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Heliga natt, heliga iwtt! ilförkret försvinner och tindrande blänka
Tusende stjärnor från himmelens höjd. inglar på snövita vingar sig sänka
Ned till vår jord för all båda oss fröjd. Kommen 1 kristna och skynden åstad,
Herdarna följen till Betlehems stad, sen vad som där har skett: J1111gfr11n av
Davids iilt Frälsaren /ött.
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OM KRUBBAN SOM UPPSTÄLLDES I
JU LNATTEN.
Av To m a s a v Celano.
Den helige Francisci angelägnaste
•omsorg och hans livligaste önskan
,och förnämsta föresats var att i allt
och alltid med all vaksamhet och flit
samt med hela sin själs begär och all
sitt hjärtas glöd "efterleva vår Her
res, Jesu Kristi, lära och vandra i
hans fotspår". För den skull beva
rade han det heliga Evangeliets ord
i sitt minne och begrundade dem trä- .
get, och han hade städse vår Mästa
res gärningar för ögonen med den
mest skärpta uppmärksamhet. Isyn
nerhet voro Inkarnationens föredöme
i ödmjukhet och den heliga Passio
nen med dess kärleksrikedom stän
digt närvarande i hans tankar. Ja,
dessa rörde sig knappast omkring an
dra ämnen. För den skull vilja vi
här uppteckna och i vördnadsfullt
minne bevara vad som hände i Grec
cio på juldagen tre år före hans död.
Det levde i den trakten en man vid
namn Giovanni. Hans rykte· var gott
och hans vandel ännu bättre. Också
älskade den salige Franciscus honom
11ögt, ty ehuru denne man var av ädel
familj och åt11jöt mycket anseende,
föraktade han blodets adel och strä
vade allenast efter andens adelskap.
En gång, det var vid pass' fjorton
dagar före den heliga julhögtiden,
lät den salige Franciscus kalla honom
till sig, såsom han ofta plägade göra,
och sade till honom: "Om du skulle
önska att fira den instundande hel
gen tills�mmans med mig i Greccio,
så ber jag dig skyncla i förväg dit
och göra allting redo åt oss, såsom
jag nu säger. Jag längtar efter bar
net, som var fött i Betlehem, och jag
ville så gärna med mina lekamliga
ögon få skåda den nyfödde i all hans
torftighet och brist. Jag skulle vilja
riktigt veta, hur det såg ut, när han

lades i en krubba och låg där mellan
oxen och åsnan och sov på sitt hö".
Strax lopp. den gode och fromme
mannen förut och gjorde allting re
do, såsom helgonet hade sagt.
Och glädjens dag rann upp, tiden
kom, då vi fröjdas. och ära glada.
Till bröderna på flera ställ_en i grann
skapet hade det gått bud, att de skul
le infinna sig i Greccio, och allt fal-:
ket i trakten däromkring kom också
dit, så många· som kunde, i festligt
tåg med vaxljus och facklor i sina
händer för att lysa upp i den natt,
vars tindrande stjärna har givit sitt
ljus åt både dagar uch nätter i mer
än tusen år. Till sist kom också
Guds helgon till platsen, och då han
fick se, att allt var redo, blev han
glad. Så göres en krubba i ordning
i bergsklyftan, höet bäres dit, och
oxen och åsnan ledas_ fram. Och he
lig enfald äras, fattigdomen. ttpphö
jes, och ödmjukheten lovsjunges.
Hela Greccio är såsom ett nytt Bet
lehem. Natten lyste såsom clagen,
ja, mörkret var såsom ljusan dag i
denna för både människor och djur
så ljuvliga natt. Folkskarorna, som
hade lupit tillsammans, livades av en
aldrig förnummen glädje vid åsynen
av det förnyade undret. Hela sko
gen genljöd av röster, och klipporna
svarade på lovsångernas jubel med
ekots stämmor. Bröderna t;i:.ckade
och prisade. Herren och natten� väk
ter förrunna under festlig fröjd.
Meri Sanct Franciscus själv stod tyst
bredvid krubban och kunde intet an
nat än sucka, ty han var såsom sön
derbruten av fromhet, hans hjärta
smälte av medlidande och hela hans
inre var överströmmat av en under
full glädje. Över krubban firades så
den heliga högtidsmässan, och därvid
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smakade prästen en icke vanlig tröst.
Klädd i levitdräkt, ty han var dia
kon, sjöng helgonet med si,1 vällju
dande stämma det heliga julevange
liet. Och hans röst, hans starka och
ljuva röst, hans klingande, klara,
sjungande röst manar alla att söka
det högsta goda. Sedan predikade
han för det kringstående folket, och
med 'ord, som dröpo av honung, ta
lade han om den fattige konungen,
som hade blivit född i julens heliga
natt, och om den lilla oansenliga sta
den Betlehem. Men för var gång
han skulle till att nämna Jesu Kristi
namn, brände honom hans kärleks
eld, så att han avbröt sig och i stäl
let kallade Herren för Barnet från
Betlehem. Då han skulle säga Bet
lehem, kvävde rörelsen honom, så att
han kom att uttala det ordet med ett
ljud, såsom när ett lamm bräker.
Och sedan han hade sagt Barnet från
Betlehem eller nämnt Jesu namn, lät
han sin tunga glida över läpparna,
som ville han smaka den sötma, dessa
ord hade efterlämnat, vid det att de
hade utgått över dem.
Emellertid
mångfaldigade
den
Allsmäktige sina nådt:gåvor den nat
ten i Greccio, i det han beskärde en
from man en högst märklig syn. Han
fick först se, att ett verkligt litet barn

låg i krubban såsom i dvala, dött el
ler sovande. Men så böjde Guds hel"'
gon sig över den lille, och då väcktes
denne till liv ur sin djupa slummer
Den fromme mannen förundrades
alls icke över vad han såg, ty Jesus
har varit bortglömd i mångas hjär
tan, såsom vore han död, men Her
ren har i sin nåd genom sin tjänare
sanct Francisci ord och gärningar
väckt det gudomliga barnet till liv i
de hårda sinnena och djupt inpräg
lat dess bild i våra minnen. Först
i den tida morgonstunden ändades
denna högtidliga julvaka, och då
vände en var med glädje hem till
sitt.
Nu är det stället, där krubban stod..
vigt Herranom till ett tempel, och
över krubban är rest ett altare, vår
salige fader Franciscus till ära i en
kyrka, som bär hans namn. Där for
dom de oskäliga djuren åto sitt hö
ur krubban, där kunna nu människor
till frälsning för själ och lekamen
anamma det felfria och obefläckade
Lammet, vår Herre Jesus Kristus,
som i outsäglig kärlek har utgivit sig
själv för oss och som med Fadern
och den helige Ande i en evig gudoms
härlighet lever och regerar in sae
cula saernlorwn. Amen Halleluja!
( Svensk tolkning av Lisa Lundh.)

SANKTA B I RG ITTAS UPPENBARELSER.
Ängelens diktamen.

III.

Lektio 3.

Gud är sann kärleks älskare och
själv kärleken och visade jämväl sin
stora kärlek, när Han genom Sin
makt befriade Israels folk ur Egyp
tens träldom och gav dem ett myc
ket rikt land, vilket de skulle bebyg
ga i all frihet.· Men den kloke fien
den, som mycket avundades dem de
ras sällhet, drog dem ofta med sitt
svek till att synda. Och då de ej för
sökte att bekämpa hans frestelser
och svek, drogos de eländigt till av
gudadyrkan, höllo Mose lag för intet

och glömde helt det förbund, vilket
Gud ingått med Abraham. Men Gud,
som är misskundsam, skådade sina
vänner vilka gudeligen tjänade Ho
nom med rätt tro och sann kärlek och
laglydnad, ,sökte dem milt och sände
profeter ibland dem, att de själva
skulle bliva ivrigare i Guds tjänst
och att Guds fiender, .om de ville,
skulle omvändas till Guds älskog och
rätt tro genom deras föredöme.
Vadan sannerligen är att märka,
att, liksom strömmen nederfar ifrån
bergets höjd till den djupa dalen, och
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framför med sig i dalen alla flytande
ting, vilka alla synas sjunka nedåt
efter vattnets rörelse, så värdigades
den Heliga Ande ingå i profeternas
hjärtan och framleda ur deras mun
det budskap, Han ville uppenbara till
denna vilsefarande världens rättelse.
Nu ibland alla ting, som profeterna
förstodo, inflöt genom den Helige
Andes honungssöta ström ljuvligen i
deras hjärta och utflöt ljuvligen av
deras läppar, att alla tings Skapare
skulle värdigas att födas av en obe
smittad jungfru och återlösa till
evärdelig ära, med deras fulla bätt
ring oc;h tillfyllestgörelse de själai;
vilka djävulen för Adams synd hade
nedkastat i osalighet.
De visste jämväl av denna ström
mens ingjutelse, att Gud Fader ville
vara så välvillig mot människans
frälsning, att Han ej sparade Sin en
de Son; och Sonen ville vara så ly
dig Fadern, att Han ej skulle neka
att taga dödlig gestalt. Och den He
lige Ande ville allra hälst sändas med
Sonen, vilken dock aldrig var skild
från Fadern. Och jämväl visste pro
feterna, att rättvisans sol, Guds Son,
ej skulle komma till världen, förr än
stjärnan var upprunnen ur Israel,
som förmådde att med sin hetta nal
kas solens hetta. Med denna stjär
na förstods Jungfrun, som skulle fö�
da Gud, och med hettan hennes mest
brinnande kärlek, med vilken hon
skulle så nalkas Gudi och Gud hen
ne, att Gud skulle fullborda hela Sin
vilja i henne ....
Profeterna sörjde ängsligt, när de
sågo Israels söner övergiva Mose lag
för högfärd och köttets glädje och
Guds vrede falla över dem, då gud
lig kärlek var borta från dem. Men
de gladdes, enär de visste, att själva
lagens givare och herre, o Maria ly
sande stjärna, skulle blidkas av din
ödmjukhet och ditt levernes renhet
och att Han skulle taga dem i sin
nåd, vilka retat honom till vrede och
olyckligen förskyllt Hans ovilja.
Profeterna sörjde, därför att mönst-

ret, i vilket Guds offer skulle fram
bäras, var. ödelagt. Men de gladdes,
då de förutsågo, att din välsignade
lekamens mönster skulle skapas, och
taga inom sig Gud med all hugnad.
Profeterna sörjde jämväl över att
Jerusalems murar och portar voro
nedbrutna och .att Guds ovänner gingo
in och stredo lekamligen därom och
djävlarna stridde andligen om dem.
Men de gladdes över dig, o Maria,
värdigaste port, ty de förutsågo, att
Gud Själv, den starkaste kämpen
skulle i ,dig taga vapen, med vilka
Han skulle övervinna djävulen och
alla fiender. Och därför voro san
nerligen profeterna såväl som patri
arkerna allra mest hugnade av dig, o
Maria, värdigaste moder.
Ängelens diktamen.

IV.

Lektio

I.

Under den långa tiden före Moses
visste männen ej, huru de skulle sty
ra sig och sina gärningar. Vadan de
som brunna av gudelig kärlek, ski
pade sina gärningar och seder så som
de trodde det skulle täckas Gud. Men
andra, som ej hade kärlek till Gud,
försmådde gudsfruktan och gjorde
vad dem täcktes. Vilkas fåkunnig
het Gud i Sin godhet misskunnade sig
över och gav dem en lag genom Sin
tjänare Moses, med vilken de skulle
styras efter Guds vilja. Och denna
lag visade, huru Gud och nästan
skulle älskas och huru hjonalag skul
le hållas mellan man och kvinna med
gudelig och hövisk rätt, och av dessa
hjonalag skulle de födas, vilka Gud
ville kalla sitt folk. Och sannerligen
Gud älskade dessa hjonalag så myc
ket, att Han därav ville taga Sin
Mandoms höviska Moder.
Vadan att, liksom Örnen, flygande
högt uppe i luften och farande om
kring flera skogar, skulle skåda
fjärran ett träd, så fast rotat, att det
ej skulle kunna upprivas av stormen,
med en stam så hög och slät, att
ingen kuride förmå att uppstiga där
på, vilken jämväl stode på en sådan
ort, att det syntes omöjligt, det något
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kunde falla däri ovanifrån, att ör
nen, skådande detta träd, skulle byg
ga sitt rede däri, i vilket han ville
vila, likaså Gud, vilken kan liknas
vid denna örn, i vilkens åsyn alla
kommande ting är tydliga och uppen
bara, liksom · närvarande ting, när
Han skådade alla rättfärdiga och hö
viska hjonalag, vilka från det den
första människan skapades till den
yttersta dagen skulle varda till, såg
Han intet likt Joakims och Annce hjo
nalag i gudelig kärlek och höviskhet.
Och därför täcktes det Honom, att
Hans mest höviska Moders lekamen,
varmed förstås det rede, i vilken
Han själv ville värdigas att vila,
skulle födas i detta heliga hjonalag.
BOK I. KAP. 50.
Guds Son talar: 0 min käraste
Moder, dina ord äro Mig ljuva, ty
de framgå ur din själ. Du är liksom
morgonrodnaden, framgångande i
klarhet. Du lyser över alla himlar
na, ditt ljus och din klarhet övergick
alla änglarnas. Du drog med din

