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UR FIORETTI, DEN HELIGE FRANCISCI
UNDERBARA BLOMSTERKRANS.

f svensk civerslttning av Lisa I wnd,h.

Iferrans heliga f ekamen och offra-
de den it den evige Fadern i him-
melen, bedjande honom, att han fcir
sin-vilsignade Sons, vir lferres JesurKristi skull, vilken till pjdlarnas 5ter-
lcisning blev upphdngd pi Korsetsr
tri, mitte ur skirseldens kval miss-
kundeligen befria de av honom ska..
pade och Sterliista, se, de varseblev.
han, huru fast ord.kneliga sjdlar ut-'
gingo ur skdrselden, sisom nar tal-'
lcisa eldgnistor utgi ur en brinnan..
d9 gSn. Och han sig dem uppstiga_
till himmelen genom Hdns evdrdeli[a.
fortjlnst, som har lidit och dott fc;r
oss _arma pi jorden och dagligen
vorden offrad fcir levande och-drida,
i den heliga Hostian, infor' viltrien
hjirtan och knln skola bcija sig in:
Secula scculorum. Amen. - 

:
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Hurwsom;broder fokannes ozt Al-
aerno sd,g wd,nga sjiilar befnas ur
shiirselden, ynedan han liiste miissan
da91en efter AllatHetgons dog.

Dagen efter Alla Helgons dag ldste
en ging broder Johannes av Aiverno
missan for alla de dcidas sjdlar, s6.-

1om ^d9n 
Heliga Kyrkan har bjudit

det. Och med si rim kdrlek och en si
frirbarmande medkdnsla frambar han
Det hcigheliga Sakramentet, vilket frjr
sina verkningars skull eftertraktas av
de dcjdas sjllar framfcir allt annat
gott, som vi kunna gora for dem, att
det var, si"som ville hans hjdrta bris-
ta dlrvid av andaktens riversvinne-
liga ljuvhet och av broderlig kirlek
till de dcida. Och dirfcire. vid det att
han i denna mdssa anddkiigt upplyfte
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DE HELICAS SAMFUND HELGONENS
VORDANDE.

lysa edert hjirtas iigon, pi det att I
melr fiirsti vilket hoPPet av hans
kalXelse 1r, (d. v. s. vad I haven att
hoppas till fdljd av eder kallelse till
kristendomen), vilken rikedomen av
hans arvs hirlighet i de heliga 1r
och huru iiversvipneligt stor hats
kraf,t dr med avseende pi oss, sorfr

tro till fiiljd av hans mdktiga krafts
verkan, varmed han verkade i Kris-
tus, di han uppvdckte honom frin
de dtida. Och han satte honom
pi sin hiigra sida i himmelen, iiver
ill furstlighet och makt och herra-
cltime och allt namn, som nlmnes icke
allenast i denna virld utan ock i den
tillkommande; och han lade allt un-
der hans f6tter och gav honom till
huvud iiver hela KYrkan; hon ii
hans kropp och hans fulld,ndning.
som i alla avseenden fullindas"'
Liksom huvudet s. a' s. fullindas
eenom lemmarna och blir en hei
f,.opp, si blir iven Kristus vad han

skail- vara fcir mdnskligheten fdrst
dbrigenom, att han drager alla min-
nisk6r till sig och dessa i allt sluta
sig till honom.

Hirtill ansluta sig si vbl apostelns
ord till Kolosserna r: g-2r: "Dir-
fiir upphcira ock vi frln den dag vi
hiirde 

^deto* (aposteln talar om ko-
lossernas tro 

'oih klrlek), icke att
bedia f<ir eder och begira att I mit-
ten vara uppfytlda med kunskaP om

hans vilja i ail andlig vishet och in-
sikt, se att I vandren Gud vd'rdigt, i
allt vdrlbehagliga, blrande frukt i alla
soda eatttLsat och tillvixande i
Guds kinskap: med all kraft stbrkta
senom hans irdrliga makt, som gjort
8ss virdiga delalitigheten i de -heli-
gas andel"i liuset. Ty han har frblst
8ss frin moikrets vdlde och fiirsatt
oss i sin iilskade Sons rlt<e, i vilken
vi hava iterlcisningen genom hans

blod. svndernas fcirlitelse; vilken lr
a.tt' oivttlise Gudens avbild, den

fiirstfiidde f"or all skapelse' Ty i ho-

I.

Minga av vira frinskilda bnider
och systrar hava en skev f<irestill-
ning om. hur katolikerna 5ra helgo-
nen. "Helgondyrkan'l kalla de det
ibland och pi grund av allehanda fiir-
domar betrakta de med misstroende,
stundom med avsky vert sett att ira
helgonen och anse det ej f<irenligt
med deras egen livsiskidning. Att
.ira ett helgon (de kalla det tillbedja)

minniska som'med Guds nid
,och egen trogen medverkan uppnitt
lhimmelens salighet - 

at fiir dem
nigot ftirfirligt, ja rent av veder-
.styggligt. Det kan dirfiir vara pi
sin plats att i "Credo" limna en

framsllllning av Kyrkans llra i den-
-na punkt. I ijverensstlmmelse .med
apoJteh Pauli ftirrnaning i Kol. 4:
.5-*{: "Vandren visligen med dem
.iom iro utanf6r, i det I kopen tiden.
Edert tal vare alltid ljuvligt, kryd-
dat med salt si att I veten huru I
btiren sYara var och en", och utgi-
ende fri.n tron pi Kristus, Guda-
:minniskan, Medlaren mellan 

-Gudoch minniskorna, virldens Frll-
.sade och Saliggcirare, vill jag. fista
uppmirksamheten Pl den innerliga
firieningslinken mellan Kristus och
helgonen, fiir alt s5lunda klar-
giira vad helgonens lrancle och vijr-
dande betyder, liksom iven inneb6r-
den av "Kristi hemlighet", Kol. 4: 3.
Avsikten 6r siledes ingen annan in
att blttre och mer llra kdnna och

llska Kristus.

Med Paulus vigar jag uPPrePa:

Ef. r: t5-23: "Dirf<ir, sedan jag

har hcjrt om Eder tro Pi Herren Je-
sus och om eder krirlek till alla he-

Iiga, upphiir jag icke att tacka fijr
.d.r oih att ihffiornrra eder i rn'ina

biiner att vir Herre Jesu Kristi Gud,
hlrlighetens Fader, ville giva .eder
vishelens och uppenbarelsens Ande
f6r att kinna honom, och ville uPP-
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nom skapades allt i hirrrmelen och pi
jorden,, det;synliga och eiet osyntiga"
va,rc sig.troner eller herrad,6men, el-
ler furstligheter eller vildigheter,
all* dr skapat gelrom honorn och f<jr
honom; osh han dr fiire alla, och allt
har bestind i honom. Och han ir
huvudet fiir Kyrkans krotr4r, han
sonr Ar begynnelsen, den fiirstfiidde
ifrin,de diida pi, det han i alit skulle
.hava trtirsta rangen. Ty det behaga-
de .Gr,rd att all fullhet skulle bo i
honouq sch att geaoln honom ftir-
sona allt med sig, vare sig det som
1r pi jorden eller det som ir i him-
melen, i det han stiftade frid genom
blodet av hans kors." "Kristus", si
fortsitter aposteln Kol. r : 27-29:
"hirlighetens hopp bland eder - ftjr-
kunna vi f6r eder (iven nir vi tala
om helgonens v6rdande), i det vi f<ir-
mana.var mdnniska och med all vis-
hct lira var mlnniska pi det att vi
kunna framstdlla varje mrinniska si-
som, fwllkorwmen i Kristus.f esus, och
hetpe arbetar iag dven kirnpande
rred den kraft, varmed han miktigt
verkar i mig,"

Detta den store apostelns brev
fiir oss ornedelbart in i det im-
ne vi beha,ndld och giver oss sva-
ret p& denna friga: Finns i de.n

katolska trosbekinnelsen: Helgonens
gemenskap, de andligas samfund ?

Vad betyder detta? -
la, det stir i den katolska Kvr-

kans trosbeklnnelse: -Tag tror p5, de
heligas samfund. Sisom det framgir
av ap. Pauli ord ir Kyrkan, vilken
Kristus triirvirvat sig genom sitt
blod, ej inskrdnkt till grinserna ftir
denna jord den strlcker sig till den
fcir oss osynliga vdrlden. Vilket av-
stind iin mi skilja Kyrkans medlem-
rnar, bestir doek mellan der'n en and-
lig livs- och egendornsgernenskap,
sour har sin djupaste grund i enheten
mellan Kdstus och Kyrkan: Kristus

- huvudet, Kyrkan - kroppen.
Vad fiirsti vi med de heligas sam-

fund? Det 5r den andliga ftireningen
mellan de olika medlemrnarna av den
stridande, lidande och triumferande
Kyrkan: Till den stridande Kyrkan
htrra .de kristtroende pi -jo'rden, till

den lidbnde sjilarna i sklrselden; tiltr
der triunr-ferande de,saliga i- himrne-
len. Men detta betyder ingalunda att
det finnes trenne etskilda kyrkor,
utan endast att lemmarna av Kristi'
ena Kyrka befi.nna sig i olika til!-
stind, till dess den sista domedagen
Kyrkans alla trogrra barn fiirenas i
en enda seger och bJ.rlighet.

Mellan den. stridande, Iidande och
segrande kyrkan bestir en andlig
{cirening, vilken vi kalla de heligas
Samfund: l) emedan de saliga a'ro i
besittning av en fullkomlig, ej f6r-
lorbar helighet; z) emedan sjilarna i
skirSelden befinna sig i ett tillstind
av ej fiirlorbar heliggiirande nid och
genoltr fiirsonande och renande li-
dande beredas f6r himmelens full-
komliga salighet; 3) emedan de tro;
ende pi jorden, helgade genom do-
pet, iro genom sitt medlemskap i
Kyrkan kallade till helighet, (Ef;
t: 4 "att, infijr honom vara heliga
och obeflickade i kirlek"). Fcir den
skull kallas de troende av aposteln
Petrus.: "ett utvalt slikte, ett ko-
nungsligt prdstadtime, ett heligt folk",
r Petr. 2: g. *

Vari bestfr denna andliga ftirening
mellan Kyrkans medlemmar pi jor-
den, i skirselden och i himrnelen?
Den bestir ddri, att al'la 5ro lemmar
iv en lekamen, vars huvud 6r Kris-
tus, och att de hirigenom hava del i
varandras andliga igodelar. "Iriksonn
vi i en enda kropp hava minga,lem-
mar. . . si- 6ro vi mdnga en enda
kropp i Kristus, rRen var ftir sig var-
andras lernmar." Rom. rz: 4-5.

Det gives silunda ett <ivernaturligt
band, sofir hiller sarnman levando
tich avlidna troende, som ftirenar
dem i enheten av en enda hem*
lighetsfull kropp, vars huvud 6r Kris-
tus, i gemenskapen av ett och samma
liv. Aposteln Paulus beskriver den-
na enhet och gemensk"p p" ett fiir-
triiffligt sitt och framhi,ller huru
frin Kristus, som sitter vid Guds
hiigra hand, sisom huvud utgir kraft
och liv. f .Efeserbrevets 4 kapitel
llsa vi: "Det ir en kropp och en an-
de, sisom I ock haven blivit kallade
i ett eder kallelses hopp; en Herre;
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en,tro, ett dop, en Gud och allas Fa:
der, som lr iiver alla, genom allt och
i,qss alla. \{en it var och e,n av oss
har nlden blivit given efter mittet
av Kristi giva. Dirftjr heter det:
Uppstigande i h<ijden tog han fingar
till finga och gav givor till mln.
niskorna (jfr. Ps. 67: r9). Men atf
han uppstigit, vad dr det annat ln
att.han frirst nedstigit till jordens
iigre rum ? Den som nedsteg 5r ock
den som uppsteg ijver alla himlar ftir
att uppfylla allt. Och han sjilv har
ftirordnat somliga till apostlrrr, som-
tiga till profeter, and"a Ster till evan-
gelister och iter, andra till herdar och
lirare f6r de heligas fullkomnande,
till tjlnstens verk, till Kristi kropps
uppbyggande, till dess vi alla komma
till enheten i tron och kunskapen om
Guds Son,, till en fullkommen man.
till det fulla mittet av Kristi ilder;
pi det att vi icke mera skola vara
trarn som vrikas och kringdrivas av
varje liras r1ind, genom minniskor-
nas ondska, genom illfundighet till
villfarelsens avvig. I itom oss fast-
mer i klrlek hilla oss till sanningen
och ztiira i alla stychen i .honom, sorn
iir hwaudet, Kristus; tY av honor4
hopfogas ,och' sammanhilles hela
kropp6n g"tto* qlla leders handrick.
ning efter d,en 

'zterksarnhet som iir
tittrtelad. aarie lern och yinner sin till-
vixt till uppbyggande av sig sjilv i
kdrlek.

I Kristi hemlighetsfulla kropp, den

heliga Kyrkan,' vars huvud irr. och
fiirblir Kristus,-av vilken hon har sitt
ursprung:och alltjlmt iiser nytt liv,
stir.varje lem i fiirening med huvu-
det och silun:da med hela kroPPen:
Dock lever och arbetar ingen lem i
denna kropp f<i1 . sig sjilv ensam'
utan allb lemmar fiir varandra, i en-
lighet med de nidegivor Kristus"fiir-
lfnar dem. Genom denna mingfal-
diga vixelverkan blir kroppen tiltr
nigonting helt, utvecklar sig och liv-
nires av Kristus med nY kraft.
: Hlr hava vi den djuPsinniga bib-
liska lira och grundval, Pi vilken
helgonens . f<irmedling stiider sig- --
svaiet pi .frigan: vad betYder hel-
gonens "vordande .f.6r-dgt pglgoatiga

tioslivet i den katolska Kylkari ? och
likasi svaret fi den andra,frigan:
varfiir behovet av helgonens vtir-
dande ?

Att 6ra helgonen 5r i grunti. och,
botten ingenting annat in gerrtenskap'
i livsideal sch. irmsesidigt bistind i
full verksamhet. Detta angiver sam-
tidigt meningen, andantdlet med hel'
gonens vdrd,ande och huru den ira
och vcirdnad vi visa dem ei skadar,
eller innebiir ndgon minshning ai den
iira som tillkommer Kristus, den en-
d,e Med,laren.

