skilt för medl_emmar av Marianska 
kongregationer. Den tager särskilt 
hänsyn till sådana religiöst framåt
strävande själar som stå mitt på ar
betsfältet i livet, varför dess språk är 
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kort och kärnfullt. En · egen prägel 
få betraktelserna genom den eukaris
tiska grundtanke, som går igenom 
dem och som föranlett benämningen : 
"lch in !hm". I :a delen ( från ja
nuari till april) betingar ett pris av 
Mark 4 : So (klot band) . 

P. Anselm Schott 0. S. B.", 
"Kleines Messbuch fiir die Sonn- und 
Feiertage". Herder & C :o, Freiburg 

P O L E N S  

im Breisgau; I anslutning till den 
bekanta större mässboken av pater 
Schott har Herders förlag utgivit en 
mindre mer kortfattad mässbok, som 
på det varmaste kan anbefallas 
åt alla Credos tyskkunniga läsare 
vid gudstjänster, så länge vi sakna en 
dylik i Kyrkans liturgiska liv så 
grundligt införande mäss- och bön
bok på svenska med hela kyrkoårets 
liturgiska, vackra texter. 

P R I M A S. 
ÄRKEBISKOPEN AV GNIEZNO-POSNON (GNESEN-POSEN ) 

KARDINAL AUGUST BLOND. 

Bland de otaliga anklagelser, som 
riktas mot den katolska Kyrkan, är 
det en, vilken med framgång brukar · 
användas såsom politiskt kampmedel 
- och som dock borde falla på sin 
egen orimlighet. Det är den som rör 
Kyrkans "antidemokratiska skaplyn
ne". 

Om man med demokrati förstår 
allas absoluta jämnställdhet, upphä
vandet av all samhällsdisciplin, vars 
och ens rätt till godtyckligt ingripan
de i tingens ordning utan hänsyn till 
om han äger förutsättningar därför 
eller ej - ja, då är Kyrkan antide
mokratisk. Men då finnes det ej 
heller någon demokrati i hela värl
den, ty varje även det mest J amn
likhetsälskande parti erkänner ju in
om sig vissa utvalda ledare, vilkas 
befallningar det åtlyder. Icke ens i 
mönsterlandet Ryssland äro alla li
kaberättigade till att styra. 

Om man däremot med "demokra
tisk ordning" menar möjlighet för en 
var att blott i kraft av sin egen dug
lighet, nå till de högsta äreställen in
om det kall han företräder, då är 
Kyrkan, sannerligen, världens mest 
demokratiska institution. 

Långt innan Luther började orda 
om "kallelsegärningens" vikt, hade 
Kyrkan, genom att kanonisera enkla 

arbetsmänniskor, som lantbrukaren 
!sidor eller hushållerskan Zita m. fl., 
visat att "kallelsegärningens", d. v. s. 
ståndsplikternas, trogna uppfyllelse i 
samklang med Guds vilja och from
hetens bud, kan ställa även den rin
gaste i jämnbredd med Guds rikes 
största kämpar ! Och även de mest -
högtuppsatta bland Kyrkans trogna, 
ha ödmjukt böjt knä inför dessa hel
gon : ja, utvalt dem till skyddspatro
ner åt sina barn. Den sista kejsarin
nan av Österrike, heter ju Zita, till 
åminnelse av den fromma tjänarin° 

nan vars ödmjuka pliktuppfyllelse 
och stora dygder gjort henne värdig 
att uppställas som förebild för hög 
.och låg och vördas som helgon. 

Lika demokratisk är Kyrkan, när 
det gäller valet av styresmän. Vi ve-· 
ta att många av dess största påvar 
framgått ur torftiga, j a  fattiga hem, 
såsom t. ex. Pius V, Sixtus V och 

. J nu senast Pius X. 
Detsamma gäller även ifråga om 

kardinaler och andra höga kyrkliga 
dignitärer. Vid sidan av konungasö
·ner, furstar, grev-ar och markiser 
trona enkla folkets barn; arbetare
och hantverkarsöner - purpurn gör 
ingen åtskillnad bland dem ! Den 
ryktbare polske kardinalen Hosius, 
på 1500-talet, var son till en fattig 



krögerska. Och i vår tid behöva vi 
blott nämna en sådan historisk ge
stalt som Belgiens primas, den både 
för sin lärdom och sin ädla karaktär 
ryktbare, nyligen avlidne kardinal 
Mercier, son till en trädgårdsmästare 
vid ett belgiskt grevligt slott. 

Nu senast har i Warszawa kardi
nalsbaretten tilldelats åter en folkets 
.son, Polens primas, ärkebiskopen av 
Gniezno-Poznan, August Hlond. 