klarhet till dig den sanna solen - det
är Min Gudom, så mycket att Min
Gudoms sol kommande till dig, fäste
Sig i dig, av Vilkens hetta du brann
över alla andra i Min kärlek, av Vil
kens sken du lyste över alla genom
Min visdom; jordens mörker var för
visat och bortkört och hela himme
len upplyst av dig.
Jag säger i Min sanning, att din
renhet, vilken täcktes Mig över alla
änglarna, drog Min Gudom i dig, att
du skulle upptändas av Min andas
värme, med vilken du omslöt sann
Gud och sann människa i dig, av Vil
ken människan är upplyst och äng
larna glädjas. Och ingen bön av dig
skall var ohörd, och alla skola få
nåd genom dig och för din skull, de
som bedja om misskund och hava
viljan att bättra sina synder .... Ty
du är som en överströmmande källa,
ur vilken misskund utgjuter sig, usla
människor till hjälp. Modern svara
de Sonen : "All heder och ära vare
Dig. Du är min Gud och min miss
kund; av Dig är allt gott, som jag
haver."
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DE SVENSKA KATOLIKERNAS STÄLLNING
TILL RELIGIO NSFRifiETSKOMMITTENS
FÖRSLAG AV DEN 9 AUO. 1927.
Efter Kungl. Majestäts, i skrivelse
från justitiedepartementet uttryckta,
nådiga vilja, har apostoliske vikarien
för Sverige å de svenska katoliker
nas vägnar och i enlighet med de
ras i inlagan av den 25 febr. 1926
till Kungl. Majestät framlagda önsk
ningar avgivit följande yttrande:
Till Konungen.
Med anledning av att Eders Kungl.
Maj :t genom nådig skrivelse den 18
augusti 1927 anmodat mig att avgi
va underdånigt yttrande över betän
kande med förslag angående vidgad
rätt till utträde ur svenska kyrkan
jämte därmed sammanhängande frå
gor, avgivet den 9 augusti 1927 av
1925 års religionsfrihetssakkunniga,
får jag härmed i underdånighet an
föra följande.
I det i betänkandet intagna försla
get till lag om ändring i vissa delar
av förordningen den 31 oktober 1873
angående främmande trosbekännare
och deras religionsövning föreslås
vissa ändringar i § 3, vilka innebära
ett underlättande av utträde ur den
svenska kyrkan. Ehuru den nya
formuleringen av nämnda § ur all
män religionsfrihetssynpunkt är att
föredraga framför den nuvarande,
torde de föreslagna bestämmelserna
om två utträd�sanmälningar, av vilka
den senare skall göras minst 2, högst
4 månader efter den första, vara
onödigt komplicerade, då kyrkobok
föringens krav torde kunna tillgodo
ses även om endast en utträdesanmä
lan göres.
Den i § 15 i nu gäilande dissenter
lag upptagna bestämmelsen, att inne
havare av offentlig tjänst vid utträ
de ur den svenska kyrkan kan för-

lora tjfosten, har av de sakkunniga
erhållit en ny formulering, återgiven
i tre särskilda stycken. I första styc
ket har intagits en allmän bestäm
melse, enligt vilken innehavare av
offentlig tjänst endast i vissa undan
tagsfall kan från tjänsten skiljas vin
utträde ur den svenska kyrkan, var
emot för närvarande denna risk all
tid förefinnes. Den nya formulerin
gen föranleder i och för sig icke nå
gon underdånig framställning från
min sida, liksom ej heller det i tred
je stycket intagna förslaget, att upp
kommen fråga om tjänstens bibehål
lande må i vissa fall underställas
Eders Kungl. Maj:ts eller den tjän
stetillsättande myndighetens prövning.
Det andra stycket i ordningen inne
håller däremot ett förslag, som i sina
konsekvenser måste anses innebära
en onödig orättviB mot medlemmar
av den katolska kyrkan och andra
trossamfund, åt vilka Eders Kungl.
Maj :t medgiver rätt att i skolornas
ställe ombesörja religionsundervis
ning. En dylik orättvisa innebär
också andra av de sakkunniga fnm
förda författningsförslag, som stå i
samband med andra stycket i § 15
av förslaget till ny dissenterlag, näm
ligen förslagen angående kompetens
fordringar för anställning som lära..
re vid olika slag av folkskolor samt
för inskrivning som lärjunge vid
motsvarande lärarutbildningsanstal
ter. Ifrågavarande förslag avse §§ 18,
19 och 62 i stadgan den 26 september
1921 angående folkundervisningen i
riket och i stadgan den 22 juni 1923
angående folkundervisningen i Stock
holm; §§ 42, 43 och 52 i stadgan den
16 september 1918 för högre folk
skolor; §§ 28 och 29 i stadgan den
3 juli 1914 för statens folkskolese-
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mmaner samt §§ 29 och 3o i stad
gan den 31 december 1919 för av
landsting eller stad, som ej i lands
ting deltager, inrättade småskolese
minarier. Genom de uppräknade för
fattningsförslagen omöjliggöres det
för svenska katoliker att vinna ordi
narie anställning vid det allmännas
anstalter för folkundervisning samt
inträde vid tillhörande lärarutbild
ningsanstalter. Såsom skäl anföra
de sakkunniga, att samtliga folk- och
småskolelärarebefattningar enligt de
ras åsikt böra betraktas såsom kris
tendomsläraretj änster (betänkandet
sid. 166). Häremot kan anföras, att
det från katolsk synpunkt visserligen
är självklart, att kristendomsunder
visningen i folk- och småskolan är
bunden vid eller åtminstone ej stri
dande mot den religiösa uppfattnin
gen inom det trossamfund, till vilket
majoriteten av lärjungarna höra,
men att det på samma gång bör lika
bestämt hävdas, att denna synpunkt
icke innebär att andra trossamfunds
medlemmar böra utestängas från be
fattningar vid skolor, vilkas timplan
endast till obetydlig del upptager
kristendomsundervisning. I alla hän,
delser måste det anses inkonsekvent
att förvägra svenska katoliker rät
tigheter, mm utan vidare tillerkän
nas medlemmar av svenska kyrkan.
även om de hysa och offentligt giva
uttryck för en från denna aldrig s2
avvikande religiös åskådning eller
för en irreligiös sådan, samt med
lemmar av lutherska eller reformerta
sekter. Vidare kan hänvisas till
framkomna önskningar och behov av
fackläraresystem även i folkskolan
och därigenom förefintliga möjlighe
ter för en mindre del av folkskollä
rarna att överhuvudtaget icke behö
va undervisa i kristendom. Då åt
minstone vid folk- och småskolor
med mer än en lärare möjlighet i re
geln torde förefinnas att i utbyte mot
annan undervisningsskyldighet med
giva de lärare, som så önska, befriel
se från kristendomsundervisning, tor
de det icke vara nödvändigt att för

dennas skull lägga hinder i vägen för
·någon svensk medborgare att inne
hava folk- eller småskolläraretjänst,
ej heller för vederbörande lärarekår,
till numerären för närvarande om
kring 27,000 personer, att åtnJuta det
större mått av religiös frihet, som de
sakkunnigas förslag avser att med
giva andra innehavare av offentlig
tjänst. Ej heller torde det med nu
tida rättsuppfattning vara motiverat
att av konfessionella skäl utestänga
en svensk medborgare från någon
enda av de utbildningsanstalter, som
på offentlig bekostnad inrättats för
undervisningens behov. I detta sam
band kan anföras, att Sveriges katol
ska församlingar enligt nuvarande
och föreslagna lagbestämmelser be
klagligt nog t. o. m. sakna möjlighet
att inom landet låta utbilda lärare
för sina egna folk- och småskolor,
vilka undervisa svenska barn samt
hava samma arbetsuppgifter och stå
under samma överinseende som
motsvara skolor inom statskyrko
församlingarna.
Jag får således i underdånighet
anhålla, att svenska katoliker medgi
vas rätt att, antingen utan särskilda
villkor eller efter skolöverstyrelsens
prövning, inskrivas vid statens och
kommunernas seminarier samt rätt
att innehava ordinarie och extra or
dinarie ·tjänster ( utan undervisnings
skyldighet i , kristendom) vid rikets
folkskolor, småskolor och högre folk
skolor.
Beträffande § 28 i regeringsfor
men hava de sakkunniga föreslagit
den ändring, att ledamot av statsrå
det ej längre med nödvändighet mås
te vara medlem av svenska kyrkan,
med undantag för chef för sådant
departement, till vilket ärenden an
gående kyrkolag, svenska kyrkan och
skolornas religionsundervisning höra.
Med nuvarande fördelning av för
valtningsärendena på de olika depar
tementen innebär detta undantag att
justitie- och ecklesiastikministrarna
jämte deras ersättare i tillförordnad
regering måste vara medlemmar av
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svenska kyrkan. Ehuru full likstäl
lighet mellan svenska medborgare be�
träffande möjlighet till ernående
även av rikets högsta värdigheter
måste principiellt föredragas fram
för den av de sakkunniga föreslagna
ordningen, föranleder förslaget i
denna del icke någon underdånig
framställning från min sida. Det··
samma gäller också förslag till ändrin
gar i förordningen den :2 1 mars 1862
om kyrkostämma, kyrkoråd och skol··
råd .samt i övriga i betänkandet un
der rubriken kyrkostämmoförordnin
gar m. m. upptagna författningsför
slag.
Beträffande förslag till lag om
lindring i skatteskyldigheten till
svenska kyrkan samt hennes präster
skap och betjäning för dem, vilka
icke . tillhöra kyrkan, samt beträffan
de övriga under rubriken dissenter
skattelagen m. m. anförda förslag
kan invändas, att förslagen i fråga
tyvärr icke för svenska katoliker in
nebära någon saklig förbättring av
nu gällande bestämmelser. I de skäl
för och emot skattelindring, som de
sakkunniga anfört (sid. 229 ff.)
framhålles såsom motiv för denna
lindring med all rätt i främsta rum
met samvetsfrihetens krav. Med in
stämmande i vad de sakkunniga på
denna punkt anföra får jag tillägga,
att för modern uppfattning av re
ligionsfrihetens begrepp måste skatt
skyldighet -- även en begränsad så
dan - till ett annat konfessionellt
samfund än det egna anses såsom ett
samvetstvång och såsom en rättslig
anomali. En sådan skattskyldighet
framstår som en orättvisa så -mycket
mera, som den svenska kyrkan av
staten åtnjuter vidsträckta förmåner,
under det främmande trosbekännare
hava att själva bestrida, förutom
skatt till statskyrkan, kostnader för
underhåll av sina egna tjänare samt
sina skolor . och andra allmännyttiga
inrättningar, till vilka understöd av
statsmedel icke erhållas. Tillika åbe
ropas, att i Finland, Norge och Dan
mark, vilkas religiösa förhållanden

nära överensstämma med· Sveriges,
bestämmelser om dylik skattskyldig
het antingen helt utgått ur lagstift
ningen eller också äro betydligt min
dre omfattande än i _vårt iand. I
överensstämmelse med de sakkunni
ga kan man också hänvisa till att,
även med den av dem föreslagna ut
vidgningen av rätten till deltagande i
kyrkostämma, de ur statskyrkan ut
trädda sakna rösträtt angående an
vändning av vissa skattemedel, till
vilka de själva lämna bidrag. De
anförda skälen för skattelindring
uppväga enligt de sakkunnigas upp
fattning de skäl, som de anse · ur
statsrättslig och ekonomisk synpunkt
tala mot dylik lindring. De sakkun
niga föreslå emellertid, att skatte
lindringen skall, liksom nu är fallet,
omfatta endast halva skatten, avse
endast Jysiska personer och icke
sträcka sig till de kyrkliga avgifter,
som belöpa sig på den vid fastig
hetsbevillningen beskattade, beräk
nade inkomsten av fast egendom.
Såsom motiv för att fysiska perso
ners skatteskyldighet må nedsättas
endast till hälften av det belopp, som
utgår för statskyrkans medlemmar,
anföres statskyrkoprästernas arbete
med kyrkobokföringen och därmed
sammanhörande civila ämbetsgöro
mål. Häremot kan invändas, att
kvrkoböckerna inom den svenska
kyrkan i främsta rummet äro avsed
da för pastoralvårdens behov och
först i andra rummet · för civil re
gistrering av befolkningen. Ett stöd
för denn_a uppfattning lämnas av All
männa svenska prästföreningens en··
hälliga underdåniga yttrande den 1 2
oktober 1910 i anledning av det be
tänkande, som den 4 juni samma år
av särskilt tillkallade sakkunniga av
givits rörande kyrkobokföringen i ic
ke territoriella församlingar. I detta
yttrande framhålles bl. a., att kyr
kobokföringen enligt förslag i anför
da betänkande skulle mista sin ka
raktär av pastoralt församlingsarbete,
såsom den jämlikt kyrkolagen av ål
der varit, och till icke ringa del för-
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vandlas till en administrativ ämbets
åtgärd såsom ett led i statens åtgö
rande för skatteväsende och befolk
ningsstatistik. Tydligare än i detta
yttrande av en för statskyrkans präs
terskap representativ förening kan
knappast framhållas, att vid kyrko
bokföringen statskyrkans prästerskap
äro att anse i främsta rummet såsom
ecklesiastiska befattningshavare, · i
andra rummet såsom civila statstjän
stemän. Det är också av naturliga
skäl icke �öjligt att göra någon skill 
nad mellan statskyrkoprästen såsom
innehavare av ett andligt ämbete i
ett konfessionellt samfund och såsom
tj änsteman i statsförvaltningen. Skatt
utgående såsom ersättning för präs
terskapets borgerliga arbete blir på
samma gång en skatt till förmån för
dess religiösa uppgifter. Genom
skattskyldigheten till den svenska
kyrkan tvingas alltså en grupp av
medborgare att mot sin vilja främja
ett religiöst samfund som deras sam
vete bjuder dem att icke understödja.
För katolikerna måste denna skatt
skyldighet betecknas såsom en svå
rare olägenhet än för medlemmar av
protestantiska samfund eller av sek
ter inom eller utom statskyrkan, eme
dan katolikerna, såsom de sakkunni
ga på många ställen framhålla, hava
en från statskyrkan mera väsentligt
avvikande religiös åskådning, eme
dan de icke hava något nämnvärt
gagn av inom statskyrkan förefint
liga och av dess myndigheter förval
tade allmännyttiga institutioner, 0ch
slutligen emedan de önska, att ät de
ras eget prästerskap ånyo anförtros
kyrkobokföring och de därmed sam
manhängande uppgifter, som nu
handhavas av den svenslrn kyrkans
prästerskap.
Beträffande kyrkoskattens teknis·
ka sida kan man vidare anmärka, att
ersättningen för kyrkobokföring och
andra ämbetsgöromål i den civila
statsförvaltningens tjänst icke uppta
ges - och förvisso ej heller kan upp
tagas - såsom en särsktfd post å de
betsedlarna, utan ingår. i belopp, som

