
N:r 10,, OKTOE}ER 1928



. " :,r,''.-Abo(rne v$fter,',

\.,-; . ', )

'l

', :fiir Oiedo I'Oatr,lt9.1t4b,a'd ;nialag
torde beniiget snarast insbndas

r ' ,till Expeditioneni Gdtsatan-aO, ,

.. t 'r-- -, ,",, '' . gloCt[olm.-: )) ,, ;' : '

I

^\-

',Verka; for"ti krifhr
Credo. 'kostar ,fdr
ocb',',f6i. kvartal'
. . ., . : .

Prenh,rieratioirr

?Hr.

Teknisk

J.,

.OSCAR.LDWIN



*{

\t\..^'- .. .-^.

N:r 10 Oktober 1928 Arg' 9

FRANCISCI
TILL BRODERNA.

f ullkomliga giidjen bestlr. Det
kommer ett bud, som formiler' att
alla larare i Paris hava ing5tt i
Orden. Skriv, att detta icke dr den
fullkqmliga glldjen. Ater sdger bu-
det, att alla Prelater pi andra sidan
Alperna bide ArkebiskoPar och Bi-
skopar, j^" jbmv61 konungen av
Frankrike och konungen av Eng-
land hava ingitt i Orden. Skriv, att
detta icke ir den fullkomliga gldd-
j"r.

Men hor nu iter. Mina brcider
hava gitt ut ibland de otrogna och
hava omvlnt dem santt och sYnner-
ligen till Den Kristna Tron, och
sj*alv har jag undfitt si stor nicl
av Gud, att jag kan bota sjuka och
gora minga underverk. Dock si-
ger jag dig, att i intet av alla dessa

ting dr den fullkomliga gl6djen.
Men vilken ir di den {ullkomliga

glidjen ?

Jag ar pi vig frin Perugia. Det
dr en mcirk svart vinternatt, och
jag kommer vandrande just hir.
!ag'ar smutsig och nerstdnkt, oel-t

UR VAN HELICE FADER
FORMANINGSORD TILL

Kap. XIII.
OM TALA\'IOD.

M onologen orn den f wllkom'liga
gliid jen.

Ingen kan veta, vilket mltt av
thlamod och odmjukhet en Herrans
tjinare dger, sl ldnge som allt gir
honom vil i hdnder. Men de tider
varda kommande, dl de bliva hans
vedersakare, vilka borde vara ho-
nom till gladje och hj61p. Sl myc-
ket tilamocl och odmjukhet han d.1

visar, si mycket dger l-ran och icke
mera.

Det skall hir d.nnu fortdljas, att
den Salige Franciscus en dag vicl
Santa Maria kallade till sig broder
Leone och sade till honom: "Bro-
der Leone". Och broder Leone sva-
rade : "Hir ar jag".

Di sade Den Helige Franciscus:
"Nu skall clu uppteckna, varuti den

Uv Den Helige Fr.ancisci ,Skrifter,
i svensk tolkning av Lisa Lundh.
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det zir si kallt, att det uppstir is-
piggar i kanten pi min mantel. De
s13 mig pl benen. och blodet rinner
ur siren. Och smutsig och kall och
fcirf rusen kommer S^S f ram till
porten och klappar pi. JaS fqr bql-
ta och ropa bide 16nge och vil, in-
nan nigon broder kommer och fr6-
gar: "Vem dr du?" Jag svarar:
"Broder Francesco". Men han sti-
ger: "Gl din vig. Det passar sig
inte att vara ute och firdas pi vri-
garna si hir dags. Du f ir inte
komma in." Och nir jag ar entra-
gen svarar han Snyo: "Gl din vdg.

Du ir si dum och enfaldig. Kom
bara inte hit till oss. Vi iro sl
minga, och vi iro sidana, att vi
inte alls behciva dig." Ater envisas
jag med att bliva insldppt och si-
ger: "Fcir Guds skull, hirbirgera
mig bara i natt". Men han genmi-
ler: "Nej, det gcir jag inte. Gi till
Spetilskehuset och hor efter ddr."

Jag siger dig, att om jag under
allt detta icke forlorar tilamodet
och icke fcirtornas, di iro hirutin-
nan sann gladje och verklig sinnes-
styrka och sjilens vissa frdlsning."

NACRA CRUNDDRAC I DEN KATOLSKA
MORALEN.

Den katolska moralldran .ir bero-
ende, det 1r sjdlvklart, av den ka-
tolska ldran om Guds och mdnniskans
vdsen. Den katolska filosofin lirer
att en objektiv sanningens och vir-
denas viirld finnes till, i sista hand
identisk med den oindligt fullkomlige
Guden. Allt som ir skapat, dr, f6r
si vitt det dr till, en ofullkomlig av-
bild av den absoluta vdrlden. Ddr-
ftir utstrilar det i de normer, som iro
givna i och med de olika varelsernas
visen, sisom en iterglans av denna
vdrld, och gehom denna Sterglans fir
minniskoanden en fcirnimmelse av
dess existens och natur. De ofcirnuf-
tiga varelserna veta icke om, att de
iro en det absolutas bild. Men an-
norlunda d"r det med mlnniskan. Vis-
serligen har ocl<si hon fitt sitt v:i-
sen och kan icke indra det. Men
hon iger'medvetet detta visen, och
kan dirfcjr medvetet och frivilligt
leva och handla enligt eller emot sin
egen natur och dlrigenom i tjverens-
stimmelse eller disharmoni med det
absoluta. Ifennes egen natur dr si-
ledes ett faktum och en uppgift pi
samma ging: hon iir en person. Hon
har klnnedom om den absoluta vlrl-
dens existens och om sin egen for-
pliktelse att i allting ritta sig efter
den. Sedlig karaktdr har di den

gdrning som sker frivilligt och med
nigon hdnsyn pi det absoluta, vare
sig detta uppfattas recian sisom en
personlig gud eller ej.

Fcjrst och frimst fciljer av denna
grundliggning den katolska moralens
objehtizto, karaktar, diri en avbild av
den katolska kunskapsllrans objekti-
vitet. Det finnes sakfcirhillanden,
som i sitt visen civerallt och i alla
tider motsvara eller icke motsvara de
absoluta normerna, och som.kunna
erkdnnas sisom sfldana. Visserligen
dr ett sakfcirhillande i sig sjilvt var-
ken sedligt eller osedligt, di den
etiska kvaliteten endast tilkommer
den fria viljan och genom.den per-
sonen. Men de innebdra en ordning,
resp. oordning och dro dirfcir fcire-
mil frjr ett rnoraliskt resp. omora-
liskt f<irhillande. M. a. o., ett be-
teende, som dmnar motsvara de mo-
raliska normerna, biir vilja fcirverk-
liga vissa sakforhillanden och avvisa
vissa andra. Endast en villfarelse i
kunskapen eller ofrihet i viljan kun-
de vid ett motsatt beteende utesluta
kvaliteten "omoraliskt". Med en si-
dan iskidning 5ro of<irenbara varje
slags etisk relativism och evolutio-
nism, enligt vilka samma objektiva
sakfcirhillande i olika tider elle.r pi
olika platser kunde vara in 6verens-
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stdmmande med in motsa'gande den
absoluta ordningen. I,Iycket mtijligt ir
diremot en evolution, en utveckling

- men ocksi ett tillbakagiende -av den moraliska kunskapsfcirmigan
hos enskilda md"nniskor och hela ge-
nerationer.

f)lrmed ir ocksi den roll klar, som
enligt den katolska morall:aran sarn-
aetet kommer att spela i den enskil-
des etiska liv. Utan frihet finnes det
icke nigon personlig och ddrmed sed-
lig girning. Men det som jag icke
vet om, kan jag icke medvetet och
fritt omfatta. Om jag brir ritta mig
i mitt uppf6rande efter den ,etiska
normen, si miste jag ha kunskap om
denna norm. Denna kunskaps organ
och fcirmedlare iir nu samvetet. Sam-
vetet 1r dirfor - oaktat frin icke-
katolskt hill alltid pi nytt upprepade
motsatta pistienden - n5sta instan-
sen for ett moraliskt forhillande, och
dess avgriranden brira i alla enskilda
fall absolut foljas, di det dr det enda
medel frjr att tilldgna sig en mora-
lisk irvertygelse, mi den nu hirstam-
ma frin vilket hill som helst.* Men
samvetet :ir icke sista instansen och
dess avgciranden icke likgiltiga i sitt
innehill. Di en absolut vlrld finns
till, som 1r till en viss grad tillging^
lig for minniskans kunskap, si fir
det minskliga samvetet si mycket
som mrijligt rdtta sig efter de abso-
luta etiska normerna, si. att de
mlnskliga girningarna i sitt objek-
tiva visen mette vara i civerensstlm-
melse med den absoluta virlden och
tingens inre natur och icke vara en
objektiv oordning, si att de endast
genom en defekt i kunskapen eller
frivilligheten, siledes genom en de-
fekt i gd'rningarnas personliga karak-

* Jmf. t. ex. S; Tomas av Aquino,
Summa Theol. 1, 2; q. Lg, a. 5, ddr dis-
kussionen orn frigan avslutas med ftil-
jande ord: "Dirf,6r miste det sdgas, att
helt enkelt varje vilja som awiker frin
den moraliska insikten 

- 
ratio 

-.den mi vara riktig eltrer falsk, alltid
5r omoralisk." Sisom exempel anfiir
han, att n$gon som skulle ha den iiver-
tygelse att tron p6 Kri.stus 6r n6got
omoraliskt men 5nd& tro pi honom,
skulle handla omonaliskt.

tar, bevaras frin att vara formellt
omoraliska. Samvetet bor siledes
uppfostras och bildas i enlighet med
de etiska absoluta normerna. Hir
ligger en grundval till den katolska
pedagogiken.