Född i byn Brzenckowice nära 
lVIyslowice den 5 juli 1881, i ett torf
tigt, schlesiskt lantbrukarhem, är den 
nye kardinalen yngst av alla sina kol
leger, då han blott räknar 46 år. 
Trots sin ungdom, har han dock bak
om sig en mer än vanligt arbetsfylld 
1rnrriär. I det fattiga barndomshem
met insöp han den fromhet, det all
var och den pliktkänsla som bestäm
de hela hans livsriktning. Efter att 
till en 1.)örjan ha besökt folkskolan, 
kom han till gymnasiet i Myslowice, 
men blev, redan som elev i 2 :a !das
sen, så gripen av vad han hörde be 
rätas om Dom Bosco's, Salesianer-
1rnngregationens stiftares, storverk, 
att han beslöt viga sig åt Salesianer
nas livsideal. Sedan han erhållit si
na föräldrars välsignelse, begav han 
sig, knappt 13-årig, till Turin för att 
-där, i Salesianernas stamhus, utbilda 
sig till präst och ägna sig åt arbetet 
bland ungdomen, i Dom Boscos an-
aa och enligt hans system. 

Efter att med utmärkelse ha avslu
tat sitt noviciat och avlagt sina löf
ten, vann den unge Hlond inträde 
vid Gregorianska Universitetet i 
Rom, där han avlade filosofie dok
tors examen samtidigt som han ut
bildade sig i musik och sysselsatte sig 
med ungdomens uppfostran. 

Då den första polska Salesianer
stiftelsen upprättades i Oswiecim, 
sändes han dit av sina överordnade 
i egenskap av lärare och uppfostrare. 
Tack vare det utomordentliga sätt 
varpå han tillämpade Dom Boscos 
system, tillvann han sig lärjungarnas 
. förtroende och hjärtan. 
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År 1905 blev Dr. Hlond prästvigd 
och sändes såsom själasörjare till 
furst Aloysius Lubomirskis barnhem 
i Krakow, och år 1907 utnämndes 
han till ledare av den nyinrättade 
Salesianerstiftelsen i Przemysl. 

Samtidigt med att han mönstergillt 
fyllde detta sitt värv, ägnade han sig 
med brinnande iver åt litterära stu-
dier, varvid han under fyra års tid 
bevistade föreläsningarna i littera
tur och slaviska språk ; först vid Ja
gellonska Universitetet i Krakow, 
och sedan i Lwow (Lemberg) .  

Men Salesianerkongregationen 
nöjde sig ej med att verka inom så 
snäva gränser : allt efter som dess 
storslagna pedagogiska verksamhet 
blev mer känd, utvidgade sig också 
dess arbetsfält. Snart inrättades en 
ny Salesianerstiftelse i Wien, och dr. 
Hlond utsågs till ledare på denna 
krävande post. Den nitiske unge 
prästen arbetade med all makt på hö
j andet och utvecklingen av denna 
stiftelse, samtidigt som han bevaka
de de polska stiftelsernas och hela 
kongregationens intressen vid de oli
ka statsdepartementen i Wien. Allt 
under det han fullföljde dessa an
strängande åligganden, försummade 
dr. Hlond dock icke den sak, som 
kanske mest låg honom om hjärtat, 
nämligen arbetet på ungdomens fost
ran. Icke nöjd med att anlägga ett 
.internat, omhändertog han också 
ungdomen i sin stadsdel, och öppna
de för den ett hem med särskilda av
delningar för skolbarn, lärlingar och 
för gesäller. Antalet ungdomar som 
inom denna stiftelse åtnjuta både un
dervisning och_ lämplig förströelse, 
samtidigt som de uppfostras i en 
hemlik atmosfär, uppgår till 500. 

Särskilt prövande var hela världs
krigsperioden, då allt tycktes vilja 
störta samman och då Salesianernas 
ingripande för att stödja ungdomen 
var som mest behövligt. 

År 1919 bildas en ny Salesianer
provins, omfattande Ungern, Öster

. rike och Västra Tyskland. Till dess 
ledare utväljes dr. Blond. 



I samråd med. p'alska regeringen, 
upprättar Pius XI år 1922 en sär
skild · apostolisk administration för 
Schlesien och anförtror denna ytterst 
ömtåliga och svåra post åt dr. Blond, 
vilken i slutet av 1925, sedan ett 
självständigt biskopsstift upprättats i 
Katowice, utnämnes till biskop där
städes. I januari 1926, efter det han 
vigts till biskop av kardinal Kakow
ski, övertager han stiftet såsom den 
förste biskopen av Katowice. 

