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IV.
!esus, naglad, aid, korset,

Antligen hava de elaka fitt sitt
lystmite och begabba icke lingre den
allra mildaste Konungen. Di ifiir
han sig Snyo sina klider, vilka man
har avkldtt honom. Och han bir sitt
kors di han fiires till Calvarieberget.
Naken si ndr som pi ett uselt ldnd-
klide kastas han dir skoningsl6st pi
korsets tri och genomborras med spi-
kar. Han 5r utstrickt, uttinjd och
utbredd likt ett tomt skinn. Hans
heliga hd,nder och f6tter 5ro naglatie
vid korset. Hans kropp ir fiirvand-
lad till ett bl6dande sir. Hans kli-
der iro clelade i styckert och ski ftas
ut sisom byte. Dock icke den oscim-
made livklidnaden. Odelad gir den
till honom, som vinner den genom
lottkastning.

Si skida honom, min sjdl. Sle
upp dina iigon och se pi honom, <len
av Gud tjver allt vilsignade. Ifrin

FRANCISKANSKA TEXTER.

fotbladet inda till hjissan ir han
nedsinkt i lidandets hav. Bittert vat-
ten fyller hans strupe, fiirkvivande
honom i den stund, di han blrgar
dig ur lidelsernas biiljevirvel. Tcirne-
krcint dignar han under korsets
tyngd, medan han bdr sin smdleks,
martertri till avrlttsplatsen. Blina-
der och svull4a strimmor efter gis-
selslag betlcka hans blottade rygg
och ldnder. En spetilsk ir han lili-
Annu nigra iigonblick, och din Brud-
gum visar sig for dig, sargad, slagen
stungen. Och detta allt f<ir
en enda orsaks skull: din frdlsnirrg:

Ack, vem giver vingar 5t min biin,
att den mi svinga sig ln,Ja frarn I
Vem beder f<ir mig hos Gud, att han
virdes uppfylla for mig det enda,
varom jag driimmer? Jag ville, jag
vore nitad fast vid frllsningens trdd
med kropp och sjil. Jag ville jag vo'
re korsfbst med min sjils dlskade.

Sancf Bonaventura: Liaets trd,t.
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MARIAE LOV.
Under irets hirligaste minacl,

rnaj, samlar den katolska Kyrkan si-
na barn kring Jesu Moders bild fijr
att bringa Maria sin sirskilda hyll-
ning. Vem riknar vdl alla de "Ave
Maria", som di uppstiga till Maj-
drotttringen, vem kinner vil allt det
goda, som hon genom sin frirbrin hos
sin son fcirmedlat it sfl minget min-
niskohjdrta? Motstindarna till den
katolska Kyrkans uppfattning AV
Marias virdighet vilja visserligen
ingenting hcira talas om Maria. Fijr
dem ir Jesu moder timligen likgii-
tig, en kvinna som vilken annan som
helst, och fcir mingen fcir sin tro lili-
giltig och frimmande katolik tycl<s
kanske Kyrkans viirdnad fcir Maria
6verdriven. I bigge fallen dr orsa-
ken till tinkeslttet den bristande k;in-
nedom. de iga om Mariaaijrdandets
vdsen oclx inn,ehdll.* Foljande i'a-
der skola fcirscika klargcira dessa be-
grepp i en enkel framstdllning.

Vem av oss klnner icke den heliea
Skrifts ord: "Blott diren slger i sitt

hjirta. Det finns ingen Gud". Sam-
vetet och den synliga skapelsen fdra
mdnniskan till tron pi en Gud och
ddrmed till den ftjrsta akten av guds-
dyrkan, ndmligen erkinnandet av ho-
nom sisom allsmlktig skapare och
hrigsta herre, som den skapade va-
relsen dr skyldig vissa ftirpliktelser'.
Det torde vara pi sin plats att tydligt
framhiva detta begrepp "dyrka, t'rll*
bedja", di de flesta av Kyrkans mot-
stindare beskylla Kyrkan fiir "d;'r-
kan" av Maria och helgonen utan
att sjilva veta vad som ligger i or-
det dyrka samt ftjrvixla "tillbedja"
med "v6rda". Att tro pi Gilds
tillvaro, hans uppenbarade sannin-
Sor, hoppas pi honom, llska ht,-
nom 6ver alltannat, erkrimra ho-
nom som Gud, Skapa're och hcigste
herre, virt ursprung och slutliga rn:il,
att ridmjukt underkasta sig hans he-
liga vilja, det ir de verkliga mo-
menten i den d,yrhan, som tillkommer
Gud och, som ju framgir av begre;t'
pens natur, honom allena. Av ctt

* Ett belysande exempel. I den kbnda
och av flera ledande protestanter ut-
utgivna tidskriften "Kristendomen och
vir tid" har i de senaste hd.ftena publi-
cerats .en tippenhjiirtig och belysande
nxen fiir "gammaltroende" och fdr ka-
tolskt tdnkande kristna trdstld,s uppsats:
"I brytningstider" av prof. C. G. San-
tesson. Skall rnan tillskriva fd'rfattaren
och 6ven redaktionen, vilken sA. kritik-
liist intager sidana pistienden i en tjd-
'skrift, som dock vill riikna sig till de
vetenskapliga, endast en fijrbluffande
okunnighet om den katolska Kyrkans
lara, ndr de nbra nog rentut PistA.,abt katolikerna giira Maria till ett
gudomligt vd.sen? Eller vad annat ligger
i C. G. Santessons ,pistiende i f6'ljande'
pi tal om Kristi person och ursprung av
Gud, framlagda isikt, att tron pi Kristi
tillkomst utan medverkan av en jordisk
fader stamrnat frin senantikens re-
ligiiisa oeh filosofiska striimningar? Ndr
han talar om den kristna tron pA denna
punlrt, sdget 'han, ,att den innehiller "en
uppfattning, som man visserligen beriir
vid uppliisandet av apostolicum, men
fiir iivrigt numera g&r tigande fiirbi.

Den romerska katolicismen
gar som bekant (sic!) si
Iingt, att den ld"r, att
6ven jungfru Maria, gu'
damodern, ej haf t en jor-
disk far (Jungfru Mariae
obef l6ckade av,l e 1s e). Bida
delarna torde . i deras vanliga krassa
bemdrkelse av ett flertal mhnniskor in-
om den evangeliska vii.rlden ha lagts
'ad. acta'."

Det 5r verkligen i sanningens narnn
att beklaga att ett s6'dant ogrundat
p6.st6.ende, som stbller den katolska
Kyrkan i falsk dager och som vittnan
om fullstdndig okunnighet om hennes
idrosatser fdtt inflyta i tidskriften, di
det fiir redaktionen varit liitt att iiver-
tyga sig om rd.tta sakfdrhAllandet. Det
H.r ingen ursdkt, att artikeln hiirrd,r frin
en I'elman, di ju i redaktionen sitta
skolade teologer, som man dndock
skulle tilltro stiirre kunskap i teolo-
gien 5n att de fiirviixla den obefliie-
kade avlelsen (Marias fritagande fr6n
arvsynden) med Jesu "tillkomst utan
medverkan av en jordisk far".
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helt annan art ir den aijrdnod, sotn
Kyrkan visar Maria och helgonen.
sisom varande skapade varelser''
framgingna ur Skaparens hand. Hel-
gonen och frimst bland dem Jesu
heliga moder visa vi vir viirdnad och
hyllning, emedan de iro Guds vin-
ner och trognaste tjanare, vilka i sin
gudsdyrkan civertriffat alla andra.
Gud d.yrka vi och tillbedja ftir Hans
egen skull, helgonen visa vi ira och
vordnad pi grund av de givor och
f<iretriden, Gud fiirlinat dem. At
iira, som vi dirfijr visa Guds heliga,
faller tillbaka pi Gud, upphovet till
all nid och helighet, liksom verliet
prisar mistaren. Till Gud bedja vi,
att Han mi giva oss sin nid och
hjilpa oss genom sin allnrakt. He!-
gonen bedja vi, att de mi understridja
vir bijn till Gud genom sina btjner
vid Guds tron. Vi anropa dem dir-
f<jr icke om nid, di. de icke kunrra
giva nigon sidan, men vil anhilla 'r'i
om deras fijrbtjn, genom vilken vi
hoppas att av Gud erhilla nid.

Detta ir i korthet den katolska
Kyrkans pi den heliga skrift grun-
dade, klara och tydliga llra om de
heligas vrirdande och 5kallanrle.
(Jimfrir katolsk katekes sid. 6z samt
den hel. Skrift J"k. S: 16; z Mack
lsi t4; Uppb.5:8; Sak. r: rz;Tob.
r2i 12; Luk. r.5: ro m. fl.) Atdrig
har Kyrkan haft nigon annan upp:
fattning och alla motsatta pistien-
den hirrtira antingen frin grov
okunnighet om Kyrkans lira, ellr:r
frin misstolkade och missforstidda
utttryck i Kyrkans skrifter eller, vad
som icke minst sillan ir fallet, frin
gemen illvilja och 6nskan att van-
stilla Kyrkans lbror f6r att si bi-
bringa sina medmlnniskor fiirdomar
och avsky mot Kyrkan. Hundratels
ginger hava dessa oriktiga pistien;
den rdttats och vederlagts, och likvll
upprepas de stindigt. Varfdr stude-
rar man icke den katolska Kyrkans
egna llrobiicker med opartiska iigon,
varfiir frigar man icke goda, vil ':n-dervisade katoliker om deras tro?
Varje irSgorlunda vll undervisat ka-
tolskt skolbarn skall i denna punkt

kunna giva klart besked, att Kyrkans
vcirdande av Maria icke vare sig stri-
der mot filrnuftet eller mot krrsten'.
domens ldra.

Mariaviirdandet strider icke mot
det sunda fornuftet, ty det ir nigot
helt motsvaraqde den minskliga na-
turen. Motsvarar det icke minni-
skans frirnuftiga klnsla att hrigal<ta
personer som i idelhet och karak-
tirsstorhet utmlrkt sig framfcir an-
dra eller pi annat sltt genom sina
gdrningar gjort sig f<irtjlnta av sina
medmdnniskors erkinnande. Aro vi
icke vira frjrdldrar skyldiga aktning
och vcirdnad, skatta vi icke vira lara-
re och sjilasrirjare fcir deras vllgar-
ningar ? Prisar icke virlden med rit-
ta sina stormin pi olika omriden av
det mdnskliga livet, sina lirda, sina
statsmin, sina filtherrar, sina skal-
der m. fl., av vilka dock kanske
minga i friga om betydelse ftjr
mdnsklighetens vil kunna anses vai'il
av tvivelaktigt virde ? Minnesstoder
o.ch monumenter tiver dem finner
man dock vara nigot helt naturligt,
och deras leverne framstilles som ef-
terfriljansvirt, men bilder av Jesu he-
liga moder, minnesmirken dver dvg-
dens forkdmpar och sanningens fcir-
svarare, dessa trons hjdltar, anses vara
nigot oberittigat, ja frirnuftsvidrigt.
Om ett "minne", en namnteckning el-
ler annat virdelcist ting, efterlimnat
av en berdmd skidespelare, sless man,
och pi att fiirvirva det kan man off-
ra stora summor. Pi sjdlvmrirdares
gravar och frirskingrares sista vilo-
plats reser man prunkande monu-
ment, men fcir den fromme katoli-
kens viirdnad frir en relik efter en i
sitt leverne helig person har den
"bildade" och "upplyste" blott ett
tiverligset, i bdsta fall medlidsamt,
leende.

Och dock, vem Ir Maria, som vi
visa vir v6rdnad och pi vars f<ir-
b<in vi sltta si mycket vlrde ? Hon
ir vir Frllsares heliga moder. verk-
tyget f6r Guds allmakt vid |esu
minniskoblivaride - av Gud siilv
genom ingeln hllsad sisom "full
av nid", av Herren pi ett sir-
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skilt sett - "vilsignad bland kvin-
nor, vars livsfrukt var Jesus, Guds
enfiidde son". Vore detta icke
nog fijr att visa Maria vijrdnad !'

Framstir hon icke ftir alla som ett
upphiijt exempel pi dygd och helig-
het; godhet och klrlek? Miljoner
minniskor har hon genom sin fcirbtin
gjort lyckliga - ingen enda har hon
gjort ont. - Vore det icke okristligt
att fiirakta Maria ? Vi kalla oss krist-
na, hirledande virt namn av Kristus.
Kristus och jungfru NIaria lro oskilj-
aktigt fiirenade med varandra si-
som moder oeh son, och oSkilj-
aktig ar ocksi vir vcirdnad ftir
modern pi grund av den ira, vi
miste visa hennes Son. Den Sofir €r-
kinner Jesus Kristus som Guds Son
miste ocksi visa Maria hiigaktning
och v6rdnad. Om du sjdlv, kire li-
sare, ii.rtager en hcig och aktad still-
ning ibland minniskorna, ir det dig
de likgiltigt, vad man tinker och
siger betr:iffande din mo'der? Sl<ul-
le icke ett krinkande av din m.o-
der tri,ffa dig i hjlrtat och kin-
nas som en skymf mot dig sjilv?
Har Kristus icke ritt att fordra av
dem, som kalla sig kristna, att-de
giva hans heliga moder den ira oclt
den viirdnad, som pi grund av hen-
nes stillning till Honom tillkommer
henne. Denna skyldiga aktning har
dirfiir Kyrkan alltid sokt giva Ma-
ria. Alltid har Kyrkan sokt fram-
stdrlla for sina barn den hdrliga bild.
som den heliga Skrift, om ocksi i
fi. men dock tydliga drag, giver av
I{risti moder, och manat dem att so-
ka efterlikna henne i hennes dygder.
framfcir allt i hennes kirlek till Te-
sus. Det har visserligen funnits ti-
der, di man siinderslog Jesu Moders
bild lven i virt land, men aldrig har
det lyckats Krrrkans fiender att i
det katolska folkets hjlrta fcirst<ira
den andliga bilden av Maria. Icke '

ens i virt land har man lyckats ut-
plina bilden av Jesu Moder ur de
verkligen kristtrognas hjlrta. "IIon
lr dock", sade en enkel bondkvinna
som svar pi en katolsk Prdsts
undrande ' friga vid att finna

Marias bild i hemmet, "hon ir
dock lferrens moder". Ja"diri ligger ocksi orsaken till Marias
viirdande av Kristi ld,rjungar, redan
de han vandrade pi jorden, met
ocksi av Kristi ldrjungar i hans san-.
na Kyrka i tidernas fortsdttning.

Av Kyrkans ldra om Marias virr-
dande fiiljer ocksi arten och sd.ttct
att visa henne vir viirdnad. Frin
evighet var \[aria av Gud utvald tiltr
Frilsarens moder. Till denna hen-
nes virdighet htira alla frirutsdttnin-
gar f<ir och alla konsekvenser av hen*
nes heliga moderskap. Frin evighet
var Maria bestlmd att bliva Guds
Sons jungfruliga moder. Genom sin
stdllning till den heliga Treenigheten
vid frllsningsverkets istadkomman-
de dr den plats henne given, som hon
intager bland alla skapade varelser;
en stdLllning, vida upph<ijd tjver alla
inglars och minniskors. Di tidernas
fullbordan var inne att iter med Gurl
fiirena det genom synden frin !ro-
nom skilda mdnniskosliktet var hon,
den frin arvsyndens flick befriade,
den som skulle medverka till att
giva vlrlden en frilsare. Genom in-
geln Gabiiels budskap och genom sitt
frivilliga instimmande ddri: "Ske mig
efter ditt'tal", blev Maria upphiijd
till virldsfrllsarens moder. Och den-
na sin h<iga uppgift fiirblev hon all-
tid trogen i offervillig kirlek. Gud
bel<inar hennes kdrlek med den salig-
hetsprisning av alla slikten, soln
Maria. uppfylld av den helige Ande,
sjilv frirutslger. Dirfrir fir Marias
lovprisning aldrig fijrstummas pfr
vira lippar. "Se, hidanefter skola
alla slikten prisa mig salig".

