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S�NKTA BIRGITTAS UPPENBARELSER.
BOK I. KAP. 26. OM HURU
.,ÄNGLARNA PRISA GUD.

Hela änglarnas härskara syntes stå
in�ör Gud och säga: Lov och heder
vare Dig, o Herre Gud, vilken
är ,och var evinnerligen. Vi, dina
tjä�are, lova och hedia Dig för tre
faldig orsaks skull. Först därför
att Du skapade oss därtill att vi
sku,Ue glädjas med Dig och gav oss
ett 1,:evärdeligt ljus, av vilket vi skul
le �vinnerligen fröjdas. .För det an
dra, därför att alla ting äro skapade
och · uppehållas av Din godhet och
styrka; alla ting stå efter Din vilja
och varda efter Dina ord och Din
befallning. För det tredje därfor att
.Du skapade mannen och för hans
skull tog Du mandom. Och därav
är vår mesta glädje liksom av Din
renaste Moder, vilken var värdig att
bära dig, som himlarna ej kunde
.fatta och innesluta.
Därför vare Dig . ära och välsig
:nelse över allting för änglarnas vär
dighets skull, vilka Du upphöjde
·med så ·stor heder. Vare Din evär-

deliga evighet och oföränderlighet
över alla ting, vilka bestående äro
och månde beståndande varda. Vare
Din kärlek Över mannen, som Du
skapade. 0 Herre Gud, Du skall
ensam råda för Din stora makts
skull, Du skall ensam åstundas för
Din kärlek, Du skall ensam · älskas
för Din trofasthet. Därför vare Dig
lov och ära evärdeligen förutan ände.
Då svarade Vår Herre sägande:
I loveh Mig värdig t för varje krea
tur. Men sägen Mig: Vi loven J
mig för mannens skull, medan han
retar Mig till vrede mer än någon
annan varelse. Jag skapade honom
högre och värdigare än alla andra
varelser under himmelen och för
inga tålte Jag så ovärdiga ting . och
ingen återlöste Jag så ·dyrt som ·man
nen. Men varje annan varelse fyl
ler sin bestämmelse utom mannen,
vilken bedrövar Mig nu mer än nå
gon annan . varelse. Ty - liksom Jag
skapade mig Eder till heder och ära,
så skapade Jag ock mannen Mig till
heders.· Jag gav honom lekamen så
som ett · andeligt mönster och . d_äri
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satte Jag själen liksom en fager än
gel. Ty mannens själ haver makt och
styrka liksom ängelen och i detta
mönster vill Jag, människans Gud,
vara dtJJ. tredje, att manne11 skulle
lustas i Mig och nyttja Mig sig til}
hugnad. Jag skapade mannen ett
annat mönster honom likt av hans
;get revben . . . . Men när Adams sö
ners ondska växte, tedde Jag syn
dare m1.n rättvisa, och mina utvalda
män misskund.

-·

KAP. IV. LEKTIO. 3. Ä,NGE
LENS DIKTAMEN.
Liksom Gud Fader, Son och He
lige Ande voro evärdeligen en Gud,
så yar ock aldrig en söndrad vilja i
äem. Vadan att liksom tre lågor
framgingo ur ett upptänt bål, så av
gudomlig viljas godhet framgingo i
jämlikhet tre kärlekens lågor till
·fullkomlighetens enahanda gärning.
Kärlekens låga som framgick av Fa
dern brann klarast för änglarna,
när de visste att Hans vilja var att
,frivilligt utgiva sin Son för den
fångna trälens frälsning. Kärlekens
låga som framgick av Guds Son dol
:des ej, då Han ville liksom tillintet
göra sig själv, genom att taga träla
hamn. Och kärlekens låga som fram
gick av· den Helige Ande syntes ej
mindre brinnande, när Han erbjöd
Sig vara redo att med uppenbara
garningar te Faderns· och Sonens
och Sin egen vilja.
Och fastän denna den gudomliga
viljans hetaste kärlek sken över alla
himlarna, givande änglarna osäglig
hugnad, så skulle dock efter Guds
· evärdeliga rådslag människosläktets
återlösning ej komma därifrån förr
än Maria vart född, av vilKen så het
kärleks· eld skulle upptändas att dess
välluktande rök skulle uppfara så
högt, så att elden, som var i Gudi
skulle ingjuta sig själv i densamma
röken och genom den ingå i denna
kalla värld.
Sannerligen liknade Jungfrun ef
ter sin födelse en ännu ej upptänd

lykta, vilken det tillhör att så upp
tändas, att såsom Guds kärlek lik
nas' vid tre lågors sken på himmelen,
sammaledes denna utvalda· lykta,
Marta, skulle lysa i denna mörka
_värld rne_d tre aridra kä.riekerts råg1Yr.
Deii första av Maria� kärlekslågor
sk;en klart inför Gud, när 'hon stade
ligen lovade att bevara till Guds he
der obesmittad juiigfrulighet allt till
sin död. Sannerligen Gud Fader äl
skade så rilycket denna hö�iskq. jung
fniiiihet att Han värdigades sän<i�
henne Sin ä.lskeligaste Son mr.d Sin
och Sonehs och den Helige Andes
Gudom. Marias andra kärlekslåga
S)'.Ptes , i det att h�n ideligen Över
vann sig själv i alla ting med otiink
bar ödmjukhet,' vilket så täcktes dert
välsignade Gud Son, att Han vär
digades · av herine,s ödmjukaste leka
men taga den vördnadsvärda Leka
men, vilken det tillbör att upphöjas
evärdeiigen över. alla ting i hirnHMil
riket och i jordriket.
Den tredje lågan var hennes lov
lig·a lydnad i allting, vilken så till
drog henne den Heliga Ande, att :hon
genom Honom blev uppfylld md ·
alla nådegåvor. Och om än denna
välsignade nya lykta ej var' upptänd
g·enast vid hennes födelse med dessa
·tre kärlekslågor, därför att hon ;'ha
de en liten kropp och en späd för
ståelse liksom andra barn, för vilken
orsak hon ej kunde förstå Guds 'vil
ja, så. gladdes Gud mera av henne,
l.i.ndock hon ännu ej förtjänat pris,
än av alla människors goda gärnin
gar, vilka varit födda före henne
över hela världen. Ty liksom en
god harpomästare torde älska den
annu ej färdiga harpan, vilken han
dock sannerligen förut visste skulle
söteligen 1juda, så älskade alla tings
Skapare högeligast Marias själ och
lekamen i hennes barndom, ty Han
visste i förväg att hennes ord och
gärningar skulle täckas Honom över
all ljuvlig sång. Jämväl anses vara
troligt, att liksom Marie Son hade
genast fullt medvetande och för
stånd, när Han . var man vorden i
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hennes sköte, så fick Maria också
efter sin födelse sinne och förstånd
i yngre ålder än andra barn.
Därför emedan Gud och änglarna
gladdes i himmelriket vid hennes
ärofulla födelse skola jämväl män
niskorna med glä'dje fira hennes fö-

delse av innersta hjärta och fram�
föra hennes lov och ära till alla tings
Skapare, vilken utvalde henne iblancl
alla varelser, vilka Han skapade. Och
bestämde att mellan syndiga männi
skor hon skulle födas, som i helig
het födde alla syndares Frälsare.

ETT PAR FAKTA OM DALAUPPROREN.
OCKSÅ ETT BIDRAG TILL VÄSTERASMINNET.

I

Sentima granskare av Sveriges hiiv�
<ler ha då och då sökt rucka på den.
sägnbyggnad, som uppförts åt Sveri
gCf? förste lutherske konung, Gustav
V\tsa. Manövrerna på Västerås' riks
dag ha förut påpekats i denna tid
s\trift med anledning av ett radio�
fqredrag av prof. Thunberg och ·om
0;pstav Vasas personliga förutsätt
ningar och kompetens att uppträd&
som reformator har bl. a. förts en
polemik i N. D. A. och sederm�a i
bHoschyrform ("Bör den katolska
k.y,rkan vördas eller smädas"), som
iute medförde någon gloria för dr
G:: Ekström i Falun et consortes. För
egjcn del saknar jag kompetens att
sö.ka avgiva något utlåtande om kung
Gpsta som politiker utom dd reli
gi(;isa området, jag skulle t. o. m. vilja
trö att konungen just på grund av
sin stora statsmannablick och sin to
t�la frihet från religiösa hänsyn stod·
som den överlägsne gentemot en maD
som t. ex. biskop Brask, vilken icke
allenast var statsman utan aven en
kyrklig dignitär med en känsla av-an
svar delad mellan sitt fosterland och
Kyrkan. För honom var "fäderna�
kyrka i Sveriges land" en harmoni.
som ej fick brytas sönder. När så
skedde bröts även han själv ned, in i
det �ista trogen båda dessa makter,
men avskuren från att tjäna den ena,
Med risk att den stridbare dr Ek0
ström får denna uppsats under sin:1
kritiska ögon har jag emellertid nu i
Credo velat påpeka ett par fakta om
"dalupproren", som jag rent ti1lfäl·

ligtvis kommit att lägga märke till
under studier med helt <!,nnan sytt�
ning, ett par fakta, som jag finner
något egendomliga, då det gäller att
bedöma "landsfadern".
Det ena gäller det s. k. första dal
upproret, vilket som bekant slutade
med det skymfliga intåget och av
rättningen av biskop Peder Sunnan
väder och domprosten mäster Knut i
Västerås. Det torde inte vara så all
mänt känt, att Peder Sunnanväder
som riksföreståndaren · · herr Sten
Stures kansler hade givit otvetydiga
bevis på sitt fosterländska sinnelag
och sin hängivenhet för självstän
dighetssträvandena i Sverige. Men
när man detta vet, frågar man sig
ovillkorligen, hur denne man kunnat
till elen grad förmörkas till karak
tär och sinnelag,· att han· förtjänade
det öde konungen beredde honom.
Det ligger åtminstone för mig näi·
mare till att antaga, att herr- Peder
hade en annan tanke om befrielse
verket än herr Gösta Eriksson -,
varför inte rent av att han företräd.:
de de Stureska traditionerna på ett
sätt, soni nödvär1digtvis måste vara
kung Gustav både farligt och person,
ligen obekvämt. Och hur kungen då
kände och tänkte fick själve "refor�
matorn;' Olaus Petri fcänna på, nä.r
''reformationen" icke längre ville tjä
na konungens politiska syften. I
vanliga historiska arbeten finner nian
intet ogillande av det vidriga sätt,
varpå prelaterna drabbades av den
kungliga hämnden: dr Grimberg tac
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lar visserligen om "tidens obarmhär
tiga sed". Ja, nog var det den haiv
lutherske Kristian II :s, den vansin
nige Erik den XIV :s och de råaste
tyska legoknektsledarnas i Rom ''sed"
att handla så. Men "tiden" synes
här lämpligen kunnat få taga per
sonlig gestalt.
Ljus och skuggor kunna kanske en
gång få en annan fördelning når det
gäller det s. k. "klockupproret". Även
här finns kanske ingenting att erinra
mot politikern Gustav Vasa. Där en
politiker har makt, där slår han till,
där han inte har den viker han undan.
Nu voro dalkarlarna trots sin mun
vighet mindre farliga, lybeckarna ha
de makten, äran och härligheten. Po
litik är konsten ati: realisera det möjli
ga. För politikern var valet inte svårt.
Nu är först att märka, att klocke
skatten beslutats på herredagar ( en
ligt Grimberg). Men i Dalarna åt
minstone funnos inga "herrar" eller
åtminstone högst få, som hade be
stämmanderätt över kyrkklockorna.
Dessa voro sockenkyrkans, hoc est,
soclmemännens egendom, om man nu
inte ville erkänna Kyrkans rätt. På
herredagar beslutas alltså, att Sve
riges allmoge skall utlämna sma kloc
kor. Politik hade ibland - "efter
tidens sed" förmodligen - en viss
likhet med stöld.
Här kommo nu konungens_ fogdar
och anammade utan vidare sockne
männens klockor. Vilken trilskhet av
dalkarlarna att vilja ha en "riksdag"
för den saken! Vilken måttläs oför
skämdhet att sätta sig upp mot en
konung, som tack vare dem kommit
upp på tronen, och nu for fram på ett
si.itt - om också icke en grad - som
ingen unionskonung vågat göra! Ty
"efter tidens sed" aktade man då ännu
rdigionen och de ting, som därmed
hörde samman, något värda. Det var
först "den nyare tiden", som började
rödja upp med sådana åskådningar.
Och hurudana voro de former, un
der vilka denna ovanliga gärd uttogs
av allmogen ? , Om inte kung Gösta
vore eri sa stor politiker, så kunde