Den 24 juni 1926, blev biskop 
Blond uti hemligt påvligt konsisto
rium utnämnd till Ärkebiskop av 
Gniezno-Poznan, varmed följer pri
matet i Polen ; och knappt ett år se
nare tilldelar Pius XI honom kardi
nalsvärdigheten. 

Rörande är att se hur den nye kar
dinalens första tanke riktar sig till 
det enkla hemmet där han skådat 
dagens ljus och till henne, som skänkt 
honom livet. Förvisso finnes det in
gen mor, som ej skulle känna sig 
stolt och hedrad vid mottagandet av 
ett brev, sådant som det, Polens Kar
dinal Primas avsänt till sin gamla 
moder vid underrättelsen om sin ut
nämning, och som återges här nedan. 

Poznan d. 20 juni 1 927. 

Dyra Mamma ! 
Den hei. Fadern har i sin nåd be

hagat utnämna mig i dag till Kardi
nal av den hel. Romerska Kyrka:n. 
I djup rörelse vänder jag mig i detta 
ögonblick med hjärta och tankar till 
Dig, Dyra Mamma, och mitt första 
brev skriver jag till Dig. Ty då jag 
betänker de underliga vägar varpå 
Försynen lett mig, så är det alltid 
Din bild som framträder för min 
själs öga. Skickligare än mången lärd 
pedagog . har Du i dina barns själar 
lagt en stark livsgrundval, kraftigt 
stödd på tron och Guds lag. Efter
som Du själv förstod att innerligt 
och uppriktigt bedja :  lärde Du oss 
utan svårighet bönen, varur jag den 
dag i dag är, hämtar l�raft och tillit 
till Gud. Du öppnade på vid gavel 
för oss vägen till lyckan, ty Du upp-
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fostrade oss ej till veklighet och be� 
kvämlighet, utan till arbete och ka· 
raktärens stålsättning. Du lärde oss 
att älska plikten och att villigt och 
med allvar fylla våra åligganden� 
Därför är det ej . annorstädes än i 
Ditt enkla, Gudi hängivna hjärtas 
ädelhet och höghet, som ursprunget 
ligger till den väg på vilken Guds nå(l 
lett mig, och som fört mig till vad 
man i dagligt tal kallar värdigheter, 
ehuru det, enligt våra från hemmet 
ärvda begrepp, blott är en ökad plikt 
till arbete och uppoffring. 

På denna dag, därför, då den hL 
Fadern låter ett sådant återsken av 
sin nåd falla över vårt tysta, enkla 
schlesiska hus, tackar jag Dig ömt 
för att Du varit mig en god moder, 
och anbefaller mig i Dina fromma 
förböner, så att jag med mitt arbete 
måtte l>idraga till Guds ära, Kyrkans 
bästa och mitt folks lycka. 

Dessa samma känslor nedlägger 
jag i andanom på min Fars grav, 
hans, vars uppoffrande och manliga 
väsens minne så ofta styrkt och väg
lett mig. 

Med tacksamhet och vördnad kys
ser jag Dina händer och beder om 
Din välsignelse på mina nya plikters 
väg, Din 

t August. Kardinal. 

Långt ifrån att, . som så mången 
protestant inbillar sig, ha slitit de 
naturliga blodsbanden, har sålunda 
det prästerliga kallet och uppfostrar
gärningen i stället på ett underbart 
sätt närmat och förenat sonen, kar
dinalen, med modern, kvinnan av fol
ket, emedan hennes livsverk i det 
tysta sammanfaller med hans. Hon 
har fostrat honom till gudsfruktan 
och pliktkänsla, hennes lärdomar, det 
enda arv hon kunnat skänka honom, 
har han i mångdubblad form låtit 
gå ut till sin andas barn och kommer 
att sprida dem alltjämt till alla, vilka 
han är satt att styra. 

Kulla, 20/7 1927; 

J. A r m fe l t, f. d e  P o n.t i a n. 



Enligt meddelande i Osservatore 
Romano skall inom den närmaste 
framtiden det Vatikanska Biblioteket 
genomgå en grundlig omorganisa
tion. Därvid skola de allra moder
naste principer följas, och kataloger 
över alla gamla och nya böcker och 
handskrifter upprättas. Så skall det
ta ovärderliga forslmingsmaterial lät
tare bliva tillgängligt för_ lärde och 
vetenskapsmän från hela världen, 
vare sig de själva resa till Rom el
ler skriftligen vända sig till bibliote
kets ledning. Den Hel. Fadern har 
ställt en rad nya salar till disposition. 
Dessa förändringar komma att taga 
flera år 1" anspråk. Kostnaderna be
stridas delvis av Carnegiestiftelsen, 
vilken överlämnat en större summa 
till den Heliga Stolen, övertygad om 
att därigenom gagna hela mänsklig
heten, då det är fråga om en inter
nationell vetenskaplig angelägenhet 
av den största betydelse. 