Men i blotta lovprisandet av Ma-
ria bestir icke enbart den 5ra, soru
vi iro henne skyldiga. I efterfoljan-
det av hennes dygder visa vi henne
det st6rsta erkinnandet och rlen
bista iran. Aldrig skall visserligen
en minniska kunna uppni samma
grad av dygd och fullkomlighet som
Jesu heliga moder, men vi kunna
dock med Guds nid striva efter att
liksom Mdria bliva Gud v5lbehagli-
ga i hjlrtats sanna <idmjukhet. Den-
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na dygd var ju hos henne grundva-
len fiir hennes storhet. I det iid-
mjuka uppfyllandet av Guds vilja
ir Maria det hdgsta ftiredome fi,r'
oss. Av Frilsarens ord och fcirhil-
lande till Maria se vi, huru han vill
taga Nfaria pi orden, di hon fiir-
klarat sig som "ancilla Domini".
fferrens <idmjuka tjlnarinna. Hen-
nes <idmjukhet blev grunden till
hennes storhet. Det var denna lY'
diga undergivenhet f<ir Gud, sonl
skulle kriina henne till himlens
drottning - att hon uppfyllde Guds
vilja - icke det att genom henne Or'
det blev ktjtt. Maria sjilv angiver
detta ocl<si som grunden ftir sin upp-
hojelse i framtiden. "Se, hidanef-
ter skola alla slikten prisa mig salig,
ty han har sett till sin tjlnarinnas
ringhet" - "quia respexit humilita-
tem ancillae suae".

Di Gud si bel<inar den sanna tid-
mjukheten, miste vi dirav sPorras
ati s6ka efterlikna Maria i denna fdr

all kristlig fullkomlighet n<idvlndiga
grunddygd.

Huru borde vi icke iinska att iga
nigot av Marias upphtijda tdrnkesitt,
av hennes hjirtas godhet, av hennes
stora kirlek till Gud och till med-
minniskor. Den av levande tro P5
Gud och pi Jesus Kristus besjilade
kristne, som kinner sin egen svag-
het och sin biins ofullkomlighet, un-
detliter icke att vinda sig till henne,
om vilken Frllsnren till Johannes
slger: "Se ddr din moder", tY f<i1-
mdr den rlttfirdiges btin enlgt Guds
ord mycket inf6r hans tron, vad skall
di icke hennes biin f6rmi.

Det ir dessa tankar, denna UPP-
fattning om Maria, som giver den
katolske kristne anledning att till
ingelns hilsning "Hell dig Marla"
ivin foga sitt hjirtas biin: "Heliga
Maria, Guds moder, bed fiir oss svn-
dare nu och i vir diidsstund. Amen".

S. Nordmark.

* Det fiireliggande miste l5sas och
bediimas som den fdrsta i en serie av
5 fastepredikningar orn "I(5rrkans en-
hettt.

efter att komma i besittning av den-
na klenod; ddr namnet "katolsk" in-
nu fiir en kort tid sedan var ett
skymford, har det nu blivit ett he-
dersord.

Jag tror mig icke 6verdriva, nir
jag sager: Saknadeir av den katolska
inheten har nu tiver hela den kristna
vlrlden blivit till en lingtan efter
katolsk gemenskaP.

Aldrig sedan St. Augustini dagar
har ordJt "katolicitet" haft en si god
klang som just nu! Ja, vilken klang
hadJ icke det ordet i hans mun !

Blott vi tinka Pi hans bertimda:
"Eaangeliis non crederem,, nisi me
catholicae ecclesiae auctoritas rnove'
ret, ias, skulle icke en ging tro evan-
selierna. om icke den katolska Kyr-
f,ans auktoritet drev mig ddrtill !"

KRISTENHETEN SPLITTRINC OCH KYR-
KANS ENHET.

P-REDIKAN HALLEN I S:A EUGENIA KYRKA 1:A FASTE.
SoNDAGEN 1928 *.

Aldrig sedan St. Augustini dagar
ha vil ordet "katolicitet" haft en si
god klang som just nu. Nir detta
ord uttalas, lystra alla trll. Katoli-
citet har blivit liksom dagens l<isen,
det har blivit ett ban6r, kring vilket
skaror samla sig frin de mest skil-
da riktningar. Ater stir det klart
fiir alla, att den, som har katolici-
teten, iger kristendomen i dess na-
turliga fullhet.

Och det mest ftirvinansvirda ir,
att just i de hill, dir man hittills
protesterat mot det katolska vasen-
det, just dir ldngtar man nu mest
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Hur kd'mpade han icke frir denn:r
sin hatolska Kyrka, uppbjudande sin
rika andes alla krafter ! Hur stod han
icke pi hrigvakt i en oavlStlig kamp
mot sin tids irrldror och sekterister,
mot manikder, donatister och pela-
gianer. Det 6r mot alla dessa, som
han alltid hojde en strS.lande blank
och jirnhird skrjld. Vilken ? I)en
katolska Kyrkans tradition och denfrin apostlarna nedlrvda gemensam-
rna ldran. Likasi se vi hans berrim-
da samtida, den hel. Pacianus, biskop
av Barcelona, som i kampen mot just
pelagianerna priglade det ord, som
blivit motto och ledstjirna fcir ota-
liga min, vilka. mist viga liv och
gods i kampen fcir samma Kyrka:
Christi.anus mihi nomen, catkoli.cu.s
vero coqnolnen, kristen ir mitt slikt-
namn, katolik mitt familjenamn !

trtt grandiost uttryck fcir denna
sin tro pi och denna sin brinnande
kirlek till katoliciteten har den hel.
Augustinus givit i sitt sista verk: De
ciaitate Dei, om Guds rike. Det skulle
vdl kunna kallas en panegyrik civer
enheten, enheten mellan tingens na-
turliga och civernaturliga ordning,
enheten mellan Guds vilja och min-
niskornas verlisamhet, enheten alla
minniskor emellan och framfrir allt
mellan stat och kyrka och alla sta-
ter och kyrkor emellan i denna en-
da "civitas Dei", Guds medborgar-
stat. - Fulla av beundran sti vi in-
fiir denna sYfl, infrjr den andas
kraft, som hade mod att se si pi li-
vet. Ifur var det vdrl mrijligt, att
den redan ildrige Augustinus kunde
se denna heliga vision, kunde hilla
fast vid tron pi detta ideal? Boken
om Guds rike lr ndmligen den hel.
Augustinus sista stora verk, ocir di
han 43o i Hippo lig pi sin dodsbidC.
beligrade vandalerna denna hans
biskopsstad.

Vandalerna, en Stam av de m5nga,
som nu till romarnas hipnad 6ch
tiirskrickelse tridde fram, den ena
efter den andra, ur dessa skogar vid
rikets grinser, dir man f6rr trott
jordens grdnser g5. De viltrade in
civer det romerska Europa, slog l1[1-
liga kulturstdder i spillilor och togo

i besittning den gamla adelns slten
och slott i ltalien, ,Spanien, Gallien,
cjverallt. Och alla dessa germanska
stammar voro arianer, vdl dopta i
Kristi dop i Trefaldighetens namn,
men skilda frin den katolska enhe-
ten. Vad skrifttolkaren, den hel.
Hieronymus med sarkastisk penna
skrivit, utan att han kunnat tinka
sig, att det skulle bliva sanning, det
hade blivit verklighet. Iord.hretsen
aqhnade och, sd,g till sin fbrvdning,gtt den var ariansh. 4oo-talets Eu-
ropa var i religiiist hlnseende splitt-
rat som nu, om icke virre. Men in-
di hade Augustinus siat om en Gurls-
stat pe jorden ! !

Ty ' hatolicism,en eristerad,e oclt
Guds hraft ztar leaande i d,en, och
denna Guds kraft utgich, sdsom lo-
uat vqr, ifrd,n Petri klippa.

Med andegivor rikt utrustade mis-
siondrer gi ut. En Augustinus till
England, en Ansgarius till Skandina-
vien, Adalbert till de baltiska lin-
derna, Cyrillus och Methodius it
iister.

C)ch vad se vi ! Dir sti Leo Il
och Karl den Store, och kejsarlcro-
nan sviivar iiver ett i princip enigt
Europa. Arhundraden igenom bilda
de europeiska folken en enda Guds-
familj, en Gudsstat. Och de stora
roinanska domerna famna under si-
na valv en menighet, andlktigt sam-
lad i gemensam tillbedjan i en och
samma tro. De gotiska tornen vdxa
upp bide hlr och ddr, iiverallt i Eu-
ropa, och striva sig allt hrigre upp
mot himmelen, de unga kraftfulla
folkens gemensamma andliga hem-
vist. - Kring den heliga Elisabeths
rena gestalt pi slottet Wartburg i
det germanska rikets hj5rta spinner
sig forntidens sivil som nyare tideirs
klangfulla poesi, samlad i den beryk-
tade singarstriden, vars eko vi innn
i dag hrira pi vira scener. - Och i
det solklara ltalien, pi Umbriens
hcigland, sjunger den heliga Frans
av Assisi pi folkets eget mil Guds
skapelses lov och formade si det
sprik, pi vilket knappt en mSnnisko-
ilder senare Dantes diktargenius ska-
pade " La diztina C ornedia" , denna
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diktskapelse, som giver det mest
sublimJ och hittills oiivertrif fade ut'
tryck for den allomfattande katolska
tankens rikedom, skiinhet och enhet,
f tlrande fram sjdlen vid Beatrices
hand dnda upp till den treenige Gu-
dens tron.

I samma tid var det, som det mSrk-
virdiga kunde hinda, att ett d-omi-
nikanirkloster blev grundlagt i Nor-
den, i Sigtuna, redan 4 ir efter att
dominikanerorden var stadfistad.
Och en fransk arkitekt och bYgg-
mdstare reste UPPsala domkYrka
samtidigt med att italienaren Tho-
mas av Aquino, sigtunamunkarnas
ordensbroder, vid Paris' universitet
med gotisk'djirvhet sammanfattacle
hela sin tids filosofiska och teologis-
ka vetande och med gotisk fciljdrik-
tighet och klarhet bYggde uPP det
till ett beundransvirt enhetligt sv-
stem i sin "sumrna theologica", sorn
snart kom i hela det kristna Europas
andliga 6go. - Ia, EuroPo aar dd'
en eida, katolsk famili, vars alla rned,'
lemrnur tiiztlade om ott gora sitt biista
fdr att skapa ett stort, hd,rligt,'shonl
Gudsrike Pd iorden!

Gudsriket pi jorden? Det mistc
ju vara sjilva paradiset. Men aldrig
kan vdl vir syndbelastade jord bli-
va till ett Eden igen, sisom i tider-
nas morgon. - Man kunde grita he-
ta tl"rar, di man i denna i minga av-
seenden idealiska tid iakttager de
fiirsta spiren till spirande ofrid.
Idealism var det till en birrjan,
men en idealism, som stundom slog
6ver i sekterism. En <iverdriven
idealism var albigensernas och val-
densernas svirmeri ftir apostolisk
enkelhet och fattigdom' Idealism
var iven i andra sidan den inkvisi-
toriska stringheten mot de unga
upprorselementen, en idealism, lom
vilie bevara trons renhet och KYr-
kans enhet till vilket pris som helst.
Men'trots all strdnghet diir upprors-
andan icke, den smyger sig fram ge-
nom seklerna fijr att oppet lyfta sitt
huvud just i det iigonblick, di kris-
tenheten skulle stitt som allra mesi
enig, di fslams hirrskaror sprlngrle
genom Europas Portar, di en nY-

upptickt vdrld l5g iippen fcir att taga
emot Evangelii sindebud. Ja, det
virsta skedde: just di reste sig man'
nen med den titaniska kraften, den
man, som kanske skulle ha kunnat
vira den sanna reformatorns krans
kring sitt huvud men nu i stdLllet blev
splitets och det religiosa hatets ba-
n6rfiirare. Ett enigt Europa skullc
modigt ha slagit Islams skaror till'
baka. En enig kristenhet skulle hafl
otaliga krafter till disposition for att
uppfylla Kristi sista ord, som i sin
djupaste betydelse forst di blev fcjr-
siett: "Gdn wt i hela viiilden och
liiren alla folk?" Men just di, ndr
dessa uppgifter ligo i fascinerande
storhet och bjudande tydlighet infdr
Europas folk, di borjade det stora
religitisa upproret, di btirjade splitet,
inbiirdeskriget firr att icke blott upp-
taga utan fijrstijra stcirsta delen av
Europas kraft.

Vil drog en Frans Xavier ut till
Indien och Japan, vil Petrus Solanus
till deri rlyupptackta vlrlden i vistern
och Petrus Claver blev negrernas
apostel. Och en hirlig Kyrka blomstl
rade upp i Japan, fundamenten blevQ
lagda i det omltliga kinesiska riket
f& en mycket levande KYrka, i
Amerikas skogar mitt bland Inka
kulturens monument reste sig kvr-
kor, vars ruiner den dag i dag ir
fcirsltta resenirerna i stum fiirvir
ning. Men ;--1 Japans Kyrka blev f6r'
stcird genom kalvinisternas f<irrideri
och hat mot allt katolskt och - - --
ack nej, det 1r ett alltf<ir bedriivligt
skidespel att si se hundratals unga
prd'stei redan pi vigen tiil sina mis-
sionslinder omkomma icke genom
hedningarnas grymhet utan genom
frinskilda br6ders, heretikernas, ftir-
sit.

Och i Europa sjllvt var enheten
ftirstord, i dess stllle sutto splitt-
ringen och splitet i hiigsltet. Tomma
kloiter och plundrade kyrkor sti som
vittnesbijrd om den fiirodelse, som
i oenighetens spir dragit fram genom
Europa. Men har di KYrkans e-n-

het gitt under? Enhet var ju det
adelsmirke Kristus givit sin Kyrka.
Har hon verkligen fijrlorat detta?
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Nej,, Kyrkan bevarar mitt i kristen-
hetens splittring det adelsmirke, som
Kristus, hennes gudomlige Stiftare,givit henne, bevarar det som ett
brudsmycke, skinkt av hennes gu-
dornlige Brudgum. Kristi Kyrka 5r
och fcirblir en. Henires enhet kan
aldrig ftirstriras, ty denna enhet ir
si vdsentlig fcjr henne som den Guds-
kraft, vilken 1r hennes liv. Kristus
6r nimligen hennes liv. Och han le-
ver med Fadern och den Hel. Ande
i Treenighetens eviga, ouppl<isliga
enhet. Hans Kyrka, som har pi jor-
den lever av hans kraft, har iven
del av hans kraft sisom en gudom-
lig princip. Och lika litet som sji-
len delas, 6ven om kroppen blir lem-
listad, lika litet blir Kristi enda
Kyrka delad, om lemmar slitas bort
ifrin henne. Ty Kristus, Kyrkans
sjil, blir icke splittrad, och dir han
ir, dir dr Kyrkan, den enda, i sig
sjiilv alltid eniga, Kristi Kyrka.

Men den kristna familjen ir splitt-
rad - sorgligt splittrad ! Det ;ir
trriiderna av samma familj, dock skil-
da i tro, som lro oeniga, som tvista
och rasa mot arvingen. Kristna kal-
las de, och-rtrgd rltta ; ty de dro dripta
enligt Kristi-b&d i Faderns och So-
nens och den Hel. Andes namn.
Alltsi icke blott det kristna namnet
utan iven det gemensamma Dopets
iivernaturliga band knyter dem sam-
man, och Evangeliet i en eller annan
form och utliggning 6r indi deras
livs ledstjirna. - Men just detta
Evangeliets ord, som de alla bekdn-
na sig till, detta det heliga Dopets
band, iom fcirbinder dem alla med
den ene och samme Kristirs, fordrar
till sin natur, att de alla skulle hcira
till en och samma Kyrka, ropar efte-i
enhet och katolicitet f<ir dem alla.