man misstänka provokation. Fogde
rapporterna borde redan de ha gjort
honom betänksam inför sådana ut
slag av nit hos hans trogne tjänare.
Hedemora stad fick lämna tvenne
klockor till gärden, trots att endast
näst största klockan skulle tagas.
Uppbördsmännens verksamhetsområ
den saknade tydligen avgränsning, ty
den ena klockan anammades av Pe
der Skrivare och den andra av Lasse
Erikson. I Mora skedde på samma
sätt dubbel uppbörd. Jöns Lund tog
en och 50 mark penningar. Sedan
kom Jöns Persson och tog ännu en
klocka och "1m.ng penningh tok han,
ey wilyande lata bönderna them
rcekna" ( ! ) .
"Man förstår klockekriget!" ut
brister M. Åmark i sitt arbete om
"Dalarnas kyrkklockor" på tal qrn
denna sista "skatteuppbörd" och or
det "kyrkoplundring" rinner ur hans
bläck vid ett annat liknande tillfä11e.
Två fattiga församlingar, som sä
kerligen endast tack vare uppoffring
och möda kunnat få sammanring
ningsklockor, fingo lösa dem med
penningar. En av dem, Sollerön, ha
de året före klockeskatten fått sin
klocka färdiggjuten!
I de rikare församlingarna påmin
ner uppbördsmetoden om väringamas
"palatsfejning". Hör bara om Stora
Tuna! Fredagen före kyndelsmäss
åt 1531 plundrades kyrkan pa Iiela
· massor av guld- och silverklenoder
("hela hästlass av uppräknade dyr
barheter", säger Åmark). Första
söndagen i fastan tog fogden Jöns
Persson utom överblivet silver den
näst största klockan. som vägde 1 l
skeppund 4 lispund och 3 mark kop
par. Två år senare c;kriver konungen
själv, att med klockeskatten icke är
"aldelis fyllest skedt" från socknen!
Till ändrande av sådant missförhål
lande ålägger konungen sockenmän
nen att till fogden Clemedt upplåta
"thet meste siilfuer I åstad komma
kunne aff Eder kirke". Brevet slu
tas så med orden : Thetta forzumer
jngelunde wiid wor strenge räffzt
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och wrede". Och dock hade konun
gen förut lovat, att sedan en klocka
av varje kyrka vore tagen, skulle de
i framtiden intet vidare i samma sak
bliva betungade. På detta hade tu
nakarlarna till och med kunnat före
te kungligt brev av den 22 febr. 153r.
Men därtill sutto huvudena för löst
''enligt tidens sed".
Man tycker sedan man tagit del av
sådana fakta, att dr Grimberg utöver

sina citat från den kungapartiske Pe
der Svarts krönika kunnat lämna
Sveriges studerande ungdom ett litet
eget omdöme om klockekrigets orsa�
ker. Eller att Hildebrand, "vår
främste kännare av Vasatiden" nå
got litet kunde ha förklarat dalkarlar
nas nackstyvhet och självrådighet.

G. F.

SVERIGES ÖDEKYRKOR.
Ur Sv. D.

Bakom det dimmiga minnet av
skolböckernas "Västerås recess" och
"Västerås ordinantia" skymtar även
för lekmannen bilden av svenska
kyrkans växt genom tiderna. Upp
fattningarna ha skiftat på många
sätt sedan dess, men ingen vill för
neka den oerhörda· makt, kyrkan
haft och ännu har över svenskarnas
sinnen. Pen har vuxit in_ i vår kul
tur, man må stoltsera med hur stark
hednisk renässans som helst.
Samtidigt med minnesfesten i
Västerås . publ1ceras. riksantikvariens
årsberättelse med en bitter klagan
över ödekyrkornas vanvård. öde
kyrkorna ligga "som ruttnande lik"
efter vägarna. Vi fira Västerås riks
dag som ett äreminne över svensk
vilja, men vi låta våra förfäders kyr
kor förfalla.

Vi knacka med kärleksfull möda
fram de gamla medeltidsornament,
som gångna tiders kalkputs dolt i vå
ra kyrkor. Nu skulle det icke falla
.oss in att göra en katedral som Rama
klosterkyrka till ett stall . Men .hela
långa raden av ödekyrkor låta vi lig-·
ga orörda.

21-6-1927.

En senare tid byggde sina små
kyrkor med offervilligt uppbåd av
varje man i församlingen. I århun
draden ha våra· förfäder samlats in
om de vigda murarna. Kyrkkloc
kornas helgsmålsringning har marke
rat timslagen i deras liv. Som barn
ha de döpts i kyrkans dopfunt, de
ras bröllop har firats en sommardag
under kyrkans brudpäll,. sitt livs stör
sta sorger ha de begrundat i kyrko-
rummets tystnad, och, när ofärd ho
tat hela riket. ha de offrat klockor
nas malm och altarets silver, liksom
bygdens ungdom offrade sitt blod.
Det är de kyrkorna, som nu ligga
"såsom ruttnande lik" efter vägarna.
I Västerås kommer man att sjunga
vår fosterlandskärleks ståtliga hymn:
Det land. där våra barn en gång få
bo,
och våra fäder sova under kyrko
hällen.

. Men när de gamla kyrkorna be
höva en skärv tillbaka av de rikedo
mar, de en gång måst avstå för ri
kets höghets och styrkas skull. skall
pieteten då stanna vid. hymnens högt
stämda ord en ljus junikväll?
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TANKAR AV EN PROTESTANT OM ATER..
FÖRENINGEN MED DEN KATOLSKA
KYRKAN.
Innan vi protestanter taga_ frågan
om återföreningen med den katolska
Kyrkm i övervägande, hava vi fram
för allt att besvara ett synnerligen
viktigt spörsmål, med vilket jag där
för även finner det rimligt att ·in
leda mina anföranden.
r. Vad har deii protestantiska kyr
kan att bjuda sina bekännare!
Ordet protestantisk använder jag
här, emedan en bättre beteckning fat
tas mig för att därunder inbegripa
alla de kristna, vilka till följd av
femtonhundratalets reformation icke
tillhöra den katolska Kyrkan, sålun
<;la t. ex. gammal-lutheraner, refor_;
merta efter. Zwinglis och Calvins be
frännelse, unierade protestanter, ve
g.erdöpare,
baptister, irvingianer,
mennoniter, korteligen alla icke-ka
tolska kyrkor och sekter, vilka för
ldara Guds ord i Nya Testamentet
yara enda källan för deras religiösa
Övertygelse.
· En blick på denna utomorclentliga
qi�nggest:;iltning och splittring, som
på amerikansk rriark ter sig i sin mest
förundransvärda utveckling, · giver
redan från början anledning till deri
väl grundade förmodan, att det ge-:
mensamma hos alla dessa kyrkliga
formationer till omfång och innehåll
icke är. synnerligen betydande. I
?jälva verket torde också -detta ge
mensamma, förutom det av varje
kyrklig riktning annorlunda u_tlagda
evangeliet, inskränka sig till trenne
dogmer, vilka ävenlecles återfinnas
hos den katolska Kyrkan. Jag me
nar trori ·på en levande, treenig Gud,
återlösningen genom Guds människo
vordne Son och den mänskliga �n� _
dens fortlevande efter <loden. I alla
övriga trosläror skilja sig de icke- .
katolska kyrkorna från varandra i

•
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de mest olikartade riktningar, och
var och en påstår. sig naturligtvis, li
ka fast och övertygande som den ka
tolska Kyrkan, vara i ensam besitt
ning av den äkta sanningen.
Gemensamt för alla de skilda kyr
korna är emellertid också förnekan
dets kännemärke. Allesamman för
lwsta de nämligen än ett större, än
. 'ett mindre antal av den katolska
Kyrkans trossatser, såsom harröran
de av människopåfund: de överens
stämma icke sinsemellan angående
omfånget av det, som de beteckna
såsom människopåfund, men de över
ensstämma däri, att de alla tro min
dre än katolikerna. Orsaken härtill
ligger i clet uteslutande erkännandet
av Guds skrivna ord såsom troskälla
och i denna källas olika utläggning
av den teologiska vetenskapen eller,
där sådan saknas, av det mänskliga
godtycket.,
På lil(nande sätt kan även det
kyrkliga livet och gitdstjänsten inom
samtliga icke-katolska kyrkor beteck�
nas med ett gemensamt uttryck en-.
<last genom att säga : De ära alla,
samt och synnerligen, även i detta
hänseende fattigare än den katolska
Kyrkan. Ty de till antal och verkan
i möjligaste måtto kringskurna sakra
menten draga icke hela livet från vag
gan till graven inom kretsen av sitt
inflytande,. som upplyfter människo
livet mot himmelen._ Gudstjänsten
saknar framtör allt tron på den ome
delbara gudomliga närva�on: den är
mestadels inskränkt till söndagen,
då den begås ungefär som en annan
tillåten förströelse. såsoni. en slags
slentrianmäs�ig vederkvickelse från
veckans strapatser. Efter sitt inne-håil inskränker sig gudstjänsten mest
till gemensam bön och sång jämte
åhörande av ett religiöst fÖredrag.
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Men i alla övriga hänseenden se vi
samma i det tusenfaldiga gående
olikhet som beträffande tron. Vare
sig vi alltså betrakta den kyrkliga lä
ran eller det kyrkliga livet, komma
vi icke till något annat resultat än
att de protestantiska kyrkorna samt
liga äro sådana kristna religionssam
fund, vilka i båda dessa hänseenden
bjuda sina bekännare niindre än vad
katolska Kyrkan bjuder sina.
Naturligtvis kommer det med av
seende på tron och gudsdyrkan iclce
an på att så mycket soin möjligt tros
och göres, utan det kommer endast
och allenast an på sanningen. Men
den religiösa sanningens källa är för
de protestantiska kristna uteslutande
den genom fri forskning utlagda He
liga Skrift.
Denna grundsats är emellertid den
allra betänkligaste. En saks skrift
liga form är i och för sig något till
fälligt, som alls icke sammanhänger
med dess väsen, och . det är vidare
efter all erfarenhet något så osäkert,
att varje mänsklig känsla på_ förhand
uppreser sig mot antagandet, att den
gudomliga uppenbarelsens rika, out
tömliga ström skulle för all evighet
vara inskränkt till en begränsad boks
form och innehåll, över vars tillbl.i
velse, mening och betydelse, i detalj
som i dess helhet, lärda .och olärda
i alla tider varit och ännu alltjämt
äro i rastlös strid.
Och för utläggning av evangeliet
hänvisa de icke-katolsk/4 kyrkorna
sina bekännare till den fria forsb
ningens · väg, alltså till förnuft och
vetenskap. Åt aktningen för förnuft
och vetenskap vill jag vara den för
ste att giva mitt erkännande. men
det har genom mänsklighetens histo
ria intill våra dagar till fullo bevi
sats, att ett ändligt väsens förnuft
och vetenskap aldrig förmår avslöja
den absoluta sanningen. Naturveten
skapen har genofn sina mest genia
liska förkämpars mun om och om
igen uttalat, att den icke är i stånd
att fatta livets hemlighet. Filosofien ,
· framför allt den tyska filosofien, har