En annan f<iljd av samma grund-
princip, och av den katolska l;iran om
minniskans vdsen och om arvsynden
6r liran om den'"moraliska naturla-
gen". Nu dr det nog si, att detta
ord i allmlnhet mycket litt ir vilse-
ledande for dem soln mera iro fcir-
trogna med den moderna naturveten-'
skapen och filosofin in med katolsk
filosofi och teologi. I sjdlva verket
har "naturlagen" i den katolska mo-
rallaran och "naturlagen" i modern
naturvetensl<dp ingenting annat ge-
mensamt in namnet. Naturlagen i
fcirsta meningen 6r inbegreppet, sum-
man, av de normer fcjr ett etiskt f6r-
hillande, som omedelbart folja ur
tingens'inre, ofcirdnderliga vlsen och
som :iro reiativt litt tillglngliga f<ir
den normala mlnskliga insikten, m-
a. o. den lag, som enligt Paulus 

-Rom. rr, 14 f.- dr skriven iven i
hedningarnas hjirtan. Det 1r tyd-
ligt, att den ir oforlnderlig, di den
iir ingenting annat an en utstrilning
av den absoluta vlrlden genom tin-
gens visen. Tydligt d.r det ockse, att
ingen mdnsklig auktoritet har full-
makt till att dispensera frin den, till
skillnad frin den s. k. positiva lagen.
Denna skillnad mellan naturlag och
positiv lag forklarar fcir iivrigt, att
den katolska Kyrkan ocJr cien katol-
ska moralen i vissa fr.Sgor visa en:

sidan orubblighet, medan de dro me-
ra medgrirliga, nir det rrir sig om
pasitiva bestimmelser. Med hdrsk-
lystnad eller andra 5n;u ldgre mo-
tiv, som Kyrkan si ofta skylles idr
av dem, for vilka en etisk relativism
eller subjektivism ir den enda stind-
punkt de begripa eller tiverhuvud ta-
get klnna till, behriver en sidan prin-
cipiell hillning uppenbarligen ingen-
ting ha att gcira. Denna lira om
naturlagen, vilkens fcirsta principer
itminstone iro tillg5ngliga fcir alla.
normala minniskors spontana mora-
liska insikt, dr i 6verensstdmmelse,
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med den katolska liran om arvsyn-
den, enligt vilken miinniskans kun-
skapsfrirmiga i moraliska och rcii-
gicisa spiirsmll och viljans frihet och
styrka genom arvsynden visserligen
sv1rt sirats, men icke helt och hillet
tillintetgjorts, se att minniskan hade
blivit idel morker och synd.

Kdnnetecken pi den katolska etiska
.lskidningen, som sti i samband mecl
det hittills sagda, iiro en sund realism
och en ftirsiktig optimism. Realism
dirfiir, att den principiellt tar hin-
syn till mdnniskans sanna natur och
tingens visen och dirfor ir tvungen
till att akta pi det mojliga, ulan att
.5 andra sidan hemf alla it en slaPP
,opportunism, som endast ser pi <igon-
blickets ytliga behov, di det visent-
liga, varaktiga ir avgcirande fcir den
katolska etiken. Denna realism be-

varar ocksi frin falska eller otill-
:rickliga mitt och frin illusioner. Den
katolska moralen faller icke lltt i det
i vir tid icke si sills,vnta felet att
gora den soci,ola anstindigheten till
,det sedligas norm och att mita en
.iivertr5delses storhet i moraliskt av-
seende med dess sociala anstdt, vad
.som mycket litt kan ha till fciljd en
{tirhlvande fariseism. Den anser eti
genom lagar i det Yttre v61 ordnai
sarnhdlle vara nigot gott och bercim'
virt i socialt avseende, for si vitt
.dessa lagar icke genom civerdrivna
{ordringar ftira till st6rre hemliga
excesser; men ett mitt for och ett
bevis pi den sedliga eller dven den
religiosa nivins htiga lige i ett s5'
dant samhdlle kan detta icke utgtira,
helt bortsett f rin det faktum, att
yttre social anstlndighet och inre
moralisk ftirruttnelse icke iro ofiir'
enliga. \{en pi andra sidan tilldr-
kdnner den katolska moralen d.ftt,
som iro ansvariga fcjr ritt och ord-
ning i samhillet, makten och plikten
att framja allt som underllttar ett
moraliskt liv och att utesluta allt
som ir en fara fcir allmlnhetens sed-
lighet. Men lven staten och dess lag
iro icke sista instanser; iven de bri-
ra ratta sig efter dc etiska normer-
na. Frir en allsmiktig stat finnes icke
rum i den katolska moralen.

En f<irsiktig optimism ir ett annat
kinnetecken pi den katolska etiken.
Enligt sin llra om arvsynden och den
fria viljan ser den i varje normal
rninniska mtijligheten till en mora-
lisk uppstigning, men endast genom
daglig kamp och med hjllp ovan-
ifrin, som dock aldrig fattas. In-
gen minniska ar i forvig genom ett
slags predestination utesluten dlr-
ifrin. Detta innebir icke ett ftirne-
kande av nidens ncidvindighet till
varje iven det minsta, iivernaturliga
verk, d. v. s., till borjan och fullbor-
dan av allt som tillhor frilsningsver-
ket, men en tivernaturlig och en mora-
lisk girning dro begrepp som icke
sammanfalla; det sista innesluter
fiirvisso det fcirsta, men 6r innu me-
ra omfattande - och dirfor kan det
icke vara tal om pelagianism eller
semipelagianism i den katolska eti-
ken pistienden, som tid efter tid upp-
repas frin icke-katolskt hill, Sven
dir man skulle tyckas kunna ftirut'
sitta en viss teologisk bildning. Kyr-
kan skall aldrig gi med Pi att fiir-
neka ntidvlndigheten vare sig av n5-
den eller viljans 'frihet for varje
overnaturlig girning, fastin deras
synt6s 1r obegriplig fdr oss minni-
skor, di Guds inverkan pi vir vilja
icke sker pi minskligt sitt och den
gudomliga och den minskliga viljan
icke aro koordinerade sisom tvi
minskliga viljor. Varken den lira
som ensidigt betonar den gudomliga
allverksamheten och grir den m6nsk-
liga viljan till en slav, vare sig Guds
eller djivulens, eller en naturalism
som tillskriver den minskliga kraf-
ten allt och si ftirnekar Guds herra-
vllde lven civer de mdnskliga girnin-
garna, iiverensstimmer med den H:a
Skrift. Bide Kristus och hans lir-
junge Paulus betona bida sidorna
som ett faktum.

Vad lr nu den djupaste skillnaden
mellan naturlig och kristen moral ?

Det framgir tydligt ur det hittills
sagda, att den icke si mYcket kan
ligga i det materiella, i notmerna,
fastin Jesu och apostlarnas ftjrkun-
nelse har skirpt vir blick fijr det
etiska och fcirmedlat nya etiska insik-
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ter. Men huvudskillnaden ligger i
mlnniskans stillning gentemot den
sedliga normen. Framtridde den for
den icke-kristne mera sasom nagot
opersonligt och den moraliska gdr-
ningen framfijr allt som ett medel till
det egna visendets utveckling -- fast-
in det sedliga alltid dr nira beslik-
tat med det religiiisa, de i bida tvi
intentionen riktar sig pi det absoluta,
fastln pi olika sitt - si trlder fcir
den kristne l{errens gudaminskliga
gestalt i fiirgrunden sisom det kon-
kreta, levande fiirkroppsligandet av
all sedlighet och godhet och av den
ideala mlnniskan. Den kristna liran
om den kristnes inre forening med
Kristus liknelsen om'vinstocken, Pauli
16ra om Kristi hemlighetsfulla kropp,
.Johannes' ldrra om det nya livet -gcir den sedliga gSrningen icke lingre
i sin intention till en bemiidan att
rltta sig efter en norm, utan till ett
medlevande och ett med-fullbordan-
de av Kristi handlingssitt, till en
"imitatio Christi".* Sitredes ir den
sista grundvalen och det djupaste
motivet i den katolska moralen icke
lingre att vilja "vara rattfardig",

* Det torde vara sjiilvklart att den-
na "efterftiljelse" icke kan betyda en
blott yttre efterhdrmning av Jesu gd'r-
ningar, dA den framgir ur kh,rleken
till Kristus.

innu mindre fruktan, utan personlig
hdngivenhet och personlig kdrlek till
Kristus, i ett brd, Romareb-ievets mo-
ral i sin helhet, utan ensidighet. Att
icke alla uppni denna hcijd, dr klart,
ocksi. att iven bland dem som ha
kommit si l5ngt, skillnaden kan vara
stor, di en sidan uppfattning limnar
obegrinsade m<ijligheter ftjr det sed-
liga strdvandet. Men att den katol-
ska moralen i det verkliga livet iir
sidan, det visa de som iro dess trog-
naste tolkar, de katolska helgonen.**
Si har Kyrkan kjst det svira proble-
met att f6rena principernas absoluta
orubblighet med den etrska personens
obegrinsade nr-tijlighet till seolig ut-
veckling.

** Jmf. t. ex. Ignatius aY Loyola,
Exercitia Spiritualia: De tribus modis
humilitatis. 

- 
Tredje oc,h ,hdgsta gra-

den i hlingivenheten 
- 

humilitas 
-till Gud bestir i detta sinnelag, att jag

iinskar "at't helst vara fattig med den
fattige Kiistus, lida smbtrek med den
av smd.lek hiiljde Kristus, bli hilien fiir
narr och dire med Kristus, vilken detta
fiirst har vederfarits, ocksi i det fall
att Guds d.ra fiirbleve densamma or4
jag gjorde motsatsen, och detta allt
{iir att blott dn mer efterfiilja Kristus,
5n mer likna Kristus." Se ocks6 Fio-
r'etti, K. 8: Om den fullkomligs, gHd-
jen.

A. Brunner.

-\
'.t



SANKT OLOFS STAD.
N8rgra anteckningar ur

II.
I min ftiregiende artikel har jag

kort skildrat Norrkcipings uppkomst
och ildsta historia. Gi vi nu ldngre
fram i tiden, till bcirjan av medelti-
den, si blir den fcirsta frigan, som
fiir oss ir av intresse denna: Nir
har Norrkoping kristnats ? Av allt
att dcima har detta skett ganska sent,
Norrkripingsbygdens runstenar limna
dirom bevis. Men tiden kan hirvid-
lag icke heller nirmare faststillas.