Helgonen vi vijtda lro ju och frji-
bliva i evighet lemmar i den ena,
enda kroppen. De hava dott i Kris-
tus och deras sjilar (liksom senare
deras kroppar enligt aposteln Pauli
ord) 6ro uppvlckta och trona i him-
melen med Kristus. . Dir, i himrne-
lgtr, sisom Kristi segertecken tivbr
diiden, iro de .fortfarande fiirenade
med Kristus, deras huvud, och ut-
6va som lemmar sin verksamhet en-
ligt mettet av de givor han frirlinat
dem. Och vilken ir. denna deras'
verksamhet i himmeler'r? Aposteln
Paulus limnar en fiirklaring i ordet
1'consedere", sitta, trona med. Dir
uttrycket anvandes om Kristus sit'
tande vid Guds hiigra srda, bi:tyder
detta att uttiva Guds kraft och makt
frir att leda de utkorade till den evi-
ga saligheten. Aro helgonen ett med
Kristus, skola de i sin mrin medverka
rned honom och ljd'tnte honom uttiva
vad han sjilv giir.

Finna vi icke hir frigan lirst: ha-
va de avlidna, hava helgonen en sta-
digvarande makt ? Sisom lemmar
ar Kristi lekamen behilla de den
verksarnhet som ignar sig fiir varje
lem. Hirpi sttider sig den inom den
katolska Kyrkan gdllande meningen
att helgonen i himmelen hava ett
verksamhetsomride <iverensetim-
mande rned de verk och girningar,
genom vilka de sjllva fiirtjlnat evig
ialighet. Medan de innu lcvde Pi
jorden, hava de f<iljt sitt livsprogranr
och rnedrframging enligt Guds vilja;
utiivat det virv, som blev dem anfiir-
trott, somliga sisom apostlal, andra
sisor.n prof.eteq, herdar, lirare b. s. v'
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Deras hirlighet efter detta liv skall
siledes delvis besti :diri, att &
frimja sarnrna verk, varigenom de ut'
rndrkt sig oeh gjort sig fii*jinst-
fulla pi jorden. Detta linrnar en
forklaring pi valet av vissa sLTdds-
helgon frir fiireningar och gillen, vil-
kas indami'l och verksamhet kan &ter-
fciras till en dygd eller nigot mera
framtridande drag i deras liv. Sfl lrar
den katolska Kyrkan den helige Jo-
sef sisom skyddshelgon fcir hela Kyr-
kan pi jorden och firar irligen en
sirskild fest i denna mening, pi
grund av att den hel. Josef blivit
utkorad att feirstirja och skydda Je-
susbarnets unga lekarnliga liv. Kyr-
kan pi jorden, Kristi kropp, 5r ut-
satt ftir mingahanda faror och i alla
dessa faror ser den med fiirtrtistan
upp till den store beskyddaren och
lir sina barn att anropa den hel. Jo-
sef i frestelser och svirigheter av
alla slag. Ar det icke en egendomlig
fiireteelse, att klosterordnars stif.
tare g6ra sitt inflytande gdllande ln-
nu iratal efter sin diid? Dir hava
vi f6rklaringen till St. Elisabeths
sjukhem, St. Anna-fdreningen, St.
Vinzens-fiireoingen m. Ty -och hir upprepar jag aposteln Pauli
ord nr Rornarbrevet r2i 4 - "liksorr!
vi i en enda kropp hava minga lem-
mar, men alla lemmar ieke hava sam-
ma fbrrittning, si iro vi, de rninga,
en eneia kropp i Kristus, men var fiir
gig dro_ vi varandras lemmar;" Och
ndrsansma apostel vidare i tz och
13 kapitlet uppriknar huru Kyrkans
medlemmar pi iorden,biira ut6va och
tillkdnnagiva denna livsgemenskap,
drager han denna slutsats f6r de oli-
ka lemmarna r3i 7: "Si given dfl
alla det som I iren skyldiga: den
skatt, som skatt tillkommer; den .tull

som tull, den fruktan som fruktan,
den heder som'heder tillkommer. Va-
ren ingen nigot skyld,iga, utom det
att ilska varandra."

I sitt fdrsta brev till Korintierna
behandlar Paulus denna sanning in-
nu utf<irligare: "Fiirdelningen av ni-
degivorna dr olika, rnen Anden 1r
densamme; och : fiirdelningen av
tjinster ir olika, men }:lerren.ir den-

sarnme; och ftirdelningen av kraft '

giraingar ir olika, rnen det 6r -sam-

rne Gud som verkar allt i alla. Men
it var och en ,gives Andens uppen:
barelse till gagn. At en gives ge-
nom Anden vishetens ord; it €fl ?n.
nan vetenskapens ord efter samme
Ande; it en annan tro genom sam-
me Ande; it en annan givan att bota
sjuka genom samme Ande; 5t en an-
nan att giira under, it en annan pro-
fetia, it en annan att urskilja an-
dar, it en annan att tala olika slag
av tungomil, 5t en annan att utty-
da tungomilen. Men allt detta ver-
kar den ene och samme Anden, sqnl
tilldelar var och en silsom han vill.
Ty liksom kroppen ir en och hat
m&nga lemmar, rnen alla kroppens
lemmar, fastdn de iro rninga iro en
kropp, si ock Kiistus. Ty i'en An-
de hava vi alla blivit diipta rill en
kropp, vare sig judar eller hednin-
gar, slavareller fria och alla hava
vi druckit av en Ande. Ty lven
kroppen ir icke en enda lem, utan
minga. Om foten skulle siga: eme-
dan jag icke 6r hand tillhirliag icke
krioppen, skulle han ddrf<ir icke till-
h6ra kroppen ? Och om ijrat skulle
siga: emedan jag icke [r iiga si tih-
hor jag icke kroppen, skulle det dir-
fcir icke tillhora kroppen? Om hela
kroppen vore iiga" var bleve de-h,,itF
seln ? Vore han hel och hi{l'en htir-
sel, var bleve di lukten ? Men nu har
han satt lerrimarna wor ock en for sig
i kroppen, .sisom han ville, Oin alla
vore en enda. lem, var bleve di krop-
pen? Nu iro vdl minga lemmar, men
en kropp. Ogat kan icke siga till
handen: jag behiiver icke din tjinst,
ej heller huvudet till fiitterna: jag
behiiver eder ieke. Ijtan fastrner iro
de kroppens lemmar, som synas vara
svagast, rnest niidvdndiga; och de
kroppsdelar, sorn vi akta mindre he-
derliga, kl6da vi med stiirre heder i
och de icke anstlndiga pi oss skylas
si mycket anstindigare; de anstriir-
diga pi oss diremot beh<iva ingenting,
Men Gud har hopfogat kroppen ge-
norn att it den fingare lemmen fdr-
lina sttiire heder, p6 det att ingen
siindring skall vara i' kroppen,'irtan
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.lerrrmarna Skola 6ira samma. omsol€
,'rirri varandra. Och orn en'lem lid,er
:sd, lida allq lenr,mar med - eller om
€n lem'iirqs sd frbjda sig allo lem-
'iliar med. Men. I dren Kristi kropp
'dch 1em vid lem.'l r Kor. rz:4-28.

Kan det nu fiirv5na, att den
'katolska Kyikan kinrrer och vi-
'sar medlidande med' sina lidande
lemmar, 'men giver unryck it sin
.gl:idje och jublar med sina fiir-
'liirligade lemmar. Ddden istad-
'kommer ju ingen skilsmdssa mellan
'lemmarna och huvudet Kristus. Den
som hldangitt som en levande 1em
av Kristi kropp, och utbytt det tim-
liga mot det eVigal han fiirblil lem i
evighet. Eljest skulle ju Kristus se-
..dan han limnat denna virld ej kun-
na vaia och fiirbliva huvud fcir. de
-lemmar som innu 5ro kvar pi jor-
,den. Dock ,- Kristus sj6lv siger
,och lir om dessa d jda: 'lJag 6r upp-
-stindelsen och liiret; den som tror pi
pig skall leva'om han dn drir; och
var och en som lever och tror pi mig
skall icke dii evinnerligen." Joh..rr:
?5.
- Aposteln Johannes skriver i Up-
penbarelseboken 14: 13: "Jag htirde
"en r6st frin himmelen s6ga tili mig:
skriv: Saliga dro de d6da som d<i i
Iferren. Frin denna stund redan,
siger Anden: de skola vila sig frin
sina miidor, 'ty deras verk f6lja ,-lem

efter . . ."
. Det finnes silunda icke lingre ni-
got tvivel. De saliga i himmelen dro
och fcirbliva fiirenade i Kristus si-
som lemmar av hans kropp. Ty den
som helgar och de som helgas lro
alla av .en, skriver ilen hellge Paulus
till Hebreerna 2: rr, di han betrak-
tar och framstiller Jesus sisom Frbl-
'sare; som fcirt minga till helighet och
varit den enda upphovsmannen till
deras frllsning. De iro Sven vira
lemmar och :sisom f<irliSrligade si-
'dana f6rtjina 'de vir hyllning, vir
viirdnad och kd'rlek och brira vi
g{adja' oss.' iiver delas fcirhirligande
och eviga lycksalighet. Hdrigenom
och dlrmed torde klart framst5. be-
hoaet azt helgonens ifirdonde.
r Rikla vi andens blick uppit mot

himmelen, se vi kring den segrande
AterliiSarens tron miljoner och mil:
joner troende, sisom den helige. Jo-
hanries uttrycker sig: Uppenb. Z,t gi
:'En stor skara som ingen kunde:rlk-
na av alla ifolk och sldkten och na-
tioner och tungomil stiende infiii
tronen och infrii Lammet, klidda i
vita klader med palmer i sina hin-
der. Och de ropade med h6g riist och
sade: Frilsningen ir genom vir Gud
som sitter pi tronen och genom Lam-
met . . . Och en av de dldste tog till
orda och sade till mig: Dessa 5ro de
som hava kommit ur det stora be:
trycket och tvagit sina klider och
gjort dem vita i''Lammets blod. DIr-
fcir iro de infiir Guds tron och tjina
honom (hlrska med K.ristus), dag
och natt i hans tempel; och den som
sitter pi tronen skall slas upp sin bo-
stad tiver dem; de skola icke mer
hungra eller ttirsta, icke heller skall
sblen eller nigon hetta komma <ivir
riem; ty Lammet som d.r mitt fcir
tronen skall vakta dem och leda dem
till livets vattenkillor och Gud skall
bvtorka alla tirar av ileras 6gon."

Nir di vi svaga och dcidliga lem-
rnar av Kristi kropp skida vira fiir-
hlrligade lemmar i saligheten, upp-'
fyllas vi av glidje och viirdnad vid
isynen'av den dra som ir dem for-
l5nad och tilldelad, och pi olika sitt,:
pi varje tdnkbart vis skola vi giva
uttryck fu denna vir glidje, vir
l'cirdnad och klrlek, sisom det ocksi
sker i den:heliga Kyrkan under den-
samme Andens ledning, som fiirenar
alla lemmar till'en enda hemlighets-
full'kropp, vars huvud ir och f-<irblir
Kristus.

Men blir d5. denna glidje-, vrird-
nads- och kirlbksbetygelse icke till-
bedjan, urartar den i&e hlri ? Det
skall utgiiia svaret pi den andra fr5:
gan: 'Ar helgonens viirdande icl<e i
strid med f6rsta Guds bud? Vilken
ir skillnaden mellan v6rdande och'
tillbedjan eller dyrkan?' 

.

II.
Jag har hirovart srikt klargiira,

att vir v6rdnad fiir helgongn'
stddei sig pii dd "heligis -sim-



285

fund", .sisom det lires i Skriften.
Dirpi f6ljde svaret pi frigan vad
helgonens vordnad innebir fcir en
katolsk kristens personliga trosliv,
varfiir vi beh<iva och miste ira hel-
gonen och huru vi, med indamilet
Guds frjrhdrligande f<ir iigonen, icke
minska eller brista i den vdrdnad vi
dro skyldiga vir Herre jesus Kris-
tus, sisom den ende medlaren. Slut-
ligen gavs lciftet om svar pi. tvenne
andra frigor, ratt ofta framstd.llda
av icke-katoliker under denna form:
Att dra helgonen, dr det icke stri-
dande mot fcirsta budet, di det ofta
iivergir till eller ar tillbe'd.jan, och
vilken skillnad finnes hir mellan
vordnad och tillbedjan?

Di vi yppa glddje, tacksamhet,
viirdnad, kirlek, 1r detta ett uttryck
frir, ett itergivande av inre tankar
och kinslor. Virdet dd.rav betingas
av det vdrde vira tankar och kdnslor
5g". Det gcir silunda mycket till
saken att veta vilken uppfattning en
minniska har om den person hon
vill d.ra, fcir att kunna komma un-
derfund med betydelsen, utstricknin-
gen, vidden och bt'edden av denna
an. Stir denna pet'son, detta vord-
nadsvlrda visen fcir vir ande och
vir tanke som odndligt fullkomlig,
ett gudomligt vdsen, skapelsens b<ir-
jan och fulldndning, Iferre civer all-
ting, dr den vijrdnad vi giva uttryck
for en akt av tillbedjan. Kommen,
l6tom oss tillbedja och falla ned in-
fiir fIerren, som gjort oss, ty han 1r
vir Herre, Gud, siger Psalmisten.
Stir diremot en person odndiigt i5g-
re dn detta hiigsta visen, dr det en
skapad varelse beroende av Gud, n3-
gon som mottagit av Gud sina sivdl
naturliga som tivernaturliga givor,
kan vir vcirdnad frjr denna person,
detta visen aldrig vara tillbedjan. -Gdller det givor och fiiretriden, ftir
vilka en person anses vird dra, sisom
bildning, kunskap, adel, skcinhet, intel-
ligens m. m., tala vi om social, med-
borgerlig dra, utmirkelse. Pi detta
sdtt hyllar varje folk sina stora min
och kvinnor, genom irestoder, ge-
nom att'uppkalla gator och torg ef-
ter dem . ... Aro de foretrdden, fdr

vilka vi vilja 5ra nigon,.av civerna-
turlig beskaffenhet, sisom tro, hopp,
kd.rlek, botgiiring, dygd, nid, helig-
het, tala vi om religicis dra, emedan
genom dessa givor Gud sjilv blir
mera omedelbart fcirhdrligad, helgo-
net drat och den hedrande personens
eller personernas ifriga religicisa,
andliga liv finner diri anledning till
utveckling och fullkomnande. Allt
till Guds 6ra. En hllsning eller vil-
ken annan irebetygeise som helst
kan friljaktligen vara-en akt av till-
bedjan eller ocksi en vanlig med-
borgerlig eller religiiis hyllning.