efterhand kommit till den övertygel
sen, att den ·icke av sig själv allena
förmår giva något positivt om det
iindligas förhållande till det oändliga.
Och samma erfarenhet gör protes:·
tanten, när han forskar i bibeln. Så
länge han icke fullständigt upphör
att vara kristen, känner han sig obe�
tingat behöva tron. Ty för att an. taga dogmen om den personlige Gu
dens treenighet måste jag vara tro
ende kristen precis lika mycket som
detta är nödvändig! för att tro på
dogmen om den obefläckade avlel
sen. Man kan ingalunda säga;· att
den ena är förnuftigare än den an:
dra ; den, som vill vara ärlig, måste
säkerligen bekänna, att båda i lika
mått stå över allt mänskligt förnuft.
Men är förnuftets forskning icke _:i
stånd att begripa de uppenbarade
troslärorna, så är den också otillräck
lig till bibelns utläggning, och att så
är, framgår just därav att nästan var
och en därvid kommer till olika re
sultat.
Alltså äro icke blott trosläran och
det kyrldiga livet, utan även den re
ligiösa övertygelsens källa fattigare
för de protestantiska kyrkorna än
för den katolska.
·· ' i
För att besvara frågan, vad den
protestantiska kyrkan bjuder sina
bekännare, måste jag fråga efter de
väsentliga motiv, av vilka femton
hundratalets reformationsrörelse led
des. Och här finner jag tre olika
grundtankar :
r. Främst var det, mången gång
också endast förevändningsvis, den
reformatoriska tanken att förbättra
livet och disciplinen inom kyrkan till
huvud och lemmar. Denna, ,tanke har
den katolska Kyrkan tillägnat sig ;
rlen har i och hos sig bättre utveck
lat densamma än något annat reli
gionssamfund. Den kristliga kärle;
kens verk utövas ingenstädes med
större uppoffring, ingenstädes efter
så storartad måttstock som i den ka,
tolska Kyrkan. Sen, I den världs
liga lustans barn, på barmhärtighe1,;
systrarna ! Ingen den . gåsligaste
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farsots mordängel, inga krigets fa
sor, intet livets elände besegrar den
stilla kärleksverksamheten av dessa
verkligå änglar på jorden. Och de
äro blott ett enda exempel av så
många. Om de kyrkliga ordnar till
hörande andligas stilla lydnad, oegen
nyttiga hängivenhet och tysta öd
mjukhet vill jag icke tala. Men det
måste jag säga, att den katolske
världsprästen, som lever i ,celibat,
ingalunda syndar mer än hans gifta
protestantiska ämbetsbröder. Det sy
nes mig alltså mer än tvivelaktigt,
om nutidens protestantiska kyrka ur
J.�yrkoförbättringens synpunkt med
rätta kan betraktas som den J-iögre
stående.
2. Det var för det andra det dog
matiska frånskiljandet av villfarel
ser, lärans renande på grundvalen av
evangeliet, som åberopades såsom re
formationens palladium. Man be
stred såsom människopåfund allt,
som icke stod i bibeln, och bibeln ut
lade var och en olika. Av Altarets
cSakrament blev, sedan en realare
uppfattning syntes de allt nyktrare
blivande människorna alltför poetisk,
·en tröstlös, bleknad åminnelsefest.
Man förkastade läran om skärselden,
·Om helgonen, man förkastade de fles
ta sakramenten. Jag är ingen -dog ·
matiker, men så mycket vet jag : pro
testanterna påbörda varandra lika
många villfarelser, som de förehålla
katolikerna. Och vidare : även den
allra ringaste kristna tro behöver nå
got högre än förnuftets. Och sluli
g-en : den katolska dogmen giver sina
troende bekännares förstånd den ful
laste, den fullständigaste ro och frid,
förklarar alla världens och livets gi!�
tor, vilket man icke kan säga om nå
gon annan troslära.
3 . Vidare var den fria, av inga
auktoritetsskrankor bundna forsknin
gen protestantismens princip. Detta
är en glänsande, en bländande tanke.
Forskningens frihet såsom ett me
del i Guds hand vid människosläk
tets uppfostran ; den är fullkomligt
berättigad pa vissa av livets områ-

den. Men när individens frihet sö
ker förbättra Guds egen skapelse,
Kyrkan, framkommer följdriktigt re
volutionens och ateismens princip.
Människan får endast vara fri inom
den eviga ordningens skrankor ; så
snart dessa överskridas, hemfaller
han - må vi blott ogenerat bruka
det rätta ordet - åt Satans rike. Ej
ens Luther har någonsin velat veta
av den fria forskningen, så snart den
vände sig mot resultaten av hans
forskning ; och om det mänskliga för
nuftet har protestantismens grunda
re, vilken jag för övrigt från min
ståndpunkt aktar lika högt, som jag
beklagar de flesta av hans gärningar,
helt enkelt sagt: "Förnuftet är djä
vu.Zens sköka".
Så förhåller det sig med protestan
tismen, med den protestantiska kyr
kan, fattad i dess helhet. En and
lig princip finna vi visserligen, men
den är förnekelsens och förstörel
sens, den är ingen positiv princip.
Därför måste också alltid de protes
tanter, vilka i riktig uppfattning av
den uppenbarade religionens väsende
hålla på ett positivt trosinnehåll,
bliva den protestantiska principen
otrogna, alltså till en viss grad vara
katolska, varvid de likväl försöka
trösta sig med att de dock ingalunda
äro "romersk-katolska" eller, såscim
tnan i detta fall plägar säga, inga
lunda äro "papistiska".
IL Vad bjuder den katolska Kyrkan
sina bekännare ?
En synlig Kyrka för det jordiska
livet, såsom uppfyllelse av ordet, att
Herren skall vara hos de sina alla
dagar intill världens enda ; en Kyrka,
vilken har löftet om den Helige An
de, Sanningens Ande, och därmed
den fasta övertygelsen om . sin läras
ofelbarhet - detta är det första i
ögonen fallande företräde, som den
katolska Kyrkan kan göra anspråk
på framför alla andra religionssam
fund. O�h denna Kyrka nöjer sig
icke med att lära vissa allm�nna
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,grundsanningar, på vilka man i för
bigående vid vissa tillfällen kan tän
.ka och sedan åter lägga åsido. Hon
vill i sina dogmer omspänna och ge,
nomtränga hela människolivet, från
vaggan till graven, och därutöver.
Hennes sakrament ' ledsaga den tro
ende i alla viktiga levnadsförhållan
den, trösta honom i alla trångmål,
upprätta honom vid ana förvillelser.
Den evige Gudens närvaro håller
hennes tempel i ständig kontakt med
det överjordiska livet, 0ch korsdö
dcns återlösningsoffer förnyas dag
ligen vid hundratusentals altare. Icke
ens med döden sättes en gräns för
Kyrkans verksamhet,' ty hennes bö
ner och förböner för de hädansovna
tränga mäktigt till den Eviges tron.
Detta är den katolska Kyrkans
troslära, till vilken Kyrka, som be
kant, vad dogmer och sakrame.nt be
träffar, även de grekiska kristpa äro
att räkna. Den katolska Kyrkans
liv och gudstjänst äro för var och
en, som troende lyssnar därtill, rika
på ytterligare företräden. Framför
allt är ett synligt, av varje världslig
makt oberoende överhuvud nödvän
digt för en synlig kyrka. Vidare
fordras ett egentligt prästerskap icke
blott av dogmerna om mässan · och
Altarets sakrament - bortsett från
allt annat - utan detsamma är en
mäktig garanti för fyllandet av
Kyrkans alla livsuppgifter. O ch det
hårda kravet på avstående från äk
trnskap finner sitt bästa rättfärdi
gande i den katolska prästens · av
skilda och höga ställning som den
gudomliga uppenbarelsens vårdare.
Den gudstjänst, som dessa präster
fira, Btinga dagligen den uppenbara
de religionens heligaste hemligheter
till omedelbar åskådning ; den vän
der sig i�ke endast till det räsori.erat].
de förståndet och tilläventyrs dess
utom även till sentimentaliteten, utan
den griper och uppfyller .,hela människan, livslevande med hjärta, anda
och sinne. Den har också bön, sång
och predikan, men den har ännu me
ra. För denna gudstjänst ha de bil-

dande konsterna ,skapat mästerverk,
sådana de endast kunnat framgå ur
Gudi hängivna hjärtans glödande
djup, och de "barbariska" tider, un
der vilka katolicismen byggde sina
domer och ledde mänskligheten till
korståg, efter dem linkar vår högt
bildade nutid i lika erbarmlig efter
blivelse. när det gäller konst, som
när det gäller människornas dådkraf
tiga, poetiska hänförelse.
Att även det religiösa tillståndet
hos den katolska befolkningen är
ojämförligt m,ycket bättre än hos
protestanterna, det framgår för den
opartiske iakttagaren särskilt vid en
hetraktelse av den katolska före
ningsverksamheten. Denna har se,.
dan de sista decennierna i oanad
storsla1;enhet utvecklat sig i kamrat
föreningar, Vincentius- och Borra�
meus-föreningar och en otalig mängd
�.mdra sammanslutningar, och denna
företeelse förtjänar en så mycket
allvarli1;are uppmärksamhet, som j u
dessa katolska föreningar i allmänhet
icke åtnjuta något synnerligt beskydd
eller gynnande från statsmafaernas
sida. Varför ingå icke dessa tusen
tals människor hellre i föreningar.
varest fördel, njutning, behag, ära
och anseende vinka dem ? Helt en.,
kelt, emedan i dem glöder ett dfupt
religiöst liv, vars tillfredsställande
för dem är viktigare än allt annat.
Om emellertid företeelserna upp
fattas i det stora, hela, om hela det
män.skliga livets a!1a stråla_r samlas
i en bräimpunkt, så måste jag all
deles avgjort bekänna mig till denna
övertygelse :
Den katolska Kyrkan är den stör
sta andliga makt på jorden.
Vad följer därav?
Här hava vi endast att göra med
frågan : Vad skall man, så som sa•
kerna nu stå, tänka om återförenin
gen med den katolska Kyrkan ? Om
det. som uttalas i denna artikel, är
sant. så kan det icke bestridas, att
förverkligandet av denna återföre-
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ning från alla troende kr�stnas sida
vore mycket önskvärt.
Protestantismen kommer icke att
övervinna den katolska Kyrkan. Re
dan nu kan det betraktas som säkert,
att hon allena oavlåtligen . väsentligt
fortskrider i makt och utbredning.
Ögonblickets tillfälliga, politiska för
hållanden vilseleda icke forskarens .
blick. De verkligt troende kristna
skola med tiden allt mer vända sig
till den katolska Kyrhns princip oc�
därmed även till allt större antal till-

höra den synliga katolska Kyrkan.
Den katolska Kyrkan är det, som
har lett och fostrat mänskligheten
under medeltiden. Obruten har den
genomkämpat fyra långa århundra
den sedan reformationen, och så visst
som Guds eviga �anning lever i hen
ne, så kommer säkerligen ocki::å. till
slut hennes grundai es ord att behålla
segern:

Det skall v_ara en herde och en
hjord/
O b s e r v2.t o r.

I BISKO P STUDACHS FÖDELSEBVOD.

Altstätten im Rheinthal.
Vore det så egendomligt, om en
svensk katolik med historiskt sinne
hyste ett särskilt sympatibetonat in
tresse för det land, som skänkt oss
vår förste katolske biskop efter det
stora förstörelseverket för 400 år se
dan? Skulle inte enbart detta -fak
tum vara tillräcklig förklarings
grund för att han skulle önska lära
känna det oss båda så nära och så
fjärran liggande Schweiz på näsa
håll?
Kanske tycka de flesta, att detta