I den engelska katolska tidskriften 
"The Universe" har benediktinerpa
tern Maternus gjort en på vetenskap
liga studier grundad beräkning över 
det antal bekännare, som jordens oli
ka religioner räkna. Enligt mycket 
noggranna kalkyler anslår den lärde 
forskaren hela jordens folkmängd 
till 1,816 miljoner. Därav äro 68-t
miljoner kristna och 1 , 132 miljoner 
tillhöra andra religioner. Mer än en 
tredjedel av hela mänskligheten be
känner sig alltså till den kristna tron. 
Och de kristna uppdela sig i 330 mil
joner katoliker, 2 10 miljoner protes-

. tanter och 144 mi.ljoner grekisk-
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skismatiska. Bland de icke-kristna 
finnas 15 miljoner israeliter, 235 mils 
joner muhammedaner, ·200 miljoner 
buddister, 217  miljoner brahmaner, 
300 miljoner konfucianer och taois
ter, 25 miljoner shintoister, de öv
riga fördela sig på mindre grupper. 
Följaktligen hai· den katolska Kyr
kan flera anhängare än någon annan 
religion på hela jorden. Betydelsen 
av detta faktum framstår ännu lda
rare, om man besinnar, att alla de 
andra religiösa bekännelserna, både 
de kristna och de icke-kristna, äro 
splittrade i hundratals sekter med 
osammanhängande och i många punk
ter mot varandra stridande lärosat
ser, under det att den katolska Kyr
kan är absolut enhetlig i kult och or
ganisation och äger en dogmbyggnad, 
vars olika delar med strängt logisk 
konsekvens äro förenade i en har
monisk enhet, vilken står i organiskt 
sammanhang med det innersta och 
djupaste i allt mänskligt tänkande 
och all i ordets bästa mening human 
kultur. 

Under slutet av den sistlidna som
maren anordnades i N eapel av · det 
katolska universitetet i Milano en 
kulturell utbildningskurs för italien
ska folkskollärare, tilr vilken talrika 
deltagare strömmade från hela Ita
lien. Rektor Gemelli höll ett inled
ningsföredrag om "Studiemeto�er 
för katolikernas kulturella utbild
ning", professor Maria Sticco talade 
över "Uppfostringstanken hos den 
hel. Frandskus av Assisi och den 
hel. Bonaventura av Bagnorea", pro
fessor De Simone över "Dante som 
filosof och teolog·", dessutom höllos 
föredrag över kyrkohistoriska, l itte
rära, modernt pedagogiska och psy
kologiska ämnen. I dessa kurser del�_ togo även talrika icke katolska folk · 
skollärare. De tillmätas stor bety
delse och utgör ett betydelsefullt 
initiativ, emedan det var första ·gån
gen, som den katolska italienska uni·
versitetsvärlden kom i direkt kontakt 
med lärare från Italiens folkskolor . 



De t3•ska katolikernas 66 general
församling har nyligen ägt rum i 
Dortmund med 150,000 deltagare 
från alla tyska länder. Presidiet för
des av 1VIinistern Dr Stegerwald. 
Påven hade skickat ett hälsningste
legram, i vilket han uppmanade alla 
rättänkande tyska katoliker att låta 
sanningens sol lysa in i människors 
hjärtan, framför allt de ungas och 
fylla dem med kristen vishet. Ty de 
mänskliga samfunden lede nu ej blott 
av sedligt fördärv utan även av vitt 
utbredda förvända åskådningar. Till 
de talrika föredragen slöto sig in
tressanta diskussioner. Förhandlin
garnas slutresultat nedlades i en pro
gramartad resolution, vilken enträget 
uppmanade nationens ledare att fästa 
sin uppmärksamhet på de i11fe mora
liska och intellektuella skador, av vil
ka det tyska folket lider, och att gri
pa till de nödvändiga medlen för att 
verksamt bekämpa dem. 
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Liksom alla tidigare tyska katolik
dagar fattade också generalförsam
lingen i Dortmund ett principiellt 
ställningstagande till den romerska 
frågan : "Tysklands katoliker hylla 
med vördnad och barnslig kärlek 
kristenhetens Fader, Hans Helighet 
Påven Pius XI. Liksom Tysklands 
katoliker alltsedan 1870 oförtrutet 
kämpat för Påvens fulla oavhängig
het, fordra de också nu, att Kyrkans 
överste Herde ej må vara eller synas 
underdånig någon mänsklig makt, 
några mänskliga lagar . . . . . . Eme-, 
dan vi vilja och fordra vår Kyrkas 
frihet, vilja och fordra vi vårt över
huvuds frihet och den Romerska 
Stolens fulla världsliga oavhängig
het . . . . . .  Liksom Kyrkan och Påven 
skänkt folken friheten på så sätt, att 
de gåvo dem ordning och rena se
der, så skola nu de europeiska fol
kens hotade sedlighet och deras ge
nom elen hotade sedligheten hotade 
friheten enda3t på · nytt kunna be
fästas och säkerställas genom en fri 