Nu fcirsti vi, varfcir framtidssy-
nen om vad som skulle komma lade
denna rrirande biin pi Jesu lippar:

"Jag beder, att de alla mi vara ett,
och att, sisom du, Fadern, ir i mig.
och jag i dig, ocksi de mi vara ett
i oss, pi det att vd.dden mi tro, att
du har sint mig. Och den hdrlighet,
som du har givit it mig, den har jag
givit it dem, pSrdet att de skola vara

ett si.som vi dro ett; jag i dem och
du i mig, ja, att de skola vara full-
komligt ftjrenade till ett, si att v:irl-
den kan fiirsti, att du har sint mig
och att du har dlskat dem, sisom du
har ilskat mig."

Huru vanhedras icke Kristi Kyrka
genom de kristnas oenighet! Enhe-
ten ir Kristi Kyrkas kinnetecken.
Hon kan endast finnas ddr, varest
denna enhet finnes.

Men om nu alla de, som bira
Kristi namn, alla medlemmar av de
olika konfessionerna och denomina-
tionerna ocksi, verkligen voro sam-
lade i en tro och kirlek, i en kyrka,
under en gemensam alla. biskoparnas
biskop, huru skulle di icke Kyrkans
enhet strila ut river den icke kristna
virlden. Huru skulle icke di enhe-
tens kinnetecken sisom ett flam-
mande bloss kasta ut sina strilar till
virldens mest avldgsna bygder. Hurtr
litt skulle icke folken finna vdgen
till detta strilande ljus' killa, till
Kyrkan ! Och vilken styrka skrrlle
icke filr oss alla ligga i medvetandet
om en fiir alla kristna gemensam tro
och Kyrka.

Men nu ! Huru lida vi icke alla,
iven vi, trots den katolska trons nid,
under kristenhetens splittring. - Jagvill icke tala om de ofta livslinga
svirigheter, ja, rentav fiirf6ljelser,
som mingen i sin tro och tillgiven-
het frir Kyrkan stindaktigt mist ge-
nomgi, jag talar icke om konverti-
ters lidanden, som stundom kan steg-
ras till ett sant martyrium, jag ta-
lar hir endast om den f<ir oss alla
gemensamma smirtan, som sjilva del
faktum, att kristenheten ir splittrad,
ovillkorligen istadkommer, miste
Sstadkomma, ty iiverallt ha vi det ju
frir vira iigon, det omgiver oss i
alla sidor.

Det kan icke vara nigon kdrlek till
Kristus i ditt hjdrta, om du icke li-
der under att din broder, diipt i
samma Kristi dop som du, icke h<ir
till samma Kyrkas enhet som du !

Men kanske siger du: Det ir en-
dast och allenast de andras, de frin-
skildas stolthet, deras hirdnackenhet,
deras kalla sekteriska sinne, som
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istadkommit och uppritthiller denna
oenighet.

Men jtg siger: om din smzirta
tiver kristenhetens splittring endast
yttrar sig: i ftirargelse iiver de andra,
si har du heller icke den lkta kir-
leken till Kristus i ditt hjdrta !

Ty du har ingen rltt till att dii-
rna och fiirdoma. Om du hade lraft
tillfiille att se in i hjdrrtan, om du
skulle ha lyckats med att komma iqe-
nom skalet till sjilva kirnan, di
skulle du ofta upptickt, huru griins-
l<jst de lida, huru de lingta, huru de
bedja, men tillika ocksi huru de lro
fingna i sina egna tankars kretsgirn:
gar' eller icke kunna kasta av sig
band, som de mena sig ilagda av
Gud sjilv.

Nej, du fir icke d<ima och fiirdo-
ma, utan fastmer skulle du hysa mecl-
lidande f,iir alla, som icke h<ira till
Kristi Kyrkas enhet. Ty de alla lida,
lida sikerligen andlig ncjd och fattig-
dom och iro ofta fortvivlade i sin
ridliishet, huru de skola kunna fin-
na vigen till den katolicitet, som de
l6ngta'efter. .

X{en om det 6r sant, att si ldnge
protestantismen existerar, det aldrig
har talats si mycket om katolicitet
och kyrkans enhet'som i vera dagar',
skulle vi indi icke fi anse detta si-
som ett, virtecken om en kommande
bbttre tiC ? Och alla dessa f6rsrik,
som ha gjorts {6r att skaPa en orga-
nisk gemenskap alla kristna emellan.
att pf nigot sitt sli en bro <iver skilj'
aktigheteina, minne det icke indi
uppenbarar sig ritt mycken god vil-
ii, ri'tt mycken kdrlek till Kristus
och Kristi verk i allt detta ? - Let

vara, minga av dessa f6rs6k ha varit
olimpliga, nigon ging kan till och
med en ton av sjd'lvf<irhdvelse ha ftir-
mirkts, men indi, inda ! Enhetens
tanke, en Kristi kdraste tanke, har
fingat sinnena och skall icke mera
slippa dem. Vi hoppas det !

Ja, iro icke vi, just vi de allra nlr-
maste vittnen till dessa f<irs<ik att
ur ftirskingringen och ftirbistringen
komma till enhetens klarhet ? tlm vi
di miste hiira iven ord, sorri synas.
oss fciga virdiga en man, sirrn
geriom sitt entrigna arbete f6r saken
och icke minst genom sitt personliga
inflytande gjort sig hcird snart sagt
tiver hela virlden, miste vi di icke
desto mer bedriivas, om si myCkeu
entusiasm skulle helt firrfela sitt
mil ? ! - la, leva vi icke i en ritt
mirkvirdig tid ? Rom och Stock-
holm ha sikert aldrig satts i ett si
intimt motsatsfijrhillande som nu;
ha dock dessa tvi ord t. o. m. blivit
titel pi en tidskrift, som pi sitt lilla
sitt frirsriker arbeta for kristenhetens'
enande.

Vil vet jag, att detta i sina hill
iterigen 5r orsak till ny fcirvirring
och osCkerhet. Vad miste vi di gii-
la ? Vi miste siika vinna klarhet !

Och det ir detta vi i nigon min vilja
g<ira under dessa fastesiindagar.

O Gud, ljusets Fader, du som sint
din Son i vd'rlden frir alt uppl.'t'sa
varje minniska, upplys du vira och
alla kristnas hjirtan, pi det vi alla
i ditt ljus mitte se sanningen och i
denna sanning fatta den rltta enhe--
ten,' du som lever och regeraf,. ,'
Amen' 

A. Meyer.
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. .aaNE.DERLANDERNAS
Vilket intryck fick man i skolan

av Nederlinderna ? \{ar det ej det
typiska liglandet, som delvis lig lag-
re dq havet och endast genom ett
konstrikt system av vallar och fdr-
dbmningar skyddades mot 6versvem-
ningens stidse hotande f.ara? Ett
land, .sldtt som ett salsgolv, med fe-
ta ikrar; viderkvarnar och blomster-
falt. I Belgien tillkommo de sotiga
och rokiga gruvdistrikten, dir livet
koncentrerades under jorden, innu
ligre in sjdlva l5glandet. Ocksi
andligen tedde sig detta l5ga* htrrn-
rum av vir vlrldsdel som ett ma-
terialisrnens, jordbundenhetens och
vardaglighetens centrum, platt och
smiborgerligt.

C LAN D.
flamllndska trakterna 6ro starkt re-
ligirisa - desto starkare, ju mera
visterut man kommer. Men derr
som anldnder utifrin har svirt att
f6rsti, att den belgiska huvudstaden
skalL rdknas till de svarta flickarna
pi landets religiiisa karta. Overallt
avligger den vackra katolska prdst-
drdkten och olika ordensdrlkter sin
tysta men' kraftiga trosbekinnelse,
Hur styrkande och uppmuntrande 5r
det icke att firdas i l5nder, ddr re-
ligionen ar stark nog att ocksi
sitta sin prigel pi det yttre livet I
Dir lir man sig riktigt att fcirsti,
hur viktigt ddt :er,: att, ocksi katolska
minoriteter i protestantiska linder
frilja den gamla riraningen att s;tta

HO

Vi skandinaviska katoliker kunna I sitt ljus pi ljusastaken och icke av'
i viss min tr6sta oss civer alla de be- | lojlig och omotiverad rldsla undvika
kanta kigner, sorn vira skolbcicker I att visa de yttre tecken, som angiva
innehilla om vir Kyrka. Ocksi om I katolsk tro. Detta 96r ocksi pi for-
myc-ket annat giva de vilseledande I nuftiga protestanter ett v5lg<irande
och-ofullstdndig vlgledning. Liksom li intryck, di det visar dem, att katoli-"--: "- *""'* ti '^'*'r
de i regel blott omtala nigra (f<ir.. l, kcrna upptrida med dpoet visir och
yrdngda) delar av den katolska li- ll .j pe det hemlighetsfulla och smv-
ran och frirtiga de 6vriga, si kunna I gande sltt, som de si gdrna forestiil-
de ganska utfrirligt beskriva Nerler- | la sig. Ocksi i detta sammanhang
llnderna utan att med ett ord om- | gdller det gamla ordet: Arlighet va-
nSrnna, vad man kunde kalla Neder - I t"t l5ngst. E'l rjppen r;ch iilig strids-
lfrndernas :Hrigland -- hirmed Ssyf- | man respekteras ocksi av sina vir-sta
tas icke s5. mycket den holldndska I motstflndare.
milarkonsten i dess blomstringstid I Vi talade orn ordensdrdkterna i
eller den hdrliga flaml5ndska goti- | Bryssel. Fi lSnder,torde varb.si ri-
ken utan alldeles slrskilt den starka I ka pn kloster av olika slag:'som .Rel-
idealismen, den djupa fromheten hos I gien och Holland. Att dessa insti-
tietydande delar" av befolkninge-n, I tutioner, som i gamrnal tid varit till
som hiijer denna kuststrdcka till e1 | sS.stor vilsignelse ocksi,, ftir Skan-
andlig 'nivi, som icke har alltfrir I dinavien, omkring sig skapa ett and-
mingi motstycken i vdrlden. Och I ligt h6gland, mirker 16tt ocksi den
likvd,l bebos sidrsta delen av Neder- | kringresande turisten. Vilken lisa
lSnderna av en folkstam, som bide I att mitt i det brysselska gatuvimlet
i utseende, tdnkesitt och vA4or stj.'' I finna den stilla kyrka, dir "Det He-
oss skandi:raver lSrmare 5n niggil liga Sakramentets Fider" stdndigt
annat fo11.., ,n. ,""l'" :l tillbedja Kristus i det vdlsignade brii-

)e europeiska storstl,ler.i$ aFbljti 'f dets gestalti som ftirvaras i en praftt-
i regel ickl i moraliskt och retigld,$U I futt monstrans, stiilld hiigt uppe i ko_-

avsebnde h6Ct be15gna.1 Bd;sirl."J ret'p5,-en stjdrnstrodd hinrmelsglob
jlmte de vallonska provinserna rlk-'1,$ ing{r,16. hermelinsprydd konurrqa-
iras ocksl till de minst katolskdlt*:$rrnantel som bakgrund. Hir samlas
lade delarna av Belgien, medan deT-dagligen sidana, som tillbedja i anda
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och sanning. Blotta anblicken av
detta fromma kyrkfolk verkar uPo-
byggligt och andaktsstdmmande.

Om man studerar en karta ilver
Rryssel, finner man kyrkor eller ka-
tolska inrdttningar vid si gott som
varje stiirre gata. l,{ycket innehills-
rik ar den ocksi i Sverige genom
sista tidens hdLndelser bekanta kyr-
kan Sainte Gudule. Denna 5r upp-
byggd som ett imponerande f6rva-
ringsrum for "underverkets heliga

serie stora glasfiinster pi kyrkans
lingsidor. I ett sdrrskilt kapell firr:-
varas den Sterercivrade helgedomen.
\rilket liv fi icke alla fciremilen, he-
la den konstnirliga utsmyckningen i
en kyrka, som omsiuter en si uPP-
hiijd hemlighet ! Hur hiigt stir icke
ett folk, som llskar att samlas onl-
kring det hogsta i tillvaron.

En halvtimmes jlrnvlgsresa frin
Bryssel - och man lr redan i Me'
chelen (Malines), som dr typiskt ne,-

S : t J ans Kated,ral i's'H ertogenboscie.

sakrament" (le saint sacrement du
miracle), nigra konsekrerade hos-
tior, som av Kristushatande judar en
ging vid slutet av r3oo-talet stulits i
en belgisk kyrka. Lingfredagen r37t)
blevo de pi sakrilegiskt sitt miss-
trandlade i en synagoga i Bryssel, tills
stora droppar blod syntes pi de vita
hostiorna, vilka di iiverlimnades till
en judisk kvinna, som i sin ordning,
gripen av samvetsagg, itergav dem it
de kristna och bekinde den fruktans-
virda hemligheten. Heia denna dra-
matiska historia dr avbildad pi en

derldndskt med sina stilla kanaler
och gamla hus, som redan giva err
fijrklnsla 2v Briigge, rlen ljuvliga
gotiska staden, d5r den flamlindsha
anden smeker sitt vackraste barn"
Frin Mechelens katedral klingar rin-
nu det uppfriskande klockspelet miti
i djupaste vardagslag. Ni.gra ster
frin huvudkyrkan residerar Belgiens
primas, kardinal van Roey.

Den sista tidens historici, som i stor
utstr:ickning vdnda upp och ned pi
de uppgifter, som ldmnas i svenska
skolbticker pisti, att den bekantc
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Vilhelm av Oranien ingalunda ir
vird att kallas Vilhelm den Tyst-
l6tne utan snarare fcirtidnade nam-
net Vilhelm den Pratsamme. Fi,n
som verkligen talar litet ir lrke-
biskopen av Mechelen. Han tbnker
och handlar si mycket mera. Med
faderligt intresse omfattar han ocksi
Kyrkans arbete i Norden. De nyli-
gen plbiirjade f<irsriken att intresse-
ra Belgiens katoliker fijr Skandina-
vien kunna gladja sig civer hans
uppmuntran och beskydd. Naturligt-
vis har ocksi den belgiska kronprin-
sens giftermil bidragit till att rikta
uppmirksamheten och intresset norr-
ut. Sirskilt Belgiens katoliker iro
varmt rojalistiska. Ocksi vid ett
kort bes6k i landet mlrker man hut
populir kronprinsessan Astrid ir.

Icke lSngt frin Mechelen lieger
den lilla staden Bornhem, f6rsedd
med en diminutiv jirnvlgsstation.
Vad har den katolske reseniren
frin Norden att giira i denna avkrok
av virlden? I utkanten av staden
finner han en idyll - ett stilla
cistersienserkloster. Det ir hdr vir
trofaste vin pater Andreas Metz le-
ver och verkar, ungdomlig och frisk
i sin h5.nfrirelse, fastln han ir it-
skilligt iiver sextio. ir..' Anda sedan
sin tidigaste ungdom har p.?ter Metz,
som il' fitdd i nordligaste,'.Hplland,
haft ett stort rum i sitt hjirta reser-
verat fu stamfrlnderna i Norden.
IIans intresse fiir det katolska ar-
betet i Skandinavien har 1'tterligarefitt ndring genom studiet av vira
lcatolska tidningar och personlig kon-
takt sirskilt genom brev. Outtrcitt-
ligen har han arbetat fiir vinnerna i
Skandinavien genom artiklar i hol-
lindska och belgiska tidningar och
,iiversittningar av nordisk katolsi<
tritteratur. Det ir i Bornhem, som
den av den energiske flamlindskc
prlsten Robrecht de Smet grundade
Ansgariusfiireningen fiir Nederl.{n-
derna och Flandern har sitt site.
Man kan knappast undertrycka ett
stilla smileende, niir man tinker pl
Bornhems fridfulla, anspriksltisa
cistersienserkloster och t?inker pi

Svenska Dagbladets artiklar om vir
katolska soar6 i hcistas och redaktiir
Stridsbergs alla "avsl6janden" orn
den underjordiska katolska "propa-
gandan" i Sverige med alla dess
hemlighetsfulla "centraler". I pater
Metz' stilla virld finnes intet, soni
verkar imponerande eller fcirskric-
kande pi virldsminniskorna. Hir
ir det endast det inre livet, som ir
fcirdolt i Gud med Kristus, som stri-
lar en till m<ites - timslSnga biine^r
i en stor och kall klosterkyrka, fastor
och fiirsakelser, lydnad och tidmjul<-
het. Men kanske skall just denna
av virlden si f6raktade makt en dag
visa sin styrka. Nederlindernas
H<igland, skall du kunna besti i
kampen mot talrika, mlktiga fien-
der ? Skall du till och med kunna
vinna nytt land it Kristus och hans
Kyrka?