angivas under rubriker med vida ·aJI
männare innehåll ( t. ex. "avgift till
kyrka, skola och prästerskap" ) . Ej
heller kan skattenedsättningens be
lopp med lätthet kontrolleras, och
slutligen kan det med nuvarande be
stämmelser för kyrkobokföringen va
ra svårt eller omöj ligt för personer,
som äro berättigade till skattelind
ring att styrka denna rätt.
De sakkunnigas förslag angående
ur svenska kyrkan utträdda perso
ners skattskyldighet till denna är så
ledes från religionsfrihetssynpunkt
icke tillfredsställande, varför jag får
i underdånighet anhålla, att ifråga
varande skattskyldighet måtte .i sin
helhet bortfalla eller, om densamma
i föreslagen begränsning bibehålles,
att skattenedsättning utsträckes även
till juridiska personer samt, såsom
en av de sakkunniga reservationsvis
anfört, till de för statskyrkliga ända
mål utgående avgifter, som grundas
på fastighetsbevillning.
Mot övriga av de sakkunniga
framställda lagförslag finnes, i den
mån de icke sammanhänga med i det
föregående berörda frågor, från min
sida intet att invända.
Då de sakkunniga icke ansett sig
böra till principiell behandling upp
taga den i § 8 i 1873 års dissenterlag
berörda · frågan om främmande tros
bekännares kyrkobokföring i annan
mån än vad som påkallas av de sak
kunnigas förslag i övrigt, anser j ag
mig icke hava anledning att i detta
sammanhang ingå på de ändringar
av mera formell och teknisk art, som
föreslagits beträffande vissa delar av
förordningen den 3 december 191 5
angående kyrkoböckers förande. · Då
emellerti d denna förordning visat sig
medföra betungande hinder för de
romerska kat�likernas fria religions
övning · genom .att pastoralvården för
dessa i hög grad försvåras, kommer
jag att samtidigt med detta under
dåniga yttrande ingiva underdånig
framställning om återfående av den
med ingången av år 19u förlorade
rätten till fullständig kyrkobokföring
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ined officiellt vitsord inom de av
staten erkända romersk-katolska för
samlingarna i Sverige.
De sakkunniga hava ej heller an
sett sig böra ingå på frågor, som an
gå främmande trosbekännares för
samlings- och föreningsrätt, varför
§ 10 och första stycket i § 12 i 1873
.års dissenterlag kvarstå i oförändrad
form i de sakkunnigas förslag. Främ
mande trosbekännares församlingar,
inrättningar och stiftelser skola så1edes allt fortfarande icke äga rätt
att förvärva och besitta fast egen
dom i Sverige, så vida icke Eders
Kungl. Maj :t därtill meddelar till
stånd ; vidare få kloster samt munk
-eller nunneorden icke i riket inrät
tas. Genom ifrågavarande förbud
bar den romersk-katolska kyrkan li
dit större inskränkning i sin rörelse
frihet än andra samfund med icke
evangelisk-luthersk
trosbekännelse
(jag bortser från grekisk-ortodoxa
församlingen i Stockholm, av vars
medlemmar endast ett hundratal äro
svenska undersåtar) . För nämnda
samfund hava nä mligen, vare sig
medlemmarna utträtt ur den svenska
·kyrkan eller kvarstå inom densamma,
inga hinder lagts i vägen för besitt
ning av byggnader för andra ända
mål än offentlig gudstjänst, liksom
·ej heller för bildande av olika slags
'institutioner och associationer, ej all
tid bestående uteslutande av svenska
medborgare.
Vad särskilt angår förbudet mot
·kloster och ordenssamfund får jag i
underdånighet framhålla, att förbu
,dets kvarstående i dissenterlagen
·skulle medföra en, om icke formell,
så dock reell försämring av nu be
stående förhållanden, så vida icke be
·greppet kloster och begreppet ordens-·
samfund tydligt definieras i lagen.
Med återupptagandet av ett obestämt
och oklart formulerat förbud kom
mer · i den allmänna opinionen inrät
tandet av de katolska församlingar
nas från kristlig synpunkt självklara
och från samhällssynpunkt allmän
nyttiga institutioner för barnavård,

fattigvård, sjukvård, skolväsende rn.
m. att 'misstänkliggoras, liksom hit
tills ofta varit falief Xven då så
dana institutioner upprättas och även
om de ledas av i nyare tid bildade
religiösa sammanslutningar, vilka ic
ke äro ordenssamfund, beskyllas Sve
riges katoliker för att vilja kringgå
klosterförbudet. Lagen behöver allt
så på denna punkt förtydligas, så att
det klart angives, vilka katolska in
stitutioner och sammanslutningar som
hava full existensfrihet i Sverige.
I olika stater förut eller, i undan
tagsfall, fortfarande existerande för
bud mot kloster hava i allmänhet till
kommit som reaktion mot verkliga
eller förmenta missförhållanden in
om klosterväsendet under den sena
re delen av medeltiden samt särskilt
motiverats med att ett kloster enligt
dåtida förhållanden kunde anses va
ra en stat i' staten ; vidare brukade
anföras, att kloster- och det religiösa
ordensväsendet inneburo en oberätti
gad inskränkning av medlemmarnas
personliga frihet. Dessa motiv hava
i nutiden intet berättigande, då även
i katolska länder klosters och . or
denssamfunds
forna
privilegier
(skattefrihet, asylrätt m. m. ) så gott
som undantagslöst upphävts, och <lå
desamma i 'alla civila angelägenheter
ställts under statens allmänna_ lag
stiftning, allt i full överensstämmelse
med nutida kanonisk lag och på den
samma grundade konkordat mellan
olika staters regeringar och den Apo
stoliska Stolen. Kloster- och ordens
samfund i nutiden ärn ideella före
ningar, vilkas medlemmar på intet
sätt ligg� det allmänna till last, utan
tvärtom kunna lätta statens och kom
munernas börda för fattiga, sjuka
och andra hjälpbehövande ; de hava
alltså delvis liknande arbetsuppgifter
som diakoniens organisationer inom
den svenska kyrkan. Ingen är för
pliktigad att inträda i ett dylikt sam
fund och inträdet föregås av flera
års prövotid ; utträde är möjligt, även
efter avläggandet av för livstiden
gällande löften om tillhörighet till
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samfundet. En enskild medlems per
sonliga frihet, förmögenhet och all
männa medborgerliga rättigheter for
bliva enligt gällande kanonisk lag
oförkränkta.
Eventuellt uppkom
mande frågor rörande klosters och
ordenssamfunds eller deras medlem
mars civila förpliktelser och rätts
liga ställning kunna lösas på villkor,
som tillfredsställa både staten och
den katolska kyrkan.
Med åberopande av ovanstående
motivering får jag alltså i underdå
nighet anhålla, att förbudet mot klos
ters och ordenssamfunds upprättan
de i Sverige måtte utgå:· ur dissen
terlagen, liksom det bortfallit i andra
länder, varest dylikt förbud förut
existerat ( t. ex. Danmark, Tyskland
och England) . Skulle ifrågavarande
bestämmelse ej kunna i sin helhet ut
gå, får jag i underdånighet föreslå,
att densamma förtydligas så, att den
icke kommer att gälla för allmännyt
tiga inrättningar för fattigvård, häl·
so- och sjukvård, uppfostran och un
dervisning ellei· för personer, som
verka i sådana inrättningars tjänst,
utan inskränkes till att avse kloster
och ordenssamfund i egentlig bemäi-
kelse (med sträng, s. k. påvlig klau
sur) , eventuellt inskränkes till att dy
lika inrättningar och samfund må
tillåtas i Sverige endast såvida Eders
Kungl. Maj :t därtill giver nådigt till
stånd och under förutsättning att de
samma bliva utan särskilda privile
gier underställda statens allmänna
lagstiftning.
I sammanfattning av vad ovan an
förts får jag således i underdånig
het hemställa, att, därest Eders
Kungl. Maj :t finner skäl att för riks
dagen framlägga nådig proposition
angående de av de sakkunniga fö-

reslagna lagändringarna, de svenska
katolikernas synpunkter måtte vinna
beaktande, och särskilt
att för utträde ur den svenska kyr
kan endast en utträdesanmälan må
erfordras;
att katoliker, som äro svenska
medborgare, må erhålla rätt att in 
skrivas såsom lärjungar vid statens
och kommunernas seminarier samt
rätt att innehava ordinarie och extra
ordinarie lärartjänster ( utan under
visningsskyldighet i kristendom) vid
rikets folkskolor, småskolor och hög
re folkskolor;
att katoliker och de katolska för
samlingarnas inrättningar, stiftelser
och sammanslutningar helt och hållet
befrias från skatt till den svenska
kyrkan eller, om fullständig befriel
se ej kan medgivas, att skattened
sättning må utsträckas även till ju
ricliska personer och till de för stats
kyrkliga · ändamål utgående avgifter,
som grundas på fastighetsbevillning ;
att de katolska församlingarna
samt deras inrättningar och stiftel
ser må tillerkännas rätt att utan
villkor av Eders Kungl. Maj :ts sär
skilda tillstånd förvärva och besitta
fast egendom i riket ; samt
att förbudet mot munkordens,
nunneordens och _ klosters inrättande
i riket bortfaller eller inskränkes till
ordenssamfund och kloster med s. le
påvlig klausur, eventuellt till att så
dana ordenssamfund och kloster må
upprättas endast under förutsättning
av Eders Kungl. Maj :ts tillstånd.
Stockholm den 18 november 1927.
Underdånigst
J o h a n n e s E r i k M ii 1 1 e r.
Apostolisk vikarie för Sverige.
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K A T O L I K E R N A O C H D E N SV E N S K A
P R E S S E N.
I.
Frågan om katolikerna och pressen
har den senaste tiden fått. en viss ak
tualitet. Det riktades ett kraftigt an
grepp mot katolikernas kyrkobygge i
Norrköping och soaren till förmån
för fattiga katolska barn, och natur
ligtvis saknades däri inte heller den
perfida insinuationen, att en del med
verkande på något sätt skulle ha förts
bakom ljuset i fråga 0111 soarens
verkliga syfte. Angreppet följdes av
en serie attacker och beskyllningar i
den protestantiska fördragsamhetens
organ par preference, i vilket elen
som polemiker mera kände än beröm
de kyrkoherde Skog i Brunflo åter
igen luftade sina oförgripliga menin
gar om katolskt kyrkofolk, deras lä
ra, praxis, uppförande och moral.
Frågan om angreppen ledde till det
avsedda syftet, hör inte till ämnet för
denna artikel. I stället ha de givit
mig såsom i någon mån yrkesman
och sakl�unnig anledning till några
anmärkningar i anslutning till rubri
ken härovan.
. I allmänhet kan man kanske få den
uppfattningen, att den svenska pres
sen ställer sig tämligen indifferent till
läro- och religionsfrågor, i synnerhet
till katolicismen. Undantag bilda in
om huvudstadspressen egentligen en
dast Nya Dagligt Allehanda, som val
känner sig manad att i någon mån
uppehålla det i densamma uppgångna
statskyrkoprästerliga organet Vårt
Lands intransigenta traditioner, och
Svenska Morgonbladet, den svenska
frikirkcirörelsens organ.
I den övriga svenska pressen har
man då och då funnit artiklar, vilkas
författare åtminstone icke varit di
rekt avoga mot och ibland t. o. m. vi
sat en viss sympati för vissa katolska
bruk och katoliserande tendenser i
och utom svenskii kyrkan. Därige-

få de skenet av en neutralitet
eller åtminstone. en återhållsamhet,
som kan dupera en tidningsläsande
allmänhet och i förening med en er
kännansvärd objektivitet och mode
ration på an<lra områden inge före
ställningen, att katolikerna icke äro
sedda som något slags andrarangs
medborgare och deras tro icke be
traktas som mer eller mindre grov
och farlig vidskepelse.
Nu ha emellertid Sveriges katoli
ker ingen egen nyhetspress. "Credo"
och "Hemmet och Helgedomen" kun
na givetvis icke syssla med detaljkor
regeringar av inadvertenser och up
penbara felaktigheter i den svenska
dagspressen, de ha vidare en ganska
begränsad spridning, och hela den
skara indifferenta eller kanske t. o.
m. mot katolicismen sympatiskt stäm
da svenskar, som ej håller sig med
dessa tidningar, erkänna ofta den ka
tolska Kyrkans företräden men peka
på det eller det draget, som de läs_t
om i de stora "objektiva" kulturtid
ningarna och stanna i ett slags väl
villig, en smula föraktblandad neu
tralitet. Man minns t. ex. dr Lydia
Wahlströms Köpingsföredrag, däri
hon gav en nedsättande allmänkarak
teristik av våra svenska konvertite
ters moraliska och sociala halt. Ett
referat av detta föredrag, "objektivt"
hållet, kan ge anledning till många
vanföreställningar och svårutrotbara
villfarelser i kretsar, där man eljes
icke är direkt fientlig mot katoliker.
Hur förhåller det sig då med den
svenska pressens objektivitet gent
emot katolicismen ?
Ett par exempel, hämtade ur min
närmaste erfarenhetskrets. Redak
tionssekreteraren i en stor daglig
landsortstidning, som är känd för ob
jektivitet och moderation, tillfrågas
av' en katolsk prästman, om katoli110111
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kerna insändarevägen kunna få rätt
att polemisera mot uppenbara felak
tigheter, när det gäller katolicismen.
Svaret är dyrbart : - Ja, först måste