I)et torde hirigenom vara klart fcjr
envar som fcirstir och vet vad ett
helgon dr, nimligen en Guds tjanare
och vin, att till och med den stcirsta
vtirdnad vi betyga helgonen atrtrig
han uara tillbedjan. Ty allt det som
gor helgonen stora och vcirdnadsvir-
da i vira cigon hava de att tacka
Gud fcir, deras Skapare och Vnlgo-
rare, och Jesus Kristus, deras Ater-
Icjsare och Saliggorare. Dirfrjr iras
Gud genom den vrirdnad vi visa
helgonen, liksom konstniren genom
den hyllning man bringar hanJ verk,
liksom konungen och landet genon
den ira som betygas trogna unders6-
tar och liksom vdnnen genom den
uppskattning man visar en av hans
vinner. Vilja vi d.ra helgoner! rni^ste
vi fcirst och frimst vara Gud vilbe-
hagliga. Det kan friljaktligen e1l
komma ifriga eller vara tal :om atr
civertrlcia budet: Du skall ilska Her-
ren din Gud och tjlna honom allena-
I kdnnen till Kristi ord: "Om nigon
tjanar mig, skall min Fader dra ho-
nom." Joh. rz: 26. Huru kunde det
di misshaga Gud, att man d.rar dbmr
som han sjilv har f<irhdrligat? Lik-
uelsen om den trogne tjdnaren (Luk-.
19) torde hdr giva klart besked. Ja,vi uppfylla hirigenom det bud som
gives i Efes. 5: r: "Varen dirfrjr:
Guds efterfciljare sisom dlskade
barn." Vi frirvina oss icke, di. vi
hcira Elisabet hilsa Maria, Iferrens
Moder, med si djup vcirdnad, och se
henne skynda Maria till motes merl
dessa av <idmjukhet, gledje och vcird-
nad uppfyllda ord: "Vilstgnid (den
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mest vilsignade) ir du bland kvin.
nor och vllsignad ir din livsfrukt.
Och vadan h5nder mig detta att min
Herres moder kommer till mig ?"
(Luk. r: 42-43). Vi ftjrvina oss

icke dirtiver, utan glldja oss it att
hon gjorde rlet med h6g riist, uPP-
tylld med den Helige Ande, slsonr
skrivet 5r.

Gud trefaller oss att ira vira ftir-
ildrar. Fir man di endast gcira detta
si linge de leva hlr pi jorden? Och
ir det olovligt, fcirbjudet sedan de
ingitt i himmelen ? Naturligtvis icke !

Plikten frirblir, varar alltid" - Man
har 1ov att ara en minniska fiir hen--
nes naturliga givors och fortjinsters
;skull. Detta medgiver var och en.
Men fir man di icke lov att giira
,det ftir givor och f<irtjinster av iiver-
-laturlig art ? I)essa senare dro dock
fiirmer 5n de fcirra och ftirtjina i
.oindligt hrigre grad vir aktning.

Den- katolska Kyrl<an har alltid
15rt att det ir gott och nyttigt att ata
och . viirda helgonen och. hon har'
stddse gjort det. I berittelsen om
,den helige Ignatius av Antiokia mar-
tyrdiid (drid ro7), uppsatt av med-
tristna, 15ba vi: "Vi hava upptecknat
dagen och tiden for att komma till-'
.sammans pi hans maltyr-dtidsdag
och f<irena oss i gernenskap med
Kristi stridsman och oftirsagda. blods-
vittne... . . och med tanken d6rpi.fiir-
hdrliga vr vir lIerre Jesus Kristus'"
Nistan. omedelbart efter den helige
Polykarpi di;d (d6d rg5) skrev kYr-
kan i Smyrna: "Guds Son tillbedja
vi, men martyrerna, hans llrjungar
och efterfcil jare, ara vi ftir den stora
kd'rleks skull de visat sin llerre och
Konung." Av den helige Augustinus
.iga vi mer 6n hundra lovtal enkom
'iiver de heliga. Och 5r vil detta ni-
'got annat in ett efterkommande av
'Guds uppmaning i den heliga Skrift:
, Syr. 44: "Litom oss prisa de Sdla

"mlnnen och vira fider, den'ene ef-
'ter den andre. . . de voro goda'min,
vilkas fromhet ej tog nigot slut . . .
,de levde h6gt aktade. . . Deras krop-
par begrovos i frid, men deras namn
lever frin slikte till slakte." Dir-
'efter upprlknar den konungslige sin-

garen Enok, Noak, Abraham, Isak;

Jakob och 'prisar hos dem botfirdig-
hetens, rittfirdighetens och trohe-
tens ande. Ar icke det 9 kapitlet i
aposteln Pauli brev till hebreerna en
enda lovsing iiver tron ? Jo, helt s5.-

kert, men ocksi ett f6rhirligande av
dessa min och kvinnor, som hava lb-
vat och utmdrkt sig genom tro. Vi
kunde anfcira minga dylika vittnes-
biird, sisom av den helige Cyprianus
(dod 258), Basilius (dod 379), Gre-
gorius av Nazians (dtid 392), KrY-
sostomus (d6d 4o7), HieronYmus
(dijd 42o), Augustinus (d<id +3o).
Dessa senare tala om helgonkulten
sisom ett bruk, komrnet och civer-
taget av fijrflderna och spritt tiver-
al1t.

Vi katoliker i det tjugonde irhun-
dradet befinna oss siledes med vir
helgonviirdnad i samma stindpunkt
som de ftirsta kristna, och dlrfiir'
skulle ett fcirkastande av detta
fromma bruk vara lika med ett av-
fall frd.n vira fiders tro. Dock
mirk vil, "den hcigsta vtirdnad och
drebetygelse. given helgonen, ligger
icke i festfirande, lovtal, kyrkor, al'
tare och bilder uppresta till deras
ira, icke heller'i blommor och ljus,
eller att man stdller kyrkor och ka-
pell, fcirsamlingar, fiireningar, byar,
itider, biskopsstift och folk under
deras beskydd. Den hiigsta 5ra be-
stir i att efterfolja helgonens dygder.
Och just detta l5ter Kyrkan ouPP-
h6rligt framtrida och framlysa i b<i-

nerna till deras lra, och diri ligger
helgonvtirdandets stora betydelse for
varje medlefir av den katolska, Kyr-
kan och dennes personliga religiiisa
trosliv. Ja, helgonen .sorn Kyrkan
framstlller fcir oss och vilka hon
uppmuntrar oss att ara, ropa till oss

vad redan aposteln Paulus under sin
livstid otaiiga ginger sade till sina
medkristna och lirjungar: "Yarer'
mina efterfiiljare, sisom ock jag ir
Kristi efterfciljare." Se r Kor. 4:
16; Ef. 5: r; Filip. 3: 17; r Tess
r:6; z: 14;1I Tess. 3t 7-9.

Trogna i att ara helgonen Pi det
rdtta sittet ftirsti vi aposteln Pauli
f<irmanande ord Hebr. t3: 7; "Tin-
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ken pi edra frirestindare, som hava
fcirkunnat fcir eder Guds ord, skiden
pi utgingen av deras vandel - (hu-
ru de beseglat sin tro med martyr-
dcidens blod. Man erinre sig den hel.
Stefanus, Jakobus, biskop i Jerusa-
lem o. a.) och efterfciljen deras tro."
Si piminner han dem i kap. rz: zz:,I haven framtrd.tt till Sions berg
och till den levande Gudens stad, ciet
himmelska Jerusalem och till en ska-
ta av minga tusen dnglar och till
fiirsamlingen av de lcirstfridda som
iro uppskrivna i himmelen och till
'Gud, allas domare, och till de fulirin-
dade rittfirdigas andar, och till det
nye fitrbwndets medlare Iesws och
till en bestlnkning med blod som ta-
lar bdttre in Abels."

Di vi ira helgonen, iiro vi fullt
medvetna om Ef. 2: rg-22: "Se
lren I nu icke mera gdster och frim-

lingar, utan I 6ren de heliges med.
borgare och Guds husfolk, uppbygg-
da pi apostlarnas och profeternas
grundval, dir huvudhijrnstenen ir
Jesus Kristus sjdlv, i vilken hela
tryggnaden ar sammanfogad och
vlxer till ett heligt tempel i Herren,
i vilken dven I sammanbyggens till
en Guds boning i Anden." Sisom
brijder och systrar i Kristus till de
saliga i himmelen, sisom medlemmar
i den sanna, iivernaturliga familjen
umgis vi med varandra fcirtrcistans-
fullt med vordnad och kirlek. Yi ara
och ikalla helgonen i himmelen, de
diremot bedja f<ir oss, hjdlpa och be-
skydda oss. Vi tro ju och bekinna
att de lro Guds vinner och fcirmi
mycket hos honom.

Joh. van Gi j se1.
(Forts. )

Marnoorrelief huawdportalen till S:ta Birgittas kyrka.over

SANKT OLOFS STAD.
Nigra anteckningar ur

III.

Jag har berittat om S:t Johan-
nis, S :t Olofs och S :ta Gertruds
helgedomar. I irhundraden stodo
dessa kyrkor sisom fyrbSkar, si-
som hem och tillflyktsorter f<ir
rninga generationer. Nu finnas de
icke mer, men minnet av dem vitt-
uar innu om det fromhetsliv, som
vira fdder hdr i Norrkoping levde.

Norrkiipings historia.

En ny kyrka har nu invigts i S:t
Olofs stad. Denna vill fullfolja de
gamla kyrkornas uppgift, den vill
fcir nutidens och framtidens kato-
liker i Norrkoping och omnejd bli-
va samma kira och fridfulla till-
flyktsort, som de gamla kyrkorna
voro fcir vira fider.

Det var pl Birgittascindagen den
7 oktober som den nva S:ta Bir-
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gittakyrkan invigdes. En stor hog-
tidsdag for Norrkoping ! Hostens
allvarliga stimning hade sSnkt sig
<iver staden, himmelen var mulen,
solen g6mde sig bakom gria moln,
men i Norrkopings katolikers hjdr-
tan ridde feststimning.

Aven icke-katolikerna rycktes
med. Redan tidigt hade minga
samlat sig vid den nya kyrkan for
aft Ie vara vittnen till den enast6-
ende h<igtidligheten.

Invigningen var utsatt att 6ga
rum kl. 11 och pi slaget tigade pro-

cessionen - biskopen, pristerna,
korgossar och vitklidda flickor -frin pristbostaden ut till kyrkans
pgrtal. H. H. Biskopen vilsignade
fcirst kyrkans yttre. Dire{ter over-
limnade herr H. Eickhoff I bygg-
nadskommitt6ns vignar den konst-
ndrligt utsmyckade nyckeln till
kyrkportarna. Nyckeln mottogs av
biskopen, som ur..der bciin oppnade
det nya templet, varefter processio-
nen intigade.

Under det att menigheten vin-
tade pi att fe intreda i den nya kyr-
kan, tigade biskopen och de assi-
sterande pristerna fram till altaret,
clir Allhelgonalitanian llstes av bi-
skopen, varefter kyrkans inre vil-
signades. Sedan si menigheten ta-
git plats utforde kciren en hymn,
skriven till hogtidligheten av herr
Augustin Kocli, samt Norrkopings-

forsamlingens ilsklingssing' S:t
Olofshymnen. Nu vidtog den egent-
liga pontifikalmissan med sltt rika
inslag av ceremonier och vdxelsing
mellan officiant och kor. Mot slu-
tet av missan tdndes evighetslam-
pan i koret som ett tecken till att
kyrkan invigts fcir sitt heliga inda-
mil och att F'rilsaren tagit sin bo-
ning i besittning Och efter vilsig"
nelsen och hogmissans 6vriga delar
avslutades hogtidligheten med att
forsamlingen sjong "Te Deum".

Kl. 2 samlades ett antal forsam*
ling'smedlemmar och andra inbjud-
na till middag i Standard Hotell"

Kl. 5 pi aftonen holls hogtidsafton-
gudstjinst i det nya templet, varvid
herr Kock och hans kor forhcijde
f eststdmningen. Efter gudstjin-
stens slut hade f cirsamlingen all-
min fest i den nya foreningssalen i
kyrkans bottenvining. Och dir-
med var dagens stora hdgtid av-
slutad.

S5 har dl en linge nbrd cinskarl
gitt i uppfyllelse. S :ta Birgittas
kyrka i Norrkoping 6r invigd. Min-
ga drommar iro forverkligade och
minga bciner hava fitt sin lon, di
detta tetnpel, som dr byggt it Het-
rens namn, nu stir firdigt for sitt
heliga dndamil.

Besjilade av de varmaste kins-
1or hava vi den 7 oktober samlat
oss iirom den nya helgedomens.mu-
rar. YPara hjirtan iro fyllda av lov

S:ta Birgittas hyrhas i,nre sett frd,n liihnren och frd,n horet,
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'och vira tungor jubla. Ovillkorli-
gen uppstiger ur vira hjirtans djup
'denna jubelsing: "Detta ar den
dag som Herren har gjort, litom
oss frcijdas och vara glada" (Pr.
117). "Ste upp, Herre, och kom till
din vilostad" (2. Kron. 6 : 41). Det-
ta tempel dr rest till Herrens tjdnst
och ira, men vad vore det skonaste

hus, om icke Herren sjilv ville taga
sin boning dir. "Sti upp, Herre,
och kom till din vilostad." Lit din
Ande bo hir. Lit elden frin ovan
brinna. V6lsigna de slikten som
under tidernas lopp skola komma
hit for att tillbedja Dig under bro-
dets enkla gestalt.

P. Overschie.

Iohunnes Ditparen, stotyett pd do!luntlocket i S:ta Birgittas hyrha.