Men det finnes ocksi ett annat
belgiskt kloster, som en skandina-
visk katolik pi studieresa knappast
kan underlita att besoka. Det 1r
stiirre dn Bornhems cistersienserklos-
ter, det kan ocksi imponera p.l
virldsminniskor, som blott se pi det
yttre * det majestitiska Averbode.
I dess stiftskyrka, som dr stor sonr
en katedral, vigdes Dantnarks apo-
stoliske vikarie Mgr Brems till bis-
kop av kardinal Merciers vijrdnads-
virda hinder: Hir finner den re-
sande nordbon ocksi en dansk novis,
som hjilper honom till ritta och in-
troducerar honom. Det 5r den ttn-
ge, lika ilskvirde som entusiastiskc
pater Jan Ballin, en son till avdiidc
konstnlren Mogens Ballin, Johannes
Jiirgensens vin, som innu alltiimt
saknas i den katolska aktionen i Dan-
mark. Jan Ballin rtir sig i sin vack-
ra vita premonstratenserdrikt sorn
fisken i vattnet. Han ilskar sitt
kloster, visar det med sakkunskap.
Slrskilt ldnge driijer han i det prtik-
tiga tryckeriet, varifrin flera tid-
skrifter vecka efter vecka utsinrlas
i ro,ooo-tals exemplar, dir bticker
tryckas ocksi pi danska. Avertrode
vill likson-r medeltidens kloster vara
ett verkligt kulturcentrum; dess in-
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so1l,
som se uti blodbestinkt mull.

flvtande ir mirkbart i hela det ka-
tiska Belgien. Di man reser frin
Bryssel till Averbode' passerar man
,tuiiorr.., to- Piminna om vlrlds-,
krigets alla fasor: "Liiwen", "Aer'
schot" llser man pi namnplitarna'
Nu har freden iter satt sin Prlgel
p& dessa nyss si hirjade trakter'
Medan tiget rullar vidare, ir det
som en stimma skanderade den
gamla versen:

De vildiga herrar med skri och med
din

sli stider och bYar omkull.
Tyst bygga dem bonden och hans

tusen band, som f6rena Skandina-
viens och Nederlindernas katoliker'

Hur minga av skoltidens ilsl:-
lingsforestdllningar bliva icke korri-
geiade av senare erfarenheter ! Hur
ingend,mt iiverraskad blir man ej av'
en in si liten rundresa i Holland'
Hlr finner man ingalunda denna ovan
omtalade symfoni av Platthet, smfl-
borgerlighet och tyngd, som vira
skolbocker komma en att vinta. Re-
dan anblicken av folktyperna - ofta
resliga, stitliga, blonda - glider
tigat och kommer en att fijrsti, var-
fiir Carl Laurin i en av sina biicker
satt hollindarna som det fiirde bla-
det pi den nordiska lyckokl<ivern vid
sidan om svenskar, norrmin oclt
danskar. Ej heller finner man i
Holland blott den jordbundna mate'
lialiEm och kompakta protestantism,
sonl okunnigheten ilskar att fcire-
stSlla sig. I stillet lir man siq snart
nog beundra en lugn och solid idea-
lism och studera ett katolskt kyrl<o-
iiv hos en betvdande del av befollt'
niugen, sorn sikert icke finner minqa
motstycken i virlden. Blott ett en-
da litet faktum, som iir belysande for
ldget. Enbart under iret rg24 L1t'
<lelades i Holland 5o miljoner kom-
munioner ! overallt finner man frtll-
da kvrkor, ett blomstrande forsam-
lingsliv. Vem kunde kalla det tiver-
drivet att i detta sammanhang tala
om Nederlindernas Hiieland ?

En trofast vdn ha Nordens kato-
liker i den viirdnadsvlrde biskoP
Diepen, som 5r 1920 var aPostolisk
visitator i Skandinavien' Hans res-
liga gestalt har nigot biijts under cle

ei ;- flytt efter detta bes6k, och
siukdom har i nSgon min ftirsvaqat
hans jlrnhdlsa. Men andligen fcire-
faller han lika stark och spdLnstig
som firrut. Han ir alltiSmt den-
samme - samma hjdrtegodhet, sam-
ma stilla humor, samma f6tmiga att
ordna och organisera ocksi i var-
dagens detaljer. Pi sitt bord har
Itan en bok med futografier fr'1n
olika trakter av Sverige och ett
praktverk 6ver gamla finska kvrkot'
Dessa visar han med iver fiir varje

I Averbode har man fitt se, hur
ahtia den belgiska katolicismen 6r.
Dbr har man studerat Nederlinder-
nas Htigland frin en nY sida. En
av Kyrkins mest aktiva kongregatio-
ner 6r utan tvivel Sacr6 Coeur, som
verkar ftir den kvinnliga ungdomens
uppfostran. I Bryssel finna vi en
svensk novis i Sacr6 Coeur, sYstei
Siri Lindskog, som givetvis ocksi
hijr till dem, som giira allt ftir att
stiidja virt kyrkliga arbete i Norden
och vinna nya vinner ftir detsamma.

Vem kan skriva om Nederllnder-
nas Hiigland i vira dagar och gl6m-
ma dess mest dominerande gestalt
kardinal van Rossum ? Var och en
som fiilier med den katolska mis'
sionsverksamheten pi sista tiderl
mirker tvdligt haris ledande hand
och hinfcirdahjarla tiverallt. Det ir
svirt att bedtima den tid, vari vi leva
och rdra oss. Historikern behiiver
alltid ett visst persoektiv. Men re-
dan nu kan man slga, att den store
nederlindske kardinalens insats va-
rit epohcl\rande fijr den katolska
missionsverksamheten iiver hela virl-
den. f proDa{andakonqreqationens
historia lr redan nu hans namn ett
av de st6rsta. Hans varma intresse
iiir Skandinavien torde vara alltfiir'
bekant ftir att hlr slrskilt framhil-
las. Hans mlktiga personlighet har
blivit ett av de starkaste blaPd de
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besokande. Han minnes innu allt
frin sin nordiska resa, gtir sig under-
rdttad om olika personer, som han
de traffade och ber vinligr hilsa till
alla. Med strirsta ilskvlrdhet -rill
han sjilv vara ciceron i sin majestd-
tiska domkyrka, som pi sin tid Ster-
gavs till katolikerna av Napoleon.
Det ir piskafton. Vilken glidje att
tirnka pi morgondagens storslagna
pontifikalmissa, di liturgin skall slir
ut i praktfullaste blom.

Den gamle irevtirdiga prelaten be-
rittar. I denna kyrka har han diipts.

Hir blev han ocksi senare vigd bide
till prist och biskop. Overallt dzir
han gir fram, hilsal det fromma fol-
ket med stcirsta vrirdnad. I katedra-
len ser man tiverallt bedjande, som
fcirbereda sig till kyrkoirets stiirsta
htigtidsdag. De vdldiga valven om-
sluta en virld av generatir.rners an-
dakt och fromhet. Hd.r,.ha vi nitt
in i helgedomens innersta. Hur rikt
och stort och sktint ir det icke -Nederlindernas Htigland !

B. D. Assaisson.

..POLSKA RIKETS DROTTNING.. KR6NES.
Di i mitten av sextonhuna.;tut"t

svenskar, kosacker, tatarer och ung-
rare trdngt in i Polen, hotande att
fullkomligt tillintetgora landet och
ingen hjllp tycktes sti. att.finna mot
fi€ndernas tiverligsna skaror, vdnde
sig kung Johan Kasimir i din niid tillden Himmelska Drottningen, t.len
kirleksfulla Modern, iiveilimnandcsig sjdlv och hela sitt rike et
hennes moderliga beskydd. - Den
fiirsta april fu 1656 kndbiijde konun-
gen, itf<iljd av hela sitt.hov, en stor
mdngd senatorer, kiigsherrar och
hriga stindspersoner i domkyrkan i
Lemberg, nedlade sin "lirona och'sin
spira vid den heliga Jungfruns ftit-
ter och lovade att med hela sitt folk
hidanefter hylla henne sisom Polens
drottning, utbedjande sig hennes fiir-
b<in hos hennes gudomlige Son fcir
det folk, som utkorat henne till drott-ning. Efter den hrigtidliga missansslut, utropade den pivlige nuntien,
Vido, pi konungens begd.ran trenne
ginger: "Du det polska rikets Drott-
ning, bed f6r oss", en vidjan, som
med hinf6relse upprepades av den
inuti och utanfrir kyrkan f6rsamlade
folkmlngden. Denna vSdian blev se-
dermera, med Pivens tillstinrl ftir
Polens rikning bifogad den Laure-
tanska litanian, och har sedan dess,
med kdrlek och stolthet, under ir-
hundraden upprepats i hela Polens
land.

Den Himmelska Drottnirlg,en tyck.
tes ocksi med vdlbehag ha mottagit
det folk, som srikte stydd under
hennes mantels' veck. De inre slit-
ningarha upphiirde, polackerna reste
sig som en man och, eggade av
Genstochowaklostrets, under Marie-
t1'dliga beskydd, underbara motstind
mot de beligrande svenskarnas an-
stringningar, lyckades de tvinga fi-
enderna att lSrirna landet. - Och se-
dan dess, hur har ej Maria stdrkt
6ch uppehillit sitt folk under hem-
s6kelsens ir och lSngt in i vira skep-
tiska, ljumma'tider givit det ming-
faldiga btlvis pe sin huldhet och
rtrakt ? Hur levande stir icke innu
i alla polackers minne - f<ir att en-
dast ndmna nigot av det senaste -de <idesdigra augustidagar r9zo, di
de ryska bolsjevikerna stodo invid
Warszawas poftar, varje cigonblick
hotande att tringa in i stadens hjir-
ta, och si med ens, den t5:de aug..
I\{arie himmelsfdrdsdag, segerns sol
rann upp och fienden i huvudlcis
skrick miste fly frir de svaga polska.
styrkorna.

Vem fiirundrar sig vil ddrfcir, om
det polska folket ofta kint ett trin-
gande behov att giva sin Drottning
nigot yttre bevis pi sin undersitliqa
vtirdnad och klrlek ? Ett sedant var
ocksi den hiigtidliga kriiningen av
den underqtjrande Ostrobrama-Ma-
donnans bild i Wilna, som med Pi-



'vens tillstind och under siirskilda,
for sidana hogtidligheter stadf:ista
ceremonier, bgde rum den z juli i
.denna stad.

Kriining av Kristus- och Maria-
bilder brukades redarr pd, fyrahundra-
talet, men slrskilt utbredd blev den'
na sed under sextonde irhundradet'
Vid samma tidpunkt faststilide iven
Rom de nu brukliga ceremonierna,
och beslot att endast sidana bilder,
som sedan linga tider omgivits av
de troendes slrskilda vtirdnad och
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O strobrarna-M adonnan i, Wilno.

ceremonien skulle iiga rum. Proces-
sionen cippnades av tvenrre linga ra-
der av ordensfolk, fcirst nunnor och
barmhirtighetssystrar i sina sYarta
eller vita dok, si Dominikanermllll-
kar i vita kipor, franciskaner och
kapuciner i brunt, med de nakna
fiitterna instuckna i sandaler, svarta
munkar, gria munkar i ling foljd;
ddrefter prd'sterskapets linga rad i
vita mdsskjortor, si kaniker i svarta,
pilsbrimade sammetskragar,. prela-
ib. frer, de olika kapitlen i bjirt ro-

kirlek och som
givit bevis Pfl
Marias niderika'
makt, skulle pl
detta sltt fi iras.

Forberedd mi-
nader i forvdtg'
hade denna hiig-
tidlighet samlat
en oriknelig ska-
ra pilgrimer frin
alla Polens horrr'
Endast Kyrkans
mln uppgingo
till ett antal av
tusen personer'
dd'ri icke inbe-
rlknade de tvir
nyutnlmnda Pol-
ska kardinalerna
Hlond och Ka-
kowski samt 34
biskopar. FrSn
Warszawa hade
presidenten in-

da mantlar, samt
slutligen, strax
framftir den un-
dergilrande bil-
den, lrkebisko-
parna och bisko-
parna i all sin
violetta glans.
Bilden bires pi
en sirskild dirtill
gjord stdllning
av tolv prdster i
vida guldstickade
skru<lar (dalma-
tikor) och ir
omgiven av en
hedersvakt, be-
stlende av repl'e-
sentanter ftir sex
akademiska kor-
porationer
med kirmirken,
standar och drag-
na virjor, repre-
sentanter fiir
scoutkirer, skYt-funnit sig, om-

given av honom nirstiende digniti-
rer, samt regeringen med konseljpre-
sidenten, marskalk Pilsudski, i spet-
sen. Dessutom en olndlig rningd de-
legationer frin universitet och hcig-
skolor, akademiska korPorationer,
hantverkare- och arbetaresamman-
slutningar, skolor m. m. samt en
mingtulentalig skara lantbefolkning
frin de mest avligsna landslndar.

Redan den r juli b6rjade festlig-
heterna. Frin det lilla kapellet iiver
Ostrobramaporten bars di den un-
dergtirande bilden i htigtidlig proces-
sion till domkyrkan, dir krcinings-

tef<ireningar m. fl. ungdomsf<irbund'
Strax efte. bilden komma statliga
delegationer och en avdelning bli ula-
ner med de bl5 och vita vimPlarna
fladdrande for vinden. Ett stYcke
dirbakom poliser bildande kedja fcir
att hilla tillbaka den pitringande
mingden.

Den kilometerlinga Processionen
starnnar pi domkyrkoplatsen, och bil-
den bires in och stilles vid h<igalta-
ret, dir den sedan, omgiven av sin
ungclomliga hedersvakt, skall' tla
kvir tili nistf<iljande dag. Hela
kvlllen och natten vallflrda otaliga
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skaror till den rikt smyckade och
upplysta kyrkan, fcir att Sgna den
h6gt elskade Jungfrun sin hyllning.
- Sdrskilt imponerande tedde sig e,tt
av studenter sent pi kvdllen ordnat
fackeltig, som likt en orm med hun-
dratals lysande linkar, slingrade sig
genom Wilnas gamla, vindlande ga-
tor och grd.nder fram till den i tu-
sentals ljus strilande kyrkan.

Under sinkta iigonlock, med de
fina hlnderna korslagda tiver brrjs-
tet och ett oSndligt tjmt och vemo-digt leende pe lipparna , skidar
"Barmhirtighetens Moder", som
denna Madonna blivit kallad, ned p;i
all denna stit, med vilken de stac-kars jordbundna minniskobarnen
vilja bevisa henne, som tronar si
hcigt river all jordisk flird, sin kdi-
lek.