man naturligtvis avgöra vem, som,
har rätt I
Detta är uttytt : Först skall den
protestantiskt uppfostrade, men na
turligtvis i teologiska och dogmatiska
spörsmål totalt obevandrade tidnings
mannen bilda sig ett omdöme om vem
som har rätt i presspolemiken och
när han så tagit ståndpunkt, är det
inte värt, att "den orätta sidan" kom
mer stickande med sina argument.
På deta sätt löstes lätt och ledigt
den 400-åriga striden mellan katoli
ker och protestanter av en protestan
tisk tidningsman i nådens år 1925 !
Ett annat fall ur verkligheten. Väl
kunnig om en svensk tidnings försik
tiga hållning och stora beroende av
den frikyrkliga läsekretsen skrev en
tidningsman en artikel från en ka
tolsk vallfartsort i den mest neutrala
ton, som han överhuvud taget var
mäktig. Det hör till historien, att ar
tikelförfattaren icke var katolik. Han
skildrade "objektivt" vad han sett
och hört nästan utan några egna re
flexioner, i alla händelser icke katol
ska. Artikeln hade till följd påring
ningar till honom och till redaktio
nen från stats- och frikyrkopräster,
som uttalade sin förvåning öxer den
na "propaganda" i en tidning, som
eljes intagit en objektiv och saklig
hållning i dylika frågor. Vissa hän
syn förbjuda mig, att hänvisa till ar
tikeln ifråga, men att den verkligen
var objektiv har en rad protestanter
på tillfrågan erkänt. "Propagandan"
låg däri, att de religiösa skådespelen
och kultceremonierna skildrades utan
kommenterande upplysningar, att de
vore grov vidskepelse och utan en
förnärmande och föraktfull karakte
ristik av pilgrimernas intelligens och
religiositet. Sådana kommenterande
upplysningar lämnades däremot i en
annan stor svensk tidning, som unge
fär samtidigt innehöll en artikel från

denna vallfartsort. Den artikeln var
genomandad av den · mest uppblåsta
överlägsenhet och den mest slyngel
aktiga okunnighet om innebörden av
vad som skildrades. Men den inflöt
i den "objektiva" tidningen och för
anledde förmodligen inga telefonpro
tester.
Ett tredje och sista exempel. I en
huvudstadstidning föreiwmmer ett
våldsamt · angrepp · mot den katolska
kyrkans högsta myndighet här i Ian det. En landsortstidning återger det
ta in exetenso. Dagen därpå inne
håller huvudstadstidningen ett kort
fattat strängt sakligt genmäle från
de angripna: Detta genmäle införes
icke av vederbörande ianclsortsticl-·
ning. "Nej, katolikerna fingo nog
reklam i elen första artikeln. Vi kart
inte följa med alla religiösa gruff
oändlighet".
De · tidningsläsande katolikerna i
elen landsortsstad, det här är fråga
om, få ta del av attacken. Försva
ret få de höra muntligen av försam- .
!ingens präst - kanhända.
Man tycker, när man tar del av
dylika fall - och flera skulle kunna
anföras - att skriket om elen katol
ska propagandan något kunde däm
pas på visst håll i svensk press och
bland protestanterna i Sverige. Men
när man gör uppmärksam på, att ka�
lolikerna sakna press i Sverige och
att de äro infamt påpassade i flerta
let av de stora kulturtidningarna, då
hänvisas till - Credo och hur välre
digerad den är.
Lilla månadsskrift med ditt sprid
ningsområde bland 3,ooo svenska ka
toliker och några få sympatiserande
icke-katoliker, du måtte inge en Da
vids respekt hos alla dessa Goliathar
bland tidningar !
I en följande artikel ämnar j ag be
lysa några av den utländska nyhets
förmedlingens vägar och källor för
att därigenom ge en bild av det mått
av "'objektivitet", som kan tillmätas
telegram- och klippnyheter från ut
ländska källor.
G i o r n a 1 i s t a.
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" NAOO T I KATOLICISMEN, SOM PRO 
TESTAN TISMEN EJ LVC KATS RÄ D DA".
"Genom reformationen var en hel
intellektuell och estetisk kulturvärld
förintad. Vi hava svårt att tänka oss
in i detta tillstånd - en med avsikt
vållad kulturfattigdom, som kan jäm
föras med situationen i Ryssland ef
ter Lenins revolution, visserligen med
den skillnaden, att den väsentligaste
sidan av all kultur, rätten, levde
kvar."
Med de orden skildrade en av vårt
lat1ds . främsta kulturpersonligheter
på kulturmässans tredje dag i Kal
mar de olyckliga följderna av refor
mationen i världsligt avseende. En i
sanning förkrossande dom över den
na för vårt folk så ödesdigra tilldra
gelse, då så mycket gammalt av högt
värde bröts ned ut.an att kunna er
sättas av något nytt och bättre. Och
domen är icke för sträng. Man bara
undrar, hur det förhöll sig med "rät
ten" vid en reformation, som genom
fördes med våld och list mot folkets
vilja, och som med eld och svärd
tvang detta att antaga den nya läran.
Gingo rika kulturskatter förlorade
för vårt folk till följd av reforma
tionen, var denna förlust dock ett in
tet mot de förluster det led i reli
giöst avseende. Dessa voro så stora,
att det kommit en nutida, protestan
tisk historieskrivare att utbrista :
"Vid Gusaf W asas död företer den
svenska kyrkan onekligen en ganska
ödslig anblick, påminnande om en
trakt, där en våldsam orkan gått
fram."
*
Fyra hundra år hava nu gått efter
den s. k. reformationen. Men ännu
äro ej spåren igensopade efter den
stora förödelsen, och det går knappt
en dag, utan att nya, smärtsamma
påminnelser givas därom.
Sålunda skrev helt nyligen en pro-

testantisk författare efter en resa i
katolska bygder : "Har man sett fat
tiga, katolska bondkvinnor i bön,
måste man fråga sig, om det inte i
katolicismen finnes något, som pro
testantismen icke lyckats rädda".
Han tänkte då väl närmast på den
djupa, innerliga andakt, varmed de
bedja, dessa kvinnor, glömska av allt
omkring dem, som vore de. ensamma
med Gud i hela, vida världen. Var
utom i den katolska Kyrkan gives väl
också en regel för bönen lik den, som
gavs av Ignatius av Loyola och vari
han bevekande lägger de bedjande på
hjärtat att betänka, vilken hög och
helig handling bönen är och med vil
ken vördnad de måste nalkas Gud.
Var gör man också ett så flitigt bruk
av bönens nådemedel som där ? "Vak
nar jag om natten, vill jag med en
flammande bön överlämna mig i
Guds beskydd. Morgonbönen ska11
bedjas av mig med den största, möj
liga inre samling under mitt skydds
helgons värn. Jag vill - så vitt
möjligt är - eftersträva att vara
förenad med Gud hela dagen både
vanemässigt och med uppbjudande
av hela miti viljekraft. Och blir jag,
som väl inte kan undgås, upptagen
av dagens tusende småting, vill jag
dock ständigt på nytt återknyta för
bindelsen med Gud genom oupphör
liga små böner". Så lydde det löfte,
om ett oavbrutet böneumgänge med
Gud, som en ung präst, lågande av
hänförelse, gav sig själv på sin präst
vigningsdag ; och att det inte var nå
gon gnista, slocknad vid första vind
fläkt, veta vi, ty när han såsom en
gammal, grånad furstbiskop såg till
baka på sitt flydda liv, lrnnde han
säga sig, att han hållit sitt löfte. Man
torde få söka länge hos oss både
bland präster och lekmän för att fin
na en så trogen och trägen bedjare
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- något så vanligt i den katolska
Kyrkan, bönens kyrka.
"Detta slag utgår icke utan g�nom
bön och fasta", svarade vår Frälsare
på sina lärjungars fråga, varför de
ej kunde utdriva en ond ande; och
även i sin bergspredikan samman
ställer han bön och fasta, prisande
det ena som det andra såsom något
gott och Gud behagligt. _ Ända från
äldsta tider har Kyrkan också anbe
fallt ej endast bönen ut.an även fas
tan såsom ett medel för det andliga
livets befrämjande. Och erfarenhe
ten, bekräftad av helgonens exempel,
visar dess värde. Den visar, att vi
bedja bäst under livets fastetider,
och att fastan ej blott undanröjer
hindren för en rätt bön utan hind
rar även köttets välde över anden och
underlättar andens frigörelse från
materien och dess upplyftande i evig
hetens rena, klara luft. Trots detta
är fastan i varje dess form avskaf
fad hos oss och måste alltjämt räk
nas till det goda i katolicismen, som
protestantismen ej lyckats rädda.
*
Till detta goda hör också bikten.
"Vad den katolska Kyrkan-- har och
vi protestanter i jämförelse med dem
nästan icke hava är biktfäder. Na
turligtvis äro de katolska biktfäderna
av mycket olika slag. Men de goda
bland dem äro också verkligt goda,
sanna mönster, arvingar till en nå
degåva, som i särskild grad har till
fallit den katolska Kyrkan, emedan
den där i särskilt grad har varit ef
tertraktad". Så skriver den lutherske
prästen Morten Pontoppidan i sin
vackra bok om Elise Hoskier. Och
sedan han visat, hur denna helgon
lika kvinna såg upp till sin biktfader
såsom sin själs mest förtroliga vän,
sin vägledare, rådgivare och trösta
re, tillägger han : "Det är dock inga
lunda blott på kvinnans vägnar man
kan avundas den katolska Kyrkan
hennes goda, äkta själasörjare". Och
det med rätta ! Ty biktfadern är ge
nom sin djupa människokännedom
och fina, psykologiska blick, sitt her-

desinne, sitt omutliga krav på helig
het och sin oändliga mildhet till den
störste välsignelse ej blott för den
katolska kvinnan utan för alla, som
tillhöra den katolska Kyrkan.
Så instämmer säkert varje from,
katolsk kristen, man som kvinna, ung
och gammal i dessa Luthers ord om
bikten : "Om tusen och åter tusen
världar voro mina, så ville jag hellre
mista dem alla än låta det minsta
lilla stycke av detta skriftemål kom
ma ur Kyrkan". "Vi skulle ej ha
mycket stort, _om ej det hemliga
skriftemålet funnes, och vi måste
tacka Gud av hela vårt hjärta, att
det är oss givet".
Varje fosterlandsvän sörjer över
den nedrustning, som pågår ibland
oss och i en stundande strid kommer
att utlämna vårt folk som ett värn
löst byte åt fienden att blöda och
förblöda utan möjlighet att kunna
försvara sig. Men vi hava ännu
större skäl att sörja över den avrust
ning av vårt folk, som reformatio
nen medförde, och som berövade oss
så många goda vapen för vår and
liga strid - bland dem också bikten,
Ty detta nedläggande av gamla, be
prövade vapen kan bidraga till vån
folks andliga död och undergång.
*
Ett för protestantismen känneteck
nande drag är den fullständiga från
varon av gemensam auktoritet. Vad
som utgör en auktoritet för den ena
av dess hundratals sekter, är det icke
för den andra. Och liksom det är
med protestantismen i dess helhet, är
det inom vart och ett av dess olika
samfund, även vårt. · Summus epis
copus i vår lutherska kyrka är så
lunda ingen auktoritet för våra bis
kopar. Biskopen är ingen auktoritet
för prästerna i sitt stift, och prästen
är ingen auktoritet för sin försam
ling. Och med bibelns auktoritet,
som ju länge utgavs för att vara den
allena gällande, är det alldeles ute,
sedan bibelkritiken förnekat dess
egenskap av gudomlig uppenbarelse
och förklarat den vara blott ett brist-
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fälligt människoverk. Det gives
med ett ord - hos oss ingen högsta,
gemensam auktoritet, för ·vilken alla
böja sig i lydnad, utan var och en
tänker och tror, vad hans egen fria
forskning lärt honom. Så råder blott
inom vårt lilla samfund ett kaos av
olika, varandra motsatta meningar i
andliga frågor.
Jämför man då härmed den katol
ska kristenheten, som, fastän den om
spänner hela världen och omfattar
? ver tre hundra miljoner själar, dock
1 påven, Sanct Petri efterträdare, har
ett gemensamt överhuvud, omstrålat
av det apostoliska ämbetets hela
glans, och ser man; hur enighet och
god ordning upprätthålles inom hela
denna väldiga Kyrka därigenom, att
de troende underordna sig prästerna,
prästerna biskoparna och biskoparna
påven, då ser man åter, att det i ka
tolicismen gives något, som protes
tantismen ej lyckats rädda, och för
står, att denna aldrig kan bliva nå
got annat än "ett rike, söndrat inom
sig själv".
Icke av samma betydelse som auk
toriteten men därför icke utan betv
delse är pieteten; och står det h�s
oss illa till med den förra, står det
ej bättre till med den senare. Vårt
folk har en ärorik historia, men vi
sakna historiskt sinne och hava van
vårdat våra historiska minnen, ej
blott de nationella utan även de re�
ligiösa.
Om den upprörande brist på pietet,
som efter reformationens införande
och ännu långt därefter visades allt
katolskt trots vår omätliga tacksam
hetsskuld till den katolska kyrkan, gi
vas blott alltför många vittnesbörd.
De gamla · helgedomarna berövades
sina skatter, mässkrudarna omsyddcs
till världsliga praktkläder, altardu
karna användes till hyenden vid ho
vet, och de gyllene kalkarna utbyttes
mot· kalkar av tenn eller simpla ler
kärl. · En orgel ansågs för dyr fö1·
vårt förnämsta tempel, och den gamla
domen i Linköping fick nöja _sig med
ett halmtak. Klostren jämnades med