Kyrka och genom en i hennes spets . 
fri och oavhängig Påve. De tyska 
katolikernas 66 generalförsamling 
sluter sig utan inskränkning till den 
förklaring, som de i Fulda den 13 
augusti församlade biskoparna an
gåvo med anledning av de svävande 
konkordatsförhandlingarna. Den vän -
tar också av medborgare av annan 
världsåskådning erkännande av de 
katolska statsborgarnas livsintressen 
och åstadkommandet av tillfredsstäl
lande förhållanden mellan Kyrka och 
stat. Enträget manar generalförsam 
lingen av alla tyska katoliker att ge
nom frikostigt givande av peterspen
ningen understödja den Hel. Fadern 
i regerandet av- Kyrkan och i utövan-
det av en världsomfattande välgö
renhet." 

I England finns ett förbund, hel
gat åt Vår Fru av Ransom, med en 
speciell kassa "Church extension 
Fund", avsedd att för ensamma och 
övergivna katoliker bygga kyrkor 
och kapell, och att i dem underhålla 
prister. Kardinal Bourne har ut
kastat lösensordet : "Minst en kyrka 
och en präst i varje stad och större 
by i England". Innan detta program 
hunnit förverkligas, har stor upp
märksamhet skänkts ett initiativ av 
biskopen av Southwark, som till alla 
trakter i sitt stift, som sakna kyrka 
och präst, skickat en missionspräst i 
en automobil och förande med sig ett 
flyttbart altare. Denne tillbringar 
ungefär en vecka i varje by, under
visar där de okunniga om Kyrkans 
lära och läser slutligen den heliga 
mässan i en särskild förhyrd sal. Så 
bildas små katolska g-rupper överallt 
ute på landsbygden och i de mindre 
städerna, kretsar, som så småningom 
bli centra för katolsk expansion och 
efterhand av sina resp. biskopar er
hålla både kyrka och stadigvarande 
präst. 



TöRNESKATTEN. 

Herre, törnen skall det vara, 
törnena vår kamp förklara, 
genom dem åt evigt liv 
vill de Dina Du bevara 
- ack, Din törneskatt OJS giv ! 

Under törnen våras livet, 
med dess vassa tornar skrivet 
år allt skapat i Ditt Blod, 
blott av törnets skatt omgivet 
hjärtat bringas hopp och nwd. 

Törneskatten ensam skänker 
·vinning, som vårt högmod kränker. 
Varför vägrar Du den, säg, 
,och i t'ystnad Dig betänker, 
fast jag stapplar på min väg? 

Tärd av namnlöst bitter plågli 
.ler Du stilla mot min fråga 
ifrån Korsets segerlans, 
medan blod vid smärtans låga 
droppar från Din Töriu:krans. 

A u g u s t i n  K o c k. 
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MARY. 

En studie i barnspsykologi av M. W. 

Marys moder satt vid fönstret med 
sitt broderi. Mary slog sig ned på 
en pall bredvid henne och drog ut 
en bok från hyllan. "Vad läser du ?" 
frågade modern. " 'Martyrer' ", sva
rade dottern utan någon vidare 
entusiasm. För att säga sanningen, 
fann hon enskildheterna i denna sär
skilda upplaga en smula avskräckan
de. Men då det aldrig föll Mary in 
:=ttt icke läsa varenda bok som hon 
fann på sin väg, vilket ämne den iin 
må ha handlat om och huruvida hon 
begrep den eller icke, fortsatte hon 
ihärdigt med "martyrern::i,". 