Bilden griper och fascinerar ge-
nom sitt underbart fiirandligade rrt-
tryck, och den iiverjordiska godhet
och ljuvhet, som strilar ut ifrin den.
Dess hlrkomst och mi.starens namn
dro okinda, det enda man kunnat
nigot si nir fastsli, efter bildens
nertagninq frin den mur, i vilken den
suttit infdlld, och den grundliga ren-
gciring och unders,ijkning', Som fiire.gitt dess restaurering, ii att den an-
tagligen hdrstammar f"rin femton-
hundratalet och haft till upphovs-
man en italienare eller nigon- polsl<
ld.riunge av den italienska skolan.
Milningen dr utfcird pi en triplatta
och har undergitt nigra pimilnin-
gar, som dock nu avlSgsnats. Om
dess ciden vet man blott, vad karme-
litermunken Pater Hilarion. ir 176r,
skriver dirom under titeln: "ReJa-
tion om den undergcirande Madon.
nan i Ostrobrarna", att denna bild
redan l5.ngt fcire 5r t5zo, dE karmc-
litermunkar av Piven Urbanus VIli
blevo slnda till Wilna. suttit inmurarl
civer en av de i stadsmuren befint-
liqa portarna, Ostrobrama. d. v. s.
"den sDetsiga" porten. - Vid dennaport bvgga nu karmelitermunkarna
sitt kloster och omgiva bilden medsirskild omsorg. Ar r65.5 intages
staden av moskoviterna, munkaina

och en del av befolkningen fly, sta-
den ftirvandlas till en askh6g, endast
Madonnans bild frirblir oriird. D.1efter stadens befrielse munkarna
Sterkommo, byggde de, {iir att skyd-
da bilden mot snii och regn, river
portvalvet ett litet kapell av trii, rnen
detta brinner tvi ginger upp, utan
att nigon skada veder{ares bilden.
Vid samma tid, omkring 167r, td.ckes
bilden, vars rykte redan hunnit spri-
da s'g utanfor stadens g.dnser,'av
en klidnad av konstnirligt arbetat
silver, som endast limnar hdnderna
och huvudet fritt. Ar rTzo ersittes
det innu en ging.nedbrunna kapel.
let av ett litet, murat sidant, vilket
innu stir kvar den dag som dr.

Kapellet 6r fiiga mer dn en nisch
civer portvalvet med plats f<ir hrigst
ett tjugotal personer. Dirfcir samlas
ocksi de troende under de frin dag-
gryningen till kl. rr pi dagen pi-
giende gudstjdnsterna utanftir p6-
gatan, som under denna tid, enligt
en sedan ett par ir utkommen frir-
ordning, icl<e fir anvindas fcir tra-fik l+.d 5kdon. Denna gata ar
annars en av del mest trafike-
lade, som frin jirnvlgsstationen forin i stadens centrum. Ingen passe-rar under detia portvalv och den
lilla gatan fram, inte ens en jude.
utan att ta av sig hatten, varie 5k-
don saktar farten, och vare sig detir en droska, bondkirra eller iilvagn,gir hdsten i skritt, och ktirsvennen
sitter med mcissan i hand, inda tills
han nitt till gatans slut.

Det lilla kapellets stora glasdcirrar
sti mestadels rippna, och dirifrin
blickar den ljuva Madonnan. omgi-
ven av doftande blommor och brin-
nande ljus, ned pi de andiktigt i
gatans damm kndbojande rndnniskol-,
na. En verklig Barrnhd.rtighetens Mo-
der, som trtistar och uppehiller ochei vill rivergiva sina barn. - Att
bilden ar ouppl6sligt fcirenad med
staden och ej kan rriras eller frir-
stciras, ddrpi tvivlar ingen av Wil-.
nas befolkning. Hur ofta ha ej un-
der Srhundradenas lopp fasansfulla
eldsvidor harjat och olika frinr-
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mande inkrlktare fiirsiikt fiirstiira
denna bild - mirke efter, som det
sigs, en svensk kula frin t7oz, fin-
nes 6nnu strax nedanftir de kors-
lagda hdnderna - men utan att
mlrkbart skada den. Och hur ofta
ha ej ryssarna under ofrihetens 5r
velat bortfiira den och ej f<irmitt
giira det. Si blev t. ex., fiir att en-
dast nimna oss nirbellgna tider, den
ortodoxa biskopen Siemoszko, samma
dag han utfirdade order om dess
bortfcirande, slagen av blindhet. En
guvelntir, som nigot senare utdela<le
samma order, insjuknade pliitsligt
och avled kort direfter, och en an-
nan, som 5r 1863 ville fullfolja detta
ftiretag, triffades samma dag av ett
slaganfall, som Sndade med dilden.

I^, tron pi Ostrobrama-madon-
nans undergcirande makt var utbredd
t. o. m. bland judarna i Wilna. Si
har en av mina sliktingar berbttat
mig, att nir den grymme guvern6ren
foluraview, "IIdngaren" kallad, Wil-
nas biidel, som under 1863-65 irs
polska resning drinkte staden oclr
dess omnejd i blod - beslot att f6ra
kapellets sliatt av ex-voton till Pe-
tersburq och begav sig dit fcjr att cr-
hilla nirmare instruktioner, en gam-
rnal judisk minglerska jublande f6r-
kunnade fiir henne att: "Nu ir det
slut med Muraview, han kommer
aldrig tillbaka !" Pi min sliktinqs
irl,ga, hur hon kunde veta detta,
svarade judinnan i "Jo, han vill
stiila Ostrobrama-madonnans skatt.
Hon skall siga till sin son: 'Refria
mig frin den rtivaren', och si blir
det slut !" Och, my.!<et riktiet: Mu-
raviern' firll i onid och Sterkom al-
dris.

Slutliqen vigade ingen taga risken
och bilden fick stanna kvar, und.er
det allt annat, som var polackerna
kdrt och dyrbart, bortftirdes eller fiir-
stcirdes. fcke ens de av bols'ieviker'
na vid deras Stertig ir rgzo under
Ostrobramaportens valv nedlaqda
bomberna ville exrrlodera, och sam-
ma dag de bolsievikiska tidninqarna
iublande f<jrkunnade det lilla kapel-
let tillintetgiirelse igde dirstldes en

tacksigelsegudstjinst rum fiir befri-
elsen frin deras vdlde. Madonnan
hade ln en ging bevisat, att hou
oskadd ville stanna i den stad, horr
satts att skydda.

Ddrfijr var det ocksi, som de flesta
Wilnabor i denna underbara natt,
strilande av ljus, dallrande av sing,
ickg som vanligt slumrade i sinzi
biddar, utan i stilla andakt och glad
fcirvdntan avvaktacle inbrottet av
den dag, som skulle bli en enda stor
tacksigelse och hyllningsfest till de-
ras Madonnas Lra.

Tyvlrr voro icke vidrets makter-
dem vllbevigna. - Di presidenterr
vid tiotiden pi morgonen, mottagetr
av kardinal I(akowski, som bjuder
honom vigvatten och ett krucifix att
kyssa, anlinder till den med guir-
landomvirade hciga pelare prydda
Domkyrkoplatsen, tiser regnet ner
ifrin en obevekligt gri himmel. men
hela torget, liksom de runt omkring
det uppfiirda liktarna, ir fyllt av
sedan tidigt pi morgonen awak-
tande mdrnniskor. Ett fiirslag, att
hela ceremonien skulle tiverflyt-
tas till 'kyrkan, fijrkastas aY Pre-
sidenten, som kategoriskt f<irkla-
rar, att man icke fir svika de s5'

tiligt vdntande skarornas fiirvlnr-
ningar och att han kan uthirda reg-
net lika vdl som alla andra. - l)e
rdda sammetsfittilierna, som stillts
undan for regnet, biras Ster ut, rlch
presidenten med hela sitt ftilje, re-
geringen, stadens myndigheter m. fl.,
intaga sina platser framfiir huvud-
ingingen till Domkyrkan, dlr pl den
breda trappan mellan de monumen-
tala pelarna ett altare blivit rest.
Ett par unqa pristkandidater taga
plats vid presidentens och Pilsudskis
stolar och hilla uppsplnda paraplver
6ver deras huvuden, och ceremonien
boriar.

Rilden bires ut och stllles stra:r
nedanfrir altaret. Kronan vilsignas
och nigra latinska biiner taoa'r'id.
f samma cigonblick kardinal Kakow-
ski fSster den lilla kronan'- som
tillverkats av frivilligt sklnkta smvc:
ken och iingar - piu N{adonnans
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huvud, dinar en kanonsalva samt tolv
t)e varandra fciljande kanonskott,
r arefter intrdder en tvi minuters
ling paus av fullkomlig tystnad och
stillhet ijver hela staden, varunder de
troende anmodats stilla for sig sjil-
va lisa den vackra brinen: "Hell dig,
o Drottning, Barmhirtighetens Mo-
der" etc. Bilden h<ijes si upp iivei
altaret och den h<igtidliga prntifikal-
mdssan, celebrerad av kardinal Ka-
kowski, tar vid. Efter mdssan h6.ller'
biskop Michalkiewicz ett hrigstimt tal,
som dock flyter ihop med ljudet frin
det ideligen silande regnet. Ddrefter
lyfta, liksom kvillen fiirut, tolv pr.{s-
ter bilden upp pe sina axlar, fcir att
i hogtidlig procession bdra den tiil-
baka till det lilla kapellet river Ostro-
bramaporten. _- Processionen skri-
der fram trots regnet i samma ord-
ning som ftiregiende kvill, med rlen
skillnaden enclast, att strax efter bil-
den gir presidenten, barhuvad, med
liatten i hand, fdljd av marskall:
Pilsudski och civriga regerinqsmed-
lemmar samt representarrter f6r riks-
dagen och stadens hiigsta myndighe-
ter.

Genom till tringsel fvllda gator,
mellan en hick av h6gtidsklidda sol-

HANS
."Gud fadder haue heder, iro ok

looff.'Ilan er til alskons dygd uphooff,
all jorderikis frygd ok hymmerilds

nade,
thet han er welduger ouer them bade
at giffua ok l6na huem han thet an.-Wel er then thet forskylla kan.
Werldena hauer han skipat swa w€I,
hwar her swa liffuer, tha er han sriril,
thet han g6mer,hans helgha budh,
tha faar han hymmerikis 

. 

friid med

Verldene hauer han skipat sw'a
widha,

skoqh ok marka, bergh ok lidha,
tiff ok griiss, vatu ok sand,
mykin friigd ok margh land,

dater, gir processionen fram, undcr
det att frin rikt illuminerade fcirr-
ster och med griina girlander och
firgrika bonader klddda balkonger
blommor kastas ned frarnfcir den
krijnta bilden. - X,Ien regnet hade
gjort, att all glans och firg voro
borta, och trots den imponerand-e
anslutningen gjorde denna procession
ej samma miktiga intryck som pro-
cessionen kvillen f6rut. Intryci;
giorde diremot det stoiska lugn, med
vilket bide prlster och lekmdn tiga-
de fram under det hdrllande regnet.
Annu ser jag ftir min sjils cigon de
unga flickornas vita klSnningar och
linga skijor hdngande som vita tra-
sor omkring dem, standar som
firgat sina birare roda eller bl5,
och den kire gamle filtbiskop Ban-
duzski skridande fram utan paraply.
med manteln tung av regn och mit-
ran fylld av vatten. - Den gingen
hade Ostrobrama Madonnan ej visat
sig barmhirtig mot sina barn - me!I,
som jag hiirde en gammal gumma
sdga, det var ocksi fiirsta gingen
hon gjort dem nigon sorg!

Wilna i juli 1927.

Wanda de Pomran.

BRASK.
ok etth ther med som Swerighe he-

ter.
Ifwar som nor i verldena lether,
tha faar han fynna huar thet er."

Si tedde sig jordkretsen fcir Eril<s-
kronikans frirfattare, som skrivit
dessa verser i inledningen till denna
sin rimmade historia. Ehuru en del
av kristenhetens "civitas Dei", ut-
gjorde medeltidens Sverige i myc-
ket en vlrld frir sig. Beliget l5ngt
uppe i Norden pi en tid, di avstin-
den voro mingdubbelt lingre in nn,
glest bebyggt, uppfyllt av skogar och
cidemarker hade Sverige sent trdtt in
pi historiens skidebana. Och ling-
sammare utvecklade sig hindelserna
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hir 6n i det ovriga Europa. Vi rikta
vir tanke mot senare h?ilften av det
15:de seklet.

Ute i Europa hade mlrkliga tirrg
timat under de senaste tvenne itr-
hundradena. Icke mera kuvade en
S. Gregorius VII miktiga kejsare
eller f6rde en Gottfrid av Bouillon
korshirar mot den heliga stadens
rnrtrar, icke mera delade en Innoceu-
tius III ut konungakronor eller sam-
lade en S. Thomas av Aquino, en S.
Bonaventura Kyrkans allrarenaste
visdom i miktiga "Sumrnor", icke
mera redo storvasaller till ridslag
fcir att b<ija konungars vilja. Adels-
borgarna hade flerstides fitt ge
plats fiir stadsmurar. Tiderna vor:o
andra. "Il quattrocento" beblt'skade
Italien och pivarna - en Nicolaus
V, en Pius II, en Sixtus IV vcro
snarast lika italienska smityranner.
Den stora schismen hade skaCat
Kvrkans auktoritet. Occams ancle
vilade iiver universiteten. Humanis-
men iiverflyglade skolastiken, Aristo-
teles miste vika for Platon. Ko-
nungarna regerade timligen envii-
dist och 15ngt i framtiden lig ej den
tidpunkt, de Frans I skulle sluta
frirbund. med hedniska turkar mot
det heliga Romerska rikets kejsare.
Riddersk4pets tid fdljdes av borgar-
d<inrets.

Aven till ,Sverige hade dessa rci-
relser nitt, om ock ej lika snabbt och
i samma mitto. Engelbrekt och Karl
Knutsson represettterade nationell
vlckelse. Kyrkans min, fordom hel-
gon, stiftsherdar och prister sidana
som S. Brynulf av Skara, B. Ni-
colaus Hermanni av Link<iping, ir-
kebiskoparna Jarler och Fulco av
Uppsala, voro nu politiker och kri-
Sare i stil med biskop Thomas
av Stringnis, irkebiskoparna Jcins
Bengtsson och Jacob Ulvsson eller
biskop Kettil Karlsson. Skolastikens
tid var ftjrbi - en Magister Matthias
fanns ei mer. Stora mvstiker, en
Petrus de Dacia, horde till de linge-
sedan hinsovna. Nigon erslttning
hade man inte fitt. Ilumanismen
tade icke dnnu nitt de nordiska kin'

derna. Den gjorde sig glllande fcirst
inpi 16:de irhundradet. Blarrd
svenskar, som verkligen influerats
av den humanistiska bildningen ha
vi di de bekanta broderna Johannes
och Olaus Magni, samt birgittinern
Petrus Magni. - Den thomistisl<a
riirelsen hade visserligen i sina
utlopare nitt Sverige. D:r Peder
Galle var helt sakert mera en lar-
junge av S. Thomas dn av Occarn.
Men htigskolastikens anda var ej
mer den i Kyrkan hlrskande.

Tillbakagingen i kultur mr:tsvaras
ej av en liknande sinkning alr
bildningsnivin. I synnerhet prbs-
terskapet besatt for tidens fijrhil-
landen "ritt goda kunskaper och
var i allminhet vuxet sin uPPgift.
Den stora massan av prister fick
visserligen endast sin undeivisning
vid katedralskolorna, men deras an-
tal var icke ringa, som siikte sig till'
utlindska universitet, skyende varken
m6da eller kostnad.* 1477 inratta-
des slutligen universitetet i Uppsalc,
"Gudi till lov, heder och iro, kris-
tenheten och menige Sveriges rike
till bestind, hugnad och glidjc".
Antalet studenter torde dock sillan
civerstigit ett halvt hundratal. Ite-
dan r5r7 utslocknade universitetet,
mitt under orosaren.