Signen meddelar emellertid, att
Olof den helige var i Norrk<iping,
att han dir omvinde minga vikin-
gar,. ja, att han till och med dripte
dem med egen hand. Detta skulle i
i si fall hava hint iren ror4-ro3o.

Man har sedermera inga bestimda
uppgifter rrjrande kristendomens ut-
bredande hir fcirrin iret rr85, df,.

historien berlttar oss om en bulla,
som piven l-ucius III utsint till S:t
Olofskyrkans frirmin. I denna bulla
har piven bl. a. faststillt, att S:t
Olofs kyrka i Norrkriping och Svin-
stads kyrka tillhcirde nunneklostret i
Askaby sisom annex till evirdelig be-
sittning. Med detta privilegium
friljde ritt for abbedissan i klostret
att tillsdtta kyrkoherdar vid kyrkor-
na i friga. Vidare stadfdstes och
fridlystes klostrets iganderitt till
dess "fiskeri i Norrkoping". Och p5-
ven fcirklarade i sin skrivelse, "att
Guds vrede drabbar den som fcir-
hindrar klostrets fcirfogande 6ver
nimnda dess tillhririgheter'f. Urkun-
den, ett urildrigt pivebrev, var en-
ligt den romerska kurians sed filr-
seglad med ett sigill av bly. Av detta
brev torde man kunna sluta sig till
att kristendomen itminstone i medio
av r roo-talet var allmlnt utbredd
i Norrkcipingsbygden.

Den andra frigan sonr intresserar
oss ir: Huru minga och vilka voro
kyrkorna och kapellen i Sankt Olofs
stad pi denna tid?

262

Norrkiipings historia.

Av trovd.rdiga dokument framgS.r
att tvenne kyrkor - S :t Olof och
S:t Johannis - redan funnos. Dess-
utom fanns ett kaprfl, kallat "hos-
pitalskapell eller Gertrudis kapell".
Det frjrsta och ildsta kristna templet
hir var Sankt lohannis hyrka. Om
tiden, nir denna kyrka blev byggd,
har man ingen s;iker underrittelse"
Slker dr man emellertid p5, att hcxr
var den ildsta i Norrkciping och en
bland de dldsta i Ostergcitland. Hon
byggdes, de Norrktiping innu var
blott en liten fiskare- och kvarnby. I
senare tid kallades hon - till skillnad
frin stadskyrkan S:t Olof - "lznds-
kyrkan", vilket visar att hon varit
sockenkyrka fcir orten, innan. nigon
stad uppkommit. Frin borjan upp-
fcird av sten, men ganska liten, blev
hon upprepade ginger pibyggd och
utvidgad. Pa det stille, dir hon
byggdes, hade fcirut statt ett hedniskt
blothus, vilket alltsi fick limna plats
it en kristen kyrka, en "dopkyrka",
ignad 5t dophelgonet S:t Johannes.
Det irevcirdiga templet begagnades,
till ir 1567, di danskarna uppbrinde
det tillika med en del av staden.

Yngre ln bide S:t Johannis kyr-
ka och Gertrudiskapellet ir Sanht
Olofs hyrha eller Sankt Olai kyrka"
Den ursprungliga kyrkan var beligen
nigot siider om den nuvarande S:t
Olai l'yrka. Fastin yngre dn de tvd
frjrenimncla gudshusen, hade denna.
kyrka ocksi en viirdnadsvird ilder.
Dlrom vittna tvenne gravstenar. som
legat i kyrkans kor; de dro utan 5r-
tal men de uthuggna mlnniskofigu-
rerna och deras drikter ange den
hriga Sldern. Ursprungligen byggd
av sten, blev kyrkan pi r4oo-talet till-
byggd av tri. Och hon var i bruk
inda tili 1614, d5. konung Gustaf
Adolf befallde att en ny kyrka helt
av sten skulle byggas.

Sankt C)lofskyrkan var, som redan
angivits, stadskyrka. Man f rigar,



263

hur det kom sig,. att denna mera
avsides beligna, oansenligare och
yngre kyrka blev stadskyrka och
ej den fcirnimligare och centra-
lare beligna S:t Johannis. An-
ledningen kan nlppeligen vara nigon
annan in den, att kyrkan byggts av
Ringstadsfolket, vid vars vdg den
l5g. Och di dessa voro kungsgirds-
folk, blev. kyrkan en kungsgirdstill-
horighet. Den kunde dirfcir ocksi
av konungen skdnkas till Askaby
kloster, vilket som vi sett blev be-
krdftat av piven.

Om kyrkans arkitektur och kon-
struktion finner man ingenting i hi-
storien. Det enda man vet ir, att
hon miste hava haft ett sidokapell,
kallat sjdlakapellet, vilket blev begi-
vat med minga donationer.

Den siste katolske kyrkoherden i
Sankt Olofs kyrka hette Sveno Hen-
rici. Han dog trogen sin katolska
religion ir t \29. E,fter honom kom
Petrus Thorberni som lirare. Och
denne var den frjrste som i den gamla
kyrkan predikade det nya, "det rena
,evangeliet".

Nigra ord innu om Sanht Gertru-
d,is eller hospitalskapellet. Dess hi-
storia miste sirskilt intressera oss,
si:dan man i fjol, 1927, upptickt res-
terna av Sankt Gertruds gilleshus och
kapell. Man har vid Vistg<itegatan
z5 pitraffat de kdllare, som under
medeltiden anvindes som gilleshus
och ovanpi vilka S :t Gertruds ka.-
pell var bellget. De gamla gristens.'
killrarnas struktur etc. taia sitt tysta
men sikerligen inte missvisande sprik
om en hrig 51der. Man blir fiirflyt-
tad tillbaka itminstone till brirjan av
rzoo-talet.

Lrppgifterna om Sankt Gertrudis
kapell dro sparsamma och otydliga.
Forfattaren Hertzman skriver att "ir
1488 ett givobrev utfirdats pi en
tomt i nordankvarteret. I denna
trakt l5g 'spetals-capellet', ocksi be-
nimnt'Norrkiipings Capell', varav
kvadraten'kapellhorvan' sdges hava
fett sitt namn". I ett annat givo-
brev sd.ges: "5 tompter skdnkas, som
aro beligna nordan bron vith S:t
'Gertrudis kapell" och "liten ena

tompt vith Gildetomptena". Enir i
igofcirteckningen fcirekommande ut-
trycket "Gildetomptena" ej kan fr5.n-
kinnas betydelse, si har med siker-
het under r3oo-talet funnits kapell
och samlingsrum for nigot gille.

Namnet "kapellhorvan" kan ju
6versittas med "kapellets tippa".
Vad l<apellhorvan betrlffar, si. har
den mShinda anvints som kapellets
tridgirdstlppa, men att ddr ocksi
funnits begravningsplats, dirom vitt-
nar bide gravstenar och md.nnisko-
ben. A fle.ra girdar finnas, enligt
en Norrktipingsforskare W. Wiberg,
gravstenar med utplinade inskriptio-
ner.

Den heliga Gertrud, som var fiidd
5.r 626, dotter'av den frankiske ma-
jor domus Pipin av Landen och d<id
ir 659 som abbedissa i klostret Ni-
velles i Syd-tsrabant, var de vigfa-
randes speciella skyddshelgon. S:t
Gertrudsgillet i Norrkoping var tyd-
ligen stiftat med indamil att hjilpa
de minga frirbipasserande, liimna
dem som voro sjuka., uttrcittade eller
stadda i tringmil vird och strjd.
Och de som hir slutade sin jorde-
vandring fingo vila i gillets Lyrko-
gird, dir iven den sista viloplatsen
var beredd ftir gillets rnedlemmar,
hantverkare o. d. frin staden.

Hlr pi hrijden dir S:t Gertruds-
kapellet lig, miste ett vackert pano-
rama hava utbrett sig for iskhdarens
blickar pi den tid, da inga hoga bygg-
nader skymde utsikten. Stod man
hlr en vacker sommarafton och ski-
dade mot norr, si framskymtade m6-
hdnda Krokeks kloster bland de bli-
nande Kolmirdsbergen, blickade man
mot siider, si/ visste man, om man
ocksi ej sig det, att Sriderkrjping lig
dir ej si lSngt fjirran. Hir vicl
den di sdkerligen mlktigt brusande
striimmen l5S S:t Gertruds kapell
sorn ett ljuvligt vilstille pi vigen
mellan Krokek och Srjderkoping.

Huru linge Gertrudiskapellet fick
tjlna som en Herrens helgedom ir
icke heller bekant. Mihinda blev
det frjrstijrt vid nigondera av de
eldsvidor, som iren i567 och 1655
h:irjade staden. Ar rS2Z trdngde



emellertid det nya evangeliet in, pris-
ter, munkar och biskopar drevos i
landsflykt, de gamla katolska kyr-
korna och kapellen 6vertogos av den
nya religionens anhdngare.

Arhundraden svinna, sld'kten do
bort, men den katolska Kyrkan lever.
Lr r5z7 tystnade de heliga missorna
i S:t Johannis, S:t Olofs och S :ta
Gertrudis helgedomar. Och irhun-
dradena svunno. Ar 1897 <ippnades
Ater ett katolskt kapell i Norrk6ping-
Det var inrett i ett vanligt bostads'
hus Vdstra Nygatan 6. Den heliga
missan listes iter i Sankt Olofs stad.