Om en stund tittadQ hon upp. 
"När jag blir stor". sade hon, "så 
skall jag bli en martyr, bara jag hit
tar någon som kan hugga av mitt 
huvud utan att det gör ont". "Till 
stor nytta vore det då", sade hennes 
moder. Mary begrundade detta någ
ra ögonblick och fortfor sedan med 
sin läsning. Om en stund tittade hon 
upp igen. "Det finns en . berättelse 
här", sade hon n1enande, "om en mo
der, som hade en liten gosse. Och 
varje år lät hon väga honom. Och 



det som han vägde gav hon åt de 
fattiga i penningar och saker. Bo
ken säger att det bidrog att göra ho
nom till ett helgon". Hon betrak
tade sin moder förväntansfullt, men 
denna gjorde inga kommentariet till 
hennes historia. 
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Hennes tystnad gav ett intryck av 
att det var onödigt att göra sig några 
förhoppningar om en handräckning 
av detta slag på vägen mot helighe
ten, och Mary sade : "Nåväl, j ag skall 
bli ett helgon när jag blir stor och ge 
bort allting som jag inte behöver". 
"Du kommer nog inte långt på det 
sättet heller", lydde svatet. 

Mary suckade. Vilket besvärligt 
göra detta strävande efter heligheten 
var, så obekvämt, och ändå så obe
vekligt tvingande. Hon lutade kin., 
den mot handen och funderade en 
stund. "Vilket språk talar Gud ?" 
frågade hon. Moderns huvud var 
nerböjt över �tt par silkeshärvor, vil
kas färg hon jämförde, men nu såg 
hon upp med en något förbryllad 
mm. "Alla språk, förstås." "Ja, 
men jag menar vilket språk talar 
Han alla dagar. Jag menar Hans 
eget språk. Engelska, förmodar jag ?" 
"Bevare mig väl, barn", sade modern 
bestört, "du tror väl aldrig att him
len är till enkom för engelsmännen ?" 
Därefter voro båda tysta en stund, 
Marys moder ( som var irländska i 
hög grad) ,  helt förargad, undrande 
Vil,rifrån Mary kunnat få sina för
vända föreställningar. 

Om en stund hade modern hämtat 
sig, och då hon varseblev Marys tank
spridda uppsyn frågade hon : "V ad 
tänker cl u på, Mary ?" "Jag undra -
de just i mitt sinne . . . .  " "Och var 
har du ditt sinne ?" Mary pekade på 
ett ställe, som den medicin"ska veten
skapen, för att icke tala om person
lig erfarenhet, beskriver såsom sätet 
för matsmältningen. Modern skrat
tade. "Ett besynnerligt ställe att för
vara det i !" Mary teg med den för-· 
bindliga värdigheten hos en person 
med fast övertygelse. "Vad kommer 
dig att tro att ditt sinne är där ?" 

frågade modern. "Jo, när jag ta
lar kommer j u  mitt tal ut fråri hal
sen eller hur ? Men jag tänker först, 
och därför måste tankarna vara lägre 
ner. Nå ja, jag tänkte just i mitt 
sinne att det skulle vara roligt att 
vara en fågel och inte en mäl}'µiska." 
"Varför aet ?" sporde moder�; tätn
ligen förvånad. "Emedan 4e inte: 
behöva vara snälla, utan kundå vara 
just hurudana som helst";· sadr:: 
Mary. Hon steg upp. "Får jag gå 
och leka på vinden ?" "Ja, - om du 
vill. Skall du inte taga några lek
saker med dig ?" frågade modern. 
Mary vände sig om i dörren : "Jag 
ko�mer inte att behöva några för 
det som jag ämnar göra", sade hon 
allvarsamt. 

Både i bokstavlig och bildlig be
märkelse var hon på väg till ensam
hetens höjder. Mary var lika mänsk
ligt hednisk som någon av sitt släkte. 
Mert av generationer katolska förfä
der hade hon utan tvivel insupit en 
duktig portion sunt, katolskt förnuft._ 
Och detta göra med att bli god, det 
måste man nu uthärda en gång för 
alla. Men man fick lov att övertän
ka saken .. 

När Moses ville tänka över en sak 
gick han alltid · upp på ett berg. Då 
intet berg låg till hands, valde Mary 
logiskt den närmaste inot�varigheten, 
vilkenvar vinden. Det var någonting 
stimulerande i tanl�en på dess omöb
lerade kalhet, med den blågrå skym
ningen silande in genom fönstret. 

Mary föll på knä, knäppte sina. 
händer och sade högt : "Säg, Gud, ä1-
jag snäll ?" · Hon väntade. en stund, 
men intet svar kom, icke ens när hon 
upprepade sin fråga. Nej, hon var 
tydligen icke sådan .',om Moses," vars 
frågor Gud besvarade på berget. 
Men hon blev icke nedslagen för den 
skull. Mary visste mycket väl att 
hon knappast kunde vänta sig något 
svar, emedan - ja, ser ni, barn äro 
aldrig snälla. Man måste v:äxa upp, 
och sedan blev man som genom ett 
underverk snäll alldeles med ens. Så 
satte hon sig ned igen. De unga, 
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FRÅt'-1 VÅRA FÖ RSAMLI N G A R  O CH FÖRENIN GAR. ' 

S:TA BIRGITTAKYRKAN I · 
NORRKÖPING. 