Jimsides med den andliga kultu-
rens avmattning gick likvll tikandet
av Kyrkans politiska inflytande. In-
genstans i Europa .var Kyrkan Po-
litiskt si stark som i Sverige. I uni-
onsstriderna .spelade den ocksi en
betydande roll. Till en borjan in-
togo Kyrkans mln, btirjande med
Engelbrektstidens prelater, en fostbr-
lindsk hillning mot det utlindska
fiirtrycket, men de voro frimmande
frir alla demagogiska tendenser hos
den nationella rijrelsen. De insigo
dock det stora i unionstanken och
siikte stivja danskhatet, for att pl
fredlig vdg ni till f6rsoning.

* I Leipzig studerade ldlS-!e, Y11
der 65 ir, icke fdrre dn 140 svenskar,
i Rostock ungefdr under samiira tid;
t4l9-77, hela 200.
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Under Karl Knutssons tider blev
Kyrkan allt sjllvstlndigare. Arkc-
biskop J<ins Bengtsson var bl. a. i
hela tre ir riksens ftirestindare.
Hans eftertridare Jacob lJlvsson
stod till en biirjan pi Sten Sture
d. i:s sida mot Kristiern I, men in-
kallade r4g7 konune Hans. ITans
storsvenska sinnelag visade sig dcick
tydligt, di han grundade universite-
tet i Uppsala ftrr att ge Sverige en
egen bildningshlrd.

I detta senmedeltida Sverige, nn-
der frirsta iret av konung Karl
Knutssons andra regeringstid, A. D.
t464, foddes Hans Brask i Linktj-
ping, son till borgmistaren Per Brask
och Birgitta Nilsdotter. Bida firr-
ildrarna tillhiirde rika och ansedda
borgarslikter i staden. Sllkten
Brask 6r troligen tysk till ursprun-
get. I Liibeck levde under 14:de
och r5:de seklerna borgare med rlet-
ta namn, skrivet in Brasche, lin
Bratzske. Flere av dem synas ha
bosatt sig i Sverige. Frin Kalmar
flyttade si den store biskopens far-
far, Niklas Braske, till Linkripirtg.
dnr han levde Snnu 1436. Ifans
Brask's morfar var Niklas Larents-
son, en inflytelserik borgare. N:im-
nas l<an 5ven, att hans bror sederme-
ra blev ridman och hans sviger borg-
mistare i Link6ping. Frin denne
senare, borgmistaren Lars Birgers-
son, hirstamma de Brask'ar, som un-
der Johan III och Sigismund ivrigt
verkade for Kyrkan.

Sin fijrsta skolundervisning erhiill
den unge Flans Brask icke i fiderne-
staden, utan han sindes till domsko-
lan i Skara fiir att dir utbildas
till prlst. Undervisningen dir, som
vid alla rikets domskolor, omfattade
utom trivium, d. v. s. grammatil<,
dialektik och retorik, lven nigot ka-
nonisk ritt och pastoralteologi. Med
f<irbigiende av det lilla universitetet
i Uppsala siikte Brask sin fortsatta
vetenskapliga utbildning utomlands.

Rostock var vid denna tid ett av
de universitet, som mest besiiktes av
nordiska studenter. Arligen mottog
det frin Sverise ett tillskott pi flere
unga min. Bland sed€rmera rykt-

bara Rostock-studenter mi vi nimua.
utom irkebiskop Jacob IJlvsson och
Brask's egen stiftsherde, den from-
me och nitiske Magister Henricus
Tidemanni, Sven D:r Hemming Gadh
och de bida Uppsalaprofessorerna
historikern Ericus Olai och den se-
nare si bekante teologen D:r Peder
Galle. - Hans Brask inskrevs vid'
detta universitet den z3 juni 486.
Samtidigt med honom vistades dlr
hans blivande motstindare, Lanlren-
tius Andreae, som sedan blev Gust:rv
Vasa's kansler.

Ling blev Brask's vistelse i Ro-
stock ej. Oroligheter i universitets-
staden tvungo honom som si minga
andra att siika sig till Greifswalrl,
dir han den z3 juli l487 upptogs
bland studenterna. Begivad och med
ett levande intresse for studier sorn
han var, nidde han snabbt de akade-
miska graderna inorn "de fria kon-
sternas" fakultet. Baccalaureus ar.
tium blev han i september 1487* och
magister artium ett ir senare. Med
denna grad plSgade de flesta ntiia
sig. Aven Brask Stervinde nu till
hemlandet, dir han dock stannarle
blott ett 5r. fntresse och troligen
aven iregirighet drev honom Snvo
ut. Penningarna triito icke den for-
miigne borgmistarsonen. Denna ging
valde Brask av de tre hiigre fakrrl-
teterna den juridiska. Tyvirr vcta
vi icke, vilka universitet han bes6kte.
icke heller, huru l6nge han dr<ijde i
utlandet.

Hans Brask's Sldsta kyrkliga kar-
riSr 5r 6ven 6nnu hitlid i dunkel -och ftirblir det vll. Stiirre delen av
t4go-ta7et synes han dock ha tillbrin-
gat i Linkiipinq som prebendat. Da
vi r4g9 iterfinna honom i klllorna'
ir det som juris utriusque baccalau-
reus, kanik, kyrkoherde i Vlsterl6sa
och kansler hos biskooen, herr T{en-
ricus Tidemanni.** Denne torde ha
ut6vat ett stort inflvtande pi hononr
sisom hans vilgdrare och beskyd.{r.r-

* 27 sept. 1487.
** Han var kanik 24 naj 1499 och

sade sie inneha n6mnda Prebende 22
jan. 1500.



re. Henrik Tidemannsson, biskoP i
I-inkriping sedan 1465 var en av
Sveriges blsta stiftsherdar pi denna
tid. Utom sitt pri'sterliga kall och
sina biskopliga plikter beflitade
han sig om Vadstena kloster, som
han mycket f6rkovrade. Koret i
Link6pings dom lit han fullborda
genom byggmistare frin Koln. Icke
minst utmirkte han sig genom sin
fromhet. som kom att fcirldna honom
anseendet av ett helgon. Rimkr<ini-
kan nimner dven i sin svenska hel-
gonllngd efter

"lr{icolaus alf Lyncopung biscopp
hellig oc sd'11,

I{enricus, som och styrde gudelige
och wlll".

Till sin politiska iskidning var den
vcirdnadsvirde Henricus unionsvin-
lig, ehuru han annars foga befattade
sig med politiken. Han stod dock
irkebiskop Jacob lJlvsson bi vid
inkallandet av konung Hans, vill<ei
hade till foljd, att han 1497 beligra-
des pi Munkeboda och tillfingatogs
av Sten Sture. Han frigavs dock
kort direfter, di Sturen avstod riket
5t konung Hans. I dessa fcirveck-
lingar stod kapitlet vid sin biskops
sida, och vi viga den gissningen, att
Magister Brask mer in de andra vi-
sade sig verksam.

Di Hans Brask i499 uttrYckligen
niimnes i killorna, ir det i anledning
av en tvist mellan biskopen och bor-
garen l.ars Nilsson orn Munkeboda
striim. Herr Sten underst6dde l-ars
och biskopen fann sig fiiranliten att
sinda sin iuridiskt bildade kansler
till Rom for att scika upprittelse.

Braslr befann sig i Rom i ntaj
r4g9 och vistades dlr lnnu i mars
minad ir r.5o4.* Enligt sin egen
uppgift skall han ha uppehillit sis i
ain-ttetiga staden sju 5r i rad. f)e
han fiirst htisten r5o4 Stervlnde till
hemlandet, borde han alltsi redan 5.r

n* Atminstone 24 maj 1499-1 mars
7504 (miijligen utom fiir tidernd 23
okt. 1500-8 juli 1501 och 13 aug.
1502-8 okt. 1503).
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r4g7 ha intriffat dir. Bland nord-
bor, som samtidigt vistades ddr, och
med vilka han kom i beriiring ha vi
riksens ombud, domprosten i Linkii-
ping D:r Hemming Gadh, med vil-
ken Brask icke synnerligen vil sY-
nes ha kommit <iverens. Rida voro
dryga och myndiga prelater, Gaclh
mera livlig och hetlevrad, foga pr:is-
terlig i tal och ithivor, dirtill alltid
skuldsatt, Brask lugn, smidig, men
alltid rakryggad och hillande pi sin
vlrdighet. Redan 5r r5oc Sterv.inde
domprosten hem, f<irmidd bide av
de oroliga f6rhillandena i Sverige
och biskop Henrici tilltagande ild':r-
domssvaghet och avtynande.

Brasl.; stannade kvar, vintande
pi sin saks avgiirande. Man var ic-
ke snabb i vindningarna i curian Pi
den tiden - i Vir Heligaste lferre
Alexander den sjittes ittonde rege-
ringsir - vid sekelskiftet ir r5oo'
Hans Brask dr6jde dock ingalunda
overksarn i den heliga staden. Sina
juridiska studier fortsatte han med
iramging, om i Rom eller Pi nigot
annat stdlle, exempelvis i "la dotta
Bologna" veta vi ei. Ar r5or nilm-
ner han sig redan "in decretis liccn-
tiatus", sl ock annu 15o?, men h<is'
ten r5o4 bir han titeln "decretorttm
doctor".* Att iratals vistelse i lt:r-
lien och ddrunder bedrivna flitiga
studier pi den firr alla omriden av
det minskliga livet intresserade och
alltid verksamme mannen haft ett
stalkt inflytande, kunna vi av minga
skil ei betvivla. Visst lr ocksi, att
han silunda fiirvirvade sig en rritt
ornfattande humanistisk bildn:ng, r'il-
ket innu var nigot relativt ovanligt
uppe i hiiga Norden.

Samtidigt stikte Hans Brask giira
karriir inom Kyrkan. Vi ha i behill
innu minga av hans Prebendeans6k-
ningar. bertirande de mest olika stil-
len. Den fiirsta 6r daterad 3 sePt.
r4g9 och berirr ett ledigt prebentle i
Lund. F<iljande fu beglrde han
Virmo ftirs:r'nling i Finland, som han

* Doktoratet fiirviiwades mellan
okt. 1503 och 1 okt. 1504.
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ock erhrill.* Samma ir erhcill han
genom plvlig provision Allhelgona
prebende och kanonikat i Linkiiping
jimte succentorsbefattningen i ka-
pitlet.*x Under tiden avled biskop
Ilenricus Tidemanni, varvid D:r
Hemrning Gadh i jan. r5or pi Sten
Stures forslag av kapitlet valdes till
biskop. Hans Brask s6kte den le-
diga domprostbestillningen, vilken
han erhrjll den ro april r5or+*>F.
Friljande 5r frirldnades honom iinnu
flere prebenden. Han blev kanik i
Visteris och i Abo, "vicarius sine
cura" vid S. Maria i Visby och "r,i-
carius sine cural' i l-idge.**+* De+ta
vare antytt for att visa, huru d.ven
h<igt aktningsvirda Kyrkans mii.n,
t. o. m. sidana, vilka som l:Ians
Brask annars nog hade iigonen iipp-
na ftir fel och brister i den kyrkliga
frirvaltningen, 15to sig dragas me,l i
prebendejakten och cumulerade be-
neficier. Dess bittre var Hans Brask
dock i detta avseende ett undantas
fcir svenska fcirhillanden. Ndmnas
btjr iven att Brask Sret r.5o4 fci-
restod S. Birgittas hospital vid.'Piazza
Farnese. Emellertid var processen
med Lars Nilsson vid denna tid av-
giord till biskopens fcirmin, si att
Brask kunde antri,da hemresan. {Jn-geflr samtidigt, i september r5o4,
prtivade Sveriges rikes rid i sin sida
saken och avgjorde den i samma rikt-
nlng.

D3 domprosten och doctorn Hans
Brask iter sig sitt hemlands kust,
var han en mlkta betydande herr-c.
Enligt r:idande sed tog han genast

* Ansiikan 1 maj 1500, pivl. confir-
mation pi utndmning 29 jan. 1,502.** Pivl. bifall till ansiikan 8 maj(aueusti?) 1500.*** Ansiikan, 23 nov. 1501, ansiikanom ftirnyad c.onfirmation, 30 april
L602.***:8 U'tnemningar resp. 11 Jan.1502, samma datum, 13 okt. 1502, 8
okt.' 1503i ovriga ansiikningar: 22 jan.
1500 om ett preben.de i Linkiiping, s&
ock 17 maj s. 6., vidare 16 jan. 1500
om Ltideru,ps och Hiirups ftirsamlingari T,und, 3 juni 1500 om kaplansbefatt-
ning vid S. Josefs Hospital i Siiderkii-
ping.

site och stimma i riksens rids f6r-
samling. Iikasom han nu ock prcsi-
derade i domkapitlet i Linkriping, pl
frimsta platsen bland de hermelins-
prydda domherrarna. I bida fallen
tridde han mitt upp i hdndelsernas
virvel.

D:r }femming Gadh, som av l..i-
pitlet valts till biskop av Linkciping,
hade icke fitt confirmation av pir-
ven. Vid konung Hans' fcirdrivande
r5or hade han spelat en hcigst viktig
roll. Han hade varit herr Stens
hogra hand vid resningens igingsdi:-
tande, och med kraft lett beldgrin-
gen av Stockholm och slutligen fiirt
underhandlingarna med hansan. Dds
intog man i curian nu en formedlan-
de hillning, dels fruktade man vil
dir den hd'ftige och oberlknelige
doctorn. I stillet hade man utsett
en italienare, cardinalen Jacobus de
Serra, att administrera stiftet tills
vidare. Denna kom emellertid aldrig
till . Sverige och silunda var det dom-
prosten lfans Brask, som vid sin
iterkomst iivertog den faktiska
sti f ts f ijrvaltningen.

Emellertid hade gamle herr Sten i
december r5o3 lagt sig till vila, tr6tt
av ir och vedermridor, som gett 6ver
honom och riket, sedan han efter
Karl Knutssons diid tog riksens fri-
restindarskap pi sig. Redan i ja-
nuari hyllades herr Svante Nilsson
som hans efterttridare. Frirvecklin-
garna med Danmark fortforo. Hem-
ming Gadh begynte fram pi viren
beligra Kalmar, som lran ock i ok-
tober r.5o6 med stormande hand in-
tog. Samtidigt verkade lfans Brask
f6r en ftirsoning med fredliga medel.
Bide r.5o6 och r.5o8 var han sdnd
till Danmark i beskickningar.

De tvi voro motstindare, alltsedan
Brask icke litit electus komma i
besittning av biskopsbordet frjrrin
han sokt och fitt confirmation. Ad-
ministratorn hade ock utsett Braslr
att som sin procurator bevaka alla
hans rittigheter. . Gadh var obevek-
lig och ville varken vinta eller vika.
Mot slutet av 1r r5o7 f6ljde pivens
bannlysning. Herr Hemmin$ skrev



1r3

till herr Svantes husfru frin Kal-
mar, dir han befann sig med hZiren:
l'Det gir ett rykte hlr nere, att at-
kebispen vill bannlysa oss fcir ko-
nung Hans och hans cardinals skull.
Vill han komma hit och hava siri ko-
nung och cardinal med sig och bann-
lysa oss hir i llgret vid blockhusen,
si kunde det bita nigot, men vilja
de bannlysa oss f<ir konungens sk-ull,
si vilja vi sl5 dem fdr Srans skull,
si de skola fi ett tusen di5vlar, med
fiirlov sagt, virdiga fru moder. Fcir-
lit mig, att jag talar si grovt, jag
har icke nyligen varit i frustugan."
Nej, det var slkert. Tcke heller var
\4et nyligen, som herr Hemming va-
rit i klosterstuga eller prlstaboninS.
Varken piven eller han gav efter,
den frirre i synnerhet som Gadh ge-
nom sin starkt nationalistiska poli-
tik st6tt sig med det svenska episko-
palet.
' Kyrkan i Sverige, ledd av den
gamle irkebiskop .iakob lJlvsson,
stikte fortfarande medla i danska fej-
den. Kriget, som redan pigitt i 5t-
skilliga iy, f<jrtidde land och rike.
Std'der och byar brandskattades och
frirstiirdes, tunga glrder tryckte alla
stind, kyrkor och kloster plundrades
eller ledo av inkvarteringar, seder-
na fcirvildades, och lydnadens band
slappnade. \{eq underhandlinqarna
i Hllsingborg i januari och i Kijpen-
hamn i augusti r.5o9, vid vilka Hans
Brask var bland de sv'ehska legaterna,
blevo resultatlijsa. De fiirdrag, sQm
skitos, underkindes av herr Svante
och dksridet. I stlllet istadkom den
stdndigt verksamme Hemming Gadh
ett ftirbund med Liibeck. Hans pres-
tige var emellertid i nedan och allt-
mlrtrldde han i bakgrunden. Blandr
ddm; vilka i stillet vunno iikat anse-
ende, var Hans Rrask, som vid denna
tid iven'fiirlinades frilseritt.