Det var pastorn greve Bernhard
von Stolberg, som, efter att hava ar-
betat i Malmci, Stockholm och Givle,
di kom fcir att hi.r fortsdtta srtt mis-
sionsverk till stor gledje for de i
Norrkoping och omnejd bosatta ka-
tolikerna. Kapellet miste de fiirsta
Sren flyttas tvi ginger, ty efter tre ir
flyttades kapellet till l{orra Kungs-
gatan 12 och efter ytterligare nigot
ir till Skolgatan 24. Dar har emel-
lertid den eviga lampan brunnit de
senaste z5 5.ren och den idle och fcir
Guds verk ivrige pastor Stolberg har
arbetat fiir sjdlarnas eviga vil, tills
han, bruten av sjukdom, miste ldm-
na sitt ilskade kapell, sin kira fiir-
samling och den gamla Olofsstaden.
Den 16 maj rgz5 limnade han I'trorr-
k<iping och den 5 februari 19z6 lick

han fridfullt insomna i Herren efter
att hava arbetat i den svenska mis-
sionen i mer 5n 5o ir.

Den 7 juni r9z5 kom underteck-
nad till Norrkciping fijr att efter-
trida den gamle vordade sjilascirja-
ren. Redan linge hade man di haft
planer att bygga en kyrka, men mart
hade hittills icke kommit till nigot
slutgiltigt resultat. Genom Hans
H<igvordighet Biskopens ingripande
kunde emellertid planerna slutligen
bringas till fcirverkligande. Den 16
juli r9z7 pibrirjades de forberedan-
de arbetena uch den T r ciecember
samma ir nedlades och vilsignades
grundstenen. Nu i ir pi S :ta Bir-
gittas hiigtidsdag den 7 oktober dgde
den hogtidliga invigningen rum. I^g'
hoppas att i nista nummer av Credo
bliva i tillfille att skildra denna fcir
den gamla S:t Olofsstaden och dess
katolska fcirsamling betydelsefulla
tilldragelse.

Si har jag di i stcirsta korthet
skildrat Norrkripings historia i de de-
lar, som slrskilt intressera oss kato-
liker. Mitte nu den nya S :ta Bir-
gittas kyrka, som har till uppgift att
irvertaga och fortsitta det verk, som
en ging var S :t Johannis och S:t
Olofs kyrkors, mitte hon bliva be-
skird med framging och i sitt hi,gnL
Sterfora minga till fidernas tro.

P. Overschie.
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Fredagen den 15 september 1928
niddes vi av budskapet, att l{erren
kal1at ti1l sig sin trogne tjinare
pastor J. P. E. Benelins. Efter att
i 47 fu trofast hava arbetat i vir
heliga Kyrkas tjdnst i Sverige llm-
nade han sibt verkningsfilt hir for
tvl ir seclan fcir att i St. Bonifa-
tiushaus i S'Heerenberg i Holland
bland sina ordensmedbrcider till-
bringa sin lev-
nadsafton och
frirbereda sig pi
sin hidan{ird.

Pastor Bene-
nelius var f od.l
i Wief elsdorf i
Bayern 

'den 
17

december 1843.
Tre ir studera-
de han filosoti
och fyra 1r the-
'ologi i Tysk-
land och trttg-
land. Den 24
november 1876
mol-tog han
pristvigningens
heliga Sakra-
ment i St. Ben-
no's i England.
I{an verkade se-
dan i sjilavir-
den i Frankrike,
lades att verka i Sverige. dit han
kom den 12 okt. 7879. }].an var se-
dan dess verksam i Stockholm vid
S:a Eugenia kyrka.

Ihigkommande, vad Pastor Be-
nelius betytt under si mir-rga ir
fcir si minga av Sveriges katoliker
som sjdlasorjare och triktfader samt
minnandes hans < rrttrcittliga arbete
och mcjda i Kyrtrrans tjdnst i virt
land under en tid av ndra femtio
5r, vilja vi lclna hans arbete och
mrida genom att stidse ihigkomma
hans g6rning och stindigt inneslu-
ta honom i vira boner och i Kyr-
kans heliga offer, be<ljande Mista-
ren giva sin tjdnare den lon, som vi

IN MEMORIAM.

til1 dess han kal-

Pastor Benelius.

alclrig kunna giva honom men som
Herren, den rlttvise domaren, 1o-

vat sina trogna tlanare, och lita
honom snart ingi i det eviga lju-
sets rike.

Foljande enkla oi:tl vare honom
ignade som en ansp;ikslcis rninnes-
runa av en av hans fortta andliga
barn och sedermera medbroder i
Ilerrens tjlnst.

Av Gud ocir
md"nniskor

vart han 61-

skad; hans
. minne linde
till vilsig-
nelse.

Sir. 45 : 1.

\,fed Pastor J.
P. E. Benelius''
bortging har
Stockholms ka-
toiska f orsam-
ling {6riorat en
av sina ivrigaste
prister och sjd-
lascirjare. Sitt
heliga kall som
prist och andlig
fader gav han
sig alltid hel och

odelad it. Han var vid altaret en
f rom prist, pi predikstolen, si.r-
skilt i sin krafts dagar, en viltalig,
medryckande evangeliets fcirkun-
nare. I biktstolen var han en erfa-
ren och skicklig sjilens likare, en
sann fader fcir sina biktbarn. Vid
sjukbidclen en kdrleksfull trostare,
i ncid och hemsokelse en god och
kiok vin och hjilpare, i sin an-
sprikskishet i sin vandel ett det
skcinaste foredome fcir alla. i sitt
trnrginge nred mdnrriskorna vdnsill
och ilskvdrd, lgande frirstielse och
intresse for alla - kort sagt en
sjdlasorjare, som med samvets-
grannhet sokte fcirvalta sitt vikti-
ga imbete till Guds hcigre 6ra och
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de odrJdliga mirniiskosjdlarnas
frd.lsning. IIan var err god herde,
som helt gav sitt liv'med alla dess
dagar och alla sina krafter fcir sina
flr. Likt den helige Paulds sokte
han bliva allt fcir alla for att vinna
alla fcir Kristus och frilsning i Ho-
nom.

Med ritta kunna vi pi pastor
Benelius tillimpa det ord som ller-
rens Ande uttalade om Moses: "Av
Gud och minniskor vart han ilskad.
Hans minne linde till v6lsignelse."
Ja hans minne skall. icke svinna ur
den katolska Kyrkals i Sverige
historia, skall icke do i Stockholms
katolska fcirsamlingar. Det skall
leva och ld.r-rda oss tiil vilsignelse
och andlig nytta.

Vi minnas honom som Guds ords
tjinare och fcirkunnare,och ett var-
aktigt minne hal han so'm siLdan
skinkt oss i sin misterliga over-
sittning av det Nya Testamentet
enligt Vulgatan och i vfir, tilI sitt
innehill si rika och :;kcina bonbok
"Oremus". Som ordrts fcirkunnare
har han talat tili osi som den av
Gud oss sinde ldraren. Dessa tvi
minnesmirken,han sjilv satt ibland
oss, skola alltid piminna oss om
hans hilsosamma 15ror, hans ma-
ningar och varningar. Till Guds-
fcirtriistan, till kirlek till vir Fril-
sare, till tillit till den helige Andes
bistlnd har den ivrigcr sjllascirjaren
si ofta uppmuntrat oss. Endrikt,
frid och kdrlek har han ofta in-
skirpt. Ll"ta vi dessa maningar
bdra frukt i v6rt leverne, si blivei
hans minne oss till vdlsignelse.
Srjka vi efter vir andlige faders
bortging, som gocla barn, piminna
oss allt, vad han sagt oss, erinra
oss hans iver for de ododliga sji-
larna och efterlikna honom i den
kirlek, som var drivfjidern for allt
hans arbete, si blir hans minne oss
till st<jrsta andliga nytta. Hans
bild, sidan som vi minnas den {rin
hans verkningsdagar i vir mitt.

hans ord med det fcir honom karak-
teristiska sdttet att inskirpa dem
och fcirmana och ocksi fcirebri och
banna vilja vi bevara i virt minne
som en stindig piminnelse om det
enda ncidvindiga: "Ridda din sjdl !"
Originell var kanske Pastor Bene-
lius mSngen ging i ;itt sitt och i
sitt tal, men just dessa hans egen-
heter, som vi alla si vil minnas.
gcira det l6tt for oss att i minnet
bevara hans liror och rid, blott vi
vilja forsti, att hos honom var allt
iikfa vara och allt dikterat av hans
strdvan att verka. till Guds hogre
ara och minniskornas frilsniirg.

. Att Pastor .Benelius' minne dnnu
lever i vir. mitt skall visa sig ej
blott ddrigenom att vi soka iari
honom vdrdiga lirjungar utan ock-
si dirigenom att vi minnas den tro-
faste, outtro.ttlige sjilascirjaren i
vira boner. Vi 6ga icke hans grav
hos oss pi den kyrkogird, som
stindigt var fciremSl {<ir hans stora
omsorg, men vi vilja dock alltid, di
vi betrida denna. de dodas grifte-'
gird, minnas den samvetsgranne
frirvaltaren av densamma, orn han
,ocksi vilar pi en kyrkogi.rd lingt
ljarran frin oss. Alla de varaktiga
minnesmdrken. han genom sitt out-
tr'ottliga arbete i Kyrkans tjinst
sjilv rest bland oss i levande livet
tala bd.ttre a'n kalla stenen om den
varma kirlek, som var drivfjddern
i hans levnads arb,ete. och komma
oss att i tacksam genkirlek giva
honom virt hjirtas innerliga bon
att Jesus Kristus. vir cjversteprist,
sedan alla brister och fel, som vid-
llda en minniska, hur ren in hen-
nes avsikt varit. utplSnats och re-
nats "sisom genom eld". snart m5.
trcista sin gode och trogne tjinare.
"Se jag kommer snart och lonen
6r med mig" (Uppb. 22: 12) ty "Ar-
betaren ar sin lon vird" (Luk.
l0:7).

S Nordmark.