I CACILIAS TIELGEDOM I ROM.
Ingen konstcivad hand f cirm5.r

viva enlslcija si skcin, som den som
den kristna poetiska legenden vi-
rat kring historiska hindelser.
Namnet Ca'cilia smyger sig in i vir
sjdl som. en dlsklig melodi, som
dngelsing och milt orgelspel. Det
bir oss tidl6st civer lrhundraden
hin till de martyrkristnas dagar,
kringsusar oss med den fina flikten
av flickfri jungfrulighet, l5,ter oss
srnaka den saliga frojd, som Gud

har berett sina d.lsklingar. Det le-
der vlrt livs tunga pilgrimsvig ge-
nom en blomfylld, doftande trid-
gird, befriar vir sjdl frin tyngan-
de jordiska cinskningar och ISter
henne svinga sig upp till den eviga
kirleken. I den heliga Cacllia har
-Llerren skapat ett av sina mister-
verk, en av dessa starka sjilar ur
det svaga krinet, som med alla kraf-
ter soka det hcigsta och som sedan
de f unnit det i Kristus sikert
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klamra sig fast vid det och ej sliP-
pa det ifrin sig, vare sig genorn
smicker eller hotelser frln hedni-
ska herrar eller bcl,dlar. En sldan
sjil, berusad av den eviga sannin-
gen, fcirsmir all virldens njutnin-
gar och vand;a1 som en dngel, i
kdttet bestr5lad av det gudomliga
ljusets :.iterglans, 'lysande av sin-
nets flngslande gldttighet' Vil ir
hon rik pi jordiska igodelar och
likvdl arm i Kristus, vil ir hon an-' -

sedd av virlden, men dock foraktar
hon den. V61 ir hon iford guld-
vivd klddnad, men trndcr deP .6ir
hon den hirda botgtirdeln. Urlg till
iren dr hon gammal i dYgd dch vis-
het; gitaktig for oss i de' yttre lev=4,

nadsomstlndigheterna, rr$en klar!i
framtridande i. sina gqundsatser
och ideal. Si framstir {<i1 oss elet'
jungfruliga blodsvittnet i wagt h1.
storiska men desto tydligare reli=
giosa konturer. Det kan i,under-giosa konturer. Det k?11 i:ullo€f- .
itundom hdnda oss, att vi i'en ur-
gammal kyrka med knaPPt llngre
tydbrta rester av fresker och mo' '

saiker plotsligt lirlpas av en upp-
lyftande stimning, av en religi6s
klarsynthet, som llter oss ftiinim-
ma virt deltagande i'.Kristi mysti=
ska kropp. Pilliknande sitt verkar
den heliga Ciciiial listoriskt se'yt=
terst urblekta gestalf om vilken vi
egentligen med bestimdhet endast
veta;'att hon varit jungfru och mar-
tyr och att man redan i den kristna
fbrntiden dgnade herrne djup vord-
nad, en hyllning, som utifrln Rom
spred sig cjver hela jordkretsen och
pila ofoiminskat bevarat sig.iil1
vira dagar forklarad av den krist-
na folkpoesiens hdnrYckande for-
troltning. Vartill bdhiiva vi di hi-
storiska fakta, nir den heligas sjil
stir si klar for oss ? Jungfru och
martyr ! Vad behoves mer ftjr oss
for att lita oss fiirnimma hela
skcinheten och allt hjiltemod hos
en gudabenldad sjdl for att sporra
oss sjdlva. att bilda vir egen sj61

efter detta upphcijda exemPel av

rader 6r det den 22 november, ,det
heliga blodsvittnets festdag. Liv-
ligt trider di i mitt minne den
pilgrimsfird, som jag for minga
6r tillbaka pi samma dag gjor-
de till hennes romerska helge-
domar. Redan kvillen ftjrut seg
man fromma kristna i stilla glndje
skr,ida <iver Ponte. Palatino, en av
Tiberbroarna, och man kunde vara
siker pi att Ster mota dem i Ci-
piliakyrkan, som redan var ifcjrd sin
Iestprydna.d for morgondagen. Ett
stdndigt frin- och tillstrommande
ay anddktiga utgjorde vigila{to-
n'Btrs' sirtecken. ett vigilfirande av
serikilt intrvcksfull art. Det fanns
ej. en.',.vinkel i den lingstrickta
kyrGobyfgpaden med dess under-
jordiska.,avdelningar dit ej minni-
skostrornrnen funnit sin vlg. Den

.vordnadsfyllda skYgghet, som be-
:+rattig.bt sig oss, kunde icke ens

forintas av overkYrkans teater-
lprunk eller av den med all omYtisk
modern lyx just nu utrustade krYP-
itan. Hjdrta och sjdl vilade hos

' kristenhetens ungdomstid och ve-
,derkvickte sig av de l1sk1iga hel-

igonens {orklarade gestalter.

Av den dtflsta'kyrkan, som an-
tagligen upp$files ;fcirst i fjiirde
irhundradet bch som for forsta
g$ngen nimnes den heliga Cici-
fias titelkyrka i det romerska kon-
ciliets underskrifter 499, har ej
nigra kvarlevor lSngre bibehillit
sig. Den nuvarande kYrkan gir i
sina grundbestlndsdelar, av vilka
nu endast apsismosaiken, vignings-
inskrif ten och yttermurarna iro
synliga, tillbaka till den nybygg-
nad, som piven Paschalis i 9:de ir-
hundradet, 400-500 ir efter den
'fcirsta, l5t uppfora och konsekre-
rade 822. Det inre av kyrkan blev
under loppet av irh,undradena n6-
stan helt och h1llet i'iirindrat. Kyr-
kan hojer sig over lett antikt ro-
rnerskt patricierhusf Hv''vilket innu
ir kvar mosaikbel{ggningen I gol-
vet och hela badanliggningen.
Folklegenden; som en romer'sk
prestman med en rnassa egna tillr

renhet och bekinnarmod!
I dag nar jag, nedskrrver dessa
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satser upptecktlat i martyrhandlin-
garna, ser i denna antika byggnad
Ciicilias hem. Hon skulle sj6lv ha
onskat dess omindring till kyrka-
Badrummets blyrcir med deras
varma inga skola ha varit hennes
fcirsta martyrredskap. I en nisch
under hogaltaret, civer vilket vdlver
sig en rik gotisk baldakin fri,n slu-
tet av det 13:de irhundradet, se vi
Madernos beromCa liggande staty
av helgonet. Stiga vi nedfcir trap-
pan till kryptan, si komma vi till
de egentliga relikvieplatserna.
Hdr finna vi de drevcirdiga kvar-
levorna av Cicilia ivensom av an-
dra av piven Paschalis 821 hit for-
da martyrer. Alhundraden igenom
slumrade de hil fcirborgade f<jr
minskliga ogon till dess kardinal
Sfordali ir 1559 ldt oppna kamma-
ren vid en genomgripande restau-
ration av kyrkan. Den heliga Ci-
cilias kropps lSge var ungefir det-
samma, som Maderno begagirat for
sin staty. Kroppen var ifcird den
guldgenomvirkade drikt, som Ci-
cilia enligt gamla berd.ttelser stddse
skall hava burit. Den visade innu
tydliga blodf lickar. Vid f otterna
15g blodfl?ickat linne. Sedan ett sil-
verskrin blivit forfirdigat blevo de
heliga relikerna vid Ciciliaf esten
den 22 november 1599 hogtidligen
av piven Klemens VIII bisatta.
Ndr kardinal Rampolla, vars titel-
kyrka S. Cicilia var, i januari 1901
iter ldt oppna silverskrinet, fann
man allt scinderfallet i stoft.

Erfar i titelkyrkan den h<igtid-
liga och andaktsfulla stimning,
som en blick tillbaka pi urkristen-
domen pligar framkalla, latt en
stcirning genom blandningen av
gamla minnen med modern stat, se
miste denna stimning lyckliggora
oss desto djupare och varaktigare
i helgonets ursprungliga gravplats
i Calixtuskatakomben. Med varje
steg som vi stiga djupare ned i jor-
den lvftes vir ande hogre, vi kd.nna
oss friare och ldttare ju mer jorden
lagrar sig river oss, och klarare blir
det civernaturliga ju mer det natur-

liga fcirbleknar och frirsvinner.
Vandra vi ungefir en halv timmes
tid ldngs Via Appia, komma vi till
vir katakombs inging. Trettiofem
trappsteg leda ned till den under-
jordiska viningen, som bredvid dert
lrercimda pivekammaren och i ome-
delbar anslutning till densamma
rymmer den heliga Cdcilias samti-
digt uppforda, icke mindre bercim-
da gravkammare. Den rika, gamla
bildsmyckningeh angiver platsens
betydelse, som Snnu i dag men sdr:
skilt den 22 november drager till
sig talrika vordande, trots att plat-
sen sedan det nionde Srhundradet
ir bertivad sin kostligaste skatt-
Tiden for den heliga Cicilias mar-
tyrdod genom halshuggning har
hitintills ej kunnat nirmare angi=
vas. Dock har slutet av det andra
Srhundradet eller borjan av det
tredje den stcirsta sannolikheten
frir sig. tlennes kropp blev nedlagd
i en marmorsarkofag och 5 f.ram-
sta platsen i gravkammaren 6ver-
limnad it den allmdnna vordnads-
betygelsen. Huru utbredd denna
varit i den kristna forntiden bevisar
ej nigot si sliende som upptagan-
det av den jungfruliga martyrens
namn i den heliga missans kanon,
en i.ra, som hon delar med endast
fa. Det tidigaste hittills k6nda.
vittnesbordet om hennes fests hog'
tidlighillande i romerska kyrkan
gir tillbaka till det femte Srhundra-
det, De dldsta sakramentarierna
innehilla redan egna missformulir
och sakramentarium Leoninum
icke mindre in fem sidana med
egna praefationer. Frin det sjunde
Srhundradet finnas t. o. m. oratio-
ner fcir vigilfirandet. Aven i vigil-
festen lig en foretridesrdtt; sorn
kom endast fi sdrskilt ansedda hel-
gon till del. Cdcilias namn saknas
vidare ej i nigot itinerarium frin
det sjunde irhundradet, och biskop
Aldhelm, som vistades i Rom i slu-
tet av detta irhundrade, prisar i sin
skrift "De virginitate" virt helgon
omedelbart efter den saligaste
Jungfrun.

f
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Si ftiga som minniskorna * de
kristna icke undantagna - i prak'
tiska livet hava sinne for jungfru'
lighetens ideal, lika litet formi de
att fcirvigra sin beundran it en
sjdl, som okrinkt genomgir alla
faror och som i viss mening ,svd'
vande <iver jorden sk::ider 'fram,
icke rned string asketisk uppsyn
och tungt birande av5igelsens b<ir'
da utan i gldttig och friijdefull
stimqing fcirklarad och -lyeklig-
gjord av Guds kirlek. Si tillfdlligt

det diirfor dn skedde att';Gi:cilia
blev rnusitens, . skyrddbhe{go$r-:,:-i-D
fcirst i d€t fjortonde. irhundradet
har pi grund av en missuppfamriag
av ett stille i martyrakterna (Can.
tantibus' organis . . .) den'i-dag:ute;
slutande brukliga ikonogra{iska ty-
pen av Cicilia med,orgeln'r,utbi'bt
sig - lika sinnrik ir symbolen.eorn
tecken och uttryck'f<jr hennes inre-

lublande 
glittighet.

' P. J.Kreitrneier S. J.

NORDISK KATOLIKDAG?
Ritt ofta havzr vi list om det,

litom oss sdga, uppsving den katol-
ska rcirelsen under iLren efter
virldskrigets slut tagit. Vi hava
erfarit, att den katolska virlds-
iskidningen. den katolska virlds-
principen allt mer och mer tringer
sig in i minniskosjilarna, om ock
dess motsats, den religios-sedliga
negativismen fortsittningsvis. rege-
rar stora delar av vdrlden. Det kan
lita paradoxalt - 

men mihiinda
kan man finna ett orsaksforhillan-
de emellan katolicismens rrutida
segrande och milmedvetna kraftut-
veckling och t. ex. religionsforf<il-
jelserna i Ryssland och Mexico.
Forhiller det sig icke si, att dir
,den positiva kristendomen, som en-
dast finnes inom Moder-Kyrkan,
ltervinner sin forna alltbehirskan-
,de makt, dir dess betydelse och in-
flytande erkinnes, dir miste iven
,dess motsats lyfta sitt huvud och
skrida till sin ria maktutovning ?

Hdrmed mi for ovrigt fcirhilla sig
huru som helst, sikert dr dock, att
minniskosinnet bcirjat lingta efter
frig<irelse frin en obunden eller -kanhinda rittare sagt - 

frin en
vid det starkt begrinsade md.nni-
skoforstindet bunden materialism,
att minniskorna brirjat tcirsta efter
sin andliga pinyttf odelse, vilket
kan ske endast dir hon avskuddar
sig sjilvforgudningens tryckanile

bojor. Hirigenom har minniskan
iven l,livit mera emottaglig for den
genom alla tider orubbliga sanning,
vars enda forkunnare varit och'dr
den katolska Kyrkan.

Denna sanning kan 1ikv61 icke be-
grdnsa sitt inflytande endast till det
rent andliga livet, den miste iven
ingripa och bidraga vid ltisandet av
alla nutida kulturella - ordet taget
i dess vidstricktaste bety$els€ -frlgor. Dessa frigor kunna icke
linda minniskoslil<tet till verklig
bitnad, ifall katolicisrnens reli-
girisa och moraliska principer civer-
givas. Silunda se vi, att katolicis-
men - trots en vidstrickt avkrist-
ning, som bemiktigat sig en stor
del av intelligensen i synnerhet un-
der de nirmast"e iren fcire v6rlds-
kriget och som var en foljd av pro-
testantismens negativa religiositet
med dess forkastande av varje and-
lig auktoritet - vuxit sig starkare,
genomsyrande millioner minni-
ikors sjilar och kommit att utova
sitt vllsignelserika inflytande ock:
si inom omriden. vilka man redan
kunnat haft skil att. tro for alltid
vara forlorade fiir kristendomen.