land i Europas mitt ej längre erbju
der några gåtor, problem eller· vita
fläckar för den genomsnittsbildade.
Schweiz är ju det typiska turistlan
det i Europa, där resandeströmmen
ständigt -forsar med oförminskad
styrka, landet med den ,härliga na
turen, de bekväma resorna, de präk
tiga hotelJen, de intressanta berg
vandringarna. Säkert kunde man i
åratal vistas i turistlivets Schweiz
utan att det minsta ha oroats av stu
dier och meditationer över den
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schweiziska nationen. Helt annat I · säga tala ett språk och skriva ett
blir resultatet, om man lämnar de
annat.
stora stråkvägarna och i stället · re
Också . i kyrkligt avseende är
ser omkring i tredje klass på alle
Schweiz ett av de intressantaste lan
handa bibanor, studerar typerna, gör
den i Europa . Dess kyrkohistoria
besök i hus och gårdar, då. ett vän
har varit både växlande och · upp
ligt öde förut öppnat deras · portar.
rörd. Vad skall man väl tänka om
Då har man tillfälle att studera en
ett europeiskt land, som ända fram
utpräglad
folkindividualitet,
som
me vid mitten av 1800-talet upprör
står i vackraste samklang med lan�
des av ett religionskrig mellan sina
dets härliga na
katolska och . pro
tur.
testantiska kan
Ty det är ej
toner? Nu är för
minsta tvivel un
hållandet mellan
derkastat,
att
de båda trosbe
man kan tala
kännels�r�a
lyck
om en säregen
.ligtvis
betydligt
och självständig
och
fredligare,
schweizisk natio
.
det
kyrkliga
li
nalitet i detta
vet
kan
å
.
ömse
egendomliga land,
där man får al
håll i regel ut
la större anslag.
veckla sig i full
. o fficiella
och
frihet. Om man
tillkännagivanden
kallar
Schweiz
till livs på ej
frihetens
ett
mindre än tre
land, så är detta
olika språk. Det
ingalunda som på
skulle vara ett
annat håll någon
intressant · studi
I
tom
fras.
um att under
Schweiz är · ju
söka 1 vilken
själva . den natio
grad de fransk
nella urgrunden
och italienskta
· demokratisk · och
lande schweizar
republikansk. De
na .skilja sig
som ännu i vår
från folket · i re
tid tro, att goda
Valtfarts kapell vid Altstätten, oftq .
spektive Frank
katoliker överallt
besökt av biskop Stitdach.
rike och Italien.
måste vara konAtt de tysktamoservativa
lande schweizarna hava en helt
narkister kunde lämpligen göra en
annan nationell typ_ än både tyskar och
studieresa i det katolska Schweiz.
österrikare, märker man ganska snart
Kyrkan som sådan gillar varje sty
vid ett besök i landet utanför turist
relseform, som är lagligen ordnad
livets råmärken. Ett tecken på den�
och gör det möjligt för . staten att
na dei:as sj_älvständiga ställning är
uppfylla sitt ändamål. I dessa frå
deras dialekt -soin de alla - också
g·or vill hon icke giva absolut före
de mest bildade - ständigt tala och
träde åt någon av de stridande me
som även den tyskkunnige utlännin
ningarna : absolut eller konstitutio
gen icke förstår. Högtyska använda
nell monarki. aristokratisk eller de
de blott såsom skriftspråk, i predik
mokratisk republik. Här måste man
ningar och föredrag. Det måste va0
1·äkna med skilda tidsförhållanden,
ra egendomligt att sålunda så att
olika historiska traditioner och folk-
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lynnen, som icke låta. sig inpressa in
om samma doktrinära ram. Vem
säger, att de politiska ideal. som nu
gälla också skola hänföra eftervärl
den om en hundra eller femtio eller
blott tjugo år ? Här ger Kyrkan si
na barn en vidsträckt valrätt, och
sammansättningen tronen-altaret som
en oupplöslig enhet är en fullstän
digt missvisande agitationsfras. I
, Schweiz finner man republikaner och
demokrater med århundradens tradi
tion och skolning bakom sig, som
samtidigt äro de utmärktaste katoli
ker.
Också i Schweiz märker man i
vår tid katolsk framryckning. Ka
tolikernas antal närmar sig 40 % av
hela folkmängden. I Zwinglis klas
siska stad Ziirich räknas nu över
50,000 katoliker, organiserade i ej
· mindre än sju församlingar, i Basel
omkring 45,000. Till och med i Ge
neve, Calvins residensstad, resa sig
nu åtskilliga katolska kyrkor, och
· kantonen med samma namn räknar
omkring 6o,ooo till stor del utmärkta
katoliker, medan protestanterna i
denna deras klassiska stad icke skola
utmärka sig för någon överdriven
kyrklig iver. Den schweiziska kato
licismen är med rätta berömd. Det
finns avlägsna bergsbyar i detta
land, som också i religiöst och mo
raliskt avseende ligga på ett så högt
plan, att deras själasörjare förklara
sig övertygade, att där icke på åra
tal begås en enda dödssynd. Också
under en . kortare . studieresa kan man
mottaga starka intryck av schwei
ziskt l}yrkoliv. I Fribourg, där vår
missions trogne vän Pere Allo re
siderar, vimlar det av präster, semi
narister och ordensfolk i olika dräk
ter. Också Luzern ger den katolske
1·esenären de angenämaste intryck ej
blott genom sitt härliga läge utan
också genom sitt intensiva kyrkliga
liv: ett kulturellt centrum för en ge
nomkatolsk bygd i hjärtat av
Schweiz. För en nordisk ka�olik
stegras ytterligare intresset i Sankt
Gallen, som ej blott är den stad, där

Gustaf IV Adolf fick sluta sin långa
landsflykt utan också biskopsstaden
i det stift, som såg Laurentius Stu
dach födas. I Sankt Gallen förund
rar man sig särskilt över den vackra,
oerhört rika katedralen. Man kan
knappast förstå, att en sådan prakt
pjäs har fått stå orörd under århun
draden trots alla krig och "reforma
tioner", trots allt "sekulariserings
arbete" från en välvillig statsmakts
sida. Biskopen av Sankt Gallen är
känd för sin hjärtegodhet och fri�
kostighet. Som ung teolog i Inns
hruck var han redaktör för konvik
torernas skämttidning "Floh" och
har tydligen ännu en betydande hu
moristisk åder i sin inre människa.
Säkert har han anledning att vara
nöjd med förhållandena i sitt stift,
om dessa överallt äro sådana som i
biskop Studachs födelsestad Altstiit
trn, ett litet samhälle med omkring
10,000 irvånare, metropol för Rhen
dalen, ty ända härnere finner man
den stolta, traditionsrika Rhenfloden.
Altstätten ligger "blott" omkring 450
meter över havet och bergen i sta
dens omgivning äro "endast" mellan
r,ooo och 2,000 meter höga ( detta
anses lågt i Schweiz) . Detta inver
kar på de klimatiska förhållandena.
Rhendalen är skyddad mot kölden
och karakteriserad av sina frukt
och vinplanteringar. Denna trakt är
också berömd för sin skönhet. En
lokalpatriot skriver poetiskt: "Om
hösten, då träden digna under en
börda av rödkindade äpplen och
guldgula päron och honungsöta, dof
tande blåa och vita druvor hänga ned
från vinträdet, då är det som om
hela Rhendalen vore ett enda stort
offeraltare, varpå naturen frambär
sina rikaste gåvor."
Men det är ju framför allt det
kyrkliga tillståndet som intresserar
Credos läsare i biskop Studachs fö .
delsestad. Altstättens energiske kyr-
koherde E. Benz förklarade. att om
kr1ng 95 % av den stora försam
lingen gjorde sin påskkommunion.
Det var en lördag som den nordiske
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resenär, som skriver dessa rader, an
lände till Altstätten im RheinthaL
Ända från klockan 2 på eftermidda
gen till klockan Yzrn p-1 kvällen den
na dag voro fem präster så gott som
oavbrutet sysselsatta med att höra
bikt i den väldiga kyrkan, och redan
klockan 5 på söndagens morgon sut
to de åter i sina biktstolar. Omkring
800 personer gingo till den heliga
kommunionen, och detta på en van
lig söndag i början av fastan ! I
kyrkan funnos omkring 1,500 sitt
platser_. som alla voro upptagna vid
högmässan. Detta hindrade ej, att
det stora templet åter var till träng
sel fyllt, då kyrkoherden kl. ·2 e. m.
höll en praktisk och kraftfull faste
predikan. När denna gudstjänst var
slut, var det icke långt kvar till Yz4,
då ett samkväm hölls i ett hemtrev
ligt "Gasthaus". Här hade endast
manliga individer tillträde, men så
dana hade infunnit sig i stort antal.
Denna gång undfägnaqes de med en
föredrag om biskop Studach och den
katolska Kyrkan i Sverige, vilket de
åhörde med märkbart intresse. En
stor bild av den ende biskop, som
först sett dagens ljus i Altstätten,
förevisades till allmänJ beskådande.
Ahörarna sutto - liksom på stu
dentaftnar i Lund - bänkade om
kring bord med uppdukade förfrisk
ningar. Efter föredraget talade kyr.:.
koherde Benz med värme om fort
sättandet av de gamla förbindelser
na mellan katolikerna i Skandinavien
och Schweiz. En med. doktor Rit
ter framlade några nya resultat av
sina forskningar över biskop .Stu
dachs familj och uppväxtår. Som
bekant var också vår förste biskop
i nyare tid först medicine studerande
i Wien, innan han beslöt sig för den
prästerliga banan. Hans levnadsba
na var icke av det vanliga slag-et.
Det var som informator han kom
till sedermera drottning Josefinas
fädernehem för att sedan som bikt
fader följa den unga kronprinses
san till det fjärran Sverige. Doktor
Ritter trodde sig ha iunnit ut i vil-

ket hus han var född. Detta var i
högsta grad fattigt, nu också märkt
av tidens tand.
Vad . som i allmänliet kanske mest
av allt frapperade en nordbo. som
i;ålunda lyckats tränga in i t,;tt hörn
av det verkliga Schweiz på lyckligt
avstånd från turistströmmen, var
folkets enkla, spartanska levpadssätt.
Det är nu över I O O år sedan Tegner
diktade sin Svea med dess peprisan
de av fädernas stränga seq.�r, deras
härdighet och försakelse, · och den
g·ötiska rörelsen sökte µppliva de
gamla nordmannadygdern;l', I vår
tid förefaller det. som om de nor
diska folken hörde till de mest för
vekligade nationerna i vär�p.en. Man
märker kanske icke detta på tydligt,
då man icke har något annat att
j ämföra med. I Altstätten h::i.de man
de bästa tillfällen att gqra j ämfö
relser. Många av de ivriga kyrko
besökarna bodde utanför staden högt
uppe på sluttningarna av bergen.
Vilket kraftprov att pä söndagen
vandra till kyrkan två eller flera
gånger fram och tillbaka. på branta,
besvärliga vägar. I N'orden l"åder
för närvarande en klädlyx, som på
olyckligaste sätt demokratiskt . har
utbrett sig över alla samhällsklasser,
så att fåfänga och flärdfullhet synas
fullt rättvist fördelade. Söndag och
vardag enahanda- gala ! Man trodde
knappast sina ögon, då man såg sön
dagskostymeringen i Altstätten. Vil
ken välgörande enkelhet och flärd
frihet ! ( Också om söndagen stiger
folket i Altstätten tidigt upp. Mäs
sornas rad började vid sextiden på
monronen och det ansågs relativt
sent att stiga upp klockan sex.) Ut
länningar tro gärna, att nordborna
åtminstone äro härdade mot köld.
Kanske finner man inte i hela Eu
ropa mera frusna individer än i
Norden. Den stora kyrkan i Alt
stätten var aldrig uppvärmd, icke
ens mitt i vintern. och ändå tycktes
folket trivas bra inom dess murar.
Hos oss synas många kräva. att det
skall råda full rumstemperatur i

kyrkan, men även · då detta önskemål
uppfyllts, tyckas åe sitta och fryS!J.
under gudstjänsten, inlindade i päl�
sar och oroade av "draget". Hur
annorlunda kristen verkar icke den
stränga enkelheten, den manliga prä
geln i andra länder långt nere åt sö
der ! Där finner man folk, som äro
så genomträngda av kristendomens
sanna ande, att också deras dagliga
liv i detalj är präglat av offrets och
försakelsens religion.
Men det mest entusiasmerande ta-·
let vid denna Studachsafton i Alt·
stätten hölls likväl av ·credos trogne
medarbetare i apologetiska frågor,
som gränsa till naturvetenskapernas
område : doktor Jakob Schneider. Ty
han hör också till det präktiga fol�
ket i biskop Studachs födelsestad.
Som "Vikar" vid kyrkan disponerar
han över ett helt hus, där han i torri
kammaren har uppställt en väldig
stjärnkikare och upphopat sitt im
ponerande bokförråd. Han känner
Sverige från '.: sina forskningsresor.
Han har kunskap om de nordiska
länderna under de mest olika geolo
giska perioder. Men han har också

intresse för de folk som nu bygga
och bo vid nordgränsen av den . be0
bodda världen. N u talade han med
varme och kraft om den katolska
Kyrkans _ av utomstående så föga
kända verksamhet i dessa trakter,
som en gång i tiden voro helt och
hållet katolska, men nu tyckas sjun
ka allt djupare ned i religiös sönd
ring, förvirring eller likgiltighet.
Skulle icke detta arbete på ett sär
skilt sätt ligga de ädla schweiziska
katolikerna om hjärtat ? Man blir
förvånad hur många föreningsband
man vid någon eftertanke påträffar
mellan Norden · och Schweiz. Schwei
zarna och skandinaverna äro f olk,
som förstå varandra. Överallt i det
katolska Schweiz påträffade man
också ett livligt intresse för Kyrkans
arbete i Norden. De skandinaviska
folken och det schweiziska äro av
liknande storlek och i flera avseen
den av liknande karaktär. Var det
då ej en försynens vink som lät en
schweizare vara den förste biskop i
nyare tid, som residerat i något av
de . skandinaviska länderna ?

E N K A T O L S K V E T E N S K A P S M A N.