KON UN C EN

Scindagen den 16 septernber blev
f<jr S:ta Eugenia kyrka en stor hcig-
tidsdag genom invigningen av den
nya orgeln. Fcir envar, som den da-
gen bevistade hcigmdssan, stlr det
nog klart, att just
denna hogtidliga in-
vigning var liksom
en invigning till den
kommande vinterns
"katolska liv'r, ty ef-
ter sommarmina-
dernas l5nga om-
byggna<isarbete och
dirmed fcirknippade
svirigheter med t.
ex. den heliga Mis-
sans lisande, som ju
under denna tid
miste ^g rum i
sakristian, det un-
der scindagarna fiir-
enklade musikaliska
inslaget i gudstjd'ns-
ten, det med orgel-
byggandet fcirenade
arbetet, som vid be-
sok i kyrkan verka-
de stcirande, allt
detta gjorde ju att
vi kinde oss - om
ej precis heml6sa,
si dock i nigon mirn
bragta ur vir van-
liga hemkdnsla, da
vi betrddde det rum,
dir vi lro vana att
tillbringa nlgon
stund av dagen,
och dir vi alltid, hur jiktat och oro-
ligt virt liv d'n kan vara, dock kdn-
fla, att hd.r i detta hem, just hir
mciter oss den frid, som virlden icke
kan giva.

Det var emellertid icke endast den
vackra orgelinvigningen, som gjorde,
att scindagen den 16 september (S :ta
Eugenias fest) blev till en sd'rskild
hogtidsdag, det var dven en annan
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hindelse, som
glans, och som
i Nordanlandet
levelse.

Klockan halv

gav dagen en okad
frir oss katoliker hrir
blev en verklig upp-

elva listes den dagen
en stilla mdssa, som
bevistades av ko-
nung Alphonso
XIII av Spanien.

Redan pi den ti-
diga srindagsmorgo-
nen lyste i solen de
spanska och svenska
flaggorna, som va-
jade river kyrkans
portal, tydligt si-
gande bescikaren i
niomissan att nigot
ovanligt forestod.
Hastigt spred sig
meddelandet om att
den spanske konun-
gen klockan ro,3o
skulle bevista en
stilla mdssa, och de
som si kunde stan-
nade naturiigtvis fcir
att invdnta detta
cigonblick. Strax ef-
ter kiockan tio <ipp-
nades den hiigra
portalen, som leder
direkt till kyrkan
och en rod matta
rullades ut dver
trottoiren. En skara'
uniformerade och
civilklldda polismdn
b<irjade samlas och

med dem grupper av nyfikna morgon-
vandrare, vilka fcjrirrat sig pi Stock-
holms, scindagstid, kanske tystasie
gata. De som hade vetskap om
att portarna omedelbart efter konun-
gens ankomst skulle stdngas, intogo
sina platser i kyrkan. Altaret, som
dagen till dra smyckats skcinare in
vanligt med hcistens praktfulla blom-
ster, strilade i rik belysning; det lig

I{onuncl Alphonso XIII av Spanien.
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stillhet men ocksi splnd vintan i
luften.

Foretridd av korgossar och den as-
sisterande pristen, Pater Brunner,
tridde Biskop Miiller ut ur sakristian
och begav sig frin altaret till kyr-
.kans port for att mottaga den hoge
gdsten. Genorn dorrrippningen skym-
tade man den solbelysta gatan med
de vintande Sskidarskarorna. En po-
lisman ger med sin behandskade hand
ett tecken; det blir rcirelse bland de

nirmast stiende, och i nlsta sekund
stannar den kungliga bilen vid kyrk-
porten. Blixtsnabbt skyndar en sil-
versmidd lakej att cippna bilens diirr
och med ungdomlig livlighet stiger
Kung Alphonso ut pi den roda mat-
tan. Atfttljd av kavaljererna i sin
suite samt de svenska uppvaktande
trider si Spaniens Majestdt over
S:ta Eugenias tr6skel, mottager av
Biskopen det vigda vattnet, b<ijer sig
djupt och kysser viirdnadsfullt rin-
gen pi hans hand.. Han vaxlar nig-
ra ord med Hans Hogviirdighet, dr6-
jer ett par sekunder och gir ling-
samt, nigra steg efter BiskoPen,
upp mot altaret, ftiljd.av allas blic-
kar.

Framfiir tabernaklet biijer han kni
och intager sin plats pi den vinstra
sidan i koret. De spanska kavalje-
lerna kndboja och placera sig till-
sammans med den tivriga uppvakt-
ningen i de fiirsta binkarna bakom
konungen. Klockan ljuder, orgeln
intonerar, och den stilla missan tager
sin brirjan. 

>r

Vad oss svenska deltagare i mis-
san betriffar, var det vil - kanske
med nlgot undantag - ftirsta gin'
gen vi sigo hurusom en konung
knlbojde infcir Det Allra Heligaste.

I Nordens linder iro vi ju icke
vana vid att se en konung i allas
lsyn sisom en av oss boia sitt knd
infor Konungarnas Kcnung. Och
dock har fordom si skett en ging
iven i Sveriges land. Nir vi dirfor si-
go den spanske konungen, som bland

sina rivriga hoga titlar lven bdr den-
na: Katolskt Majestdt, representan-
ten f<ir ett helt folk - ett varmt ka-
tolskt - knib6jande bland oss fcilja
den stilla mdssan, di kSnde vi nog
alla starkt sambandet naed detta folk
och med alla dem som tillhiira den
virldsfamnande kyrkan, virt gemen-
samma hem, vir moder, de mi si le-
va under Sciderns sol eller i Vinter*
landen.

Ty att jag ej var ensam om denna
tanke fcirstod j"g. Bredvid mig ha-
de bn'gammal, katolsk man srn plats.
De Kring Alphonso, ledsagad av
Biskopen, limnade kyrkan och vid
utgiendet dn en ging mottog vig-
vattnet och.in en ging djupt bojan-
de sig kysste biskopsringerr, htjrde
jag den gamle snyfta och sig hur
stora tirar runno utfcir hans kinder.
Sikert tinkte vi samma tanke, detta
som endast en katolik helt kan for-
sti.

En ging ftirr har jag ftirnummit
en liknande kinsla av denna mik-
tiga gemenskap, som ir kinneteck-
nande frir allt katolskt. Det var fcir
nu lSnge sedan vid min ftjrsta audi-
ens i Vatikanen, di jag sig den He-
lige Fadern, den gingen Pius X, i
sin vita drikt nalkas genom filen av
praktfulla gemak fijr att i audiens-
salen mottaga bidande skaror troen-
de frin alla l6nder. I det'6gonblic-
ket var det, som om tiden pl6tsligt
statt stilla; riom i ett blixtljus sig jag
sambandet med svunna sekler och
kommande: Tu es Petrus . . . .

Sonddgen den 16 september, di jag
sig en katolsk konung knib<ija i
S:ta Eugenia, fcirstod jag an bittre
vad detta samband har att betyda,
fiirstod huru vi alla, som tillhiira
Kyrkan - konungen eller tiggaren
frin gatan - i alla linder, genom
alla tider dock alltid mtitts och alltid
skola mcitas i e1f gemensamt 6gon-
blick: di vi boja vira knin infor
DET som AR - in secula saculo-
1Ul1l.

Edw. Berggren.
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CREDOS KER.BOC
Jornfru Maria. En Stud e.

Av Peter Schindler.
J. H. Schultz Forlag A/S,
Kobenhavn. 1927. 79 sidor.

Den produktive danske Pristen
Peter Schindler har letit utgiva
en historisk-psykologisk utred-
ning, med titeln "Jomfru Maria.
En Studie". Syftet dirmed uppgi-
ves av forfattaren vara 1) att bju-
da katoliker en vigledning att fin-
na vigen mellan legend, from dikt-
ning och privata isikter etc. fram
till Kyrkans tro och 16ra om
Maria, 2) att fcir troende protestan-
ter, som soka upplysning angi'ende
detta problem, limna en kort redo-
grirelse ftir vad Kyrkan anser vara
kristen lira i denna sak, och 3) att
giva katolska priister, som for fijr-
fattaren ofta beklagat, att de sakna
limplig litteratur for sokande mln-
niskor och handbocker vid konver-
titundervisningen. sitt bistind, tills
bittre prestationer framkomma. I
nio kapitel (Lcvsingen i Juda
bergsbygd, Mirjam, I{errens tjina-
rinna, Guds Moder, Vem ir min
moder ?, Smirtans svird, Jerusa-
lem och Efesus, Maria i KYrkan,
Madonnans lampa) tecknar forfat-
taren grundligt och fingslande Ma-
rias liv med dess smirta och jubel.
Fi katolska lekmin torde vara si
fullirda, att de icke efter lisnin-
gen av denna bok finna sig riktade

med nya, livgivande s1'npunkter ocir'
mer entusiasm betrif {ande detta
hoga dmne. Att bittre och verkligt
lira kinna Maria ar att fi henne
mera kbr. Att se Maria som en
levan de p e r so n1 i gh et och:
ej enbart som en dogmatisk-biblisk
gestalt bidrager otvetydigt att oka
vordnaden fcir henne, Guds heliga
Moder, hon som ir vigen till Je-
stls' 

E. s.

Sanct Franciscus av As-
sisi enligt De tre foljeslagar-
nas legend. Svensk tolkning-

' med inledning och randan-.
mirkningar av Lisa
T- u n d h. Albert Bonniers'
Forlag. Kr" 2:25.

Aderton ir efter S :t Francisci
dcid, alltsl hr 1244. holls i Genua un-
der presidium av Franciscaneror-'
dens dlvarande ledare, generalmi-
nistern Crescentius av Jesi, ett si.
kallat generalkapitel. Vid en av
dess overliggningar beslcits, att or-
derisstiftarens minne skulle hugfis-
tas genom en fullstindig och till-
forlitlig levnadsbeskrivning, en s. k.
legenda. Med anledning av gene-
ralkapitlets beslut emottogo snart
samtliga gardianer sivil inom som
utom Italien en rundskrivelse, vari
medlemmarna av den franciscanska
familjen uppmanades att var i sirt
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stad bidraga med material till den
planerade levnadshistorien.