Enhetsstrivandena inom de s. k.
protestantiska kyrkosamfunden ut-
visa iven de 5 sin sida, att man
funnit den andliga splittringen och
isoleringen tryckande och den krist:
na kraften fri,rsvagande, men sam-
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tidigt finner man, att dessa stri-
vandeh bira en negativ andlig pri-'
gel, ty man vill forena utan att rub-
ba det, som i religiost hinseende
skiljer dessa samfund 6t. Det enda.
positiva'man i dessa protestantiska
enhetsstrdvanden med visshet kan
skrinja ir samfundens skarpare
stdllningstagande mot den katol-
ska Kyrkan, vars aldrig for5ldran-
de och aldrig sinande andliga kra{t
manar religionssplittrarne att stir-
ka deras negativa protestideal.

Ett kraftigt led i katolicismens,
,det religiosa och kulturella livets
enda verkliga stcid. b6'lverk och
uppritthillare, framtrSngande bide
init och utit finna vi i de iterkom-
:mande katolska kongresserna och
,dagarna, vilka stundom iro mera
vittomfattande, stundom iter mera
lokala. Vi hava med glidje och rri-
relse ldst om dessa katolska sam-
mankomster, vi hava fcirstltt deras
nodvindiqhet, men framfrjr allt de-
ras f<irmiga att getrom Guds over
sammankomsterna vilande nid'
stdrka den katolskt-kristna andan,
kd.rleken till vir Frdlsare och till
den av honom instiftade Kyrkan -den romersk-katolska Kyrkan, allt
{olkets andliga moder och uppoff-
rande ledarinna.

Vid lisandet av redogcirelserna
frin dessa kongresser och dagar,
har hos undertecknad stidse upp-
stett tanken: Huru vilsignelse-
bringande kunde det icke vara, ifall
rordens katoliker, vi som leva om-
givna av si gott som enbart pro-
testanter, vilkas andliga liv vi icke:
fcirsti och vilka i religiost avseende
iro oss mer eller mindre ar/voga,
nigon ging kunde komma tillsam-
mans i vir Kyrkas teckeri, gemen-
samt gi till vir Herres bord och
gemensamt bedja fdr nordens folk,
for vira brcider, som en ging iven
de varit K;rrkans lydiga barn. Om
oct vi "dro ett fital och tillhrira

skilda folk, hava vi dock mycket
gemensamt, {ramfrir allt vir tro,
rrien iven andra gemensainlxa iiij
tressen, vilka Sven de bottna i vi.r
katolicism. Hirt:11 kommer d.nnu
den omstindighet. att den nordiska,
samhcirighetskinslan vil nippeli-
gen nigonsin forut varit si. ut-
priglad och stark som i detta nu.

Ar detta f<irh.ilXandet di det gil-,
ler strdvanden pfr de kulturella om-:
fidena, hur mycket starkare borde'
icke samhcirighetskdnslan vara.
bland oss, de nordiska lindernas
katoliker, som icke blott iro nord-
bor med besliktade sprek, beslik-
tad rittsordning och kultur-, utan
iven barn av safilma moder 

- Kyr-
kan, som i tiden fcirde vira forfii-
der frin hedendomens mdrker till
den kristna sanningen. frin ett bar-
bariskt naturtillstind till kretsen'
av kulturfolken. Utan denna Kyrka
hade icke heller nu levande g'enera-
tion kunnat fruktbringande civa sitt
inflytande, dl det gallt att kimpa
fcir de andliga evighetsvirdenas
slutliga seger civer timlighet och
materiell sjilvf <irgudning.

'falar icke allt detta fcir oqsk-
virdheten att t; ex. nista sommar.
sammanfrira nordens katoliker till
en katolikdag !*

Dessa och liknande tankar har
jag ofta tinkt, men nu liter jag
tankarna gi ut bland nordens kato-
liker. Befinnas de vara virda att
iklida forverkligandets drikt. de
hava tankarna icke tinkts fcirgi-
ves.
- Helsingfors, S:t Augustini dag
1928.

Jarl L:son Renwall.

x 7929 fira Sveriges katoliker min-
net 'av Nordens apostel den h. Ansgars
ankomst till Sverige. Uppslag till eller
tankar om en nordisk katolikdag i
samband diirmed kunna meddelas Cre-
dos Redaktion, som viII stika fdra fr6.
gan vidare. S. N"
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DEN PROTESTANTISKA FARAN.*
liga rorelser. Och det Sr ingen inde
pi mriten och overldggningar om,

det, som blivit utrittat och skall
utrittas - 

allt agnat att fista v6r11
dens uppmi.rksamhet vid den lilla
luterska kyrkan uppe i hoga norden,
* fcirut si foga beaktad.
, Den gamla-historien om Potem-'
kins kulisser ! Ty hur mYckeq 6ds-
lig tornhet och vilket djupt forfail
aatjer sig ej bakom-den gldnsande.
ytan. Det ir av sina egna man skall,
hora det, heter det. Och det saknas
ej vittnesbord av luterska teologer;
som visa, att tillstindet irlcur Sveri-
ges luterska kyrka limnar mYcket,
civrigt att onska.

Sf klagar en teologie Professor
i en uppsats r6rande detta 6mne:
"srindag efter scindag genljuda ota-
liga tomma landskYrkor av utnot-
t;, fromma talesitt, som verk-'
ningslost studsa mot de kala vig-
garia". Och om den heliga natt-
iarden, som ju borde vara guds-
tjinstens htijdpunkt och krona, s5-
ger han: "Denna kristenhetens ri-
kaste k"ultakt intar hos oss en mer
undanskymd plats in i nigon an-
nan evangelisk kyrka. Nodliget it'
oss alla vilbekant och behiiver ei
sirskilt belysas." Sjiilva Svensk
kyrkotidningr som vil fir betrak-
tas som den svenska kYrkans of-
ficiella'organ, har haft en ledare'
vari Sverige kallas "de tomma tide-
kyrkornas land". Och att det lig-
glt .t sanning i detta namn, har
bekriftats av en av rikets biskopar
med dessa ord: "Stora delar av vlrt
land kunna nog med ratta kallas
'de tomma kyrkor4as cideland''"

Om bn undantag kunna goras for
vissa trakter, dir det rlder ett mer
eller mindre blomstrande andligt,
och kyrkligt liv, giller dock i det.
stora hela om virL land, att det 1r
de tomma kyrkornas och det ijver'
givna altarets land. Och Sverige
intager ddrmed ej nigon sirstill-
ning. Blicka vi ut over dess grdn-

. "Det finnes en protestantisk fara,
om vi-genom skihet och oenighet
n<idga Gud att taga sin vdlsignelse
och segerkraft,ifrln oss." Si lydde
det budskapr som bragtes det nor-
diska pristrnotet i Hillerod i,Dan-
mark. Ett overraskande budskap,
di det ordats si vitt och brett om
den katolska faran, att det ingitt i
det allmdnn-a medvetande.t, att' det-
ta 6r den enda fara, som i, kyrkligt
avseende hotar vir tid.

"Sl6het och oenighet." Finns'di
nigot sidant inom protestantis-
men ? Firrns det inom Sveriges lu-
terska kyrka?

Sedd utifrin och pi avstind ter
sig denna kyrka i vlra dagar si-
som ett mycket blomstrande sam-
fund, sjudande av liv. Vilket kraft-
prov var det ej sllunda att i vir
iiarran beldgna huvudstad kunna
sainla si minga och frarnstiLendc
deltagare p5, den beryktade konfe-
rensen Life and work. Vilken im-
ponerande syn for okritiska blickat'
var. ej denna konferens. vilken
glans och festivitas over det hela !

Och hur har man ej ocksi forstitt
att sli mynt dirav. Konfeiensen
har upphojts till rang, heder och
vdrdighet av "Ekumeniskt. m6le",
fastin varje historiskt bildad vet,
att den icke i nigot enda avseende
kan likstdllas med den gamla tidens
stora, irevtirdiga kyrkomoten.
Ocksi har den kallats "Kristenhe-
tens mtjte i Stockholm", f astin
stcirre deien'av kristenheten ju ly-
ste med sin frinvaro och pi goda
grunder avsade 'sig varje gemen-
skap dirmed. Den tidskrift" som ir
avsedd att fullf<ilja konferensens
uppslag, har fatt titeln "Stock-
holml'for att i allas 6gon framh5l1a
den luterska metropolens betydelse
sisom ett centrum fcir tidens and-

* Artikeln tillsiind Credo av en
prdstman inom den svenska statskyr-
kan, med anh6llan om dess infiirande.
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ser, .m{itas vi av en liknande syn
dven i .minga andra protestantiska
l6nder. Forfallet ir lika allmint
som djupt. Den befarade 'lskihe-
tcn" dr verklighet.

Q.h orsakerna ? De 6ro ej svira
att finna. Den djupast liggande dr
utan tvivel den materialism, rsom
har ett si jdrnhirt grepp om men-
niskornas sjdlar, att de for detta
livets mingahanda glomma det en-
da ncidvdndiga och till cigonmdrl<e
vdlja de ting, som synas och som
vara allenast en tid i stillet for de
osynliga tingen, som vara evigt.
Denna virlden har fcir deras , blic-
kar bortskymt den eviga"

Men,det gives innu.en annan or-
sak till denna kyrkliga och religirisa
indifferens. Si skriver en klnd, spi-
rituell forfattare i sin recension av
Gustaf Cederstrcims bok: "En
konstn6rs livssyn": "Med stor
sympati blickar baron Cederstrcim,
liksom den konstnirligt verksam-
me och kdnnande i allmlnhet, pi
katolicismen. Man behover ej leva
bland luteraner och calvinister, tvi
riktningar, vilka si att sdga gjort
halvheten, trikigheten och fulheten

"till bide real- och formalprincip,
frir att fi katolska sympatier. Till
och med utpriglade agnostiker i de
katolska linderna hava vcirdnad fcir
den katolska kyrkans tradition,
skcinhetskult och logiska stringens
och erfara en. viss sympati."

Det ir de bildades syn pi pro-
testantismen, som i dessa ord fir
ett pregnant uttryck, och delas nog
medvetet eller omedvetet dven av
minga obildade. Kan man di f6r-
vinas civer de allt talrikare konver-
sionerna? Ar det vil att undra pi,
om menniskor i ldngden ledas vid
en form av kristendom,'som halv-
het, trikighet och fulhet gora s5,

foga lockande ocl.r kd.nna sig dragna
till den katolska kyrkan, dir kri-
stendomen uppenbarar sig si hel-
stcipt, si logiskt klar och overty-
gande och si overjordiskt skon.

Ar den sloa likgiltigheten tillfin-
nandes inom protestantismen, sak-

nas ej heller "oenigheten". Den dr.lika gammal som . protestantismi:n
sjilv, ty den bcirjade redan.undef,
de s. k. reformatorernas dagar med
de bittra. inbcirdes fejderna om vad,
sofii var den ritta liran- Och dessa
strider,som sedan pigittutanuppe:
hill, ha sijndrat protestantismen i
hundratals sekter och paltier med
frfln Vhrandra avvikande meningar
i trosfrigofna. Av allt att doma
komtuer enighet dem'ernellan hel-
ler aldrig att uppnis. De ansatser,
som blivit gjorda till ett enande,
'hava ju misslyckats och' misslyc-
kats si i grund, att de ej locka till'
vidare f<irsok.

Nlr den luterstrra teologen pi det
nordiska prd,stmcitet irdmnde slohet
och oenighet sisom de vidor, vilka
hota protestantismen med under-
ging,'visar detta en klar blick for
iit,rition"t.r. Och dock har han ej
ddrmed ni.mnt, vad som for denna.
ir den utan all ,iimforelse sttjrbta
faran. Fatan framfcir andra faror
ir - modernismen.

Den nyvordna protestantismen
'tog i arv fri.n den katolska kyrkan'
en skatt av sann kristendom, ocb.
Iromma protestanter hava levat pi
detta arv frin "Fidernas kyrka",.
Men modernismen, som i verklig-
heten ej ir nigot.annat dn den kon-
sekventa utvecklingen av reforma-
tionens grundsatser, har pi sista ti-
den utbrett sig med fcirfirande hast
inom de protestantiska samfunden.

Si skriver en protestantisk fcir-
fattare om den svenskr kyrkan i
vira dagar, att den sl har ackomo-.
derat sig efter tidens liggning och
cinskningar, att man numera fh.r
tro snart sagt, vad man vill betrif.
fande de kristna grundsanningarna
och indi befinnas vara lika god'
fcirsamlingsmedlem, prist eller bi-
skop. En stor del om icke flertalet
yngre prdster och folkkyrkliga le-
dare tro, som bekant, varken pi
Kristi gudom eller uirpstindelse."
Och en norsk teolog, frirtrogen rned
den norska kyrkan, f6rklarar; att
det "icke finns en enda prist i den-

--
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na kyrka, som ttor pi bekinnelsen.
i alla punkter". Tyskland, som alltl
jitnt hivdar sin rangplats sisom
ett huvudsite fcir teologisk lirdorn
och filosofiskt tinkande, stir fort-
farande frimst iven i friga om en
all sann kristgndom nedbrytande
rationalism. Det religicisa livet i
England rned- dess uppslitande teo-
logiska tvister k{nnetecknas av
tnodernisrnens framsteg bide bland
lekt och lird. Och icke bittre stir
det till bland Frankrikes protestan'
ter. Si klagar de franska lutera-
nernas tidning Le T6moignage, att
det nuvarande liget ir i hiig grad
orovickande. "Vi vilja hir ej tala
om den starka minskningen av den
protestantiska befolkningen i virt
land. Nej, det ir en annan fara,
som 61 6nnu allvarligare, i synner-
het som den helst fcirbigis med
tystnad. Den bestlr diri, att ett
stindigt vdxande antal protestan-
ter uppgiva kristendomens visent-
liga grundliror. Om protestantis-
men fcir nirvarande ir svag gent
emot katolicismen och vari.lcn, ir
orsaken den, att flertalet av dess
bekdnnare ej kunnr klart sd:ga, vari
deras tro bestir r11er varpir tleras
frilsningshopp grundar sig. Dei
beror med andra ord pi, att pro-
testantismen sjilv icke 5r siker pi
sin egen frirkunnelse." - "\{$11s
vira evangeliska kytkor", sfl slu-
tar ti<iningen sin artikel, "kunna
frirsvara sig mot modernismens
farliga forfcirelse. Mitte de ej lita
sig ledsagas av glinsande mani-
festationer av sidant slag, soin fly-
ligen fcirekomtro i Stockholm !"