Den z januari r5rz avled of<irmo-
dat riksfiirestindaren herr Svante
Nilsson," och riksridet korade pi ett
herremiite i Arboga herr Erik Trolle,
Nirkes lagman, till riksfijrestindare'
Tluvudminnen vid detta val voro
utom rikets biskopar iven dompros'

ten, Hans Brask, herrar Thure Jons-
son (Tre rosor), Nils Bosson (Grip)
och andra av htigadeln. Samtidigt
forskaffade sig unge herr Sten,
Svante Nilssons son, de viktigaste
slotten vid kusten och satte sig fast
pi Stockholms hus. Vid riksmotet'
den hel. Eriks dag i Uppsala, siikte'
ridet driva igenom Trolles val. Men
allmogen motsatte sig detta: "De
Trollar iiro av den danska arten".
Se hyllade de herr Sten. Denna
tvist, upphovet till den svira tiend-
skapen mellan Sturar och Trollar,
slets slutligen i Stockholm. Trolle
miste ge vika och Sten Sture hyl-
lades i juli r5rz av alla parter. Hans
ISrask torde ha inlagt ej ringa f6r-
tidnst om denna fiirsoning. Hln-
delserna foljde slag i slag. I.febru-
ari rgr3 avled konung Hans, octr'
Kristiem ll besteg Danmarks och'
Norges f<irenade troner.

Di hade,redan den stora tvisten-
om Linkcipings biskopsstol avgjot'ts.
lJemrning Gadh kom aldrig i besitt-
ning av densamma. Sedan Hans
Brask redan 1r r\12 rned en drYg'
penningsumma formitt cardinal-ad-
ministratorn att trlda tillbaka, kun-
de hans eget val f6rsiggi utan hin-
der. I januari r.5r3 f6rliktes han
iven med D:r Gadh. Tre 'minader.
senare ftjlide den pivliga confirma-
tionen* och i augusti skedde' bis-
kopsvigningen, som fcirrittades av
biskop Vincentius av Skara. medan
herr Matthias av Stringnls, herr
Svinhufvud ' av Visteris och herr'
fngemar av Vixjd assisterade.

Aren nirmast efter r<r3 prdglades
av relativt lugn. Ett stillestind sltits
med Darimark, och man satte allvar-
samt i friga,'en, ijverenskommels€ p&
fredlig vig. ' Men snait hoPade sig
nva ovidersrroln. f september r'(r'(
itervlnde M"g. 'Gustaf Erikssoti
Trolle frin Rom sorn Sverises ir''
kebiskop. Den garnle Takob UlvSson
drog sig tillbaka till kartuSian€rna i
Mariefred, dir han ,'ttbt"n1" sina
sista 5r. ober6rd av virldens buller,

* Den 6 april 1513.
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oclr slutligen ir r5zz avled. Di hade
redan en ny tid gitt in fiir Sveriges
rike;

Redan frin borjan yppade sig
tvistigheter mellan den nye irkebis-
kopen och riksfrirestindaren. Stri.
den gdllde frimst gottgiirelse 5t herr
Erik Trolle och vidare Stdkets 15n,
som Sture dragit undan irkebis-
kopsslottet. Gustaf Trolle upptrid-.de mycket civermodigt, och efter
fruktltisa fcirhandlingar grep herr
Sten till svirdet. Trolle hade mot-
tagit varningar t. o. m. fri.n piven
Leo X, rrien intet halp. Uppsala
domkapitel stod sin iiverherde bi. Pa
riksdagen i Arboga i jariuari r5r7
upptridde biskop Brask till f<iimin
iiir en skiljeclom och frirutspidde
bannlysning, orri man fiirgrep sig pi
en andlig. De andrd, biskoparna h<ilkr
med Trolle. De denne dveri an-
knutit frirbindelser med Kristiern ff,
f<irklarade riksmiitet, att det alls icke
ville taga denne till konung, och be-
sliit hjdlpa herr Sten mot alla riksens
fiender. Sedan fciljde Stnkets be-
ldgring och danskarnas infall i Sve-
rige. Arkebiskop Birger Gunnars-
son av Lund, Nordens primas, lyste
Sten Sture och hans anhd.ngare i
bann i sin egenskap av pivlig lega-
tus. Den danska hiren blev emel-
lertid slagen vid Vddla norr om
Stockholm. Nu var irl<ebiskopen be-.
redd att gi in pi f6rsoning, men
Sture vdgrade och fcirklarade, ati
han ei mer var vd.rd att vara biskop.
Ett riksmtite i Stockholm i novem-
ber t5r7, dir dven nigra biskopar
nirvoro, uppsatte och beseglade en
urkund, dlr man fiirklarade sig al-
drig mer vilja erkinna Trolle. Det
var hir, som det skulle ha skett, sour
berittas om biskop Brask och hans
hemliga reservation: "Hirtill 5r jag
ntidder och tvingad". Ifuruvida denna
berittelse lr sann eller ej, il svirt
att kontrollera. Si mycket 5r sikert,
att Brask reserverade sig mot be-
slutet.

Nigon minad senare f<ill Stiket;
irkebiskopen nedlade sitt imbete och
insattes pi Visteris slott. Erik
Trolle satt sedan civer ett ir i fin-
genskap i Stockholm. Stikets slott
jlmnades med marken. Dirpi ville
Sture skrida till nytt irkebiskops-
val och postulerade herr Matthias a-'
Stringnis. Aterigen'varnade lfans
Brask: Gustaf Trolles avsiigelse gill'
de fcjr intet utan pivligt bifall, heri'
Sten borde taga sig f6re av andliga
saker si litet som m6jligt. Biskop
Brask kunde sin kanoniska rdtt.

Vid denna tid, viren r5r8, kom
legaten Arcimboldus till Sverige,
dels for att visitera och ddma i and-
liga mil, dels fcjr att utstricka av-
latsfrirsdljningen hit. Sedan Sten
Sture i juli vid Brdnnkyrka slagit'tillbaka det frirnyade danska erriv-
ringsfcirs<iket, inledde han vinskap-
liga frirbindelser med legaten. Averr
Tlans Brask stod pi god fot med ho-
nom. Sedan Gustaf Trolle i decem.
ber hrigtidligen nedlagt mitra och
stav, valde domkapitlet till Srke-
biskop ingen mindre in Arcimboldus
och hlnskcit sal<en fcir vidare avgci-
rande till piven. De bida Trollarna
frigi.vos. Av allt detta blev dock
intet. De legaten itervlnde till
Tyskland, miittes han av den pi.vliea
bannbullan mot Sten Sture och alla
dem som forgripit sig pi irkebisko-
pen. Dels danska intriger, dels om-
sorg om Kyrkans auktoritet hade val
fciranlett curian till ett sidant steg.'

Ater drevs hindelsernas hiul fram-
5t med storsta hastighet. I januari
r12o follo konung Kristiern II:s
filtherrar in i Sverige med den <ian-
ska hiren. Den r ianuari stod sla-
get vid Bogesund, clir riksforesti.n-
daren sirades. Redan den 3 febru-
ari r5zr> uppgav unge herr Sten sin
ande pi Bicirkirfiirdens is, stadd i:i
resa till Stockholm fiir att ordna ri-
kets fcirsvar. Vid sin clcid var han
rinnu ej z8 ir gammal. (Forts.)

l. W. Gall6n.



Enligt Annuario Pontificio,' den
pivliga irsboken f.or rgz9 har under
det sist f<irflutna Sret den katolska
Kyrkans stift dkats frin r,irz tiil
r,r21, de apostoliska vikariaten frin
224 till zz7 och de apostolisk4 pre-
fekturerna frin 93 till 98. Under iret
ha 7 kardinaler och 69 biskopar och
irkebiskopar dtitt.

Frirhillandet mellan Vatikanen
och den italienska fascistiska rege-
ringen ir fiir nirvarande tyvirr lingt
ifrin harmoniskt. De fascistiska
metoderna innebira vissa visentliga
<ivergrepp mot Kyrkans elementi-
raste rittigheter, .mot vilka den He-
lige Fadern rnisl- hiija sin stimma.
Sirskilt har han gjort det tvi gin-
ger under de senaste veckorna. Fijr-
sta gingen gillde det Sydtyrolen,
som genom fredsslutet i Saint-Ger-
main tillfallit Italien. Di den ita-
lienska, fascistiska regeringen, tvlrs
€mot Italiens liiften vid nyssnimncla
fred att respektera det tyska spri-
kets frihet i det ercivrade omridet,
plbiirjat en vildsam italianiserings-
politik och bl. a. inf<irt italienskan
sisom obligatoriskt undervisnings-
sprik vid de tyska barnens religions-
undervisning, togo barnens forildrarl
i sin f6rtvivlan sin tillflykt-till Kyr-
kans gemensamme Fader. {Jnder en
audiens, som irkebiskopen av Wien
kardinal Piffl hade hos piven; utta-
lade denne sin smirta 6ver att sonl-
liga tyska och risterrikiska katoliker
hade trott, att han ej vidtagit
de itgirder, han kunnat, ftir att till-
fiirsikra Sydtyrolens barn religions-
undervisning pi modersmilet. Han
hade gjort vad han fijrmitt, ty som
en fader tinkte han pi alla sina barn.
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Men han fruktade, att vidare steg
frin hans sida endast kunde ftirsim-
ra liget fcir de betryckta. Fiir 6vri^gt
vore han ei fri och f \rhd'llandet rnel'
lon Kyrha och stat i Italien uorc.
erakt d,etsamma sotn i sePternber
t87o.

Andra gingen pivep uttalade sig
mot fascismens nuvarande politili,
var vid en audiens fiir medlemmar
av det romerska stiftsridet, ftir
representanter fiir Roms katolska
organisationer och fiir de katolska
studenterna. Den Helige Fadern
vdnde sig dirunder i ett tal rnot det
monopol pi ungdomens upPfostran,
som den fascistiska staten giir arr-
sprik pi. Den syftar hirvid ej blott
till ungdomens fysiska utan iven till
dess moraliska och religi<isa ledning.
"Vi veta lika vil som de minga krist-
na ftirildrarna, i vilket lige den ka-
tolska ungdomens uppfostran nu be'
finner sig, vilken ensamt tillhiir Kyr-
kan, ocksi, vad de yttre medlen an-
gir." Och statens orittvisa ingrepp
ikedde trots de hiigtidliga ftirsik-
ringar, som givits piven. Likasi in-
grepe de civla myndigheterna i led-
ningen av de katolska ftireningarna
och kongregationerna, vilken endast
tillkommer biskoparna. Dessutom
klandrade piven det lilla katolskt-
fascistiska partiet "Centro nationale",
vilket utan nigot bemyndigande frin
hierarkiens sida stikte fiirena katoli-
cism och fascism. Vid en nyligen hil-
len kongress i Rom hade dess ledare
inte ens'ansett niidvindigt att bedja
om f,iiretride i Vatikanen, under ciet
att- det haft god tid att uPPvakta
Mussolini. Dessutom hade de vttrar
sig om den romerska frigan Pl ett
sdlt, som stod i flagrant motsats till
den Heliga Stolens intressen.

Som svar pi detta Pivens uttalan-
de har Mussolini utfirdat ett dekret;
som befaller uppltisandet av alla ka-
tolska ungdomsorganisationer och
deras medlemmars intrd'de i de fas-
cistiska ungdomsfrireningarna.

Den strid som siledes biirjat mel-
lan Vatikanen och den fascistiska re-
geringen kan fi stiirre f<iljder, in -vi
nu kunna fiirestilla oss, och upprulla
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probleln, vilkas lcisning i mer in eit
avseende kan fiirdndra Italiens poli-
tiska gestaltning. Sirskilt 6r det
virt att observera, att piven si ener-
giskt skiljt mellan det program, fcir
vilket "Centro Nationale" kdmpar.
och det, som ir katolicismens verkli-
ga stindpunkt. I vissa protestan-
tiska tyska tidningar, t. ex. den
Stresemann nirstiende T;igliche
Rundschau, har likvil i propaganda-
syfte saken si framstlllts, som om
den katolska Kyrkan skulle stcidja
Mussolinis undertrvckningspolitik i
Sydtyrolen.

"Centro Nationales", "de nationel-
la katolikernas", av fascisterna orga-
niserade kongress har betecknats som
ett framtrddande av ett slags "teo-
josefinism". Fascisterna synas stri-
va mot att leda katolikerna in pi en
vig, som i ett visst avseende skulle
skilja dem frin den hdgsta kyrkliga
ledningen. Detta lian vara fcirsta
steget av en riirelse, som i sina grund:
drag mycket liknar "Action fran.
gaise". Liksom Daudet och Maurras
vilja fascisterna giva sig sken av att
befrimja den katolska saken, men
vigra liksom de btt ftilja de riktlin-
jer, som piven ut3takat. Det 1r s:i-
kerligen ej heller tri tillfellighet, att
den fascistiska presseii ganska <ippet
stiller sig pi "Action franqaise's"
sida och, tills vidare skonande den
Helige Faderns person, riktar de hif-
tigaste angrepp mot kardinal Ga-"-
parri. I den Heliga Stolens energis-
ka upptridande mot de franska fron-
diirerna se fascisterna ett betinkligt
tecken pi vad som fcirestir dern
sjdrlva, om de iro motspinstiga mot
Kyrkans rittmdtiga fordringar. C)ch
Kyrkan frirtjdnar i denna liamp hela
kulturvirldens sympati, ty f6r vad
annat kimpar hon v6l ln fcir det
kristna samvetets heliga frihet gent-
emot de pockande krav pi under-
kastelse, som framstlllas frin vin-
nerna aY en extrem nationalism och
av en gammalromersk statstillbedjan.

Till den avlidne kinesiske biskopen
Mgt Tchao's eftertrldare har den
Helige Fadern utnimnt Mgr Petrus
Tch'eng. Kinas katoliker glddja sig

med rdtta iiver att iter en infcidd ki-
nesisk prist upphiijts pi biskopssto-
len-

I Frankrike fortgir med orubblig
stringhet Kyrkans" kamp mot den
revolterande "Action frangaise" och
dess parti. Klara riktlinjer for stri-
den ha givits frin den Heliga Sto-
len. De franska kardinalerna, 6rke-
biskoparna och biskoparna med d.rke-
biskopen av Paris, kardinal Dubois,
i spetsen ha forbjudit de troende
varje gemenskap med denna form.av
hednisk nationalism.