Etthundra år ha förflutit sedan
Alessandro Volta ( 1827) slöt sitt
jordiska liv i Como, där han var
född 1 745. För sina vetenskapliga
förtjänsters skull av Napoleon kal
lad till Paris 18i:n och utnämnd till
ledamot av Institut de France, samt
r 8 1 5 av kejsaren av Österrike satt
till ledare av filosofiska fakulteten
vid universitetet i Padua, har han ge
nom sina epokgörande uppfinningar
gjort sig ett namn, som fortlever ge
nom seklen : världen känner till · den
snillrike uppfinnaren av elektrofo
ren, kondensatorn, elektriska pisto
len, elektriska lampan, eud'tometern
och Volta-stapeln. Vad däremot värl
den föga känner till, är, att den vitt
berömde vetenskapsmannen var en
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from och ivrig katolik : såsom uni
versitetsprofessor i Padua brukade
han använda sina lediga stunder till
att giva katekesundervisning åt fat
tiga barn i den församling, han till
hörde.
Icke endast församlingens skolbarn
voro föremål för Voltas välsignelse
bringande inflytande. Också till an
dra . kretsar sträckte sig hans iver
för själarnas frälsning, och präster
skapet hade i honom en trogen med
hjälpare. En präst som hade kal
lats till en sjukbädd och länge arbe�
tat för att försona den sjuke med
Gud, sökte slutligen bringa denne på
bättre _ tankar genom att erinra ho�
nom, att den lärde Volta var en varm
och nitisk katolik, som i ord och
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handling bekände sm tro. Då den
goda katoliker bland menige man.
sjuke betvivlade detta, · vände sig
Den verkliga vetenskapen, den verk
prästen till Volta själv. Ehuru upp
liga intelligensen, kan kasta sig, ned
tagen av arbete, satte sig den lärde
vid korsets fot utan att på minsta·
genast ned, skrev ihop sin trosbekän
sätt förlora i värde.
nelse, där det bland annat heter :
Den gamle vetenskapsmannens ord
"Jag blyges ej vid evangelium", och
och icke mindre hans föredö1ne gjor
sände papperet till prästen.
de djupt intryck på Silvio Pellico,
Voltas personlighet verkad·e för
och genom Volta blev författaren
t_roendeingivande, och icke få voro
till "Le mie prigioni" återförd till
den katolsfca tron.
de, som vände sig till honom. Den
Icke minst i våra dagar finnas
bekante italienske författaren Silvio
Pellico, som plågades av religiösa
många tvivlare, många sökare efter
Gud. Men om de ocbå icke hava
tvivel, sökte upp sin lärde landsman
och yppade sina själskval för honom.
lyckan att likt Silvio Pellico finna en
Volta för att föra dem framåt på
Volta talade med värme och haft
Guds vägar, så är vår tid vida ri
om sina religiösa erfarenheter, sade,
att han under åratal fördjupat sig · i
kare på ypperliga apologetiska verk,
ägnade att tjäna som vagv isare. Ett
naturens mysterier och överallt träf
sådant blev för några år stdan in
fat på ojävbara vittnesbörd om Guds
förlivat · med vår svenska litteratur,
tillvaro. Aldrig hade han funnit
Det är den berömde polske . apolo
några verkliga skäl att förneka Gud,
geten pater . Marian Morawskis mäs
vars verk så slående framträda i ska
pelsen. På det bestämdaste protes� · terverk ''.Aftnar vid Geneve-sjön",
som utkommit i många upplagor och
terade Volta mot insinuationen, att
på e_tt tiotal olika språk.
hans religion vore någon svävande
och blodfattig ·deism. Hahs evange
lium, sade . lian, var Krist� och Kyr . \;Kulla i Ödensvi, S :t Botvids dag,
28/f 1927.
kans, �di han skattade sig lycklig
G u s. t a f A r m f e 1 t.
att i sin tro stå sida vid __ sida 'med

K AT O LS KA S O MM A R D A G A R I SA N C T
· ARI LDS H U S.
Där beige Arilds gråa och röda
granithällar torna upp sig mot Skel
dervikens brusande vattenvidd och
bilda Kullabergs majestätiska klipp
komplex, ligger det medeltida fisk
läget Arild eller "helle Arveds leye",
som det heter i krönikan. Inbäddat
i den skånska bokskogens säregna
skönhet och omgivet av ett vegeta
tionens överflöd i de mest olikartade,
ofta främmande former, speglar det
sig med sina korsvirkesgavlar och
blommande gatt från stupande berg
avsatser i de blåa, evigt sjungande
djupen. Den lilla samhällsidyllen lik
som blundar i bergets famn i lyck
lig dröm och ger intryck av att vara

försänkt i aldrig upphörande helg
dagsstillhet. Legenden har ännu liv
i dess själ och det osynliga tåget · av
medeltidens fromma pilgrimer kän
ner man möta, varhelst man vid sta
ven vänder andens ögon tillbaka mot
en förfluten tid och stannar gri_pen
mitt i en värld av heliga minnen från
den katolska epoken i vårt foster
lands histor1a.
Liksom murgrönslingan sakta kry
per fram i bergskrevan och lever av
den torftiga näring hon där kan fin
na bland de söndersmulade hällarnas
grus, arbetar sig nu här katolskt
trosliv fram i ljuset och samlar de
korta sommarmånaderna allt tätare
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medverk<1;n, Efter sången lästes af
sk2,ror av vår heliga Kyrkas bekän
nare, såväl från vårt eget land som
tonbön, vwpå den lilla sommarkÖ"
också ,f.rån det apostoliska vikariatet
ren 1Utförde en avslutande tvåstäm
mig motett eller fyrstämmig hymn.
i Danmark. Så har Sanct Arilds Hus
i sommar blivit de·n högt uppsk2,ttade
Hildigard Nyblom lämnade förträff
mötesplatsen för vår tids pilgrimer
lig medverkan i solosånger och du
från norden.
etter. Maja Nyblom var vår orga
Varje söckendag kl. ¼9 på mor
nist och ,fördjupade v2.rje afton an
dakten med vackert orgelspel. Än
gonen har sålunda lästs en stilla he
nu genljuder säkert i många besö 
Iig mässa, i vilken till största delen
kandes hjärtan derr ofta sjungna
k2.toliker ganska talrikt deltagit. Af
Arildshymnen, till vilken Augustin
tonandakterna, som även regelbun
Kock skrivit
det hållits var
texten,
och
j e helgfri dag
som
lyder
:
kl. 9 e. m. ha
däremot sam
Helig svävar
lat ej blott ka
Arildsanden
toEker, ut2,n
över kvällsröd
Skeldervik.
även
andra
Vågen spelar
1trosbekännare
ibnder ran
1
sådan ut
den,
sträckning, att
fyller
rymden
ej
kapellet
rn,ed
,nu.sik.
kunnat rymma
Juöilate, jubi
ens tredj ede,
la:te,
len av tillstä-.
jubilate Deo.
1deskommande.
Amen.
menighet. Vid
Höljd i gyllne
guds
dessa
sida kläder
tjänster fick
genom
rosigt
m2,n utanför
himniels
kapellets dörr
bryn,
ställa i onlo'lida
vilans
ning träd
ängel träder
gårdsmöbler
stilla med från
iför att � någon
aftonskyn.
Det inre av Sanct' Arilds Hus.
mån avhjälpa
Jub'ilate o. s. v.
platsbristen,
Fridens budskap han oss bringar
och genom konsulinnan Trapps till
rnötesgåe·nde fing'o även gräsmat
från en evig sabbatsvärld,
torna 11, den k2,pellet omgivande
strid och oro han betvingar
trädgården av åhörarna apteras
fastän ej han lyfter svärd.
till sittplatser.
Vanligtvis inled
Jubilate o. s. v.
des dessa ,gudstjänster med en
kort psalm, varpå Mgr B. D.
Hit till helge Arilds hällar
A ssarsson från Sanct Clemens för
st31r han sina hjältefjät,
samling i Hälsingborg höll en kort
böjer knä i sommarns kvällar
predikan. Alla dessa predikning-ar
inför Blodets majestät.
ägnades i år det djupgående betrak
Jubilate
o. s. v.
tandet av Jesu Kristi kostbara blod.
Därpå följde sång av elever till Au
g-ustin Kock, som ock:så själv i nå
Pannan han till jorden sänker,
gon form varje afton lämnade sin
andlöst tiger havets brus,
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och av guld hans vingpar blänker
kring kapellets gavelhus.
J ubilate o. s. v.
Med den himlasände bida,
o, min själ, av andakt brinn,
vägen åter vid hans sida
{ram till Jesu hjärta finn.
Jubilate, jubilate.
jubilate Deo. Amen.
Söndagarna sjöngs den heliga hög
mässan kl. ro f. m. Även denna
gudstjänst tilldrog sig största upp
märksamhet bland icke katolska tros
bekännare och samlade · också utan
för kapelidörren talrika åhörarska
ror. Av de mässor som utfördes
minns man särskilt Josef Steins två
stämmiga mässa, . komponerad på
motiv ur Missa de Angelis, samt en
strålande vacker tvåstämmig mässa
med gregorianskt Credo:av Emil Ni
kel. Vid varje högmässa reciterades
eller sjöngs introitus såväl som gfa
duale och offertorium i gregoriansk
form. Ofta avslutades högmässorna
/.{enom avsjungandet av en psalm ur
det danska apostoliska vikariatets ko·
ralbok.
Kl. 6 på söndagsaffoarna kalfade
den glada lilla kapellklockan ånyo
samman till högtidlig vesperguds
tj änst. Man hade då tillfälle få del
taga i den söndagen tillhörande ves
pern, och det var ofta intressant ej
blott att åhöra andra trosbekännares
diskussion efter densamma, utan
aven att besvara deras ivriga frå- .
gor.
De tvenne sista aftnarna i juli
kunde elen sakramentala välsignelsen
för första gången utdelas i Sanct
Arilds Hus. Ett velmp, som kapel
let tidigare saknat, skänktes nämli
gen av H. Högv. Biskopen, som där
igenom möjliggjorde den högtidliga,
heliga handlingen. I stora skaror
hade både · katoliker och protestanter

samlats och mottogo välsignelsen
med djup rörelse. Det blev också
ett stycke katolsk historia på denna
mark det ögonblick. när kören upp
stämde Tantum ergo sacramentum.
En iakttagelse av allra största be
tydelse från denna Arildssommar
och ett övertygande vittnesbörd om
dess katolskt aktiva karaktär är, att
flertalet katoliker nästan dagligen
mottogo den heliga kommunionen.
Ty vad är väl katolicism utan kom
munion ? Jo, andligt stillastående,
vågar jag påstå, om ej rent av i vis
sa dystra fall begynnelsen till ett
fjärmande från den heliga Kyrkan.
Det gäller att leva med Kyrkan, och
liksom det allra heligaste sakramen
tet är Kyrkans liv, så äger ej den,
som ej mottager liv av hennes liv.
liv.
Många av de trogna deltagarna i
dessa sommarens gudstjänster i Arild
vallfärdade till Sanct Clemens kyr
ka i Hälsingborg den 7 augusti, då
fröknarna Nyblom och Augustin
Kock där ställt sig till förfogande
för det sköna utförandet av den he
liga högmässan. Det lilla tempel
rummet var till trängsel fyllt av an
daktsstämda, gud!)tjänstfirande kato
liker, och även talrika protestanter.
Så är den gångna sommaren ej
blott ett heligt minne för oss alla,
utan ett nytt led i de nordiska fol
kens samlande och enande kring den
sanna Kyrkan.

Tillbaka till Jesu Kristi Kyrka;

må det vara den paroll, I Nordens
länder, med vilken I hävden Eder
andes stämma i världen, tillbaka till
J esii Kristi Kyrka, se där den · enda
läkedomen för jordens folk, som blö
da i tvekamp mot varandra, tillbaka
f'ill Jesu Kristi Kyrka, se där kors
stjärnan i det tyngande mörkret
över vår tid.
P i 1 g r i 111.
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VID ANGELUS I SANCT ARILDS HUS.
Recit.
Maria, du vår tillflykt är.
vi nalkas dig, o, moder /.!är.
nit och i dödens svåra 'stund
di1b förbön är till tröst en grund.
Hymn.
Dagen ren ändas. ·
hjärtana. vändas
till dig, när himlen strös med stjär
nornas blom,.
. lYiänskorna, djuren,
hela naturen
o!nge i andakt . Guds helgedom.
Recit.
Liksom en gloria av ljus
står kvällen kring Sanct Arilds hus,
där altarlampans röda sken
dig döljer i en strålskrud len.
Hymn.
Knäna vi böja,
blickarna höja,
bönernas rosor här 11i binda till krans,
tyst vi den räcka
fram, och vi sträcka
:.jälen t-ill dig i din drottningglans.
Recit.
Vart öga nu ditt änne når,
där du vid tabernaklet står
och håller vid Guds hjärta vakt
som förr vid Korsets smärtoakt.

\i

Hymn.
Moder åt Herran, .
nära, ej fjärran
är du oss här uti Hans koiiungaheni.
Oss till Hans möte ·
här i ditt sköte
alla i aftonens stillhet stäm.
Recit.
Du strålar över . land och liav
och . ger åt själen hoppets stav,
så att till dig den komma kan
att lösas från sitt främlingsbann .
Hymn.
Färdvägens stjärna
moderligt värna
hjärtat, som längtar till din saliga
famn,
Ack, vi oss alla
nu dig befalla,
trösta oss arma i Jesu namn.
Recit.
Det mörknar nu kring strand, och led,
din mantel över jorden bred
och låt vid målet oss till sist
med dig få skåda Herren Krist.
Hymn.
Vi våra öden,
livet och döden
lämna, o, inoder, i din hägnande hand,
och, när vi vila,
hugnande ila
.till vårt beskydd ifrån ljusets land.
(Ur en bok av A u g u s t i n K o c k, som i da
garna blir lillgäuglig i bokhandeln.)
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C R E D O S P O S T.
BREV FRÅN PARIS.