Jag citerar foljande av den sven-
'ska tolkarinnans inledningsord:
"Aven til1 Greccios undangomda
eremitboning i de vilda Sabinerber-
gen bars cirkuliret f rin Genua.
Dess fattiga fristad under det tysta
valvet av stenekar hrigt ovanfor den
vdrld, dir minniskorna tringas och
tvista, hade nimligen utgjort S :t
Francisci mest dlskade tillf lykts-
ort under de_sista iren av hans liv,
da sjukdom och besvikelser for-
midde honorn att giva vika fcir sin
bestindiga lingtan efter ensamhet
i naturen. P6. samma minnesrika
plats bidade vid denna tidpunkt
nigra av hans efterlevande folje-
slagare .andra och bdttre dagar.
Dessa betraktade som sin
sjllvskrivne ledare helgonets ilsk-
lingslirjunge och biktfader, broder
Leonel. Denne hade timligen sent
upptagits i den fortroliga kretsen
omkring ordensstiftaren. I med s5-
kerhet sjutton irs tid sigs han
emellertid sederrnerzL oskiljaktigt
vid dennes sida sisom den fcirtrog-
ne vdnnen. sjdlascirjaren och sekre-
teraren. Han delade hans natur-
stdmningar och strapatser under
predikovandringarna, vakade vid
hans sjukliger och littade genom
sin stumma nirvaro hans overgi-
venhetskinsla i klipphilor och odle-
bygder. llan genomlevde vid hans
sida spinningens stunder i Rom, di
ordensregeln haCe lagts i pivens
hinder och man vdntade avgciran-
det. Anda upp till den skrimman-
de sublimiteten i furususet om-
kring La Vernas klippkam foljde
broder Leone sitt biktbarn. och han

ir den forste, som anat stigmatise-
ringens heliga hemlighet. Dessa
och otaliga andra minnen frin sitt
eget och de fcjrsta minoriterbrri-
dernas umgdnge med den ilskade
herren och mistaren hade broder
Leone under loppet av mer in tret-
tio ir dagligen tecknat sig till min-
nes pi de redan orikneliga rotuli
(pergamentsblad), vilka han ofor-
tr6ttat fyllde med sin tunna och
vackra, innu ldtt lisliga handstil.

Kort sagt: broder Leone
var vid den tidpunkt, varom hir ir
friga, Franciscustraditionens 1e-
vande krcinika och Minoriterordens
mest trinade skribent. Att budbi-
raren frin Genua icke forgives for
hans skull strdvade uppfor sick-
sackvdgarna till Greccio, ddrom
vittnar det svarsbrev till Crescen-
tius av Jesi, varmed Franciscuskro-
nikan Legenda trium 5sqi61urn 

-De tre foljeslagarnas legend - 
ple-

gar inledas."
Bcirjan av denna svarsskrivelse

lyder si: "Hdr begynner en legend
om Den Helige Franciscns, vilken
dr skriven av trenne ibland hans
foljeslagare, nimligen broder Le-
one, broder Rufino och broder An-
gelo, och vilken handlar om hans
liv i virlden samt om hans under-
bara och fullkomliga omvdndelse".

Lisa Lundhs fiiretal till denna
bok upptager 25 sidor. Ilon har en
tjusande stil och visar prov pi en
tankereda, som imponerar. Med
varmaste forstielse fcir den helige
Franciscus fcirenar hon den klar-
synta litteraturkritikerns nyktra
blick. Boken - med dess fciretal
och dess legend - ir en pirla.

E. S.
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nCredos torn

Den Helige Faderns hilsotillstind
har frirbdttrats, si att han frin bcir-
jan av september iter upptagit sina
audienser. Den fotskada, som han
under en promenad idragit sig, har
botats, si att han Ster kan fciretaga
sina dagliga vandringar i de vatikan-
ska tridgirdarna. Alla rykten, att
den FIel. Fadern fiir sin hilsas skull
hade f<ir avsikt att limna Vatihonen,
dementeras. Tvlrtom har piven for-
klarat, att si llnge som den romerska
frigan ej ir kist, han hiller fast vid
sina friretrddares beslut att fcirbliva i
Vatikanen, alldeles oavsett om hans
hilsa lider ddrunder.

De sensationella ryktena om kar-
dinalstatssekreteraren Gasparris ti11-
bakatridande dementeras av Kipa,
som likvil hd.nvisar pi kyrkofurster's
hriga ilder, 76 5r.

Fjortonirsdagen av Pius X:s dtjd
firades den zo augusti genom stora
vallflrder till den krypta i Sankt
Peterskyrkan, dir den helgoniike p5-
ven vilar.

I ett tal pi Mariehimmelsfirdsdag
berrirde den Hel. Fadern de nuva:
rande kulturfrirhillandena och sade:

"Denna vlrld - redan tanken darpi
dr fruktansvlrd 

- for vilken Jesus
ej ville bedja ! Frir Jesus, som t. o.
m. bad . f6r dem, som korsfiste ho-
nom, var virlden alltid det, som apos-
teln betecknat med orden: 'krittets
lusta, cigonens lusta och livets hcig-
fird'. Virlden var alltid s5. Stund-
om har det likvdLl funnits vissa om-
riden, som icke bercjrts av Jesu ord.
Men det finns tider, dd man miste
siga, att vdrldsligheten iiverskricier
de vanliga grdnserna och smittar t.
o. m. dem, som ingalunda vilja till-
hcira vd.rlden, som icke 6ro virldens
anhingare, men mycket och alitfijr
mycket nirma sig den och upptaga
och njuta dess anda". (Kipa).

Efter tillgdngliga uppgifter har
den z9 :de eukaristiska vd"rldskongres-
sen pi ett utomordentligt sitt hillits
i Si.dney frin den 5 till den 9 sep-
tember. Redan scindagen fiirut, den
z September, invigdes den nya Ma-
riakatedralen i Sidney, och den av
den Hel. Fadern skinkta priktiga
guldkalken riverricktes hrigtidligt av
IJans Helighets Maestro di Camera
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Mgt Camillo Caccia Dominioni it
Srkebiskopen av Sidney Mgr KellY.
Kongresshogtidligheterna b6rjade
foljande onsdagseftermiddag med det
hogtidliga mottagandet av den pir'-
lige legaten kardinal Ceretti. Ddr-
efter iippnade ordfciranden i den per-
manenta kommitt6n Mg. Heylen,
biskop av Namur, kongressen, varPi
legaten uppldste den pivliga bullan.
P5. torsdagen holl denne, itftiljrl av
'5o drkebiskopar och biskopar, sitt
hiigtidliga intig i Mariakatedralen,
varefter pontif ikalmissa celebrera-
des. 9,ooo personer hade funnit
blats i domkyrkan, under det att
5o,ooo pi knd' omgivo densamma.
Pi fredagen firades av legaten un-
der fri himmel en missa ftir barnen,
varunder 2o,o(vJ barn omgivo alta-
ret. Lrirdagen var de katolska kvin-
nornas. dag, di iven 3o,ooo barn
gingo till den heliga kommunionen.
Stindagen, kongressens sista dag, in-
leddes i alla katolska kyrkor i hela
landet med en midnattsmissa. Efter
.den av legaten i en stor park firade
pontifikalmissan borjade den stora
processionen med det Heliga Sakra-
mentet. Den drog forst till hamnen,
dir legaten med det Heliga Sakra-
mentet besteg ett praktfullt smyckat
fartyg, som, omgivet av hundratals
andra av minniskor iiverfyllda skepp,
for ut pi havet, dir legaten vllsigna-
de oceanerna. Sedan processionen
Ster kommit i land, fortsatte den ge-

nom hela staden fqir att, sedan den
stannat vid ett flertal kyrkor, slutli-
gen giira halt i katedralen, ddr hela
festligheterna funno sin gripande av-
slutning under bjungande av "O sa-
lutaris' 'och "Tantum ergo".

I denna kongress deltogo 35o,ooo
personer, d. v. s. en femtedel av Att-
straliens katolska befolkning. Alla
iro eniga om att den var den viirdi-
gaste, shona.s/e och storsta manifesta-
tion, som Australien nigonsin sett.
I{uru lyckligt fcir landet, att den
gillde Altarets heliga Sakrament !

Frin den z till den 9 sePtember
holls i Jesu-hjirte-universitets stora
aula i Milq,no de italienska katoli-

kernas r.5:de sociala vecka. Huvud-
temat, varom ftiredragen och diskus-
sionerna grupperade sig, var: "Ky.-
kans sanna enhet efter encyklikan
Mortalium animos". KardinalSrkebis-
kopen av Milano Eugenio Tosi tipp-
nade fcirsamlingen i den hel. Ambro-
sius basilika, varvid han belyste or-
den: "IJbi Petrus, ibi Ecclesia",
"Dir Petrus ir, dir ir ocksi Kyr-
kan". Tio biskopar deltogo i den
sociala veckan; bland dem de aposto-
liska delegaterna fcir Konstantinopel
och Sofia. Den Hel. Fadern hade
sint kardinalstatssekreterarens "sosti-
tuto" (stlllfiiretrddare i statssekreta-
riatet) Mgr Pizzardo, som till kardi-
nalirkebiskopen tiverrickte den Hel;
Faderns budskap. "Pankristendo-
men" och modernismen, sidana som
de framtridde under kongresserna i
Stockholm och Lausanne, behandla-
des frin olika synpunkter. Hela den
sociala veckan gick i en anda av be-
undransvird kristlig kd'rlek gentemot
de frinskiida kristna briiderna samt
fullstindig rittrogenhet och sakligt
men fast tillbakavisande av de tiver-
grepp frSn vissa kretsar, som, deh'is
understodda av dollars, biirjat en

hirdnackad propaganda i Italien.
IIuru sakerna i detta avseende ligga.
visar en passus i kardinaldrkebisko-
pens tal, som enligt Kipa har f61-
jande lydelse: "Nir Pius XI of fent-
liggjorde sin encyklika Mortalium
animos, uppstod bland vira frin-
skilda broder ett ofantligt larm. Med
en iver, som skulle varit en blttre
sak vlrdig, anvdnde den Protestan-
tiske lrkebiskopen av lJppsala, som
redan fiirut organiseratkyrkokon-
gressen i Stockholm, i olika artiklar
om Kristi stithillare uttryck, som jag
ej vill itergiva. I en uppsats, som
just i dessa dagar vitt och brett ut-
bredes av Italiens protestanter och
iven tillsdnts mig -- vilken forollmp-
ning man kanske iven gjort mot
Eder - fiiretog han sig att s<ika