Det siger sig sjilv, att hiri lig-
ger en f ara f rir protestantismens
bestind. En protestantism, som be-
varat tron pi kristendomens grund-
sanningar, har som en foljd dirav
kunnat rikna en I'ivslingd av fyra
hundra ir och kunde mihinda leva
innu nigon tid trots all "slcihet och
oenighet". Men frin en avkristnad
protestantism, som i grund och bot-
ten ej ir nigot annat 6n en ny, mo-
dern hedendom, nodgas Gud helt

visst taga sin vilsignelse och se-
gerkraft. Hon ir dodsdornd.

't
Ar talet om en protestantisk fara

dgnat att vicka protestanter till ert
allvarlig och vil beh<ivlig sjilvbe-
sinning, vad har det di att siga ka-
tolska kristna? Ja, de kinna ingen
skadegladje vid isyn av detr som
hotar protestantismen med under-
ging. Men det inger dem heller in.
gen fruktan fijr framtiden.

Protestantismens f orf all och
slutliga fall innebir {iirvisso ingen
fara frir ktistendomen, nigot som
protestanter i blott alltfor vanlig
civerskattning av sin konf essions
vdrde, si g6rna vilja tro. Kristen-
domen vilar, Gud vare tack, pi an-
dra och sikrare grunder in protes-
tantisinen, som.i sig sj6lv ju ar nA"-

got si svivande och forinderligt,
och dir snart sagt det enda ofcir-
inderliga 6r - 

protesten.
Det har blivit sagt - och det

med rdtta - att om den katolska
kyrkan skulle falla, vore kristen-
domens ode diirmed beseglat. Pro-
testantismens vara eller icke vara
inverkar diremot icke pi kristendo-
mens existens. Har dennd kunnat
reda sig utan blde luterdom och
calvinism under ett och ett halvt
tusen ir, en tidrymd kinnetecknad
av vdrldens kristnande och den
hrigsta andliga blomstring, som ni-
gonsin blivit skadad, si kan den
reda sig dirfcirutan dn en ging.

Kristendomens ode ir oupplos-
ligt forbundet med den kyrka, som
Kristus sjilv har byggt pi Petrus,
pi klippan. Och denna kyrka skall
st5, sedan alla de religicisa sam-
fund, som hava mdnniskors tankar
och mdnniskors vilja att tacka for
sitt upphov, fallit till stoft. Hon
skall sti i alla tiders stormar till
tidens inde, dl Han, som 6r kyr-
kans Herre, skall komma igen i
synlig mitto. Hon skall sti, ty hon
har Hans lcifte, att "helvetets por-
tar icke skola overvildiga henne."

x.
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CREDOS CKER.BO
In Memoriam Sancta

Birgitte. AvAugustin
K o c k. Pris kr. 1,50.

I ett konstnirligt, utomordentligt
smakfullt hlfte har Augustin Kock
med anledning av Birgittakyrkans in-
vigning i Norrkciping utgivit ett hrig-
lidskvdde, som fyller sjllen meC
gledje di Birgittas helgedom rests i
hennes eget landskap. Hlftet pry-
des frampi av ett gammalt trisnitt
i guldtryck av Birgitta. Som titelblad
ir infogat ett vdl utftirt itergivande
av ett birgittinskt triumfkrucifix frin
Vadstena. Ej blott hiftets gedigna
innehill och dess delikata utstyrsel
grir det v4lkommet bland vir katol-
ika litteratur, utan iven det behjbir-
tansvdrda iridamil, fcir vilket ftirfat-
taren frikostiskt avsett det, df,.'det
slljes till frirmin frir BirgittakytEen
i Norrkoping, g6r att det fcirtjdnar
att kcipas av en var katolik.

SN.

S:ta Birgittas kvrka.
.Si lyder titeln pe den festskrift,

som S:a Birgittakyrkans byggnads-

kommitt6 utgivit vid kyrkans invig-.
ning den 7 okt. t928. Hiftet har'
pi sina zo sidor ett mycket intressant
innehill med ett friretal av H. Hogv"
Biskopen, den stimningsfulla hymn.
av Augustin Kock som kom till utfo-
rande pi invigningsdagen, en redogri-
relse fcir kyrkans tillkomst av in-
genjor Edv. Blom samt en uttijm-
mande beskrivning och forklaring av
kyrkobyggnaden av dess skapare pro-
fessor I-. I. Wahlman. Pastor Bor-
ka har skrivit nigra vackra ord till
minne av frirsamlingens fcirste herde,
pater Bernhard von Stolberg. Utom-
ordentligt lyckade bilder av kyrkans-
y:ttre samt av en del av dess konst-
ndrliga inredning sSsom dopfunt,
minnestavlan tjver pater von Stol-
berg,, den med inskriptioner fcirsedda
kyrknyckeln m. m. Planritningar iiver-
sivil kyrka som forsamlingslokaler
giva en tydlig bild av ,det lyckade
bygget. Skriftens pris ir r kr., som
pi lingt nir ej motsvarar dess virde.

Bdgge dessa skrifter kunna rekvi-
reras bl. a. iven genom Credos ex-
pedition.
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nCredos torn

Den B septernber riktade Pius XI
till alla katolska biskopar i hela vdrl-
,den en encyklika angiende beford-
randet av de orientaliska studierna.
Den Helige Fadern uttalar som sin
.cinskan att bland sivdl de katolska
lekminnen som pristerna bide in-
tresset for och kunskapen om Oster-
landets vldd skall utbredas fiir att
pi si sdtt bana vigen fcir iterfcire-
nandet av Orientens kyrkor med den
romerska. Encyklikan ger en iiver-
blick av de i detta syfte av Kyrkan
under Srhundradenas lopp trlffade
itgirderna, inda frin koncilierna i
Bari och Lyon till Pius X:s grun-
dande av bibelinstitutet och Benedic-
tus XV:s av en orientalisk kongre-
gation och av ett hogre orien-
taliskt studievlsen i Rom. Pa-
ven anbefaller biskoparna att upp-
ritta orientaliska professurer vid
sina teologiska skolor. Vid de ka-
tolska universiteten skola sdrskilda
orientaliska fakulteter inrittas. Se-
dana finnas redan i Paris, London,
Lille och Lciwen. Piven framhiller,
att han ej spar nigra medel fiir att
utveckla det orientaliska institutet i

Rom. Slutligen uppmanar han bis-
koparna att tillsammans med honom
arbeta frjr de skismatiska kyrkornas
iterforening med Rom.

Onsdagen den 2+ oktober dog i
Rom kardinalkollegiets subdekan kar-
dinal Gaetano de Lai, suburbikarisk
biskop av Sabina och sekreterare i
konsistorialkongregationen. Med ho-
nom har en markant gestalt ftirsvun-
nit frin den kyrkliga dverledningen,
vars historiska betydelse framfijr allt
ar nara fiirbunden med Pius X:s re-
gering. Kardinal de Lai f<iddes ir
1853 i Malo i stiftet Yicenza, intrid-
de efter omfattande studier i de cen-
trala romerska lmbetsverken och
frirvirvade sig Pius X:s fulla for-
troende, vilken den 16 december r9o7
utnimnde honom till kardinal och ett
ir direfter till sekreterare i den vik-
tiga konsistorialkongregationen (et
vilken tivervakandet av biskoparnas
verksamhet ir anfcirtrodd). Tillsam-
mans med kardinal Merry del Val
och kardinal Vives y Tuto bildade
han ett av huvudstiiden firr Pius X:s
reformverksamhet. En mlngd i KYr-



kans liv djupt ingripande dekret ha
undertecknats av kardinal de Lai, t.
ex. de bekanta bestimmelserna an-
giende lirobcickerna i kyrkohistoria,
apologetik och patrologi (Funk,
Kraus, Rauschen), vidare ang5.ende
bevarandet av fromma traditioner
(Delahay, Leelercq, Cabrol). Dir-
igenom intridde kardinal de Lai f<ir
det strikta genomfcirandet av den
bercimda antimodernistencyklikan
"Pascendi" och fcir Pius X:s iivri-
ga itgdrder i samma riktning.

Kardinal de Lai var dessutom
medlem av Sanctum Officium, av
kongregationerna f<ir korrciliet, fcir
ordnarna, fijr ceremonierna, fdr de
utomordentliga kyrkliga angeligenhe-
terna och fcir seminarierna ocn uni-.
versiteten.

I sitt hem i Palazzo Doria avlecl
'den 9 ciktob er tgzS den kinde italien-
ske diktaren Giulio Salvadore. Han
var en av de mest kinslofulla och
djupa skalder, som Italien haft un-
der de senare iren. Mycket anspriks-
kis; fann han aldrig Ln stor publik,
ty han sokte icke framkalla sensa-
tion genom sina verk, sisom minga
medelmittiga ftirfattare grira.

Kristen och med en vidsynt och
ljus iskidning, har han med sina ar-
beten givit en stor och sann bild av
gudomligheten i varlden.

Sedan nigra 5r var han professor
vid katolska universitetet i Milano.

ter kriget dgnade han sig i synner-
het it organiserandet av de katolska
massorna.

Mg.. Latty, irkebiskop av Avig-
non dog den 3 oktober. Fridd.r844,
pristvigd 1868, direfter linge pro-
fessor i dogmatik vid Sorborine. r8g4
utndmnd till biskop av Chilon, blev,
han den r5 oktober drkebiskop av
Avignon. Ar Igzz fick han en
koadjutor i Mgr de Slobell. Mgr
Latty var berrimd som organisator iv
undervisningen i pristseminarierna,
vidare som predikant och som dog-
matiker. Han var en av de fiirsta
biskoparna som upptridde mot Loisy.
r9r3 ansltit han sig till kardinal An-
drieu's frirklaring mot "Bulletin de
la semaine". Outtriittligt var han
verksam pi det katolski organisa-
tionsarbetets omride och intrddde pi
alla omriden fijr den hotade Kyr-
kans rittigheter.

Biskopskonferensen i Fulda som
omfattar alla Tysklands biskopar
4o- Bayerns, vilka fiirena sig i
Freisinger, har utgivit ett fredsbud-
skap, i vilket den manar Tysklands
katoliker att st<idja arbetet fcir virlds-
freden.

E,fter de sista rikningarna ar
Tyskland ett av de mest klosterrika
ldnder i hela virlden. Det rd.knar
536 manliga kloster med. 9,972 mun-
kar och 6,489 kvinnliga kloster med
7r,Z2o nunnor. Bland de manliga.
ordensminnen md.rkas 577 benedikti-
ner, r,528 franciskaner och 45o je-
suiter.

I Miinchen ldsas alla scin- och helg-
dagar flera missor siv6l pi huvud-
som pi ostbangirden. Frin mitten
av augusti rg27 till samma tid i ir
deltogo pi den forra 44,84q perso-
ner i 253 mdssor och z,r7o perso-
ner mottogo den heliga kommunionen.
Pi den senare listes 63 heliga mls-
sor frir r,35o gudstjinstbesiikare.

Den 3o september dog baron Lud-
vig Pastor den store fiirfattaren av
pivarnas historia, vilken slutligen
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Vid Pius X:s salighetsfirrklarings-
'process vid Riternas kongregation i
Rom ha de visentliga unders<iknin-
garna avslutats.

Den andra oktober dog biskopen
av Vannes Mgt. Alcime Gowand,
fridd r856, prdstvigd r88o, utsi.gs han
ir 19o6 av piven till eftertridit. av
Mgr. Laticule och mottog av pi.ven
sin biskopsring den z5 fiebruai 19cf..
Sedan rg2s hT han i Mgr. Picaud
haft en koadju.tor, IIan har alltid
med synnerlig iver intresserat sig frir
ungdomens uppfostran och dirvid
sirskilt vint sig till fiirdldrarna och
pristerna. Under sina sista ef ef-
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Sven var 6sterrikisi<t sindebud vid
den Tleliga Stolen. Fiidd r854 i
Achen, uppfostrades han efter sin
protestantiske faders diid av sin
fromma moder i den katolska tron.
I biirjan bestlmdes han for en af-
firsmans bana men fick med stor
miida sin moders tillstind att fiirdju-
pa sig i historiska studier. Sedan
1876 dgnade han sig it pivarnas hi'
storia. Emedan hat$ icke i Tyskland
kunde fi nigon framtid genom dessa

studier, begav han sig till Innsbruck,
dir han snart blev professor. Da
Leo XIII tippnade de vatikanska ar-
kiven fcir forskningen, hcirde han till
de frirsta, som gjorde bruk dirav.
Han har hedrats med utmirkelser av 4
pivar, och med Pius XI har han va-
iit forbunden genom gamla band av
vinskap och vetenskapligt samarbete.
Pastor, som var en trosvarm, Prak-
tiserande katolik, forblev trots sin
stigande vetenskapliga bercimmelse
iidmjukheten sj61v.'IIans valsprik
var: "Over allt och framfor allt san-
ningen. Om nigonsin gdller i histo-
rien ordet: Veritas liberabit nos -sanningen skall befria oss".

Med anledning av kardinal Bour-
nes z5-Srsjubileum som Prlst kom
iven i den icke-katolska pressen den
stora aktning till synes, med vilken
man betraktar denne kyrkofurste.
En protestantisk tidning skriver, att
det finns fi prister i nigot religicist
samfund i England, som itnjuter en

si universetl vilrdnad som kardinal
Bourne. Nyligen sade kardinalen
under en kyrklig hcigtid: "Englands
katolska Kyrka fordrar inga privile-
gier, hon vill blott hava full frihet.
Di skall hennes utveckling i framti-
den bli innu mycket underbarare, in
den varit under de sista roo iren. Ar
r8z8 hade London endast rz, i all-
mdnhet mycket smi kyrkor, Nu 6ro
de r5o. Di funnos i Westminster-fiir-
sarnlingen g prister,'nu 4oi."

Som eftertridare till norra Eng-
lands metropolitanbiskop, den nyss
avlidne'lrkebiskop Keating, har deh
tr{el. Stolen, utnimnt den bekante pre'

dikanten octr vetenskapsmannen d:r
Downey. Hans kyrkoprovins, rcm
har sitt centrum i T,iverpool,. ,inne-
fattar utom irkestiftet 6 lydbiskops-
dtirnen med 3z5,ooo katoliker, j5o
virlds- och ordensprdster, zzo kyr-
kor och kapell, 65 kloster och r r9
folk- och mellanskolor.