Juli-augusti.

Tre stora katolska demonstrationer
hava under juli månad gjort sig sär
skilt bemärkta i Frankrike under den
nästan oavbrutna rad av församlin
gar, fester och högtidliga gudstjän
ster, genom vilka en både metodisk
och av iver brinnande verksamhet
ger sig offentligt tillkänna. I Reims
ägde den årliga kong-ressen av För
bundet av alla föreningar till arbets
hjälp rum ; i Lyon upprullade den
Nationella eukaristiska kongressen
hela sin prakt ; i Rouen höllos de sto
ra tävlingarna av Frankrikes itng
domsföreningars gymnastikoch
sportförbund.
Sammanställningen av dessa på
varandra följande massmöten utvisa
en ganska klar bild av vår anda, vår
verksamhet och vårt inflytande.
Kongressen i Reims framhävde
isynnerhet våra principer och den
omta�ke vi ägna våra föreningar.
Ordforanden var därvid kardinal
LU:con, det franska episkopatets stän
digt valme och företagsamme äldste
medlem, som, efter att hava ånyo
börjat hålla högtidlig gudstjänst ·i
sin äntligen återuppståndna katedral.
och mäktigt bidragit till att bygga
upp de materiella ruiner, som ho
pats i hans stift, nu ivrigt ägnat sig
åt den moraliska rekonstruktionen.
Dylika kongresser, som från de oli-

ka proyinserna församla ledarna för
stiftets folkliga föreningar, samt
präster och lekmän, som stå i för
bindelse med dessa företag, utvälja
var gång ett särskilt ämne att be
handlas. Denna kongress undersök
te, i lärans och erfarenheten:'A dubbla
belysning, lekmännens apostolat i
medarbete med prästerskapet. Utan
att ingå i detaljer angående förhand
lingarna eller · de uttalade önskemå
len, skall jag begränsa mig . till att
understryka de två huvudtankarna
vilka erhöllo enhälligt bifall : nödvän�
digheten av att ingjuta hos försam
lingsborna, eller rättare sagt hos dem
underhålla, en intensiv apostolisk
iver, som bör ägnas en omsorgsfull
uppmärksamhet ; samt den dubbla
skyldighet, vilken å ömse håll före
ligger : för lekmännen att underställa
sina företag prästernas överinseende
och för prästerna att påverka och
uppmuntra lekmännens företagsam
het. Jag vill även påpeka att kon
gressens slutyrkanden voro uppfyll
da av en djup kärlek till ,Kristus och
till sj älarna : vårt prästerskap och
. våra föreningars ledare hysa den
varmaste önskan att återföra de
okunniga, vilseförda och fördärvade
folkmassorna till tron.
Denna apostoliska iver sträcker si
na rötter långt ner i en klarsynt och
djupgående fromhet, vilken visade
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sig på ett glänsande sätt vid den na
tionella eukaristiska kongressen. Här
skola vi, utan att beskti;a vare sig
sammankomsterna eller högtidlighe
terna vid denna religiösa församling,
vilka på ett förträffligt sätt organi
serats av Lyons prästerskap och ka-·
tolska lekmän och som bevistats av
ett överväldigande tillopp av folkska- .
ror, endast framhäva tvenne karak�
· teristiska drag. Föreningarna, som
stämt möte i Reims, hava såväl ge
nom sitt stora antal som genom sina
ledares ingripande, kommit att ut
göra ett viktigt led i denna hyllning
till Eukaristien. För att taga ett
exempel bland många, så blevo tven
ne bemärkta rapporter framlagda
över de närvarande vid det heliga
mässoffret och kommunionen av
chefer för förbund, som utomstå
ende kunde tro vara främmande för
övernaturliga tankegångar, mr Heb
rard, presidenten för Frankrikes ung
.domsförenirr.gars gymnastik- och
sportförbund, och mr Guerin, gene
ralsekreterare ' för Kristna arbetares
Förbund i Frankrike. Bägge hava
genom sitt aktiva deltagande i denna
kongress och genom deras av tro och
andakt genomträngda tal givit bevis
på den anda, som råder i de arbets
lag och de fackföreningar, de styra.
Det andra, som gav en särskild prä
gel åt dessa sammankomster var den
o fficiella ställning som ett rent eko·
nomiskt föret?.g, till synes uteslutan
de riktat på materiella intressen,
handelskammaren i Lyon, här velat
intaga. Detta höga råd, mäktigt och
inflytelserikt genom de förmögenhe
ter och den myndighet det i sig
förenar, såväl som genom den verk
samhet det utövar, nöjde sig icke
med att vid kongressen öppna sitt
berömda museum, utan föranstalta
dC' även en högtidlig mottagning för
episkopatets medlemmar och de öv
riga framstående personligheterna.
Och det var en symbolisk omfam
ning som ; gavs efter ett utbyte av
vänskapliga tal, av kardinal Mau-

nn, Galliens primas, till presidenten
vid handelskammaren i dess palats
uti Frankrikes ·andra stad.
Ett ·nästan likartat vittnesbörd
avgavs i Rouen. Den häntydning jag
· · nyss gjorde till presidenten av det
ansenliga förbund - det räknar i dag
350,000 medlemmar - som höll si
na nationella t�vlingar i · den nor
mandiska huvudstaden, gör det onö
digt att påminna om dess innersta
.anda. Man tror lätt, att det helt
ägnar sig åt fysisk fostran, men det
är däremot framförallt angeläget om
att bidraga till moralisk och andlig
bildning. Jag vill nu särskilt fram
häva en viktig omständighet, ett nytt,
betydelsefullt och glänsande bevis på
l'Union sacree, som vi sett efter kri
get. Detta stora katolska förbund
har icke endast ställt sig under be
skydd av republikens president och
anhållit om de militära och civila
myndigheternas närvaro ; det har ic
ke blott låtit sina atleter och gym
naster företaga uppvisningar vid
foten av en estrad, där genera
len, biskopen och prefekten befunna
sig i broderlig samvaro, utan en med
lem av själva regeringen, mr Louis
Marin, som särskilt kommit från Pa
ris, har i ett hjärtligt och entusias
tiskt tal prisat dem s�m den franska
ungdomens bästa och vänfefullaste
trupper.
Den som skulle hava förutspått,
att under den radikal-socialistiska
kammaren, vald den II maj 1924,
ett sådant tal skulle kunna hållas till
ära · för våra unga katoliker av en
minister i officiellt uppdrag, hade
säkert ansetts vara galen. Men de
statsmän, som nu bära ansvaret 1
Frankrike, äro nog klarsynta att er
känna det patriotiska och sociala vär
det av den franska katolicismen, som
i sig sj älv är tillräckligt verksam och
mäktig att göra sig respekterad av
alla rättsinnade · och förnuftiga män
niskor.
F r a n c o i s V e u i 1 1 o t.
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l Rom har nyligen den Hel. Fadern
mottagit ett pilgrimståg av 200 perso
ner från Pittsburg i Förenta st2.terna.
I sitt hälsningstal tackade han dem,
att de på Kolosseums av martyrernas
blod helgade mark hade tänkt på
sin2. kämpande och lidande mexi
kanska trosbröder, "som i våra da"
gar blivit offer för en ny förföL
jelse och ett nytt martyrium". Men
·ju mera de förföljes, desto kärare
skulle· dessa trogna och uppoffrnnde
söner bliva för hans fadershjärta.
Den 7 · augusti mottog Påven i
Vatli'kanen den egyptiske konungen
Fuad med all den glans, som an ·
stod dennes kungliga värdighet .
Då han likväl ej tillhörde den krist
na religionen, hade ceremonierna på
motsvarande sätt förändrats. Ko
nung Fuad, som själv ivrigt önskat
att mottagas i audiens 2.v Pave!l,
har alltid visat sig mycket . vänligt
sinnad mot Egyptens katoliker och
har ständigt underhål1it hjät1tlig2.
förbindelser med de apostoliska de
legaterna.
l Lausanne öppnades programen
ligt den 3 augusti världskonferen
sen för "F2,ith and Order", "Tro
och författning" i stadens forna ka
tolska domkyrka. På en högt belä
gen plats var ett bord placerat, v2.r
på befunno sig ett förgyllt kors och
en uppslagen bibel. Delegerade ha
de infunnit sig från ett stort antal
protestantisk2. samfund, dessutom
från den · anglikanska kyrkan, gam·
malkatolikerna och de skismatiska
orientaliska kyrkorna.
Enligt uppgi:fter "rån "lkn sfan
diga kommitten'J finansierade, mö-

te t av amerikanska millionärer och
milliardörer. Den äldre Morgan ,
som var -fader för den organisation,
som uppbär mötet, hade skänkt
roo,ooo dollars, hans son hade med
anledning av faderns död yttei-J:gare
tillagt 50,000, John Rockefeller gav
25,000 dollars, andra finansmän ha
de försträckt med mindre summor.
Detta världsmöte av ,icke-katolska
kyrkor hade satt sig en mycket svå·
rare uppgift före, än den "ekume
niska" konferensen i Stockholm på
sin tid sökt bemästra. Nu var df�
inte längre fråga . om ett samarbete 1
liv och verksamhet utan om att söka
i lära och författning ena den splitt
rade ·icke-katolska kristenheten. Den
grekiskskismatiske metropoliten Ger·
manos, vilken försäkrade "västerlan·
dets yngre kyrkor om det fulla intres
set från Österlandets grekisk-orto
doxa kyrka", föreslog som grundval
för enhetsförsöken de åtta första år
hundradenas "enade kyrkas lära och
Den
ptotestantiska
författning" .
biskop Manning från New-York ut
tryckte i ett tal sitt djupa beklagan
de, att den katolska Kyrkan ej anta
git inbjudan till Lausanne. Han
yttrade bl. a. : "Vi erkänna, att den
kristna enheten ej kan uppnås, så
länge den ej också omfattar våra
bröder från den romersk-katolska
Kyrkan".
- Det säger sig självt, att de prote
stantiska ombuden ej kunde gå med
på den bas för skapande av en ge
mensam lära och författning för de
icke katolska religionssamfunden,
som metropoliterr Germanos föreslog.
Det visade sig också, att en skarp
klyvning uppstod u·nder konferensen :
å ena sidan representanterna för den
anglikanska, grekisk-skismatiska och
gammalkatolska kyrka'n, vilka alla
i kyrkan se ett av Kristus stiftat he
lig t samfund, stött på en av honom
själv insatt hierarki, med en fast, för
alla tider gällande lära, och sakra
ment, som äro förmedl2,re av verklig
gudomlig nåd, och å de·n andra om1m
den för protestantiska grupperna,
som hålla före, att det ej alls finnes
någon synlig kyrb!., att en fast lära
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i·nte har någon betydelse, att aUa lika
mycket ära präster och att sakramen
ten end2.st hava symboli�k betydelse.
Att den med så stora förväntning
ar motsedda konferensen för "Faith
and Order" förfelat sin väsentliga
uppgift, har bl. 2,. även . erkänts i någ
ra artiklar i Svenska Dagbladet av
en av dess svenska deltagare, kyrko
herde Lindskog. Ännu tydligare kom
mer en sådan uppfattning till ut
tryck i den anglikanska biskopen Dr
Gores slutord i hans yttrnnde om
försöken att Hnna en gemensam tros
bekännelse : "Om en överenskom
melse av detta slag (beträffande tros
bekännelsen) för en representativ
församling som den närv2.rande är
alldeles omöjlig, så anser j ag, att vi
- om också blott för en tid - skola uppgiva detta vårt försök och äg
na oss åt den lättare re2,l iserbara upp
giften att samla alla dem, som be·
känna Kristi namn, i det allv2.rliga
strävandet att uppfylla kristenhete·ns
sedliga och sociala plikter utan 2.t1
befatta oss med de olika meningarna
om lära och s2:krament".
Den 9 augusti samlades i år liksom
vanligt Tysklands katolska biskopar
till sitt årsmöte vid den hel. Boni
facius' grav i Fulda. Eftersom frå
gan om · ett konkordat mellan det
Tyska riket och den Heliga Stolen
för ·närv2.rande är-brännande, men
många tyskar ställa sig ,hitiska där
emot, emedan de ej förstå dess .inne
börd, ha den tyska Kyrkans Överher
dar utsänt ett meddebnde, vari de
förklara ett konkordats verklig2, na
tur och dess nödvändighet för att
bringa reda i Tysklands religiösa för
hålbnden. Det heter däri bl. a. :
''Den från viss sida uppställda ford
rnn, att staten ensidigt genom en
s1. atslag skall ordna de hithörande
frågorna, vilar på en oriktig förut
sättning. Den av Kristus grundade
Kyrkan härleder sin befogenhet och