iivertyga oss om, att vir kultur, va,r

storhet, virt upphojda sinne fcir Ita-
liens vd'rdighet miste protestera mot
klarheten i den gamla, av Piven si
vist iter frirkunnade l6ran, och han
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vigar framkasta den frigan: 'Miste
vi identifiera den hel. Frariciskus'
och Dantes, Rafaels, Michelangelos
'och alla andra konstens och skrinhe-
tens ofiirglomliga heroers underbara
Italien, den heliga Katarinas av Sie-
na, valdensernas och oratorianernas,
'den helige Karl Borromeos. . . och
alla adla, moderna tinkares och
skriftstlllares Italien med den piv-
liga encyklikans frjrmitna och fcir-
d<imande anda?' (Artikel: I1 movi-
mento panchristiano). Mina herrar,
jag vill ej kommentera en si dirak-
tig forfalskning av historien, som
sammanstiller den heliga Katarina
med valdenserna. Den hcigaktning,
som jag har ftir Eder kultur forbju-
der mig det. Jag kan dock icke un-
derlita att hiija min stlmma till pro-
test, sivil som italienare som efter-
ftiljare, om ocksi en mycket ovir-
dig, till den hel. Karl Borromeo. Hela
Italiens historia tillbakavisar och for-
sttir denna illvilliga sammanstillning;
och vi hcira nu genom hela virt prdk-
tiga folk ett rop efter enhet med pi-
ven. Vi italienare veta allt fijr vil,
:att Jesus Kristus icke sagt till nigon
protestantisk irkebiskop av Uppsala
utan till Petrus och hans eftertrida-
re: 'Du ir Petrus och pi denna klip-
pa vill jag bygga min Kyrka'. Att
vilja p8sti, att den hel. Karl Borro-
meos och. Pius XI:s llror ej stim-
ma iiverens, det ir en formi-
tenhet, som ftirtjdnar att ihigkom-
mas som exempel pi de metoder, som
vissa kretsar nu anvlnda mot den
katolska Kyrkan."

Kungamodern Maria Christina av
Sponien gav nyligen ater ett exempel
pi sitt vil kdnda religicisa sinnelag.
Di hon under en bilfird i San Se-
bastian mritte en prist, vilken som
Viaticum bar det heliga Sakramentet,
1lt hon bilen genast stanna, limnade
den, bad pristen Stiga upp i den och
foljde sjdiv till fots bilen dnda till
den dtiendes hus.

I sivll Spanien som Portugal har
det religirisa livet fitt en helt annan
blomstring efter den antiklerika a

regimens fall- I synnerhet den and-

liga musiken och den liturgiska ro-
relsen ha gjort stora framsteg. Un-
der inspiration av Spaniens kardinal-
primas \{gr Pietro Segura y Sanz,
irkebiskop av Toledo, skall i novem-
ber en nationalkongress fcir religitis
musik hillas, som skall avslutas med
en fest till den hel. Cecilias dra.

Kardinalprimas av Portwgal, arke-
biskopen av Broga Mgr Emmanuele
Vieira de Mattos hcill nyligen i sin
residensstad en stor liturgisk konfe-
rens, vilken fick ett gllnsande for-
lopp. Hlr m.i ndmnas, att i liturgien
katedralen i Toledo foljer'den visi'
gotiska och i Braga den svabianska
ritus. , Den visigotiska ritus, som
ocksi kallas den mozarabiska, sam-
manstllldes under bysantinskt infly-
tande av den hel. Isidor efter den

4.:de synoden i Toledo ir 633. Den
svabianska ritus, som ocksi. kallas
den bracarenska var redan i bruk
hos de nyomvinda sveberna, som
bodde i norra delen av den Pyre-
neiska halvcin. Den framstlller allt-
si den ursprungliga liturgien, sotn de

apostoliska fiderna, apostlarnas ome-
delbara ldrjungar, brukade vid halv-
tins omviindelse, Kardinalirkebisko-
pen Vieira har lStit den gamla sva-
bianska ritus framtrdda i ny sktin-
het och Benediktus XV har godkdnt
dess anvindande i katedralen i Braga.

Osservatore Romano har i en serie
artiklar sysselsatt sig med religions-
forfoljelsen i Meri'co. Efter om-
sorgsfullt studium av alla uppgifter,
isynnerhet av dem, som stamma frin
U. S. A., uppvisas, att Obregon, bon-
defrjrbundets ledare, har fallit scm
offer for fiendskapen nrellan detta
parti och det av Calles ledda arbe-
tarpartiet, och att sannolikt aiit tyd-
de pi att huvudskulden bires av ar-
betsministern Morones och icke av
den olyckliga syster Conception, som
nu av Calles framstilles som anstif-
terska av mordet och, forsmbktande
i fingelse, vlntar pi sin dom. Nir
de italienska anarkisterna dtimts i
U. S. A., reste sig en virldsopinion
frir deras befrielse. Men nir det gil-
ler en katolsk nunna, tiger hela den
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icke-katolska pressen. Dessa stodo
infiir en domstol, som sikerligen ej
var simre in andra i de civiliserade
staterna, men nunnan stilles infor en
domstcil, som sdkerligen ej fcirtjdnar
detta namn pi grund av alla de
orittvisa och grymma domar, var-
med den redan beflickat sig. Hela
den katolska viirldens press miste
htija sin stimma fcir den olyckliga
martyren.

. Kolirmbusriddarnas : generalforsam-
ling (i'ilken representerade 662,468
medlemm:ar, vilket betyder en <ikning
pi ett 5r av 5r,6rr, och vars fonder
uppge till ,civer .27 miljaner dollars),
som dgde rum i Cleveland i slutet av
augusti, protesterade mot f<irfriljel-
sen av katolikerna i Mexico. Dess-
utom fcirklarade den, att den avhrill
sig frin varje politiskt stalhingsta-
gande till presidentvalet.

Ett av hela vdrldens st6rsta uni-
versitetet i Nlontreal i Canad,a med
talet studenter) ir det katolska uni-
versitetet i Montreal i Canad,a med
2r,ooo studenter.

Till irkebiskop av Mad,ras har ut-
niimnts den.tidigare i Schweiz och

Belgien verksamme tyske salesianer-
patern Eugen Mederlet.

Sedan r9r8 har i Tyshtand pi
grund av fritlnkarnas proiiaganda
r,3oo,ooo protestanter och i5o,ooo
katoliker uttrett ur sina'respektiva
kyrkor.

Den z5 augusti, jirrnt ett ir och en
dag 'efter sin foretridares, ' Mgr
Schoepfers bortging. dog Mgr Poi-
rier, biskop av Tarbes och Lourdes"
Den i sitt stift hrigt llskade bisko-
pen foddes 1866 och var sedan 19z6
Mgr Schoepfers koadjutor.

Den 3 augusti dog paier Aurelian
Faiella S. J., jesuiterordens general-
postulator i kanonisationsprocesser.
som iven genomfiirt den hel. Petrus
Kanisius' kanonisation och hans upp-
hojande till kyrkolirare.

Tvi dagar efter honom dog ocksi
hans fciregingare i lmbetet, pater
Camillo Beccari S. J., sdrskilt be-
rrjmd for sin i r 5 band utgivna sam-
ling av dokumerrt till Etiopiens krist-
na historia.
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V*t*hqtolrk*, \*w.

B6N TILL JUNGFRU MARIA.

Azt strid,er och kow't,p iir noin sjtit sd

trdtt,

min iilskade m,oder rMaria.

I frwktli)s nti)d.o jog hraften fi)ri)tt,

aa su'idand,e sdr m,i,tt kjiirta har blijtt,

fbrbarm.a dig, hiiilp m.ig, Maria.

O, bed fbr ditt

Iag vondrar i dngest och dodsens

nitd,

m,in iilshade moder Maria.

O, riich miq din hand och uor du ncitt

stitd,

o, ttind i mi,tt hjiirta den hiirlehen's

glod,,

som kan mi'g frd,n' synden befria.

barn, och hjiilp m,ig

diirvi.d"

n'tiro tilskad,e ucoder Maria,

ott dter std upp och hiirnpa min strid,

att iilsha och lida och sist finna frid
hos d,in iilskad.e Son, o, Mariq,.
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DET INTERNATIONELLA BRODERSKAPETS OAS.
Overs. fr. franskan av en artiLel i La Vie C.atholique, aug. 1928,

infor Marias leende i FrAn ingen
annan ort pi jorden utgi si'manga
fredsbudbirare. Och hoppet fodes,
att den Heliga Jungfrun av Massa-
bielle snart skall bliva den, som
skinker hilsa icke blott 5t indivi-
derna, utan aven At natio'irerna.
Kanske ! Men for att detta hopp
skall forvBrkligas. mSste vi entrdg:
nare ani'opa, henne 'ddrom. Ack,
varfdr fogar man icke till de van-
liga bcinerna framfor grottan dessa

lvi: "I{erre, giv oss kdrlek till var-
andra ! llerre, befria oss frin kri-
gets anda !"

Nir pi kvillen under en strilan-
de stjirnhimmel de tusen och iter
tusen ljusen draga fram i ett sling-
rande tig pi Esplanade du Ro-
saire,. dro "alla pilgrimer med och
sjunga samma Ave Maria, fcjrenade
i denna folkens mingfald, utan att
en kinsla av avund eller hat i detta
cigonblick f rd.ter hjd.rtana. Sedan
bekdnna de alla, de m5nga tusen
rcisterna, i den hogtidliga och an-
daktsstilla natten: propter nos ho-
mines et propter nostram saluteitt
descendit de crelis. Jesus Kristus
har nedstigit frin himlarna for oss
mdnniskor (minniskor f rln vdrl-
clens alla delar) och for vir frils-
ning."