Credo önskar att ännu en gång er
inra om den basar till förmån för en 
S :ta :l3irgittakyrka, som kommer att · 
hållas ,å Restaurant Gillet i Stockholm 
torsdaglen den 20 oktober. Basaren sy
nes om.fattas med mycket stort intreRse, 
och gåvor hava anlänt från många håll 
i vårt land. Man tyckes i stor utsträck
ning h'ava velat efterkomma uppmanin
gen i det i förra numret återgivna upp
ropet: ''.Hjälpen med äkta kristlig ·sam
hörighetskänsla våra 
medbröder i N orrkö
ping. Deltagen med 
glädje i arbetet för 
att vår heliga Birgit
ta, som burit Sveri
ges namn över hela 
världen måtte er
hålla ett värdigt min-. 
nesmärke i den · pro
vins, dä1· staden Vact- . 
stena påminner oss 
om hennes upphöjda 
exempel, om våra 
fäders kärlek och of
fervilja för den ka
tolska tron." 

Kl. 2 e. m. nämn
da dag öppnas basa
ren, vars · o m  v ä x-
1 a n d e program se
nare kommer att ut-
förligt meddelas. 
Hans Högvördighet 

stug. 15, fru Elsa Lambert-Meuller, 
Norrmalmstorg 16 samt av församlin
garnas prästerskap. Understöd på allt 
sätt : genom gåvor, besök och vinnande 
av vänner och välgörare denna Birgitta
basar ! 

Den förut omtalade katolska välgören
hetsfesten å · Grand Rotel i Stockholm 
lördagen den 15 oktober tager sin bör
jan kl. ½8 e .. m. Programmet omfat
tar: prolog, solosång, skådespel och 
uppvisning av Operans allra yngsta ele
ver. För dem, som så önska, serveras 
därefter gemensam supe. Biljettpriser :  

kr. 10  :- ( soare, su
pe m. m. ) och kr. 
5 :- (för . enbart 
soaren) .  Biljetter fin
nas att köpa hos Kyrk
vaktmästaren, Norra 
Smedjegatan 24, Dis
ponent H. Overödder, 
Fredsg. 4 ( David An
dersen & Co. ) samt å 
Götgatan 46.  Klädsel : 
Högtidsdräkt. 

B ä s t a  s ä t t e ·t 
a t t  g y n n a  d e t
t a  f ö r e t a g  ä .r 
a t t  s ö k a  b l a n d  
v ä n n e r o c h b e-
k a n  t a  f ö r s ä 1-
j a s å  m å n g a  
b i l j e t t e r  s o m  
m ö j I i g t. Bispring 
anordnarna genom 
sådan . biljettförsälj
ning ! 

Biskopen kommer att 
i ett tal förklara den
samma öppnad. Mel
lan kl. 3-5 blir det 
sång av kända sån
gerskor. Kl. ½8 soare 

Den blivande S:tb Birgiltaky'J.kan 
i Norrköping. 

Vid denna fest fö
rekommer även tom
bola med högst vär
defulla vinster. Den 
dyrbaraste vinsten ut
göres av ett skrin 

med prolog, sång m. m. Inträdet är fritt. 
Närmare upplysningar om denna ·ba

sar lämnas av fru Dagmar Adams-Ray, 
Saltmätareg. 3 B, fru Maria Carlberg, 
Regeringsg. 42, fru Doris Herzog, Tun
nelg. 20 B, fröken Nanny Isaacson, Bad-

som bli hysteriska pultroner i nattens 
tystnad, glida genom daggryningens 
och aftonskymningens stilla skuggor 
till det hemlighetsfulla fjärran, där 
"månens bleka valv och stprnornas 
gyllne portar" öppna sig. Och likt en 
fågel, som funnit vägen till det av
stängda området av en helgedom 

· blaryd bergen, fladdrade hennes ande 

med matsilver för 12  personer. Ett blom
ster- och fruktstånd kommer att vara i 
verksamhet under Grevinnan Brita Biel
kes ledning; ett stånd med franska.  och 
italienska föremål kommer att förestås 
av Grevinnan Norah Gyldenstolpe, etc. 

bort tiil det hemlighetsfulla grans
landet mbt oändligheten, tills det till
tagande mörkret drev henne huvud
stupa och paniskt förskräckt tillbaka 
till lägre, men välkända, regioner av 
ljus och ljud. 

(Ur "The Messenger of the Sac
red Heart of Jesus", maj 1925.) 
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1 .  Lördag. Vår Frus tidegärd. 
2, Söndag, Sjuttonde efter Pingst. 