m2;kt ej från statens auktoritet . utan
direkt från Kristus, Statens. och
Kyrhns auktoritet ära självständiga
var och en på sitt område. Därav
följer av sig . självt, att i angeEigen
h.�t�r _av .ge�ens�,tll n �tµr, so·, -1:ie11ö
ra dessa bada a:uktonteters rattig}ie
ter och uppgifter, · förhållandeha
måste ordnas genom överenskommel �e mellan båda p2,rterna. Ett såda:nt
nyordnande har i Tyskland blivit
en nödvändighet efter den dj upgå
.ende omgestaltning av det offentliga
livets förhållanden, som ägt rum un:
der det sista årtiondet. - Men v2.r
ken någon enskild biskop eller ens
hela biskopskonferensen har rätt att
å den katolska Kyrkans vägnar före"
tag2, en såda·n nyordnh1g, denna kom
petens tillhör endast den Heliga Sto·
len, då enligt katolsk uppfattning och
troslära den romerske Påvens pri
mat, vilket vilar på Kristi egen vil
ja .och 2:nordning, omfattar hela den
universella Kyrkans ledning, under
det att åt varj e enskild biskop endast
givits i uppdrag att såsom_ en herde
draga försorg om de troende i hans
ege t stift för att enligt Apostelns
ord "styra Kristi Kyrka" i lydnad
för den högsta kyrkliga auktorite
ten. - Därför har hel2. det katolska
folket rätt att fordra, att nyordnan
det av förhållandena mellan st2.t och
Kyrka, varvid ingalunda övergrepp
på statens område är 2,tt b efara, skall
ske genom direkta förhandlingar med
den Heliga Stolen. Att göra såda
na förhandling2.r omöjliga, skulle be�
tyda ett ingrepp i de rätt,igheter, som
det katolska folket och de·n kyrkliga
auktoriteten äga, vilka 2.ldrig kom,
ma att upphöra att fordra, att nyord
nandet av ifrågavarande förhållanden
skall ske på ett sätt, som lika väl mot
svarar Kyrkans oförytterliga rättig
heter, som statens ställning. Det skul
le ej tjäna den inre freden, om vid en
sådan nyordning ej tillbörlig hänsyn
tages till den k2,tolska Kyrkans fun
damentala rättigheter".
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Människohjärtat är dock av allt
det underbaraste ; mångahanda dväl
jas där.: där gro Kärlekens frö och
Dödens ; mäktig är den kraft, som
strömmar ut därifrån.
Snabbast gror . J<.ärlekens frö, dess
planta spirar först upp, och dess- rö
da blomma vecklar förr än Dödens
ut sina varmveka kalkblad. Dödens
· frö begynner · gro samtidigt med · Kär
lekens, men Dödens frö gror icke så
snabbt som Kärlekens ;· Dödens mör
ka planta skjuter ej upp förrän se
nare, men den växer sig starkare
och segare än Kärlekens ; de svarta
blom.morna slå ock ut sina tunga bu
gande bräm, de överskygga mer och
mer Kärlekens ört, tills slutligen en
dag Dödens planta förkväver Kärle
kens planta . . ...

Kärleken och Döden, underbara
makter över Livet. Ditt välde upp
hör, Kärlek, där Ditt, o Död tar vid.
I båda länken livet._ Du fyller det
med innehåll och Du sluter ell gång
_dess slussar. Båda fören I �pira,
Din är blomstersirad och mild · men
är Din grym ? . . . . .

Kärleken och Döden, Glädjen och
Smärtan, Din röda färg och Din
svarta bilda ränningen och bården i
livets färgstarka vävnad, mättad med
verkdagarnas gråa och förhoppnin-,
gens vårgröna trådar, med trohetens
blåa och renhetens oskärade vita in
slag . . . .
Alla arbeta vi på vårt livs vävnad ;
skytteln löper i vävstolen; svettens
och mödans son unnar sig ej ·någon
vila - han vet icke av, när handen
domn�d faller ned. . . . Då hjälper
ej viljan, förmågan brister, kraften
saknas att fullfölja verket. Ack, re
dan under arbetet röjer sig vanmah
ten, vi förtröttas så lätt och bli hjälp
lösa och modlösa och tarva tröst och
stöd och ledning. Vi behöva den
starka handen, genom vilken vi kun
na bliva hulpna. Den räckes oss av
Henne, Kyrkan. Hon ensam mäktar
giva den hjälp,· som kräves att full
borda sömmarna i livsväven. . Utan
hennes bistånd skulle de svarta trå
.darna · bliva de förhärskande, · endast
.sorgens färg skulle fylla vävnaden
.och breda veck efter veck av sitt
mörka dok däröver. Eller ock skulle
maskorna sitta planlöst och oordnat_,
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med oräkneliga felslag och mistor en dyster bild av tröstlöshet och för
tvivlan ; eller kanske rentav verket
avbrötes och lämnades ofullbordat, så
snart vanmaktens giftiga kryp vapen
vunnit sinnet.
Så bj uder då klokskapen att med
glädje och vördnad, tacksamhet och
tillförsikt mottaga Kyrkans handled
ning. Denna hand kan hjälpa de be
tungade, , uppmuntrande smeka den ,
lydiges kind, liksom ock stråffa den
ohörsamme. Men vem är den för
vetne, som i självtillräckligt högmod
djärves rista sitt huvud, när Kyr
kan bjuder honom sin hjälp ? Alp
varldfaren är han lik. . som tilltror sig
förmåga att själv taga ,sig upp ur
djupen på vägen mot höjden eller att
själv finna den stig, vilken ensam är
den rätta, och som därför ringaktar
den erfarne förarens stöd och led
ning.
På egen hand - stolta ord, de där
förutsätta både kraft och Jdokhet
och förstånd, men som vi. bräckliga
människor, just därför varken kun
na eller ha rätt att använda. -De klinga
ej heller äkta, de skorra så falskt
när de glida över läpparna, medvetet
eller omeåvetet.
Vi behöva således hjälp. Själva
förmå vi intet. Men till vem skola
vi gå ? Det finns många, som bjuda
oss handen och vilja leda oss. Men
vem annan kan bliva vår ledstjärna
än den som strålar klarast, vilken an
nan hand än den starkaste, kunna vi
tryggast anförtro oss åt ?' Kan nå
gon annan skydda och beskärma oss
och stå oss bi än den Kyrka, dar
barnet redan i sin levnaas första da
g-ar hälsades med det kris.tna nam
net, och undfick medborgarskap ;
där gossen med av rörelse fuktat öga
för första gången gick till Herrens
bord ; och där mannen så ofta häm
tat vederkvickelse och styrka och
mod till kampen där ute ; där åld
ringen skumögd med skälvande .Jäp
par stavat bönbokens heliga ord, pri
sat och lovat Allfadern och Hans
Saliga för allt njutet gott, innan hans

av tårar tvådda stoft snart därefter
vigdes till Kyrkans frid ? Endast Du
Heliga Katolska Kyrka, mäktar släc
ka livets törst.
Frestelser möta och smädelser föl
ja, men intet skall rubba min . tillför
sikt och min tro. Tvivlens giftiga
bolmört är kvävd av , den gudomliga
kärlekens röda blomma och dess
strålglans. Mitt hjärta är över
fullt av lycka och jubel ; jag hör
brusa inom mig tusentals stämmors
samklang, fyllig och mäktig, och
denna de himmelska sfärernas kör
sjunger Hans och Hans Kyrkas
lov . . . .
Credo in unam, sanctam, catholi
cam et apostolicam Ecclesiam . . . Jag
känner mig på en gång ödmjuk och
stolt : ödmjuk vid tanken på min
egen ringhet ; jag är j u dock blott en ;
men stolt . då jag besinnar att jag
likväl är en lem av den Kyrka, som
en gång all världen skall vara under
dånig . . . .- Jag kan icke stå mot, även
om jag hade en sådan vanvettets
vilja ; min själ lyftes och j�g hemc
bär rörd tackoffer åt Honom, som
skapat allt, både människans hj ärta
och kräket i dyn . . . .

G.

VAD EN STRöS KRIFT
Å S T A D K O M.
En dag för omkring fyra år sedan
besökte en gosse, som vi kunna kalla
Henry Garland, Westminster kate
dralen för första gången. Han var
icke katolik och han kom dit endast
för att bese kyrkan. När han läm
nade den råkade hans blickar falla
på det bokstånd som Catholic Truth
Society hade anordnat under orgel
läktaren, och han stannade i förbi
farten för att läsa titlarna på några
av broschyrerna. Ett par, tre av dem
väckte hans intresse och han köpte
dem. När han gick till sängs den
kvällen lämnade han delll på bordet
i vardagsrummet, och hans far, som
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hfaidelsevis såg dem ligga där, tog
upp dem och började bläddra i dem.
Han fann dem intressanta, och satte
dem i sin ficka, i avsikt att studera
dem grundligare nästa morgon på tå
get, då han reste in till sitt kontor i
City.
Under morgonens lopp fick han
anledning att taga fram några papper
från sin ficka för att lämna_ dem till
sin kompanj on. I detsamma som
han drog ut dessa papper, följde
ströskrifterna, som han alldeles hade
glömt bort, med och föllo på golvet.
Kompanjonen böjde sig ned och ploc
kade upp dem och fick då se att det
var katolska skrifter.
Angenämt
ö,"erraskad blickade han upp och sa
de : "Jag hade ingen aning om att
ni var katolik, Garland !"
· Konfys över sin oskicklighet att
tappa broschyrerna och enbart ange
lägen om <\tt få återgå till sitt ar
bete, svarade mr Garland senior blott
med ett obestämt mummel "ja, ja".
Men vid lunchen kom hans kompan
jon ivrigt fram till honom. Han ha
de alltid Ön!>kat, syntes det, vinna
klcirhet angående en viss, katolsk
dogm, och nu hade ett tillfälle yppat
sig. Han kunde rådfråga Garland.
Nu var det så, att Garland råkat läsa
j ust om denna punkt i den skrift han
studerat på morgonen och sa1edes
var i stånd att klarlägga den katol
ska positionen. Detta tycktes ho
nom vara den enklaste utvägen från
hans ganska kostliga belägenhet, / och
för en blyg och tillbakadragen natur
sådan som hans var det helt säkert
den lättaste vägen. Men detta en
dast ökade hans bekymmer, ty un
der de dagar som följde spred sig
nyheten smanmgom och Garland
fann sig vara den självskrivne utläg
garen av katolsk troslära ! Han be-

dyrade att han var inkompetent, men
hans motsträvighet tillskrevs genast
hans vanliga blygsamhet och han
tvingades att framlägga sina åsikter.
För varje fråga som framställdes
och besvarades fann Garland det allt
svårare och svårare att förklara, att
när han för några veckor sedan "i
hastigheten hade sagt "ja, ja", han i
själva verket hade menat "nej, nej ".
Därför följ de han den lättare kur
sen. Ibland rörde sig frågorna om
punkter, som han icke läst om, och
då besvarade han dem efter sin egen
uppfattning om vad den katolska
Kyrkan sannolikt lärde. Han gjorde
alltid sitt bästa för henne, men till
sist insåg han, att detta ändå icke
var rättvist. Här fanns en levande
Kyrka med en egen stämma och en
bestämd troslära, och det var icke
rätt av honom, okunnig som han var,
att uppträda som hennes tolk, bara
för att bespara sig själv obehaget av
fatala förklaringar av personlig art.
Han var en ärlig man, och han kän
de det som en skyldighet mot Kyr
kan att göra sig förtrogen med . hen
nes lära - icke för att han ville bli
katolik, utan blott och bart för att
han icke skulle begå någon orättvisa
mot henne. Därför begav han sig
till närmaste prästboställe, och ingen
av våra läsare blir väl förvånad att
höra, att mr Garland senior i behö
rig tid blev katolik.
Men vad blev det av Henry Gar
land j unior, som köpte ströskrifterna
från bokståndet i katedralen ? In
nan året var tillända blev han jämte
sin moder och fem andra unga Gar
landar upptagen i kyrkan, och nu
studerar hart till präst.
4