Tycks det icke, som om folken
komme allt mer for att hos Vir Fru
av Lourdes, den miktiga medler-
skan, utbedja sig denna fr6lsrting,
som Kristus velat och forverkli-
gat ? Visserligen kommer man
innu icke for att soka bot for den
andliga sjukdom, som krigets far-
sot 6r. Men huru minga ha ej bli-
vit botade i Lourdes, psykiskt, ja,
dven fysiskt. ehuru de icke komrnit
dit f<ir att bonfalla om tillfrisknan-
de ! Skulle vi di tvivla pi att den
Heliga Jungfrun kan it folken ut-
verka det under, som beviljats indi-
viderna ?

Alla lisare av I-a Vie Catholique
ha redan gissat, att denna oas 6r
Lourdes.

Att begiva sig dit har blivit ett
behov. Det d.r en hilsokur, som
skdnker gudsfruktan,. tro, kirlek.
Pi. ingen annan plats kdnner man'sig som dir omsluten av katolsk
atmosfdr: cor unum et anima una,
samma overtygelle.ssamma hinf<i-
relse, samma hopp.

Veckan 5-12 aug. var i sirskild
grad karakteristisk. Flamfor grot-
tan Massabielle mcittes de, som i
det sista kriget varit vinner, neu-
trala eller fiender. England hade
sdnt 1,200 lirarinnor eller medlem-
mar av Mariakongregationen, bel-
giska Flandern mer 6n 1,600 pil-
grimer, Italien tvi tig och 150 sju-
ka; det var vJ.nnerna. Holland bi-
drog med 1,700 troende; det var de
neutrala. Och si Saaromr6.det,
Berlin, dsterrike; det var fien-
derna.

Men nu befunno sig alla dessa i
broderlig endrdkt i Lourdes. Varje
pilgrimsskara bad var och en pi sitt
sprik de foreskrivna biinerna, me-
dan processionen med Altarets Sa-
krament passerade. Engelsmin,
hollindare, belgare, italienare,
cisterrikare, tyskar, tjeckoslovaker
(ty de hade ocksi mott upp i nigra
tusental), fransmin (frin La Ro-
chelle hade kommit mer in 1,000
pilgrimer, frin Tulle 1,200, frin
Marseille 1,500, f rin Bordeaux
2,ffi0), alla bekinde de hogt sam-
ma tro, sjcingo de samma Credo,
bido de fcir samma sjuka.

I Lourdes existerar det verkli-
gen, detta nationernas sanna bro-
<ierskap, som det kalla och protes-
tantiska Gendve f orverkligar sl
ofullkomligt, si ofullstindigt. Hu-
ru minga meningsskiljaktigheter
skulle ej utjdmnas under den Obe-
fllckades milda blick, huru minga
krig frirebyggas genom sjungandet
av Credo I Se, hur hatet fcirsvinner Maurice Bessodes.
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VID.DROTTNING KRISTINAS GRAV'

Ett minne frin jubeliret 1925.'

11

Pd,"' s"arhofagen lagerhransbn td'gi :

i sti,llu andukt saensbar s.amlats diir,

a.tt, \und er jubcld.rcts pilgrimstd'g,

frornt minnas drottni,ngen, som ailar

htir

i hryptan uid opostlagraztens sida.

Hon offrat Sueriges hr6na fiir sin
' tro;

och undersd,tars hiiileh, aiinners stod;

acb mellan dent, 
.och henne fanns ei

bro:

hon.lyd.dc ej,aad, faderns minne bi6d,

hon ztalt fbr onnan soh iin hans att

strida,

De ztisste ej, att piidan funnen var,

for vilhen allting rjordiskt ztiha md,

oth att Kristina i sitt hjiirta bar

den of f erldgq,, so,n beskiirts dt fd:
d,em sonr. hring Panwan tbrnekran'

sen vrida.

Vi sena tiders barn vid hennes graY

se hlart den rika andetLs stora mdtt;

hon fdredbmet d,t de sina gaz.t,:

att siitta hbgst aa a,llt den tro de fdtt;

i bbn lfbr Sverige undrets timma

bida.

Kar.in Sparre.
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OKTOBER

11.
!2.
13.
14.

1. Mindag. St. Renrigius, Biskop.
2. Tisdag. De heliga skyddsiinglarna.
3. ,Onsdag. St. Theresia av Jesubar-

net. Jungfru.
4. Torsdag. St. Franciskus av Assisi.

B,ek.
5. Fredag. St. Pl.acidus m. fl. heliga

martyrer. (Jesu hjbrtas fredag.)
6. Liirdag. St. Bruno, Bekdnnare,

ordensstiftare.
7. Siindag. Nittonde ef ter Fingst.

S:a Birgitta, Sveriges skyddshel-
gon, dnka, ordensstiftarinna.

8. MAndag. Rosenkransfesten. (Se d.
14 okt.)

9. Tisdag. St. Dionysius m. fl. heli-
ga martyrer.

10. Onsdag. St. Franciskus Borgia.
Bek.

15. Mindag. S:a T,eresia, Jungfru.
16. Tisdag. Ferialdag.
17. Onsdag. Sia Hedvig, Anka.
18. Torsdag.. St. Lucas, Evangelist.
19. Freda'g. St. Petrus de Alcantara.
20. Liirdag. St. Johannes Cantius.

Bek.
21. Siindag. Tjugufiirsta efter Pingst.
22. Mdndag. FeriaLdag.
23. Tisdag Ferialdag.
24. rOnsdag. St. Raphael, Arkeiingel.
25. Torsdag. St. Chrysanthus och Da-

ria, rnartyrer.
26, Fredag. St. Evaristus, Pive, Mar-

tyr.
27. Liirdag. Vigildas till apostl. Si-

mon och Judas fest.
28, Siindag. Tjuguandra efter Pingst.

Jesu Kristi Konungadiirnes fest.
29, M6ndag. Simon och Judas, Apost-

Iar.
30. Tisdag. Ferialdag.
31. Onsdag. Vigildag till Allhelgona-

dagen.

lSamma tanke uttrycker den helige
Petrus: (I Petr. 2:24) "han sjiil' bar
i sin kropp v5r;.r synder uop pa
trddet, pA det att vi, dtida fr6n syn-
derna, skulle leva fijr rbttfiirdigheten;
genom vilkens sir I haven blivit hela-
Ce", Den helige Paulus skriver . Gal.
3:13): "Kristus har frikipt oss frin
lagens fiirbannelse, dt"L han vart en
fijrbannelse f 6r oss;'r-- der si&r skri-
;et: Forbarrnad rlr var cch en som
hdnger pi trd". Ddrigenom att Kristus
korsfhsts, vill aposteln'sdga, ir han ett
fi;rem6l fir Gu-ds .rrcde och rittvisa fiir
vir skull. Denna Guds kiirleks stdrsta
hemlighet, Jesu Kristi fiirsoningsdod
fiir v6ra 'skulder finna vi iiven i f6l-
iande texter: "Men Gud bevisar sin kir-
lek till oss dbrmed, att, medan vi dn-
nu voro syndare pi den bestdmda tiden
Kristus dog f 6r ,oss" (Rom, 5:8).
"Dbrp& hava vi kdnt Guds kbrlek, att
han har givit sitt liv f ii r o s s" (I Joh.
3: 16). "Kristus har diitt fiir aIIa, pi
det att de, som leva icke mera skola
leva fiir sig sjiilva utan fdr honom, som
f ii r d e m han dijtt och uppst6tt" (2
Cor, 5:15). "S5 har Gud icke skonat
sin enfijdde son utan utgivit honom
fiir oss alla" (Rom. 8: 32). Gud sjiilv
vars barmhdrtighet 6r utan grdn,s och
vars godhet 5r en outtiimlig skatb, har
sjdlv fdrliinat oss detta stora fdrso-
ningsoffer varigenom v6r 6terld.rring
miijliggjorts genom en stdilfiiretredare.

Torsdag. \ dagar inom oktaven av
Fredag. /den h. Birgittas fest.
Liirdag. St. Edvard, Konung.
,Stindag. Tjugonde ef ter Pingst.
(Rosenkransfesten. )

'Fijr att pi fullkomligaste vis vara
vAr stiillfijretrHdare och tillfyilestgiira
fijr oss antog .Guds son mdnsklig na-
tur. Han blev p6, bvernaturligt sdtt.
en av oss, v&r broder i kijttet, I det
Jesus Kristus s6l "gav sig sjiiv so,m
liisepenning fdr alla" (I. Tirn. 2: 6)
offrade han sig icke fdr frH.mlingar
utan fijr de sina, fijr sina brtjder. 56-
som det andliga, iivernaturliga hu-
vudet f ijr hela mdnskligheten off-
rade han sig fiir denn,a sin mystiska
kropp. Kristus 5r den andre Ad,am.
Som ,siclan blir Han vir nye stamfa-
der, dA han genom sitt offer p6 korset
gottgdr pi. d'verflddande sdtt den skada
den fijrste Adam genom sin synd Astad-
kornmit (Jmfr R,om. 5: 18). Den f6r
oss si triisterika sanningen om Je.su
Kristi stiillfiiretrbdande offer finnes
ofta uttalad det gamla och det nya
frirtrundets skrifter och den utgdr en
ay den kristna religionens grundsan-
ningar, Redan profeten Isaias (Is, 53:
1-----11) fdrkunnar den kom'marrde 6ter-
Iti.sarens lidande ,och offerddd. Han
kailar honom t'smbrtornas mant' och
siger om honom att han tagit vira
smdrtor pA sig och blivit sirad fdr v6ra
synders skull och slagen fdr v&ra miss-
gdrningars skull .o. .s. v. Dessa kvai och
lidanden pitorg sig Frdlsaren frivilligt
av kdrlek till oss, varfdr Skr ften till-
ldgger: "iHan offrades, emedan han
sj6lv ville". (Is. 53:7.)

s. N-k.
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