( I högm. Rosenkransfesten. ) 
3 .  Måndag. Ferialdag. 
4. Tisdag. S :t Franciskus av Assisi. 

Ordensstiftare. 
5.  Onsdag. S :t Placidus m. fl. limr

tyrer, 
6. 
7.  

8. 

9. 

10. 

11 .  
12.  
13 .  
14 .  

Torsdag·. S:t  Bruno, ordensstiftare. 
Fredag. S :ta Birgitta, änka. Sve
riges skyddshelgon. (Jesu hjärtas 
fredag. ) 
Lördag. Rosenkransfesten. 
Söndag, Adertonde efter Pingst. 

(Den h. Birgittas fest. ) 
Måndag. S :t Franciskus Borgia 
Bek.-
Tisdag. } Dagar inom oktaven av 
Onsdag. den h. Birgittas fest. 
Torsdag. S :t Edva1·d. Konung. 
Fredag,_ Oktavdagen till den h. 

Birgittas fest. 

"R o s e n k r a n s e n" är ett inom 
katolska kyrkan brukligt sätt att bedja, 
som består däruti, att ·man 15 gånger 
upprepar ett "Fader vår", med 1 0  åt
följande "Ave Maria" och förenar des
sa böner med betraktande av de vikti
gaste hemligheterna i vår återlösnings
historia. Rosenkransbönen inledes med 
den apostol. trosbekännelsen, ett Fader
vår, tre "hell dig Maria" och ett "Ära 
vare Fadern . . .  " De olika hemligheter, 
som man betraktar vid dessa böner 
bruka indelas i "den glädjerika", "den · 
smärtorika" och "den ärorika" rosen
kransen alltefter dessa hel. santdngars 
karaktär ( se bönboken "Oremus" sid. 7, 
486, 550, 592 ) .  Rosenkrans bönen för
enar alltså muntlig· bön med oetraktan
de bön och där ligger denna andakts 
väsen och värde. För att vinna de av 
kyrkan vid denna_ bön knutna andliga 
förmånerna fordras, att man betjänar 
sig· av den s. k. Rosenkransen eller rad
bandet, vars praktiska betydelse även 
är att underlätta hågkomsten av antalet 
föreskrivna böner. Till grund för be
nämningen ''Rosenkrans" - ligger tanken, 

15 .  Lördag. S :ta Teresia, Jungfru. 
1 6. Söndag, Nittonde efter Pingst. 

17. Måndag. S :t Hedvig. Jungfru. 
18. Tisdag. S :t Lukas. Evangelist. 
HI. Onsdag. S :t Petrus de Alcantara. 

Bek. 
20. Torsdag. S :t Johannes Cantius. 

21 .  
22 .  
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

29. 
30. 

31.  

Bek. 
Fredag. S :t Hilarion. Abbot. 
Lördag. Vår Frus tidegärd. 
Söndag, Tjugonde efter Pingst. 

Måndag. S :t Rafael. Ärkeängel. 
Tisdag. S :t Chrysanthus m. fl. 
marty1·er. 
Onsdag. S :t Evaristus påve, mart. 
Torsdag. Vigildag. 
Fredag. S :t Simon och Judas, 
Apostlar. 
Lördag. Vår Frus tidegärd. 
Söndag, Tjuguförsta efter Pingst, 

(Kristi konungadömes fest. ) 
Måndag. Vigildag till Allhelg.-dag, 

att de hel. hemligheterna vid vår fräls
ning och återlösning för Jesu moder 
måste vara en sj;ändig källa till glädje 
och ära och som symboliseras genom' en 
krans av rosor, som vi liksom binda 
samman att därmed glädja vår, oss av 
Frälsaren givna moder. Förenandet av 
dessa betraktelser med bönen "A ve Ma
ria", varmed ängelen i Guds uppdrag 
hälsade Maria, skall påminna oss om att 
vi genom Marias förmedling och förbön 
kunna utverka åt oss frälsningens fruk-
�� 

Rosenkransen är kär för alla kato
liker emedan den är lämpad för alla 
stånd och_ grader av bildning, för alla 
läg·en i livet, för alla sinnesstämningar. 
Det ofta upprepandet av samma · böner 
kan icke verka enformig·t, då de olika 

· troshemligheterna därvid bringa omväx
ling nog, och bildar just _ upprepandet 
av vår bön ett uttryck för vårt enträgna 
ropande om bönhörelse. Så framgåi' re
dan ur denna beskrivning av Rosenkran
sens väsen; varför detta sätt att bedja 
blivit så utbrett och .omtyckt bland de 
katolska kristr,a. S. N-k. 