(Ur "The Messenger of the Sac
red Heart for Ceylon'', mars 1926) .
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FRÅN VÅRA F Ö R S A M LI N GA R O CH F Ö RE N I N G A R.
DJURSHOLM.
· D en 15 aug. invig·de H. H. Biskopen
me d stor solennitet Birgittinernas nya
kapell å . Djursholm. Hans Högvördig
het assisterade s av Kyrkoherde W e ssel,
pastor Amma.nn samt pastor Wäschle.
Så stod det då färdigt de många bö
nernas och offrens kapell. Många tan
kar . sökte sig säkerligen me d tacksam
het till M. Elisab eth, som ej själv fått
glädjen närvara vid den högtidliga in
vigningen.
D et var ett gripande ögonblick då
H. H. Biskopen överflyttade det H.
Sakramentet från det förutvarande ka
pellet och alla närvarande följde i an
däktig proce ssion. Därefter vidtog; g;e
nast den h. mässan, varvid H. H. Bisko
pen utdelade den h. communionen åt
systrar och lekmän samt höll ett hjärt
ligt
och varmt anförand e , tackande
systrarna för deras offervilja och deras
tysta trogna arb ete, som givit Sverig·e
detta nya kapell såväl som d en härliga
tillflyktsort som S :ta Birgittas vilohem
är.
Moder R eginalda har själv, biträdd av
systrarna, utfört en hel del arbete för
kap ellets utsmyckning, så äro bl. a.
Tabernaklets och communionbänkens
träskulptur samt korsvägsbildernas ra
mar hennes skicklig·a och flitig·a hän
ders verk.
Konsulinnan Trapp har såsom gåva
smyckat väg·g·arna m e d änglar. De vack
ra korstolarna i systrarnas kor äro en
gåva av greve n och grevinnan Eric von
Rosen. Bänkarna i kap ellet en gåva av
fröknarna Marie och Valborg Foss. De
förg·yllda två lamp etterna på kapellets
väggar samt två förgyllda trearmade
kandelabrar för altaret äro gåvor från
me dlemmar av Birglttaoblaterna.
KL° 7 e . m. ägde den högtidliga pro
c e ssionen med Altare ts H. Sakrament
1·um. · Unde r bön och sång skred pro
cessionen fram. Först processionskor
se t buret av broder Petzold, följ d av
korgossar me d ljus, vitklädda blomster
ströende . flickor, herrar från olika före•
ningar inom församlingarna.
Korgossar
svängande :rökelsekar,
Altarets allra H eligaste Sakrament i H.
H. Biskopens händer, unde r en tron
himmel uppburen av fyra församlings
me dle mmar. H. H. Biskop en var omgi
ven av Kyrkoherdarna Wess el från S :t
Eugenia och Nordmark från S :t Erik,
( den senare Birgittaoblat m ed sin grå
levitkläderna) .
under
ordendräkt

prästerna Ammann, ·w ehner, Brunner,.
Wäschle och Meij e rink.
Pastor Wehner le dde he la tiden aeu
unisona bönen och sången på ett syn-·
ne rligen andaktsfullt sätt. Omedelbart
Efte r d et H. Sakramentet följde Birgit
tinerna med sin priorinna M. Reginal
da i spetsen, så S :t Josephsystrar och
Birg·ittin e roblater och den till ett
hundratal uppgående menighe ten.
Välsignelse n utdelades, såväl· vid dei;
i parken uppre sta altaret, vilket av syst
rarna. smyckats med blommor och ljus,
som och inne i det av ljus stråland e
kap ellet.
I kapellet sjöngo systrarna Sakra
menthymner och efter Tanfum e1·go·
"Rosa rorans" av biskop Hermanni. 1Så
brusade Te Deum. - Store Gud vi täc-·
ke . dig·- mäktigt och fulltonigt ut över
nej den genom kapellets öppna fönster·
och den stora festdagen var ett mi:q.ne
,·
blott.
Ett angenämt samkväm med en �}{
lig und fägnad var anordnad av sy8t
rarna och först sent bröto de närvar�;n
d e upp.
På H. H. Biskop ens initiativ avsän
de s ett hälsningstele gram till M o,4.er
Elisab eth från alla närvarande - ,gch
många voro även de tacksamma hjils
ningar som Mode r R eg·inalda anmo,dades framföra.
[,
Många äro de böner som uppsän;9as
för d en Heliga Birgittas döttrar .Qch
deras intressen här i Sverige.
Många äro även de som med tack
samma hjärtan påminna sig systrarnas
kärleksfulla omsorger, då de förunnats
att hämta själs- och kroppskrafter där
ute på den H. Birgittas vilohem - som
alltjämt står öppet för alla - katoli
ke r och protestanter, som söka ro och
vila.
Alla glädja vi oss åt den vackra fes
te n och att Sverige fått ännu ett ka
tolskt kap ell.
Elsa V e roni c a
L a m b e r t - M e u 1 1 e r.
U P P R O P.
Norrköpings katoliker ha redan i 29
år haft ege n präst, men alltjämt sakna
de ett eget kap ell, där gudstjänst under
värdiga former kan fil-as. I sin stora
längtan att snart få ett eget te·mp el ha
va de för ett par år se dan grundat en
förening ( Sankt Olofsföreningen ) , och
med v e rkligt rörande offervilja lämna
de, stora och små, sina v eckobidrag till
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förening;skassan. Men, om de ej där
jämte . kunna räkna på hjälp utifrån,
skulle det . dröja länge, innan de nå
-fram till målet. ·
Planerna ocp. ritningarna till . den nya
kyrkan äro nu färaiga. I Norrköping,
<len gamla Sankt Olofsstaden, i den
provins, där den heliga Birgitta, SverI0
ges störsfa kvinna, - en gång l_evde och
verkade, skall nu en BIRGITTAKYRKA
resas. Ett- stort och svårt arbete har H.
H. Biskopen tagit på sig _för att uppnå
· målet. 'Men _ c\en lilla församlingen i
Norrköping måste ytterligare uppbringa
(i.tminstone 30,000 kronor för den nya
kyrkans uppbyggande och inredning.
Fördenskull- tillåta vi oss, uppmun
trade av Biskopens varma rekommen
dation, att härmed vända o.ss till i:,ve•
riges katoliker och alla den helig·a Bfr�
gittas vänner i vårt larid med vår in
nerliga bön : Hjälpen med äkta kristlig
samhörighetskänsla våra medbröder- i
Norrköping !
,,·,Deltagen : med glädje i arbetet för
att vår heliga Birgitta, söm har burit
Sveriges namn över hela världen, måt
te erhålla ett värdigt minnesmärke _ i
d�n provins; där staden Vadstena på··
ril.Ynner oss om hennes upphöjda exem�
pel, om våra fäders kärlek och offer
vilja för den katolska tron.
För oss, den heliga Birgittas lands
män och vänner i Sverige, är det en
hii"derssak att få rest ett tempel, som
lj_iir hennes namn. Därför bedja vi nu :
Understödjen på a.lla :;,ätt, genom gå
vor, besök, vinnande av vänner och
den BIRGITTABAZAR,
,;älgörare,
som, för att bidraga till S :ta Birgittas

kyrka, skall håll�s i Sfockholm å Resta�
Urant Gillet torsdagen den 20 oktober=
1 927, Dessförinnan kommer en störr�
soare att anordnas å Grand Rotel lör
dagen den 1 5 oktober.
I enlighet med Biskopens önskan
kommer en femtedel av inkomsterna
att användas till hjälp för katolska
barns uppfostrli'.n. Utförligt program
kommer senare att meddelas.

*·

Envar' som älskar den . heliga Birgit
tas minne och högt skattar den katolska
trons välsignelse måste vara med och
giva sitt bidrag _ till detta så behjärtansvärda ändamål. ·

-*

Uppropet är undertecknat av repre
sentanter för vikariatets prästerskap,
medlemmar av diplomatiska - kå1;en, re
presenta�ter för katolska, församlin
garna i Norrköpfo.g· och Stockhölm,
styrelser för katolska
· föreningar och
-·
institutioner m. fl.

"*

Gåvor och bidrag· till ovannämnda
bazar mottagas av bl_. a." :_ fru Dagmar
Adams-Ray, Saltmätareg. 3 B, fru ·1fa
ria Carlberg, Regeringsg. 42, :fru Doris
Herzog, Tunnelg. 20 B, fröken Nanny
Isacsson, Badstug. 15, fru Elsa Lam
bert-Meuller, Norrmalmstorg 16, alla i
Stockholm, samt av församlingarnas
prästerskap.
'3,iljetter och tryckta upprop tillhan
dahållas av Dispi;ment H. Overödder,
David Andersen & Co., -Fredsgatan 4 ,
Stockholm.
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.

1.
2.

3.
4.

Torsdag. S :t Egidius. Abbot.
Fredag. S :t Stephanus, Konung
av Ungern. ( Jesu hjärtas fredag-) .
Lördag. Vår Frus tidegärd.
Söndag.

Trettonde efter Pirigst.

( Högm: Skyddsängelsfesten ) .
5 . Måndag. S :t Laurentius Justinianus. Biskop.
6. Tisdag. Ferialdag.
7. Onsdag. Ferialdag.
8. Torsdag. Marie Födelse. ( Mor
mässa) .
9 . Fredag. S :t Gorgonius, Martyr. ,
10 .. · Lördag: S :t Nicolaus de Tolentino,

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Söndag.

Fjortonde efter Pingst.

(l högm. Mormässa) .
Måndag. Marie namns fest.
Tisdag. Ferialdag.
Korsets
upphöjelse.
Onsdag.
( Korsmässa om hösten ) . .
Torsdag. Marias sju smärtor.
Fredag. S :t Cornelius och Cypria
nus, martyrer.

"C r e d o eller den . a p o s t o I i s·k a
trosbekänneIse n
är en I
kort formel för bekännandet av
vår tro på vår religions grund
sanningar.
Densamma skulle vi var
je dag avlägga, och genom den ikläda
oss trons vapenrustning.
Den . är
så att säga vår trohetsed till Gud att
vi vilja leva efter trons grundsatser i
innerligaste förening med Kristus och
Kyrkan. Det är i tron och dess san
ningar som all vår bön _och alla vi!,ra
gärningar måste hava sin rot. "H e r
r e n s b ö n" eller "F a d e r v å r"
är den av Frälsaren oss givna mönster
bönen, inbegreppet av all bön och hela
P.Vangeliet. Allt vad mänskan· skall
bedja om är innehållet · ' i denna
bön. De första kristna bad · ·densamma
tre gånger om dagen, vid d�gens
inbrott och vid alla viktiga,J1iarid�
lingar.
Den intager alltjämt · vid
alla Kyrkans böner _ och andakter hu
vudplatsen.
"A v e
M a r i a"
eller "H e I I
d i g M a r i a" är ingenting annat än
det andäktiga upprepandet av Guds
egen hälsning genom ärkeängeln till
Kristi blivande moder vid bebådelsen.
kyrkan läe:.e:er till ängelns ord även
Elisabets hälsning samt sin egen öd-

17.
1 8.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27,
28.
29.
30.

Lördag.
ken.

h�

�
.

.

S :t Franciskus' särmär

Sönd'ag. Femtonde efter

Pingst.

Måndag. S :t Januarius m. fl.
martyrer.
Tisdag. S :t Eustachius m. fl.
:martyrer.
Onsdag.
( Kvatemberfastedag) .
S :t Mattheus. apost. och evang.
Torsdag. S :t Thomas de Villanova.
Fredag. ( Kvatemberfastedag) . S :t
Linus, påve, martyr.
( Kvatemberfastedag) .
Lördag.
S :ta Maria Virg. de Mercede.
Söndag. Sextonde efter Pingst.: ,
Måndag. S :t Cyprianus och Justjnianus, martyrer.
Tisdag. S :t Cosmas och DamiantJs,
martyrer.
Onsdag. S :t Wenceslaus, hertig,
martyr.
Torsdag. S :t Michael, ärkeänge}k·.
Fredag, S :t Hieronymus, be::!{:.
kyrkolärare.

mjuka anhållan att Maria hos sin sq..p
måste bedja för alla syndiga mänskQt,
särskilt i deras dödsstund. Vid den s. ;Jc.
Angelus,
till vilken Kyrkan m�d
klockornas klang tre gånger om dagen
manar sina barn, upprepar Kyrkifo
denna
hälsning därvid tilläggan�e
skriftens berättelse om bebådelsej,
Bönen kallas på svenska ofta "Herrerjs
ängel" emedan den börjar med orderj. :
"Herrens ängel kom till Maria med be
bådelsen." Genom denna andakt vill
Kyrkan uppmana de kristna till tack
sam hågkomst av Jesu Kristi mandoms
anammelse. Till en början plägade
man bedja denna bön på aftonen, så
smanmgom även på morgonen. Påven
Calixtus III anordnade som tacksägelse
för segern · vid Belgrad 1456, att den
även skulle bedjas vid middagstiden.
Genom en särskild klocka påminnes de
troende efter Angelusklockans tecken
även om sin plikt att bedja för alla
avlidna. I många länder ringes på
torsdagsaftnarna för att erinra om
Kristi dödsångest samt på fredagarna
kl. 3 e. m. för att de troende skola med
tacksamhet minnas Jesu lidande och
död.
S. N-k.