marken, och av deras stenar byggdes
kungliga slott.
Hör nu också detta till det länge
sedan förgångna, som man helst ville
låta falla i tigande glömska, så ropa
dock stenarna i våra ödekyrkor Jandet runt om den brist på pietet, som
ända till senaste tider visats minnena
från vår medeltida glansperiod. Och
ännu den dag i dag är har ej Sanct
Eriks skrin återfått sin gamla he
dersplats under den gyllene kronan
i Uppsala domkyrka, ännu alltjämt
står det i skymundan bakom altaret,
dit inga protestanter men väl kato
liker vallfärda varje år för att ned
lägga en krans, flätad av kärlek och
tacksamhet. Ett bevis bland de
många, att även pieteten hör till det i
katolicismen, som protestantismen ej
lyckats rädda.
*
De katolska kristna äga också myc
ket annat, som vi protestanter gått
miste om och måste bittert sakna.
Så hava de bruket av vigvatten
såsom en symbol för den själens re
ning, som är nödvändig, om vi skola
kunna behaga Gud och en gång kläd
da i de vita, fotsida kläderna få in
träda genom portarna i Guds stad.
De teckna sig med korsets heliga tec
ken för att därmed bekänna sin tro
inför världen likt martyrerna i Kyr
kans första dagar och alla tiders
kristna; och kors och krucifix stå ej
blott över altaret i deras kyrkor utan
också vid vägar och stigar, så att de,
var de färdas, bliva påminta om, att
de äro vandringsmän mot · evigheten.
Invigd aska strös på deras panna till
en påminnelse om, att de äro un
derkastade död och förgängelse, men
även palmer sättas i deras händer till
en erinran om de palmei", som skola
räckas varje god och trogen kämpe i
himlen, där det efter striden väntar
en evig frid. Den gudstjänst, som
firas i deras alltid öppna kyrkor, är
rik på helig symbolik, på böner för
både levande och döda, på tillbedjan
av det allra heligaste och förkunnel
se av ett ,ostyckat evangelium ; och
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dock är denna gudstjänsts krona ic
ke vad de göra för Gud, utan vad
han gör för dem, ty det är Kristi
korsoffer, åskådliggjort genom den
vita hostian och det dunkelröda vi
net. I -de stilla klostren gives till
flykt för de många, vilka satt som
sitt mål ett liv, helgat åt Gud,
på helighetens högsta och mest
skinande tinnar, liksom för de mån
ga, som brinna av begär att få offra
sina krafter till botande av tidens
djupa nöd. Och kräva de mycket av
sina invånare, dessa kloster, giva de
också mycket, ty de giva dem kraft
att vara ett jordens salt och världens
ljus.
Till det värdefulla i den katolska
kyrkan hör vidare den fasta, orubb
liga bekännelsen. Eller står ej denna
gamla kyrka som den sista skansen
vid försvaret av den gudomliga san
ningen i en tid av tvivel, otro och
förnekelse, då allt sammansvärjer sig
för att nedbryta, vad som hittills gällt
såsom kristendom cich intet lämnas
orört, som varit heligt för gångna
släkten. Hon är ej blott domernas
utan dogmernas Kyrka, där de tro
ende offra livet för läran, som vi se
av förföljelserna i Mexiko, �är mar-
ken färgas röd av martyrernas blod,
medan vi protestanter i lugn och ro
- diskutera läran. En på Jesu ord
grundad, levande tro, att de ära om
givna av heliga änglar, som Gud givit
dem till deras skydd, är också det
för fromma katoliker en källa till
glädje; och de tro sig vara omsvi-i.
vade också av helgonen, av den sto
ra skyn av v"ittnen, som tar del i
deras kamp och strid och följer dem
med sina förböner, tills kampen ät·
ändad och segern vunnen. De hava
även Jungfru Marias bild i hemmet
och helgedomen och djupt inpräglad
i sitt hjärtas innersta och ära hen
ne, såsom de inte ära någon annan
människa, emedan hon framför an
dra blivit utkorad till Guds moder;
och stor är den välsignelse, som ge�
nom henne kommer dem till del. Och
- för att gömma det bästa till sist -

de hava Jesus i altarets sakrament
och vissheten om hans närvaro i den
invigda hostian ej blott det flyktiga
ögonblick, då den utdelas och anam
mas i kommunionen utan under alla
tidens . växlande stunder, !:>å att de
aldrig behöva klaga med Maria Mag
dalena : "De hava tagit bort min Her
de, och jag vet icke, var de hava lagt
honom". De veta, var de hava sin
Herre. De veta, att han, som var
död men är uppstånden och lever, bor
i sitt tabernakel mitt ibland dem. Och
denna hans ständiga närvaro skän
ker dem outsäglig frid, fyller dem
med världsövervinnande kraft och
genomstrålar med sitt ljus deras
smärtas allra mörkaste midnatt.
"Kristus i altarets sakrament är den
katolska Kyrkans dyrbaraste skatt".
*
Det var genom att med egna ögon
se de katolska kvinnorna bedja som
den protestantiske författaren fick
klart för sig, att det i katolicismen
gives något, som. protestantismen ej
lyckats rädda. Mycket av den pro
testantiska motviljan mot katolska
Kyrkan bottnar i okunnighet. De
flesta av dem, som sätta sig till doms
över henne, hava aldrig stått i per
sonlig beröring med henne, aldrig
läst en katolsk bok, aldrig talat med
en katolsk präst, aldrig övervarit en
katolsk gudstjänst. Det gäller att på
allvar sätta sig in i det liv, som le
ves i denna Kyrka för att rätt kunna
förstå henne och uppskatta henne till
hennes fulla värde.
Se, det är med henne som med de
underbara, färgglödande glasmålnin
garna i de gamla, medeltida katedra
lerna. De måste ses inifrån för att
deras oförlikneliga skönhet skall kun
na uppfattas och njutas. Utifrån sedd
och ytligt bedömd ter sig den katol
ska Kyrkan främmande för oss pro
testanter. Men stiga vi - bildlikt
talat - över tröskeln, och vandra vi
under de mäktiga valven, fyllda av
seklers andakt, upp till högaltaret i
koret, så se vi den ädla harmonien
i allt därinne från det största till det
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minsta, vi se denna Kyrkas härlighet
i dess fulla glans, se den som den i
verkligheten är - en uppenbarelse
av något överjordiskt och gudomligt,
icke ett människors utan Guds verk.
Vi se också vi, att det i katolicismen
finnes något som protestantismen ic
ke lyckats rädda, och som förklarar,

varför den snart två tusen år gamla,
katolska Kyrkan är större, starkare
och mer blomstrande än någonsin,
medan protestantismen efter sin kor
ta tillvaro redan synes skynda mot
slutlig upplösning.
Statskyrkopräst.

S A N N I N G E N O M S U N DAR S I N O H.
Några anmärkningar till debattens förlopp och resultat.

År 1924 utgav Friedrich Heiler,
ärkebiskop Nath. Söderbloms lärjun
ge, sin bok över sadhun Sundar
Singh. * Heiler föreställde den in
diske fromme för den västerländska
kristenheten som en äkta Kristi .ef
terföljare och vittne för den levande
Kristus, men även som ett Guds vitt
ne för den av Söderbloin och honom
själv åsyftade evangeliska katolici
teten, som ett Guds vittne för den
kommande, alla kristna konfessioner
omfattande kyrkan. På sidan 176 ,j
nämnda boks första upplaga heter
det : "Är alltså sadhuns personlighet
ej precis- ett klassiskt exempel för en
synthes av ekstatisk mystik och evan
gelisk trosvisshet, av katolsk och
evangelisk fromhet" ? Och på sidan
2 10 läses vidare : "sadhun står på den
evangeliska kristendomens mark. I
sitt individualistiska andeliv och sitt
avståndstagande från den l�ytkliga
auktoriteten är han utpräglad protes
tant. Och dock förkroppsligar denne
protestant på underbart sätt den
. katolska kyrkans fullkomlighetsideal,
ja, han uppfyller förutsättningarna
för en kanonisation : "erkända" un
der, hjältemodiga verk av offervillig
kärlek och beständig inre frid (även
denna senare egenskap som, vad be
träffar sadhun, sällan tydligt fram* Sadihu Sundar Singh, Ein Apostel
<les Ostens u, Westens von Friedrich
Heiler, Ernst Reinbandt-Verlag; Miin
chen 1 924.

träder, är för helgonförklaring nöd
vändig)." Syntes Sundars uppträ
dande och lära icke vara en välkom
men rekommendation för och en god
bekräftelse av Heilers och Söder
bloms ideer ? "Sundhar Singh, som
tillbakavisade varje anslutning till ett
särskilt kyrkosamfund, är ett hel
gon ! Ett av Gud genom underbara
gärningar bekräftat helgon ! Är det
ej en Guds uppenbarelse för nuti··
dens människor ? Är det ej tydligt,
vilket budskap Gud, genom denne in-·
dier, vill meddela även åt Västerlan
dets kristenhet ?"* Så måste man läsa
mellan raderna av Heilers bok (jmf.
ännu s. 175/76 be) . Även Söderblom
bedömer, enligt Katz, Sundars fres
telse som en frestelse att verka så
väl politiskt-aktivt som ensidigt kon
fessionellt i en kyrkas tjänst. Och
var icke därigenom även bevisat, att
den romersk-katolska Kyrkan inga
lunda är den "allenasaliggörande" ?
"Sundars l_iv och verksamhet veder·
lägger också det i den romerska ka* Vid ett uttalande i Stockholms
Tidningen, den 3/1 1-24, om den "ka
tolska kampanjen mot Sundar Singh",
sade äi,keibiskop Söderiblom: "I jesuiter
nas stora tidskrift Stimmen <ler Zeit
·utspelas frågan med skadeglad ton
som en tvistepunkt mellan evangelisk
och romersk kristendom, vilket varken
Streeter eller jag eller Heiler eller
andra evangliska teologer, som skrivit
om Sadhun, haft en tanke på eller med
något ord antytt." (sic ! )
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tekesen uttalade påståendet, att en
dast den rooiersk-katolska . kyrkan
förmår frambringa helgon, under det
att andra kristna samfund "icke kun
na uppvisa något av Gud genom un
der bekräftat helgon".
Utgivandet av Heilers bok fram
manade många motståndare. I ka
tolska vetenskapliga kretsar hade
ovannämnda uttalanden av Heiler
framkallat något misstroende mot he
la Sundaraffären. Fastän åtskilliga
framstående katolska teologer of
fentligt hade förklarat, att, om det
utanför den katolska Kyrkan skulle
finnas något av Gud bekräftat hel
gon, så är detta icke någon motsätt
ning till den katolska Kyrkans lära,
så bleve dock Sundars liv, alla under
berättelserna av och om honom, fö
remål för större uppmärksamhet och
utvidgade undersökningar. Följden
av j esuiternas invändningar och de
ras i Stimmen der Zeit framlagda un
dersökningsmaterial blev striden om
Sundar Singh i vår världsdel . Från
håll
protestantiskt-rationalistiskt
( särskilt av kyrkoherde Pfister i Zii
rich ) , fördes främst en principiell
kamp mot Sundars "undergärningar".
Det syntes såsom Heiler hade varit
- låt oss säga något för lättrogen
och förhastad. Så blev kampen hård.
Heiler, den Marburgska professorn i
teologi och religionshistoria, gjorde
de största ansträngningar för att
tränga fram till sanningen - och för
att rädda sin vetenskapliga ära. Han
utgav sedan förutom en andra ut
ökad upplaga av sin första Sundar
bok, även två digra volymer* med
urkunder, brev och vittnesmål om
sadhun, ty även hans motståndare ha
de· ej skytt någon möda för att be
visa Sundars opålitlighet, ja till och
med hans bedrägeri. - Heile1·s och
hans vänners skenbart skarpaste va
pen
. striden om sadhun mot

deras huvudmotståndare j esuitpat-�
res Rosten och Sierp, protestan
terna Pfister** och Bräunlich***
o. a. var deras förebråelser av
tendens och fördom eller dogma
tisk trångsynthet vid de inledda.
och gjorda undersökningarna. I sin
senast utgivna bok förklarar Heiler,
att detta skulle bli hans slutord
gentemot Rosten såväl som Pfister ·
och Bräunlich, att han under inga
omständigheter mer skulle svara på
deras eventuella nya invändningar·
och beskyllningar mot sadhun. Alla
de nämnda tre hava nämligen enligt
Heiler förverkat rätten att tagas som
strängt vetenskapliga forskare i sad
hu-frågan. R osten särskilt - därför·
att han icke velat komma till ett
samtal med Sundar Singh, varvid
Rosten enligt Heilers mening borde
hava kunnat bliva övertygad om Sun
dars sannfärdighet.
Vi hålla före, att även från ka
tolskt håll, Sundardebatten såsom så
dan kunde anses avslutat. Ty - fastän
Heiler ( i Neue Dokumente s. XI ) ,
skriver: "Själv har jag för närva
rande ett större förtroende till Sun
dars underberättelser än vid förfat
tandet av min bok", tro vi, att Sun
dars opålitlighet framgår tydligt även
ur dessa genom Heiler utgivna ur
kunder. Vi vilja endast visa på
huru den protestantiske missionären
Schwab - vän till Heiler och sad
hun : vilken senare han känner per
sonligen - uttalar sig om Sundar.
"Han" ( Sundar) , skriver S chwab,
"måste komma i trångmål, helt en
kelt därför, att han var indier. San
ningen bliver i Indien ofta icke upp
fattad på grund av iakttagen verk�
lighet, utan på grund av en viss in
tuition. Om också den för indierna
utmärkande sorglösheten med· avse
ende på historiska enskildheter, läg
ges därtill, så framgår härav huru

* Apostel oder Betriiger ? Reinhard,t ,
Miinchen 192 5 ; och "Die Wahrheit
Sundar
Singhs, Neue Dokumente,
Miinchen 1927.