Arkebiskopen av Sevilla, kardinal
Ilundain, har i ett cirkulirbrev till alla
Spaniens, Portugals och Syd-Ameri-
kas biskopar riktat en inbjudan till
en stor spansk-amerikansk mariansk
kongress, som skall hillas i Sevilla
frin den i5 till den zr maj i* rgz9..
Denna kongress den ftirsta interna-
tionella marianska efter ett ld.ngre
avbrott, lovar att fi en vlldig om-
fattning. Kardinalen av Sevilla har
redan utndmnt de olika kommissio-
nerna, som skola frirbereda kongres-
sen. I sirskilda sektioner skola den
marianska. teologien och exegetiken,,
Maria-vordandet, de marianska an-
dakterna, den marianska arkeolo-
gien och .historien, den marianska
konsten, den marianska bibliografien,.
litteraturen och pressenbehandlas.
E-n omfattande och storartad utbtill-
ning skall visa Spaniens, Portugals.
och Syd-Amerikas mest betydelseful-
la och utsrikta marianska konstmin'
nesmlrken, och en imponerande av-
slutningsprocession skall utveckla
hela glansen av .spanska marianska
traditioner.

I Amerikas Fiirenta stater avgiires
den 6 november presidentvaiet. De
det demokratiska partiets kandioat ir
en katolik och den irlige mannen dp-
pet erklnner sig som en I{yrkans
son, har han utsatts f<jr oerhtirda
angrepp fijr sin tros skull. Aven
den europeiska icke-katolska pres-
sen har uttryckt sina isikter och
pi mer eller mindre klart sitt
visat sina Rom-fientliga klnslor och
dirvid tagit stdllning till det ameri-
kanska presidentva.let., Ddrrftir migte
uttryckligen slgas, att det i denna
sak endast ar ifirga om eR politisk
angeligenhet; tlelt visst lr det gldd-
j.ande att en katolik i en av de ailra
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rn si ansedd std.llning, att han upp-
stillts som en av de b&da kandidi-
'terna till piesidentvirdigheten.: Och
fbller vid det instundande valet ma-
joriteten av rdsterna pi honom, skul-
'le hela: vlrldens katoliker med .irpp-
iiktigt hjirta ijnska honom Guds v'di-
signelse till hans svira uppgift. Men
hela saken ir av rent: politisk och
personlig, ingalunda t<yitctig natur.
Det lr 'betecknande, ati Ko-lumbus-
riddarna,'Ftirenta staternas inflytel-
serikaste katolska organisationjut-
tryckligen fcirklarat, ati den vili va-
ra neutral i valkampanjen. Och det
1r bekant, att Frirenta staternas eois-
kopat med mycket blandade kdnslor
betraktar en "katoliks val till presi-
dent. Det blir mera ftirstieligl, om
man betraktar de religirisa f<irhillan-
dena i Fcirenta staterna. Vid en un-
dersrikning it tgzz befanns det, att
av Fiirenta staternas kontinentala
befolkning (cirka rr5 miljoner) en-
dast 47,4o7,93r uppgivii sig som.
medlemmar av nigon konfession.
Hirav hiir en dryg tredjedel till den
katolska Kyrkan. Hon stir ej biott:
i spetsen frir alla konfessionei, hon.
ir t. o. m. dubbelt si stark som den,
nist stcirsta, ndmligen metodisternas,
och iven starkare in denna och de i
tredje rummet kommande baptister-
rra tillsammans.

De olika religionsbeklnnarnas an-
tal ir, uttryckt i tusental: katoliker
18,ro5, metodister: 8,262, baptister:
8,164, luteraner : 2,516, pres6yteria-
rtet :, 2,402, kongregationalister: 838,
episkopaler: 525, reformistei: r,ri8,
"Kristi ldrjungar" : r,2r9, Vinner:
!.92,. evangeliska sillskapet : 2Sg,
''Kristi kyrka": roo, br6der: rj6,
br6drafrirsamlingen: 33o, grekiJk-
skismatiska: 456, judar: 4oo.-

Dessa siffror tala ett viltaligt
sprik 6ver den roll, som de katolska
riisterna kunna spela.

Den katolska Kyrkan dger i alla
hdndelser fullstlndig frihet I Fcirenta
staterna. Det ir dirf<ir lett att f6r-
sti, att katolikerna i kyrkopolitiskt
avseende stilla sig likgiltiga iill pre-
sidentvalet.

{br

, Pi den hel'. Seiiihdril av 
'Clairl

saux's minnesdag i den katolska ka.
Iendern cippnades det frirsta cister-
sienserklostret i hela Amerika i
lnr]ng Bank vid Oconomowoc-sjcin.
Ordens generalabbot Frans lansiens
var nlrvarande. vid h6gtidligheterna.

Fcir fcirsta gingen har Rockefeller
it den katolska Kyrkan dgnat en av
sina irliga miljongivor. Hen k<;pte
ftir en halv miljon Sankt Josefs nbr-
malskola i Pohantiho: Hills och skdnk-
te den med en miljon fcir underhills.
kostnaderna it det katolskd. ordens-
sillskapet "Christian Brothers',.

I Guatemala har tack vare den
apostoliske "delegeraden Mgr., Caroa-
nas arbete en iiverenskommelse trif.
fats med den Hel. Stolen, som avslu-
tar en rg-irig kulturkamp. En nord-
amerikansk veckotidning bragte ny-

..ligeri fciljande sorgliga bild av de
religicisa f<irhillandena i Centralame-
.rika, nistan lika stort som Sp"-
nien med 5l milj. invi.nare. Me.t
detta land har endast 574 pris-
tef och 5o teologiestuderande. Gua-
,itemala, tre ginger si stort som
det. endast till en tredjedel ka-
tolska Holland, vilket har 3,ooo ka-
tolska prister, har endast 62. Ofta
har en prist inda till 8 fiirsamlingar
att sktita, och det oaktat d.r en tred-
jedel av alla frirsamlingar utan prls-
ter.

Antalet ay alla katolska prdster i
hela virlden ir enligt Vitikanens
sista statistiska unders6kningar
runt tal 3ro,o@, av vilka 2@,ooo
de katolska linderna och rro,ooo
missionerna. De fiirra utfora sitt ar-
bete i r,oro lrkebiskops- och bis-
kopsdiimen, vilka irounderstillda
kontroll och iivervakande av kon-
sistorialkongregationen i Rorn, som
bildas av 13 kardinaler. Missionens
stora betydelse i vira dagars Kyrka
belyses bist av det faktum, att 

-iiver

en tredjedel av alla prdster arbeta i
dess tjinst. De flesta av dessa mis-
sionsprister iro ordensmin. Under
den sista tiden ha i allt stdrre omfatt-
ning inf<idda vigts till prister. Icke
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blott i Kina utas 6vea i Afrika finns
det redan inftidda bidropar. "Agen-
cia Fides" har nyligen berittat om

vigniag av infirdda prister i Urundi
(i-beki*a Kongo), och liknande un-
derrAt"telser tra 

-ingatt frin det brit-
tiska Ost'Afrika. I trndien ir redan
en sod trediedel av de dir arbetande
zzz" iesuiteina infodda. Fiirvaltnin-
lL" "" den katolska missionens oer-
friirda rike, soq stri,ckande sig frin
de:'kalla polarisarnas till den gltrclan-

de ekvatorialsolens kinder, omfattar

3o,ooo sbtioner ftir sjdlavird och

r8,ooo skolor, fordrar en stor cen-

tralapparat i Rom. 34 kardinaler
och Snet roo. imbetsmin arbeta i de

in-erska missionsceritrilerna. De
fiirfoga iiver ett tryckeri, som 5r i

stiqd att trycka; biicker pi a5o otrika

sprik och dialekter.

' Den 5 oktober avlade den'ifs-te
f.i"esi" 

-sina liiften som 'b€n6diktin-

*""f..i Llbstret Saint Andrd. 'i Bel-
*i"". H"". namn ir Thed6e lYong,

f s"**" kloster finnas dessutom z
ti"utitt" noviser, Bekani al,qtksa,
;;- f.- J. kinpsiske ambassail6ien i
F*r- blivit benediktinernovis-',,S"t
hoooas. att med tiden kunna anliga
Uenedit tinertdoster i Kina, di efter
a. O tAtst kinesiska biskoPqrnas
isikt benediktinerna just i' Kina ha

en stor och liiftesrik framtid'

Peking riknar aBgr,ooci'katoliker'

7gp@ mer iin l-ondon.

<\
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Rodemachern et Caeciliae Wa-
sae neptis Gustavi Wasae Re-
gis Suaeciae."

Ar 1629 den 22 september
avled i Herren nunnan iVI. Cha--
ritas: syster till Edvard Foi-
tunatus, markgrevet av Baden;
dotter till forre markgreven
Christofer II. av Baden.Rode-
machern och Cecilia Vasa; dot-
terdotter till Gustav Vasa, ko-
nung av Sverige.*

Ar 1809 skdnkte. ,Gustav I\r.
Adolf av Sverige klostret en dyrbar
misshake av ikta silverbrokad.
Var det minne en f rom g&va. for
Gustav Vasas dotterdotteis sjdla-
ro ? Den konstndrligt vdrdeiulla
skruden ir prydd med broderier i
silke och guld, iikta guldlister,och
ett vapen med Sveriges tie kroiior.'

f klostrets samling av furstepor-
tritt finnas minga bilder dv med-

* Efter sin makes diid (18?E) iiver-
gick. Gustav Vasas dotter Cecilia till
katolska kyrkan med sina bafn, vilka
uppfostrades . katolskt. Sonen Edv.
Fort deltog -i Sigismunds strider'mot
Hertig Karl.

V.er a, kqtulrh*, b*rrv -

SVENSKA MINNEN I VAR.FRUKLOSTRET I LICHTENTH^AL.

Mindagen den 12 september 1927
hedrade Hans Hcigvordighet Bisko-
pen av Sverige Dr. Joh. Erik Miil.
1er virt kira kloster med sitt vin-
liga besok. Hd.rigenom iterupp-
livades minnena frin de tider, di
svenska furstar, lockade av vir dals
underbara frid, gingo ut och in un-
der virt medeltida klosters irevrir-
diga, gria valv.*

Den som vill tillbringa en an-
daktsfylld stund i klosterkyrkan
och ddrvid betrakta de stumma
vittnena fr8n ldnge sedan svunna
irhundraden, kan bland mycket an-
nat finna en minnestavla, uppsatt
pi kyrkans epistelsida och forsedd
med foljande inskrift:

"Anno Domini MDCXXIX.
X Kls Octobris o. M. Charitas
P. M. Monialis. Soror Dni
Eduardi Fortunati March. de
Baden filia quond. March.
Christophori II. de Baden im

* Lichtenthal ligger n'dra Baden-Ba-
den. D.ess Cisterciensnunnekloster
grundlades 1243. Under klosterkyrkan
ligger de gamla badensiska furstarnas
grawalv. . .:
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lemmar av svenska konungahus
och deras anf<irvanter. En av mil-
ningarna visar oss silunda prinses-
san Luise av Baden i all hennes
skrinhet; hon var dotter till stor-
hertig Karl Ludvig Fredrik av Ba-
den, vars fader+ omkom i Sverige,
och formild med Gustav IV Adolfs
son prins Gustav av Vasa**. En
annan tavla framstiller de skcina
dragen av deras hoga.dotter Clro-
1"*{x, forrnild med konung Albert
av Sachsen. Drottning Carola hY-
ste varmt intresse fcir virt kloster
och gladde sig djuPt var ging hon
fick njuta dess ,frid. Hon kinde ju
vil till cisterciensnunnor frin be-
sok i de tvi klostren i Sachsen, Ma-
rienthal och Marienstern. Man kan
forsti det av hennes glada utroP
vid ett besok i Lichtenthal: "Ack,
hir iro ju mina egna nunnor".

I samlingen finnes lven Portritt
av drottning Fredrika Dorothea av
Sverige, dotter till arvprinsen Karl
Ludvig. Om hennes och andra
slnetrska furstliga personers besiik i
klostret lita vi klosterkrtl,nikan be-
ratta:

"1811 den 14 juli inemot klockan
sju pi aftonen anlinde fYra va-g--

,rrr, 
-i d.tt ftirsta befunno sig H. H'

markgrevinnan Amalia Fredrika,
storhertigens moder, H. Maj:t
drottningln av Sverige. Fredrika
Dorothei, . ... i den treclje H. H.
prins Gustav av Sverige ... ' Ef-

* I(arl Ludvig, arvPrins av B4denn
f, 1?55. d. 1801. fitrmeld med Amalia
FrJriki av Hessen-Darmstadt, avled
vid en olyckshii.ndelse utanf6r A1bog1
Itran hade en son Karl Ludv. F' och
;; diittrar, en, Elisabeth. fiirmiild
med Alexander I av RYssland, och en
anna Fredrika Dorothea, fiirmiild med
Gustav IV Adolf. Prins Gustav var
alltsir gift ,med en sin kusin.
,- ** Han kallas i kloster.krU'nikan
"Prins av Sverige", vilken titel han
1829 miste utbyta mot den av Frans I'
fiirliinade "Prins av Vasat'.

*** Carola, f' 1839 d. 1907 iivergick
fiire sitt gifterm6t (1853) till katolska
kvrkan. Hon var den sista medlemmen
rn d"tr svenska kungliga grenen av 5t-
ten Holstein-Gottorp, ej som ofta upp-
gives av Vasa-htten.

ter ett kort uppehill i parlatoriet
drog sig sdllskapet over till kYr-
kan, dir nunnorna sjongo Psalmer,
man besig lamporna i furstekapel-
let, vilka sl5cktes vid H. K. H. Carl
Fredriks hidanfird. Sedan klostret
besetts, intog man f<irfriskningar.
H. H. markgrevinnan forsikrade
abbedissan om sin synnerliga bevi-
genhef och limnade med de iivriga
furstliga klostret ftam ernot kloc-
kan halv nio."

Den 26 juli fr6jdade markgrevin-
nan iter klostret rned sin hiiga nlr-
varo i sdllskap med H. M:t drott-
ningen av Sverige.