** 0. Pfister : Die Legende Sundar
Singhs, Beru 1926.
·* * * Bräunlich : Sundar Singh in
seiner "\\1ahren Gestalt, Leipzig 1926,
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varsamt historikern har att gå fram.
Vårt (europeiska) uppfattande av
sanningen måste ju motsvara den
konkreta verkligheten och undvara
innerligheten och djupet, under det
_att hos indierna förhållandet måste
vara det omvända. Den som helt en
kelt stöter ifrån sig en i_ndier, eme
dan han överbevisar honom om en
"lögn", den har kanske formellt hand
lat i överensstämmelse med sannin
. gen. Men det är fara värt, att hava
föraktat en på sitt sätt mycket vär
defull människa och följaktligen hava
felat ännu mer mot sanningen."�
Vidare påvisar Schwab att Sundar
talade även till oss europeer, som om
han talade till indier. Medan indi
erna skulle hava förstått, hur det ena
eller andra i . hans berättelser måste
uppfattas - att det ofta inte var så
bokstavligt menat - så blev han i
motsats härtill missuppfattad av eu
ropeerna.* Heiler själv måste be
kväma sig till följande bekännelse :
"Blott i religiös hänförelse, vari han
vid evangeliets förkunnelse råkar, kan
· det hända ibland, att han förledes till
poetiskt utsmyckande av den helt
enkla verkligheten."** Så har de
batten gjort, att vi hava kommit fram
till kärnan av sanningen. Om det
objektiva sanningsvärdet angående
de många underberättelser av och om
Sundar kan intet tvivel mer råda.
Det som Heiler anser ännu svårt att
förklara, är långt ifrån att vara
"fastställda"*** fakta. Ett sådant
fastställande måste för oss nödvän
rigt bero på ögon- och Öronvittnens
tillförlitlighet, men dessa äro mer el
ler mindre tvivelaktiga.
Huruvida Heiler har lyckats att
rädda Sundars personliga oantast
barhet, kunna och vilja vi ej bedöma.
Hela telegramhistorien, Sundars ytt
randen därtill och annat kunna ännu

* Jmf. Wah1,heit Sundar Sing-hs s.
1 64, 1 65.
** I. c. s. 280.
* * * I. c. s. 278.

alltid uppvä<;:ka svåra misstankar mot
Sundar. Betraktad i ljµset >av hans
egna brev strålar sadhun visserligen
icke i ett helgons glans. Så länge
som renheten av Sundars karaktär ej
står utan alla tvivel, kan en op<).rtisk
bedömare ej följa med i H<�ilers för
trytelse över att jesuitern.a sö¾te att
"misskreditera" sadhun och "lågo
över honom". Heiler må ej glömina,
att han framställde sadhun som ett
vördnadsvärt helgon. Katolska Kyr
kans myndigheter medgiva aldrig, att
någon människa under hennes livstid
får framställas som ett vördnadsvärt
helgon ( detta säkert med rätta, ty in
gen kan på förhand veta något om
sitt slut), och söka hålla långt borta
allt vad som kunde lukta sensation
eller propaganda för sådana ömtå
liga saker. Att Horsten inte ville
"confronteras" med sadhun är lätt be
gripligt. Ty vad hade ett sådant sam
tal kunnat nyttja för sanningens
upptäckande ? Varje lugnt tänkande
människa måste säga : Till intet !
Sundar visste ju, att Rosten ville av
slöja honom, och skulle säkert hava
varit mycket försiktig - Sundar
trodde ju allt 0111 katolikerna. - "Om
det hade stått i deras makt, så skulle
de romerska katolikerna hava bränt
även mig" - skriver han i ett brev,*
för att anföra endast ett ställe. -
Heiler synes överhuvudtaget för
mycket lidelsefull mot sina motstån
dare. Han glömmer, att samma före
bråelser om tendens o. s. v. kunde
riktas till honom själv. En opar
tisk, för hela Sundardebattens ut
gång ointresserad iakttagare, måste
ju från stridens början säga sig, att
även Heiler, den lärde förfäktaren av
en evangelisk katolicitet, ingalunda
var så förutsättnings- och så ten
denslös som han själv trodde sig
vara.
Försöket att framställa Sundar
Singh som ett Guds vittne för de
Söderblom-Heilerska ideerna om eri
evangelisk katolicitet var ett miss-

*

Jmf. Apostel oder Betriig-er ? s. 1 6 .
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grepp - det är den sista av debat
tens resultater, som vi vilja fram
hålla. Och likaså skall det i fram
tiden visa sig vara ett missgrepp att
hava velat förena hela kristenheten
till ett slags organisation på grund-

valen av rn frisinnad protestantisk:
teologi, som förnekar Kristi gudom.
och Hans klart uttalade vilja att stif-..
ta en allomfattande Kyrka.
G. W ä s c h l e.

C R E D O S B Ö C K E R.
Joh, van Gijsel. Jesu
Hjärta-Andakt. Betrak

som vi här vilja anbefalla åt svenska .
katoliker.

telser, böner och övningar
för andakten till Jesu he
liga hjärta. Lahti 1927.
302 sidor. Pris kr. 2 : 25.

Vi ha inte förut någon Jesu Hjär
te-andaktsbok på svenska, därför·
hälsa vi denna, som kommer till oss
från vårt broderland på andra sidan
Bottenhavet, så mycket varmare väl
kommen. En julgåva från Finland
till katolikerna i Sverige. Må den
hos oss verka, att Jesu Bjärte-andak
ten alltmer kommer till sin rätt, den
na heliga och härliga andakt, vicf
vilken så många stora löften om väl-
signelse äro förbundna. Må den bi
draga till att vi alltmer lära känna,
älska och tillbedja Jesu heliga Hjär
ta, "vår frid och vår försoning".
Se vi närmare på den vackra bo
kens innehåll, så finna vi, efter en •
inledning, vari redogöres för andak
tens ursprung och utveckling genom
tiderna, en avdelning för juni må
nads - Jesu Bjärte månadens firande med betraktelser, böner och,
övningar för varje dag i månaden. C

Andakten till Jesu heliga Hjärta
är ju lika gammal som Kyrkan själv.
Likväl kallas vår tid Jesu Hjärte
andaktens tid. Det är i vår tid, som
Påvarna särskilt anbefallt oss denna
andakt. Och det fromma katolska
folket har följt den helige Faderns
maning, Jesu Bjärte-andakten har
vunnit stor utbredning. "Om vi kun
de höra rösterna av alla dem, som
tillbedja detta gudomliga Hjärta,
skulle dess ära och härlighet åter
ljuda på alla världens språk, i sa1:n
klang med den lovsång och tillbedjan,
de himmelska andarna hembära äng
larnas konung, alla hjärtans konung,
all makts och · härlighets konung·,
evighetens konung", skriver författa
ren till den Jesu Hjär te-andaktsbok,
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samband med denna avdelning äro
medtagna mässbönerna på Jesu
Hjärtas festdag samt litanian och in
vigningsbönen. Sedan följer en av
. delning med betraktelser och böner
för första fredagen i . varje månad.
Den gedigna och för alla fromma
själar ovärderliga anclaktsboken av
slutas med en korsvägsandakt till
Jesu gudomliga Hjärtas ära som gott
görelse för våra synder.
Samtliga böner och betraktelser
uppbygga genom djup, innerlighet
och trosvärme, och vi instämma med
elen av författaren i inleclningsorden
uttalade önskan : "Må denna andakts
bok bidraga till elen fromma önskans
förverkligande, att alla folk måtte
förena sig i den gemensamma lovsån·
gen : "Lovat, prisat, älskat vare alltid
och överallt Jesu heliga Hjärta !"
Boken, som kan erhållas å bok
expeditionen N. Smedjegatan 24,
Stockholm, eller genom våra präs
ter, har ett mycket trevligt och
lätthanterligt format, dess utstyrsel
är alltigenom synnerligen tilltalande,
väl tryckt och bunden i . vackert klot·
band med guldtryck och rött snitt.
Den rekommenderas varmt såsom en
lämplig och helt säkert kärkommen
julgåva åt varje troende kristen.
P. L.
Kimer I Klokker. S :t
Olavs Fodag, Osl o . 1927;
De norska katolikernas jultidning
framträder i år med en förnämare
konstnärlig utstyrsel och gedignare
innehåll än någonsin förut. Bland
medarbetarna märkas så allmänt kän
da namn som professor Johannes
J�rgensen, d :r Karl Kjelstrup, pas
tor Peter Schindler, Sigrid Undset
,och Lars Eskeland. På en svensk

katolik kan det icke verka annat än
imponerande, att Norges katoliker
ära mäktiga att år efter år sända ut
en jultidning, så högt kvalificerad, att
den kan taga upp tävlan med andra
förstklassiga publikationer av samma
slag. Omslagsteckningen är utförd
av en svensk - Gösta af Geijerstam
- och han har väl hedrat det sven
ska namnet.

*

Såsom lämpliga julgåvor framhål
las vidare följande förut utkomna
böcker :

En konvertits bekännelser. Av
Augustin Kock. Almqvist & Wik
sells förlag, Uppsala.
"En svensk romersk-katolsk skald".
"Är det inte sådant, vi svenska ka
toliker j�st nu mycket behöva : den
levande andakten, den varma, kä1n
pande ti:qn, hänförelsen och bekän
narmodet ?"
( B . D. Assarsson i Hemmet och Hel
gedomen.)

O m Kristi Efterföljelse. Fyra böc
ker av Tomas a Kempis. Från den la
tinska grundtexten översatt av G. J.
V. Ericsson.
"Näst efter den heliga Skrift den
mest spridda bok i världen."
"Du skall i denna bok finna en kär
vän, som gärna vill hjälpa dig och
som har mycket att säga dig." ·

Den heliga Teresia av Lisieux. Av

G. Pipping.

"En förtjänstfull framställning och
en god början till helgonbiografier på
svenska språket, varav vi ära i stort
behov."
S. N-k.
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Vid den biskopsvigning, som den
Hel. Fadern på Kristus Konungens
högtidsdag företog av den nyutnämn
de japanske prelaten Mgr Hayasaka,
höll han ett tal, vilket gav uttryck åt
de förhoppningar, som han hyste om
en strålande katolsk framtid i den
uppgående solens land. Sedan På
ven givit en överblick av den katol
ska missionen i Japan alltifrån den
helige Frans Xavers dagar, prisade
han det japanska folkets ojämförliga
mod och karaktärsfasthet, som givit
Kyrkan martyrer, som väl kunde
ställas i jämnbredd med den romer
ska forntidens mest hjältemodiga
trosvittnen. Ännu förvånansvärdare
var kanske många japanska katolska
församlingars sega uthållighet under
mer än tre århundraden, ofta under
de grymmaste förföljelser och långa
tider utan andligt bistånd av en enda
katolsk präst.
Efter den högtidliga vigningen er
höll den nye biskopen audiens hos
den Hel. Fadern och därefter hos
Propagandans prefekt Kardinal van
R.ossum. Inom ledande såväl romer
ska som japanska kretsar finner den
katolska missionens målmedvetna
ledning allt större erkännande, och
det anses allmänt, att en ny epok i
omvändelsearbetet av den Yttersta
Österns folk har börjat genom ut
nämnandet av infödda biskopar. All
mänt tillskrives detta nya_ uppslag
Kardinal van Rossums dådkraftiga
initiativ.
Till minne av den förste infödde
japanske biskopens vigning har på
den Hel. Faderns önskan en medalj

präglats. På framsidan visar den en
bröstbiid av Påven, på baksidan en
bild av den japanska ögruppen, över
gjuten av den uppgående solens strå
lar. Därovanför synes en mitra och
en herdestav.
I Rom skall inom den närmaste
framtiden på initiativ av Styrelsen
för "Den katolska aktionen" i Italien
ett "Institut för religiös kultur" bil
das. Det skall få till uppgift att giva
Kyrkans sak hängivna lekmän såväl
religiös fostran som teoretisk utbild
ning för att bliva nyttiga medhjäl
pare för prästerskapet. Den HeL
Fadern har gillat företaget och ge
nom Kardinalstatssekreteraren Gas
parri givit det sin välsignelse.
I Rom har nyligen det Irländska
kollegiet högtidligen invigts, varvid
Irlands samtliga biskopar voro när
varande. Därefter mottogos de i
privataudiens hos den Hel. Fadern,
som till dem höll ett varmt tal, i vil
ket han uttryckte sin glädje över att
omkring sig se det irländska episko
patet församlat. Sedan dröjde han
vid Irlands ärofulla historia och det
irländska folkets under århundra
dens strider bevisade och ännu allt
jämt oförminskade iver för den
kristliga kärlekens verk och för den
katolska Kyrkan och religionen, för
tjänster, som åt deras hemland för
värvat hedersnamnet "Helgonens ö".
Därför intoge också det irländskc1
folket en alldeles särskild plats i
Kristi Ståthållares hjärta.
I Italien har en mindre vanlig till
dragelse inträffat, i det att ett nytt
stift har bildats. Den viktiga hamn
staden Spezia har nämligen fått en
egen biskop. Händelsen har motta
gits med den största tillfredsställel
se av den italienska pressen, och en
ligt officiellt meddelande inresserar
sig själve Mussolini för _ att skänka
den nya biskopsstaden en lämplig
byggnadstomt för uppförande av en
monumental domkyrka.
I Paris sammanträdde för kort tid
sedan "Den goda pressens""' 33. ge-
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neralförsamling under hede,rspresi
dium av Kardinal Dubois; ärkebiskop
av Paris. . Därvid voro alla de för
eningar och sammanslutningar repre
senterade, som i Frankrike arbeta
för den katolska pressen. Såsom
svar på ett hyllningstelegram lät den
Hel. Fadern genom Kardinal Gas
parri försäkra kongressen om sitt liv
ligaste intresse och gav sin aposto
liska välsignelse åt alla dess arbeten.
Under förhandlingarna diskuterades
särskilt de bästa metoderna att mera
intressera katolikerna för deras egen
press. Med rätta anmärkte redaktö
ren för La C:roix, M. Babin, att ka
tolikerna på ett helt annat sätt, än ·
de nu göra, måste behandla den icke
katolska pressen, om de skulle intaga
samma ställning till henne, som hon
intar till den katolska Kyrkan. En
annan av La Croix's ledare, M. Jean
Guiraud,, angav de riktlinjer, som
hans tidning skulle följa under de in
stundande valen. Det skulle liksom
hittills stöjda "Federation nationale
catholique" och hålla sig utanför och
över partierna samt gynna de kandi
dater, som utfäste sig att arbeta för
genomdrivandet av de katolska ford
ringarna beträffande upphävandet av
de beryktade "lekmannalagarna". Vid
avslutningssammanträdet överbragte
Mgr J rastorza· y Lomaz hälsningar
och lyckönskningar från Spaniens
katolska press.
För någon tid sedan höll före�in
gen för de fria, katolska skolorna en
lcotigress, vid vilken presiderade den
bekante förkämpen för Frankrikes ka
tolska skolor Kardinal Maurin, ärke
biskop av ,Lyon. · Därvid framlade
hari de skäl, varför han önskade, att
d·e lärare och lärarinnor, som tillhör-

de någon orden, bure sin ordensdräkt.
M ed bifall av kongressdeltagarna bil
dades två föreningar, en för lärare
och en för lärarinnor, vilkas , med
lemmar förpliktigade sig att trots
lagens förbu:i, i framtiden vid under
visningen bära sina respektive · or
densdräkter. Kardinal Maurin för
klarade, att det fölle utanför lagens.
kompetel}S att förbjuda bärandet av
ordensdräkt, vilket även berömda
franska jurister hade erkänt.
I Schlettstadt i Elsass har en · tal
rikt besökt katolikdag hållits, varvid
antogs en resolution över den brän
nande skolfrågan. Däri heter det
bland annat : "Elsass' katolska för
bund har upprepade gånger fastsla
git, att den genom Frankrikes bestå
ende lagar oss tillförsäkrade konfes
sionella katolska folkskolan trots
högtidliga löften av Frankrikes offi
ciella representanter av skolförvalt
ningens olika organ , systematiskt un
dergräves . ... Elsass' katolska för
bund uttrycker sin djupt kända miss
räkning, ja det katolska folkets lå
gande harm, att det · måste uppleva,
att dess så ofta upprepade fordringar;
att även katolikerna skola få åtnjuta
full relegiös rättvisa och frihet, allt
jämt trampas under fötterna, och det
måste fastslå, att den avgörande
timmen för reglerande av dessa frå
gor nu har slagit. I dessa våra skol
fordringar känna vi oss eniga med
våra katolska bröder från Lothring
en. Gemensamt med dem sätta vi
oss till motvärn mot de upprörande
kränkningarna av lagen och förklara
våt oryggliga vilja att återerövra de
oss med orätt frånryckta ställnin
garna."
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1
MA D O N NA N S VA G G VI S A.
Heliga änglar oss vakta
Här uti pal·m ernas lund.
Vaggen med grenarna sakta,
Barnet vill slumra en stitnd.

Stilla! Gudomlige Sonen,
Tryckt · under sorg utan tal,
Söker i sömnen att finna
Tröst en minut för s·i tt kval.

Hären, I Betlehems palmer I, som när stormen går fram,
Rytande, vild 'och förfärlig,
Sitcken med sviktande stam.

Stilla ! Han drömmer: Betrakta
Löjet, så milt, kring ha11s 11mn !
Vaggen med grenarna sakta,
Barnet vill .slumra · en stund.

J.Vlån mina böner I akta,
Stören ej älsklingens blitnd,
Vaggen med grenarna sakta.,
Barnet vill slitmra en stitnd.

Kyliga vindarna höja
Runt kring hans läger sitt dån;
Ack, i mitt sköte förgäves
Söker jag skydda min Son !

1

Heliga änglar oss vak ta
Här uti palmernas htnd.
Vaggen med grenarna sakta,
Barnet vill slumra en stund.

Av den spanske skalden Lope de
Vega ( 1 562-163 5 ) . övers. av C. R.
Ny,blom.
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GUDS VÄGAR.
Den gode Herden betjänar sig av
olika medel och vägar för att leda
sina vilsefarna får tillbaka till fåra
huset. Följande sanna och mycket
intressanta tilldragelse bevisar detta
påstående. I Horsens, en stad i Jut
land, bodde för många år sedan en
änka med sina två barn, en gosse och
en flicka. Modern var from protes
tant och hade strävat att övertyga sina
barn, att synden var det mest avsky
värda, som fanns i världen. På hen
nes lille gosse, den gången 6 eller 7
år gammal, hade denna förklaring
gj ort ett djupt intryck. En dag hölls
en nationalfest i staden, och gatorna
vimlade av festligt klädda människor.
Modern med sina barn stod vid
fönstret och betraktade det brokiga
livet ute. Plötsligt utbryter gossen :
"Mamma, vill du säga mig, om alla
dessa människor hava begått någon
synd". Modern svarade något för
lägen, "Ja, mitt barn, det hava de
nog alla"; "Men du, ma11;�a, har du
också begått synder ?" Annu mera
förlägen svarade hon : "Tyvärr har
också jag någon gång förtörnat
Gud". I sin barnsliga iver fortsät
ter barnet : "Men finns det inte en
enda människa i världen, som alls
icke har begått någon synd ?" Det
var icke så mycket av övertygelse,
men snarare för att bliva fri från den
pinsamma examen, som modern sva
rade : "Jo, en enda människa har al
drig bedrövat Gud med någon synd,
och det var Jesu heliga Moder". Nu
var gossen tillfreds och funderade
ännu en stund över vad han hört.
Tiden gick. Fru Jörgensens barn
växte upp till goda, förståndiga män
niskor . Den unge Jörgensen önska
de bliva köpman. Efter någon tids
ihärdigt arbete på sin chefs kontor,
fick han lov att följa med denne på
en handelsresa till Australien. I en
av de större städerna går han en dag
och betraktar sevärdheterna. Så
komi11er han på sin vandring förbi en
,Öppen kyrka. En mängd människor

leda sina steg mot kyrkodörren, och
Gudshuset tyckes bliva fyllt till
trängsel. AV nyfikenhet går också
han in och finner till sin stora glädje
en god plats, varifrån han efter be
hag kan betrakta allt omkrin� sig.
.
En så vacker kyrka hade han annu
aldrig sett. Vad som· tilldrog sig �ans
största uppmärksamhet var ett s1do
altare, prytt med många ljus och här
liga blommor. I mitten stod en ut
omordentligt vacker staty av Guds
moder. Han var i en katolsk kyrka ;
det var den 8 :de december, Maria
obefläckade avlelses fest. Han kan
knappast samla sina tankar, förrän
mäktiga orgeltoner fylla Gudshuset
och en flerstämmig sång, utförd av
en stor, talrik sångkör, ljuder här
ligt och stämningsfullt genom rum
met. Men nu kom höj dpunkten av
hans förvåning och hänförelse. En
ärevördig präst bestiger predikstolen
och med flammande, övertygande ond
talar han om Jesu heliga Moder, som
aldrig har blivit berörd av arvsyn
den, och som aldrig gj ort sig skyl
dig till någon personlig synd. Hon
var den enda människan, som av
Guds nåd blivit bevarad för det fruk
tansvärdaste som finns i världen,
nämligen sy�1den. Vår unge man �T'
djupt gripen. I tankarna ser han sitt
barndomshem och sin goda moder,
som säger till honom : Det finns blott
_
en enda människa, som aldng har
förolämpat Gud med någon syn�,
_
och det är Jesu Moder. Och nu hor
han i den katolska kyrkan densamma
läran. Efter detta kyrkobesök har
han ingen frid och ro, och e� dag
.
uppsöker han den katolska p:· asten,
anförtror sig åt honom och far den
nödvändiga undervisningen i hela vår
Kyrkas lära. Outsäglig lycka upp
fyllde hans hjärta, den dagen, han
blev medlem av denna Kyrka. Men
Gud önskade något mera av den be
gåvade och energiske u �ge m �nnen.
_
Han skulle tacka Gud pa ett sarsktlt
sätt för den nåd, han mottagit. Han
skulle bliva präst och hjälpa andra
vilseförda själar att finna den sanna
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Kyrkan. Allt större blev denna
hans önskan. Då inställer han sig
en dag för sin biskop, berättar ho
nom allt och bönfaller honom om
hjälp till att nå det önskade målet.
Den kloke överherden erkänner den
uppriktiga sinnesförfattningen jämte
den goda viljan hos den hjälpsökan
de och svarar honom med faderlig
godhet : "Min son, jag vill upptaga
dig i mitt prästseminarium och under
din studietid sörja för allt, vad du
behöver, men på det villkor, att du
efter din utbildningstid förbliver i
Australien och arbetar som missio
när hos detta lands befolkning. Detta
ville den unge mannen med största
glädje, och inom kort tid utmärkte
han sig som en from och ivrig semi
narist. Till sin moder och syster hem
ma i Danmark berättade han blott,
att han hade blivit katolik. Fru Jör
gensen läste sin sons brev med käns
lor av bedrövelse, vrede och sårad
stolthet. Så skulle hennes så inner
ligt älskade och så begåvade son
återvända till kätteri och villfarelse,
det kunde hon knappast tro. Slut
satsen av hennes resonemang blev,
att hon själv ville besöka den katol
ska kyrkan i staden för att övertyga
sig om, till vilka kätterska lärdomar
hennes son hade slutit sig. På den
tiden var den mycket: omtyckte, ni•
tiske pastor Böhmer katolsk kyrko
herde i Horsens. Den vackra av hr
pastor Kerff byggda kyrkan, fanns
ännu icke. Det var blott ett provi
soriskt kapell, en stor sal, som be
gagnades till gudstjänsten. Det gjor
de intet till saken. Fru Jörgensen
skulle bara höra den kätterska predi
kan. Så gick hon, följd av sin dot
ter, till katolikernas församling. Hon
lyssnade med största uppmärksamhet,
men allt, vad prästen sade, tyckte
hon var gott. Den andra och tredje
gången, ja ännu många gånger kom
hon till samma resultat. Nu var där
intet annat att göra, än att uppsöka
prästen själv, och av honom lära kän
na hans villfarelser. Den ivrig0 sjä
laherden mottog de två damerna med

sin vanliga älskvärdhet. Han erk;iin-
de i dem genast två sanningsälskan-'
de själar och besvarade med vänlig
het och tålamod deras många frågor
och invändningar. Undervisningen
blev lång men slutade med att bägge
en dag avlade sin katolska trosbe
kännelse och från den tiden blevo
Kyrkans trogna, ivriga medlemmar.
De första breven, som hr Jörgensen
fick av sin moder, innehöllo starka
förebråelser och sorg över hans ga
lenskap. Småningom blevo breven
mildare och vem beskriver hans gläd
je, då han mottog underrättelsen om,
att hans kära moder och syster lik
som han voro medlemmar av den ka
tolska Kyrkan. Då så modern får
meddelande om, att hennes älskade
son studerar för att bliva präst och
missionär, då glänser en lyckans och
glädjens tår i den trogna moderns
öga. Hr Jörgensen blev präst och
arbetade många år som ivrig mis
sionär i Australien. Som äldre man
gjorde han en resa till sitt hemland
Danmark, men vände åter tillbaka till
sin verkningskrets..
Hans moder och systet hade flyt
tat till Köpenhamn och levde där som
mönstergilla medlemmar av vår he
liga katolska Kyrka. Nu ha alla de
nämnda personerna av denna benå
dade familj ingått i evigheten och
tacka där den gode Herden för hans
underbara ledning.

EN VÄLSIGNAD STUND.
Den är stor, den stund i livet, då_
vi förnimma den levande uppenba
relsen av Jesus ; hurudan den än må
te sig, måste vi välsigna den stunden.
Denna uppenbarelse, som omför
vandlar själarna och som ersätter
det kalla utövandet av en lydnadens
religion med den sanna . kärlekens
hänryckning, denna saliga uppenba
relse kan aldrig betalas med ett för
högt pris ! Det händer ofta, att den
inträffar samtidigt som den första
sorgen i livet. Den är icke desto
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mindre den största bland skatter, och
vad den än må kosta oss, bör man
anse sig mycket rik den dag, man
mottagit densamma.
Det är någonting stort detta att
älska Jesus Kristus, det är kristen
domens hela fullhet. Att älska Hans
evangelium, Hans ande, Hans exem
pel, Hans barmhärtighet, Hans upp
höjda lära, Hans liv, Hans tårar,
Hans löften, Hans kors !
Vid betraktandet av Honom sväl
ler hjärtat av hopp ; man erkänner
i Honom gudomen ; Han samlar om
kring sig all helighetens gloria : det
är Han som frambringar de kyska,
de kärleksrika, de ödmjuka.
Abbe Perreyve.

*
Guds vilja fullbordas aldrig i oss,
.så länge vi äro uppfyllda av vår egen
vilja.
P. de Keriolet.
När v1 tjäna, härska vi ; när vi
giva, äga vi ; när vi underkasta oss,
·segra vi.
Kardinal Newman.

*

Vår strävan i detta liv skall vara
·att genom ansträngningar och mödor,
genom bön och · åkallan tillväxa i
· Guds nåd, tills vi nå den fullkom
ningens höjd, varifrån vi med rent
hjärta få skåda Gud.
S :t Augustinus.