1814 den 2Q juni klockan fem Pi
aftonen gick Lichtenthals stora ijn-
skan i uppfyllelse. H. M. kejsarin-
nan av Ryssland anlinde i sexsPind
vagn. I h<igst densammas sillskaP
befunno sig bl. a. Fredrika Doro-
thea, drotining av Sverige, och
dennas son pfins Gustav Adolf- -
- - Efter hand erfor man, att man
vid hovet mycket talat. om det stora
niije, de hoga Personef,na haft vid
och av sitt besiik.

1814 den 2 juli besiikte Prinses-
sorna av Sverige* vid .middagstid
systtarna under sin trovmistarin-
nas uppsikt. Nunnorna sjcingo hiig-
tidligi non. Efterit intogs forfrisk-
nrngaf.

18t4 den 2O iuli kommo forst de

unga prinsarna av Hessen-Darm-
stadt och sedan PrinseSsorna av
Sverige.

1814 den 6 augusti kommo kej-
sarinnan av Ryssland och drottnin-
gen av Sverige. De stego ur--vag-
Iuttt" utanfor Porten. Abedissan'
gick dem till motes inda ned till
porten, ledsagad av hela tonventet'
M"r, sjorrg h<igtidligt completo-
rium. Efteiit intogs en enkel m5l-
trd.

* Fredrika Dorotheas och Gustav IV
Adolfs ddttrar. Sofia Vilhelmina f'
1801, d. 1865, fiirm. mdcl storhert'
I(arl Leopold Fredrik av Baden, drott-
ning Viktbrias farmoder; Amalia -Char-lotta f. 1805, d' 1853, ogift, och Ce-
cilia f. 1807, il. 1844, fiirm. med. Pa.uI
Fredrik August av Oldenburg.- .



305

1814 den 5 november erholl Ab.
bedissan underrittelse on, att
drottningen av Sverige ville nir-
vara vid klidningenx d,en 7.

1814 den 7 november hedrade H.
M :t drottningen av Sverige . . . .,
den svenske arvprinsen Gustav och
hans syster prinsessan Sofia klost-
ret med,sin hoga ndrvaro. Efter en
kort mottagning tog gudstjinsten
sin brirjan. Efter missan skedde
iklidningen efter ordens ritus. De
hoga personerna visa det storsta
intresse. Klockan tolv intogo de
hciga gisterna middag och itervin-
de samma dag till Karlsruhe., No-
visen erhtill namnet l.'redrika Ama-
lia.

1815 den 20 augusti firades den
hel. Bernardus fest. Under predi-
kan anlinde drottningen av Sverige
och kejsarinnan av Ryssland i tyst-
het till klostret, fcir att i all still-
het bevidta gudstjinsten. De blevo

* Den hiigtidliga
ken en novis ikliides

ceremoni, vid vil-
ordensdrdkten,

dock genast igenk6nda. Efterit rrn-
derhdllo de sig rned systrarna i
Abbedissans parlatorium ungefir
en timme. De avreste.iter till Ea-
den utan att ha intagit nigot.

1815 den 21 augusti firades den
hel. Bartholomeus' fest. Drottnin-
gen av Sverige fat;ae gudstjinsten
frin parlatoriet och rnottog vilsig-
nelsen.

Ar 1830 forirade storhertiginnan
Sofia, prinsessa av Sverige, stor-
hertig Leopolds gemil, furstekapel-
let ett konstn?irligt arbetat osten-
sorium frir en partikel av det hel.
Korset.

1833 i maj firade Abbedissan Ce-
cilia sitt 50-lrsiubileum. Storher-
tiginnan Sofia sdnde en dyrbar ring
med en stor safir tillika med en
egenhindig synnerligen nidig skri-
velse.

1834 den 20 augusti bevistade
storhertigen och .storhertiginnan
den nyvalda abbedissan M. Fred-
rika Amalias insittande i imbetet."



NOVEMBER

1. Torsdag. Alihel,gonadagen.
2. Fred,ag. Alla sjiilars dag.
3. Liirdag inom Allhelgonaoktaven.

4. Siindag. Tjugutredje efter Pingst.
( Allhelgonasiindagen. )

2' S:19:* | dusu" inom Althelgo-

i'. df.i"g; J 
-naoktaven.

8. {lorsdag. Oktavdagen till All-
helgonadagerr.

9. Fredag. Dedic,atio Archibasilice
Ss. Salvatolis.

10. Liirdag. St. Andreas Avellinus.
Bek.

Stindag.

M&ndag.
tyr.
Tisdag.
Onsdag.
tyr.
Torsdag.
Fredag.

Sisom stiillfiiretriidare fiir hela rnbn-
niskosl5ktet har Jesus Kristus lhmnat
en all skuld uppvbgande och ijver-
trhffande tillfyllestgiirelse fiir att bort-
taga synden, som var orsak till skiljs-
md,ssan mellan Gud och mbnniskorna.
Han har stiftat frid mellan Gud oc.Lt

nrbnniskosldktet (1 Tim. 2'5) fulliin-
dat fdrsoningsver"ket g'enom sin 'd ii d
pi korset, varigenom lran gav sitt,
liv sisom f ii rs o n i n g s o f f e r.
Jesri ditd pi korsdt 5r nbmligen ett
offer i ordets egentliga och strdngaste
bemd.rkelse. Genom att i sitt liv Pi
jorden utiiva det prdsier)iga bmbetet, i
det han frambar sitt liv som offer, blir
Kristus ocksi i ordets vgrkliga betyl-
delse of f erprdst fiir ilrela mdnsk-
Iigheten. I Hebr. br. kap. 4-10; klar-
Iigger aposteln Paulus, varuti prdstadb-
mets vd,sen bestir: "TY var och en
iiversteprdst tages ibland mbnniskor
och rtillsdttes fdr qH,nniskor ftir deras
angeldgenheter hos Gud ti l att fram-
bdra givor och offer f6r synder (I{ebr.
5: 1). S6lunda 5r prdstens uppgift att
vara medlare mellan 'Gud och mdnni-
skor, i det tran genom offer och bdn
bringar G,ud den skyldiga tributen av
tillbedjan och got,tgiirelse 'och 5t mdn-
niskorna utverkar n6d och v5lsignelse.
Prd,stens fiirnbmsta uppgift 6r sALledes

att frambringa offer. Ailt efter offrets

Tjugufjirde efter Pingst.

St. Martin I. PAve Mar-

St. Didacus. Bekdnnare.
St. Josaphat. Bisk. Mar-

St. Gertrud, Jungfru.
Ferialdag.

17. Liirdag. St. Gregorius Thauma-
turgus.

Siindag. Tjugufemte efter Pingst.
l(Dedicatio Basilicorum Ss. Petri
et .Pauli,A-postolorum.)
M6ndag. St. E isabeth, jlnka.
Tisdag. St. Felix de Valois, Bek.
,Onsdag.. Praesent4tio B. Mariae
Virg.
Torsdag.' St. Cecilia. Jungfr.
Martyr.
Fredag. St. Clemens I. Pive.
Martyr.
'Liirdag. St. Johannes av korset.
Bek.

Siindag. Tjugusjltte och sista ef-
ter Pingst.
Mindag. St. Silvester. Abbot.
Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. Feriatrdag.
Torsdag. Vigildag till St.' Andreas
fe,st,
'rFredag. St. Andreas. 

..dpostel.

beskaffenhet uppskattas och bedijmes
prdstadiimets rang och viirdighet. D6,
nu Kristus genom sitt offer pAr korset
frambra,gt ett oiindligt vdrdefullt tack-,
tillbedjans- och fdrsoningsoffer,'var-
igenom han gav Gud all ira och mdn-
niskorna all nid och frhlsning, si 5r
han vALr hiigste iiversteprbst Hans gu-
damdnskliga prH,stadiime iir kiillan till
all prhsterlig rnyndighet, som kan
bliva en diidlig till del. Han 5r den
tlvige iiversteprHsten, som i alla tider
rdddar alla dem, som genom Honom
nalkas Gud; Han d.r den evige iiverste-
prhsten ftir alla mdnniskor och fijr alla
tider. Visserligen fanns det fiire I{o-
nom och efter flonom, prdster. Men
de fiirra voro Lrlott besthmda att ge-
nom de offer, som de framburo, ftire-
bilda Jesu Kristi enda stora offer fiir
att sfi bevara och upprdtthilla tron p6,

den kommande .A.ter16'saren ,och Hans
6terliisningsverk. Det nya fdrbundets
prdster upptrdda icke i sitt eget namn
och 6. egna vhgnar, utan handla som
Jesu Kristi st5llftjretrddare vid al'taret,
och det 'dt ll'an, som genom dem fiir-
valtar det prh.sterliga dmbetet, allt-
iSmt 6t Fadern frambdrande sitt oiind-
liga offer. Si blir Jesus Kristus i san-
ning den ende iiversteprbsten fiir hela
mdnskligheten. 

- s. N-k.
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19.
20.
2L.

22.

ot

24.

26.

26.
27.
28.
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30.

11.
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13.
t4.

15.
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KYRKLIG KALENDER.
NOVEMtsER I928.

1.
2.
ö,

4.

b.
6.
7.
8.

Torsdag. Allhel,gonadage4.
Freil'ag'. Alia själars dag.
Lördag inorn Allhelgsraoktaven.
Söndag., Tjugutredje efter Fingst'
( Allheigonasöndagen. )

S,::9:* | dugu. inom Allhelgo-

åffJ"ä J 
-naoktaven'

{forsdag.' Oktavdagen till dll-
heigon.adagen.
Ij'redag. .Dedic,atio Archibasilice
Ss. Salvatoris.
Löldag. St. Andreas Avellinus.
Bek.

Tjusufjärde efter Pingst.
St. Martin I. Påve Mar-

St. Didolus. Bekännare.
St. Josaphot. Bisk. Mar-

'St. Gertrud, Jungfru.
Ferialdag.

17. Lördag. St. Gregorius Thrauma-
turgus,

18. Söndag.'Tjugu$ernte efter Pingst.
,(Dedicatio Basiiicorum Ss. Petri
et Pauli Apostolorum.)

19. Måndag. St. E,lisabeth, Änka.
20. Tisdag. St. Felix de Valois, Bek.
21. ionsdag. Praesentatio E. Mariae

Virg.
Torsdag. St.' Cecilia. Jungfr.
M,artyr.
Fredag. St, Clemens I. Påve.
Martyr.
il,ördag. St. Johannes av korset
Bek.

25. Söndag. Tjugusjätte och tista ef-
ter Pingst,

26. Måndag. St. .Silvester. Abbot.
27. Tisdag. Ferialdag.
28. iOnsdag. Ferialdag.
29. Torsdag. Vigildag till St. Andreas

fest.
30. Fredag. St. Andreas. Apostel.

Kyrkliga kungörelsen.
. Gudstjänstoldnine fr. o. rn, 1 septernber"

S:t Eriks kyrka.
Söndagar: KI. y2g f. m. Stilla mässa. Kl. 1L f. m. Högmässa rned predikan.

Kl. 6 e. m. Aftongudstjänsb.
Vardagar: Kf. a/29 f. m. Stilla mässa.
Varje första fredag i rnånaden: Kl, %9 f. m. Jesri hjärta mässa. Kl. %8 e, m.

Rosenkransandakt.
v;j;;;ä;l;;"å;; i månaden: Sakramentsaidakt kI'8 f. m. Miissa kl. %9

f. m.
Söndagen den 14 okt. Rosenkranisfesten. Högtidlig högmässa kl. 1L f. m" *

Rosenkransandakt kl. 6 e. m.
Fredageir den 2 november. Alla själars dag. Kt' 9 f. m. Högtidli'g rekvienrs-

mässa med kort predikan. K1. 728 e. m' Korsvägsandakt med bön för de
döda. (Jesu hjärteandakten borbfaller i Nov;).

S:ta Eugenia kYrka.
Söndasar: Kl. ? och 9 f. m.: Stilla mässor. Kl. 11 f. m.l Högmässa med pre-

,dikan. Kl. 6 e. m. Aftongudstjänst.
Vardagar: Kl. ? och kt. 8 f-. m.: Stillt mässot.

tlariakongreg'ationen Auxilinm Christianorlrm (Södra avdelnin gen) :

Sedvaniiga aråLt"r i St. Eriks kyrka kl. 1/zB e. rn. måndagarna den 5 Nov"
och 3 December. Gemensam helig Kommunion söndagarna ilen 18 Nov. och 16
December. Paramentsaftnar Torsdagarn'a .den 4 oeh 18 Okt. samt L, 15 och
29 Nov.

Korsvägsandakt: Kl.
Kommunionmening.
Növember. Der mest

Helga Lekarnens Gille.
(S:t Eriks kyrka)

1uå8 e. m. Fredagen den 2 lrlovember.
Oktober: Ordnandet av ogiltist ingångna
bortglömda själarna.

äktenskap. -



A.-8. DAVID ANDERSEN & Conp.

KG',L. HOVJUI/ELERARE

4 FREDSGATAN

RIKS 43ro ALLM. ?I 8?

Katolska böcker
kunna erhållas hos vaktm,ästaren i N. Smedjeg:atan 24, Stock-
holm. Begär bokförteckning ! Bl. a. rekommeRderas:

Min väs till kyrkan. Av Gustaf Armfelt. Pris 1: 
-.

Några drag ur S:t Frans av Sales liv. Av G. Armfelt. Pris kr.
0: 50.

Nya testamentet. översatt från Vulgatan av pastor J. P. E. Be-
nelius. Med förklarande anrnärkningar, alfabetiskt sakre-
gister och synoptisk tavla till de fyra evangelierna, tjueutvå
helsidesplanscher samt många vignetter. Pris inb. kr. 6: 

-.
Filotea. Vägledning till ett gudaktigt liv av S:t Frans av Sales"

Pris inb. kr. 2: 50.

Orn Kristi efterföljelse, klotband kr. 3: 50, skinnband kr. 5: 50.

En Birgittin av Rono. Äv M. M. Richard. Pris kr. I": 
-.

Leo XIII:s Rundskrivelse om Arbetarefrågan. (2 uppl.) Pris
kr" 0,50.

Tryckeri A,-8. GriFen, Stockholm 1928"