DE TRE VISE MÄN NEN.
De vise tre uti Österland
så länge grubblat och skådat;
en stjiirna. de fnnn·it vid hin1.melens
rand,
som märkliga ting dem bådat.
De levat i mäktiga furstars skydd,
och ·m ed vördnad folliet dem prisat,
ty stjärnornas kunskap av ·dem blev
tydd,
som framtida öden utvisat.
Nu färdas de över båd hav och flod,
Jerusalems vise de fråga,
var .Tudakonungens vagga. stod,
- ty släckt tycktes ledstjärnans låga.
Sitt mål de hinna en vinterkväll,
se Barnet med modern den blida,
de falla på knä i det låga tjäll
och gåvorna kring sig sprida.
Ja, rökelse, myrrha, guld, de ge
åt Gudabarn, som dem frälsar;
ej änmi Han burit all världens ve :
ett leende glatt dem hälsar.
Så
de
att
sui

genom tidernas lopp jämväl
vise sig ödmjukt få böja,
Jesusbarnet uti var själ
sannings b},ggnad lwn höja.
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F R Å N VÅ R A FÖ R SA M L I N G A R O C H F Ö R E N I N G AR ..
BISKOPENS . SO-ÅRSDAG.

Till en sällsynt festlig och högtidlig
dag blev vår högvördige Biskops halv
sekelsfest. Redan dagen förut hade
Biskopen hyllats av sitt eget "husfolk",
av prästerna, systrarna och ba1·nen i
biskopsgården. Till Biskopens ära upp
förde på ett mycket förtjänstfullt sätt
medlemmar
av
ungdomsföreningen
"Lre,titia" på Söder ett skådespel "Den
heliga Elisabeth" med scener ur detta
helgons liv. Biskopen hyllades genom
en prolog och genom överräckande av
blommor. På själva födelsedagen upp
vaktade tidigt på morgonen i Biskopens
bostad under <lir. Nylanders ledning S :t
Eriks kyrkokör med en blomsterupp
sats och utförde "Hyllning" samt
"Skogsstjärnan", bägge av professor
Vilh. Svedbom. Kören utförde därefter
vid Biskopens mässa i S :t Eriks kyrka
utv:alda stycken ur mässan "Regina
P.acis" av Huber. Till den stäm
vid vilken
ningsmättade
mässan,
Biskopen assisterades av kyJJkoherden
vid S :t Erilt och av sin sekreterare,
hade representanter för kyrkorådet
samt katolska föreningar och korpora
tioner infunnit sig. Omedelbart efter
mässan uppvaktade kylikorådet och
styrelsen för Josefinahemmet under
E. Wessels anförande
kyrurnherde
Biskopen och tackade honom för hans
nitälskan för Stockholms församlingar.
En synbarligen stor glädje bereddes
Biskopen av S :t Eriks skolas elever,
som med lärare och lärarinnor hylla
de sin gode biskop och till hans ära
sJongo några sånger. Under dagens
lopp infunno sig ,sedan med gåvor och
blomsterhyllningar S :t Josefssystrarna
och Elisabethssystrarna, styrelserna och
representanter för olika föreningar och
organisationer samt ombud för Sveri
ges övriga katolska församling·ar, av
vilka Malmös, Norrkö.pings och Oskar
ströms voro representerade genom sina

präster. En särskilt rörande hyllning·
hade den lilla livaktiga församlingen i
Örebro berett sin överherde och även·
U:psalas få katoliker bragte på aftonen
sin Biskop en hjärtlig lyckönskan, Un
der hela dagens lopp avlöste de gratu
lerande varandra i en ständig rad, och
gåvor, blommor och telegram inflöto·,
ideligen.
Den kanske vaCJkraste formen för
Sto0kholms katolikern gratulation blev
dock församlingsfesten, som arrangerats"
å "Hotell Excelsior". Det visade sig, att.
den tanke, som väckts av kyrkoherde
Nordmark och som sedan kommit till
utförande tack vare pastor Meyers.:
energi, att samla Stockholms katoliker,
gamla och unga, fattiga och rika, kring·
sin Biskop liksom barn kring sin fader,
var att appellera till ,katolikernas hjär
ta. Så talrikt och under en sådan varm
stämning ha hittills Stockholms kato
liker aldrig varit samlade. Över 300·
personer mötte på kvällen till denna
enkla men dock hjärtliga fest, och då
Biskopen efter all hyllning med sång·
och musik och efter kyrkoherde E.
Wessels lyckönskningstal själv tog till'
orda, var hans hjärta, som alla av hans
känslofyllda ord kunde märka, djupt
röit. I en underbart vacker sång av
Schubert, utförd av kammarsångare·
Modest Menzinsky kommo dagens tan-
ke och betydelse så riktigt till uttryck.
Med ett ord av tack till var och en
gick ,biskopen sedan omkring bland
alla de närvarande. Niär han sedan,
innan han lämnade festen, på olika
språk, franska, italienska, tyska och
slutligen ännu en gång på svenska i
hänförda ord tolkade sina känslor och
sin tacksamhet, då var han säker på att
äga allas hjärtan.
M i n i m u s.
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SOEUR JEANNE DÖD.

S :t J osefssystrarna i Stockholm
gjorde med "Soeur Jeannes" bortgång
den 1 7 november en stor förlust. Sys
ter J eanne Maria 'Dheresia W enning
var känd och akbad av alla, som hade
något att göra med Franska Skolan. I
femtio långa år av sin sjuttiofem
åriga levnad har hon varit knuten till
denna läroanstalt, som ihon tjänat med
en rörande trohet. Vem minnes ej hen
nes lilla rörliga gestalt redan på den
tiden skolan hade sina lokaler i Drott
ninggatan 108. Hon var ett sorts fak
totum i den nya skolan på Döbelnsga
tan, där hon outtröttligt rörde sig bland
barnen, mild, god och kärleksfull. Nu
finnes ej mer "den lilla råttan", som
hon kallades av barnen. Efter en ar
b etsfylld levnad i människokärlekens
tjänst har Gud kallat henne hem till
. den eviga sabbatsvilan. Hennes jorda
färd med rekviemsmässan i S :a Euge
nia kyrka måndagen den 2 1 nov., besökt
. av en talrik församling och många
minnesgoda elever, visade, att hon ge
nom sitt stilla, saktmodiga väsen vunnit
mångas hjärtan, som i tacksaan bön
länge skola minnas "Soeur Jeanne" och
hennes gärning.
F r.

I g n o t u s.

NORRKÖPING.

,Med direktör Heinrich N ellessen,
som avled på . alla själars dag den 2
november, bortgick en av församlin
gens äldre och mera kända medlem
mar. Han var född i Aachen och kom
för ett 30-tal år sedan till Sverige, där
han först blev teknisk ledare vid Mal
mö yllefabrik. Sedan 1 9 1 5 var han bo
satt i Norrköping som direktör i fir
man Åkerman & Dahl. Den bortgång
ne, som uppnådde en ålder av 68 år,
efterlämnar minnet av en god och tro
gen katolik. Hans jordfästning ägde
rum den 7 nov. i kapellet vid Norrkö
pings nya lasarett. Kapellet var rikt
prytt med ljus och blommor. Jordfäst-

förrättades av kyrkoherde
ningen
Overschie, som därvid höll en gripan
de dödsbetraktelse, utgående från
aposteln Pauli ord : "Det är bestämt
för människan att en gång dö", Där
efter fördes stoftet till vila på Sankt
Johannis gamla kyrkogård. R. I. P.

KYRKOHERDE DR. J. VAN GIJSELS
SO-ÅRSDAG.

·Den 1 november fyllde kyrkoherden
S :,t Henriks församling i Helsingfors
50 år. På högtidsdagen blev den all
mänt avhållne och högt värderade för
sam:lingsherden föremål för en varm
och rik hyllning. Redan kl. 6,30 på
morgonen begynte hyllningarna, i det
att församlingens kyrkokör då uppvak
tade kyrkoherden med sång. Kl. 8 höll
kyrkoherde van Gijsel högmässa, var
vid kyrkokören åter sjöng. En timme
därefter uppvaktades jubilaren av
en del av församlingens äldre medlem
mar, vilka överräckte åt honom en
värdefull gåva. Styrelsen för förenin
gen Fidelitas infann sig kl. 12 på da
gen, · framförande föreningens lyck
önskan samt tack till kyrkoherden för
det intresse och den kärlek, han städse
visat föreningen. Under dagens lopp
uppvaktades dr van Gijsel av medlem
mar av därvarande diplomatiska kår, av
enskilda katoliker samt även av många
icke katoliker, vilket allt bar ett tyd
ligt vittnesbörd om hum uppskattad
kyrkoherde van Gijsel i vida kretsar i
F,inland är.
På kvällen hade församlingsmedlem
marna inbjudit kyrkoherde van Gijsel
till ett enkelt samkväm i svenska kon
toristföreningens lokal. Festen erhöll
en allt igenom varm prägel. Först ta
lade landets katolske biskop Mgr Buckx
varmt till församlingens herde. Däref
ter frambar Spaniens härvarande kon
sul . :församlingsmedlemmarnas tack till
den gode och kärleksfulle herden. Ta
lens rad slutades av vice häradshövding
Jarl L :son Renwall, som å de infödda
finländska katolikernas vägnar tacka
de dr. van Gijsel för allt det a1,bete,
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han såväl direkt inom församlingen ut
fört, som för den djupa välvilja, han
städse v1sat föreningen Fidelitas samt
till slut även för den förståelse och
kärlek, han såsom själa,sörjare visat
varje enskild katolik, ,som vänt sig
till honom. I sitt svarstal tackade dr.
van Gijsel alla för den hyllning, som

kommit honom till del, framhållande,
att han i densamma såg ett tecken på
att varje enskild församlingsmedlem
uppskattade hans goda vilj a.
1Stämningen vid samkvämet höjdes
ytterligare genom kyrkokörens sång
och de katolska melodier kapellmästare
Aufrichtig utförde på piano.

I .

1.
2.

Torsdag. Ferialdag·.
Fredag. S :ta Bibiana Jungfru.
Martyr.
(Jesu hjärtas fredag.)
3. Lördag. S :t Franciscus Xaverius.
Bekännare.
4. Söndag. Andra i advent.
5. Måndag. Ferialdag.
6. Tisdag. S :t Nicolaus Biskop, Be
kännare.
7. Onsdag. S :t Ambrosius, Bisk. Kyr
kolärare.
8. Torsdag. Marias obefläckade av
lelse.
9. Fredag.
Dagar inom oktaven
10. Lördag·. } till föregående fest.
1 1 . Söndag. Tredje i advent.
(Mariås obefl. avlelse fest. )
12. Måndag. Dag inom oktaven.
13. Tisdag. S :ta Lucia. Jungfru, Mar
tyr.
( Kvatemberfastedag. )
14. Onsdag·.
Dag inom oktaven.
15. Torsdag. Oktavdagen till Marias
obefl. avl. fest.

Ett gammalt sätt att bedja är
1 i t a n i o r n a. Litania betecknar en
åka:llelsebön till Gud i växelbön mellan
en förebedjare och andra som svara. Så
dana böner i litanieform f,unnos redan
i äldsta kristna tider. Då de mestadels
användes vid processioner, kommo · des
sa ock!så att få namnet litania. Bland '
de kyrkligt anordnade litaniorna är
A 1 1 h e 1 g o n a 1 i t a n i a n den äld
sta och komme1· densamma ofta till an
vändning i Kyrkans liturgi, t. ex. vid
prästvigningen, i påskaf,tonens cere
monier och flera tillfällen. D e n 1 a u
r e t a n s k a 1 i t a n i a n Ull den
heliga Jungfrun härstammar från tret
tonde eller fjortonde århundmdet och
har sitt namn av Loretto (Lauretum) ,
en vallfärdsort i Italien med ett bekanrt
Marfakapell.
Med kors
K o r s v ä g s a n ·d a k t.
väg förstås ursp1,ungligen den väg, som
Jesus med sitt kon; tillry,ggalade frän
Pilatus' hus till Kalvarieberget. På de
platser, som på denna väg passerades
av vår gudomlige Frä,Jsare och känne
tecknades av någon särskild händelse i
hans lidande, uppfördes ,sedermera små

1 6.
1 7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

3 1.

Fredag·. (Kvatemberfastedag. ) S :t
Eusebius, Bisk., Martyr.
Lördag. (Kvatemberfastedag. ) Fe
rialdag.
Söndag, Fjärde i advent.
Måndag. Ferialdag.
Tisdag. Vigildag till följande dag.
Onsdag. S :t Thomas, Apostel.
Torsdag. Ferialdag.
Fredag, Ferialdag·.
Lördag. Julafton. Vigilfastedag·.
Söndag, Juldagen, Vår Herres
Jesu Kristi födelse.
Annandag Jul. S :t
Måndag.
Stephanus, p:rotomartyren.
Tisdag. S :t Johannes, Apostel och
Evangelist.
Onsdag. Menlösa barnens dag.
Torsdag. S :t Thomas, Bisk., Mar
tyr.
Fredag. Ferialdag.
Lördag. Nyårsafton. S :t Silvester
I påve.

kapell, som andäktiga pilgTimer be
sökte och vari de i bön betraktade Jesu
lidande, , , görande halt inför de olika
som
framställde scenerna
bilder,
TilIBammans
ur
passionshistorien.
utgöra de 14 s. k. stationer, den
he!Jiga graven inberäknad. Då emeller
tid icke alla äg·a möjligheten att vall
färda till Jerusalems heliga ställen, så
uppkom bruket att även annorstädes i
bilder framställa dessa scener ur Jesu
lidande, antingen i det fria på vägen till
högt beläg·na orter med den Ko11sfästes
bild (s. k. Kalvarieberg) eller i kyrkor
och kapell. Ko11Sväg·sandakten ,b estår i
ett gående från bild till hild under bön
och betraktande . av Jesu lidande. An
dakten lämpar sig särskilt för fasteti
den ooh passionsveckan. För sjuka, som
icke kunna förrätta sin andakt på ovan
nämnda sätt, välsignar Kyrkan särskilda
krucifix, framför v11ket man då istäl
let kian betrakta Jesu lidande i de s. k .
14 stationerna. Ibland äro dessa kors
försedda med bilder av lidandesta
tionerna.

S. N-k.