Inftir de franska valen har kar-
dinal Dubois iter pi det skarpaste
uttalat sig mot kommunismen. :'den-
na firrdirvliga ldra, som rippet tager
till valsprik 'ingen Gud, ingen herre'.
som med helgerinande hand soker
tillsluta himmelen f<jr de olyckliga
sjiilarna och pi jorden utbreder vild
och anarki, som i grunden fcirst,ijr fa-
miljen, den enskilda iganderitten
och fiderneslandet." Gentemot kom-
munismens falska och farliga utopier
framhiller kardinalen vilsignelsen av
ett planmissigt socialt reformartrete
under Kyrkans hdgn och ledning:
"Kyrkan har alltid varit de folkliga
reformernas vdrn och ledarinna, och
det ir sirskilt i sidana kritiska ti'
der, som vi nu uppleva, som hon fijr-
stir att giira mest gott, emedan hon
6r trogen mot sin l6ra och sina tra-
ditioner".

I Nya Dagligt Allehanda liste den
fiirvinade katoliken strax ftire pisk,
att katolicismen numera i Frankrike
endast ir en formsak, som blott in.
tre5-serar dem, som hilla pi gamnial
etikett, men att numera ingen frans-
man gir i kyrkan och innu mindre
till kommunion. Det 6r skada, att
denna vir annars si pipassliga sarn-
tida ej har nigra franska katolska
fcirbindelser. Annars hade den litt
kunnat meddela, att de franska stats-
hiigskolornas katolska ungdom i 5i'
gingo till sin piskkommunion ennlt
talrikare dn fdrra 5ret. Frin tid6n
strax f<ire kriget stammar en rijrelse
bland dessa studenter att av sin pisk-
kommunionen i samlad skara gdra en
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h<igtidlig manifestation av sin katol-
ska tro. Fcirra iret deltogo omkring
r2,ooo franska studenter i denna
hiigtidliga piskkommunion, i ir ha-
de di:ras skara vixt till r3,ooo. I de
gamla, historiska kyrkorna i Paris, i
Notre Dame, Saint Etienne du Nlont,
Saint S6v6rin, Saint Jaques, i alla
kyrkorna i Quartier latin och i na-
tionalhelgedomen Sacr6 Coeur P5.
Mont Martre sig man indliisa ska--
ror av unga min med djupaste vrird-
nad nalkas altarna fiir att dlr upp-
fylla den kristna religionens subli'
maste bud.

I Merico fortsltter alltjlmt i,[en
rasande f<irf<iljelsen mot katolikerna.
I en valfcirsamling i slutet av mars
fcirklarade general Obregon, att "tran-
dets tre huvudfiender iro alkohol,
spel och de f<ird<imda katolikerna".
Och vidare: "Det torde vara ntid-
vdndigt att utgjuta innu nigot mera
blod f<ir att bortskaffa de sista res-
terna av dessa illasinnade rninni-
skor". I riverensstimmelse med des-
sa programuttalanden har den katol-
ska befolkningen utvisats frin hela
provinser, och mot dem, som ej till-
rickligt hastigt efterkommit den dra-
koniska orden, ha maskingeviren rik-
tats. En jittqstor staty av Fr6lsa-

ren har sprlngts i luften och gamla
historiska kyrkor, konstens mister-
verk, ha fijrvandlats till kaserner.

Med varje dag vixer '6ver hela
vlrlden protestrcirelsen mot den
omlnskliga f6rfiiljelsen. Uttalanden
diremot ha bl. a. gjorts i den tYska
riskdagen och i Bayerns representa-
tion. Aven vissa protestantiska tid-
ningar ha nu brutit tystnaden. Un-
der rubriken: "Piskveckan i Mexi-
co" llstes i Times fijr den 3 aPril:
"Piskveckans begynnelse medf<jrdc:
en stegrad verksamhet fdr polisen i
Mexicos huvudstad ftir att uppticka
brott mot religionslagen. I gir hlk-
tades i fiirstaden Coyoacan 68 kato-
liker, diribland 3 prister. De senare
beskylldes fiir att i en privatbostatl
hava celebrerat missan. . . Huvud-
stadens katoliker strirmma under
piskveckan i massor till kyrkan fiir
itt der si gott de kunna fira guds-
tjinsten utan prister . . ." Aven den
liberala "Neue Zirichet Zeitung"
har brutit tystnaden i sitt nummer
av den 6 april: "Genomfiirandet av
kyrkolagarna, som icke blod inne-
hilla ytterst tyranniska pibud utan
strida mot de elementiraste minni-
skorittigheterna har blivit till nigot,
som har en fortvivlad likhet med en
frirfriljelse av de kristna".

villiga donatorer, till den heliga Bir-
gittas vhnner i Sverige att komma oss
till hjiilp med givor f6r att istadkom-
ma allt det niidviindiga.

I fiiw.iintan att den [religa Birgittas
siiner och diittrar icke skola ld,mna
denna vbdjan obeaktad, tackar jag pi
fiilhand samt lovar att i ibiinen och den
den heliga mdssan ihigkomma alla viil-
giirare.

Girvor, sivbl in natura som i kontan-
ter, kunna sbndas till H' H. BiskoPen,
Gdtgatan 46, Stockholm, med angivan-
de av att givorna avse Birgittakyrkan i
Norrkiiping.

Norrkiiping, S:t Josefs Skyddsfest'
den 29 april 1928.

TILL CREDOS ARA.DE LASARE!
I Norrkiiping fortskrider kyrkobyg-

get i j?imn takt. Viggarna till S:ta
Birgittas kyrka resa sig allt htigre och
i m.edio av maj torde kyrkan befinna
sig under tak. Det br alltsi att hoppas
att invigningen skall kunna ske 6 Bir-
gittadagen den 7 oktober.

Si l6ngt iir allt gott och vd,l. Niist
Gud tacka vi II. H. Biskopens och f6,r-
samlingens ivriga nitiilskan att vi nitt
ddrh?in. Mycket iir gjort; men mycket
dterstir dock hnnu innan kyrkan stir
fiirdig och i vbrdigt skick. Inventarier-
na, som erfordras, dto m&nga och dyr-
bara, kalk, monstrans, .den eviga lam-
pan; korwdgsstationerna' orgel, ljus-
kronor, julkrubba etc. etc.

Dd.rdiir vddjar jag i Biskopens namn'
vilken uppdragit it mig att sdka v61.

P. M. Overschier
Kyrkoherde
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II,ell dig, dw iir wtauld aorden a'ti
. .) bland kztinnors stora hdrtbringa Friilsaren tilt jorden, Han

sorll aar och blir och. iir.
Ty riittfiirdighetens sol iu sliits uti

ditt aiisen in,
Iungfru, och, fdrklarad, ser du, Mo-

der, drnt pd, Sonen din.

Cabriels hiilsning har nu bliz.,it hd'ls-
ning ,frd,n en hristenhet,

Barnet, com d.ig hyssar giztit, strd,lar
mt, i hd,rlighet !

Den, som du med milda, armar, 6mt
i trnodersfamnen lagt,

iir ud,r Gud,, som sig forbarncar och.
som him,lar styr med. maht.

Okiind, wtqv alla ld.q Han nti stalli,ets
l'talm och strd,,

doch i,tidens borian sdg Han, vid sitt
ord, en ztiirld uppstd;

se, uti en hrubba grd,ter Han, sonr,
wppd domens dag

hela stjiirnerymden dter krossar m,ed
ett enda slog.

TILL DEN HELIGA JUNGFRUN.
Av Friedrich Leopold von Stolberg.

\fAta,'[aqtulrk* \*w-

Barnet gav dw skydd och fdda; du,
det soad,e med, d,in sdng,

fostrade i sorg och mbda, tills clin
sjiil ett sviird en gdng,

dd, i morker hi)ljd. aay jorden, ack- sd, bittert genomskar,
niir'Hary himlens frbid, ztar aorden

Smdrtanslrnen, sorn korset bar.

Helga Moder, bed. du fbr oss uti
evi,ghetens aiiild,

att din Son barrnhiirtigt hdr oss, niir
din biin oss blezt beskiird.

Md Hans nddegdaor strt)mma, och uti
ad,rt hjiirta f&

ai den helige And.e gdmma: ktirlehs
ursprung hiir zti,' nfi^

Fader, Son she lris oclt. iiro, sotm d,ig
valde till Hans.mor,

och till Anden vi, frambiira loasdng
uti andakt stor;

iinglars jubel noot DiS hii jer sig,
Treenige, ock hiir

m,iinnishan sig fi)r D'ig bbjer, Du sorn
aar och bli,r och iir.

(Overs.. av K. Sparre.)
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TVA DIKTER.
Av Airgustin Kock.

I.
JAKOBSROSTEN.

Fdr d.ig iag hniilfer hiin'der,
d,u det siiila e! iin fbrmdr,
d,en biinen jag upPsiinder,
som du d,nnu ej fdrstdr.

Iao fbr ditt aiil shall strida
och. ,e! aila, fiirrn den stund
ias aid Guds stungna sida
ser dig std. pd eaig grund.

Gad,'ej sitt iira stdnger
fdr den siiil, till sin Han giort
vet, ! akobsrbsten triinger
igenom h,im,lens slutns Port.

I Iesu nannn-iag kniiPPer
m,ina hiinder nu fiir dig,
jag Herren icke sliiPPer,
f\rrtin Han aiilsignar rnig.

DEN SALI
Det fjortonde seklet var innu icke

lingt framskridet, nir gliidjen nidde
sin hojdpunkt vid den d'dla familjen
Lambertinis husliga hird i Bologna.
Gud hade nyss vilsignat makarna
med en liten dotter.

Man valde it henne namnet Mag-
dalena, men hon skulle icke behilla
detta namn. Pe hennes entrlgna
och brinnande iinskan blev klost-
ret i Valdipietro tidigt hennes
tillflyktsort. Sisom bruket pi den
tiden tillstadde, mottog hon, ehuru
ej innu nunna, dominikanersystrar-
nas drlkt, och efter den dagen - si
blid och mild var hon - uPPfann
man it henne ett nYtt namn, lika
Ilskligt och ljuvt som hon sjllv:
[melio, ty i detta kloster hade bar-

II.
LAKEORTEN.

En lijkeiirt gick iag 'ott sdho,
rnitt hiiirta 0z) oro bronru"
nren giftigo orter iag fann,
som blott jkunde Pld,gon fbritba,i fdaitsko tiden forrann.

Men Herrens Moder iag motte,
hon rijrde med hqndcn min staa,
strar 'gronskande hnoppor dqn gaz',
min fot bnr.ot Korshlippan stotte"
och - ztiigen dt liuset tog av !

Niir mitt i dct 6dsliga, tomma',
med sjunkande liwshoPP iag' stod,
tin hiirnpande triitt i' mi.tt blod,
slog Hostians skimrande bloruma
i d6dsskuggan ut och gau rnod.

Hon liikeiirt blea Pd min tunga
f6r ,fiiilen azt sd,rnader ttickt,
den saliga visshetens fltikt
begynte kring hiiirtat att siunga
i pingstsolens gyllene aiikt.

GA IMELDA.
net liksom givit honung: I-mel-da :-
quasi mel data.

F<ir Imelda gick tiden fort, sfl
framt hon fick tillbringa den vid fo-
ten av altaret. Tabernaklen och al-
tarena voro henne ljuva och kira, tY
eukaristien var fciremilet fiir hennes
hiigsta kirlek. Varje d"g under
missoffret forsj<ink hon i betraktels'.r
6ver denna outgrundliga hemlighet;
hennes kirlek s6kte sig di uttryclc
genom tirar, och hennes starka ling-
tan framtvingade ur . hennes .rena
si:il suckar, vilka hon f<irgives bj6d
till att undertrycka. Men det var i
synnerhet vid den heliga kommunio-
nen, di hennes kamrater gingo till
det himmelska gistabudet, som Ime!-
da kdnde sitt hjlrta flamma UPP-
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Under rekreationstimmarna var hon
likgiltig fiir allt, som f6rsiggick om-
kring henne, ty hennes tankar voro
upptagna av en enda friga, och i sin
barnsliga naivitet trcjttnade hon ricke
att framstilla den till sina medsyst-
rar: "O, jag beder eder, fiirklaren
frir mig, huru man kan mottaga .fe-
sus i sitt hjirta utan att dii !" Ty
barnet tyckte, att hon miste dii, nir
stunden for hennes fiirsta kommu-
nion lntligen skulle vara inne.

Det var Kristi himmelsfirdsdag,
den tz maj 1333; virt lilla helgon
hade fyllt tolv ir. 1 Hennes kamra-
ter gingo, lyckliga och andiktiga,
var och en i sin tur att intaga sin
plats vid dnglarnas bord. Imelda en-
sam fiiljde dem icke.+ Knibiijande
framfrir sin lilla korstol, gret hon
av l5ngtan, under det hon frjiest5llde
sig deras sdllhet. Aldrig hade in-
nerligare biiner beledsagat si glci-
dande begdr. Med blicken riktacl
mot himlen, med de smi hinderna
hopknippta under sitt vita skapular.
tryckte hon mellan sina fingrar bil-
den av den korsfiste Frilsaren, vil-
ken aldrig limnadB henne, och bad
med brinnande kirlek: "Kom, o'kom, Du min sjdrls Slskade !"

Plotsligt skiljer sig en hostia mi-
rakukist frin det heliga ciboriet,
svivar igenom korgallrei och stan-
Tr3r, hingande i luften i jimnh6jd
rned Imeldas panna. Nunnorna v5-
ga, djupt gripna av denna syn, till
en btirjan icke tro sina <igon. N{en
snart iir det tydligt, att det icke ir
nigon synvilla; undret fortfar, eii.
pl<itsligt Ijussken sprider sig i kvr-
kan, itfiiljt av den ljuvligaste villukt,
En osynlig och miktig hand kvarhil-
ler det hemlighetsfulla Brodet, som
svivar framfcir den lilla flickan, r'il-
ken befinner sig i ett tillstind mitt-
emellan glddjen att klnna sig si niir:a
I{onom, som hon ilskar, och smirtan
att icke f5 ftirena sig med Honom.
Till det yttre synes hon mer lik en

* Det var n[mligen icke brukligt p&
den tiden, att barn sa tidigt undfingo
den heliga kommunionen,

tillbedjande ingel in en vanlig ddd-
lig. .

Hennes biktfader, som blivit un-
derrittad om miraklet, skyndar till
stillet, och seende i denna hindelse
en tydlig yttring av den gudomliga
viljan upptager han v6rdnadsfullt pi
patenen den heliga hostian och giver
den som kommunion 5t det lyckliga
barnet. Silunda valde Jesus sjrilv
for Imelda dagen f6r hennes fcirsta
kommunion.

Antligen har hennes 6nskan gitt i
trppfyllelse; och som om hon i sin
dridliga kropp icke hade kunnat ut-
hdrda en si stor sillhet, sjunker
hon ned och synes helt och hlllet
uppge i den djupaste konternplation.
Si btijer sig dven blomman undet
den himrnelska daggen, fcir svag att
bdra dess tyngd. . .

Med hd,nderna fortfarande kors-
lagda tiver briistet och med slutna
iigon, tycktes Imelda liksom sinkt i
en ljuvlig slummer. ITuru hastigt
timmarna mitte fcirflvta under en
extas som denna ! Nir man sig
hennes halvslutna lippar, blcka, men
fcirklarade av ett himmelskt leende,
tyckte man sig htira dem framviska
dessa den Hciga visans ord: "Min lil-
skade 1r min, och jag dr Hans".

Linge betraktade henne systrarna
under tystnad. de trottnade icke vid
att se pi henne och lovprisa Gud
ur djupet av sitt hjirta. Emellertid,
ndr gudstjlnsten var civer och de
fortfarande sigo henne kndbtijande
och ortirlig, kunde de icke virja sig
frir en obestlmd oro. Man kallade
pi henne, man bad, man b<infiill, man
befallde henne att resa sig; r4en hon,
som alltid lydde si snabbt, lydde icke
denna ging; hon hrjrde dem iche.
Man vidriirde henne, hon kinde det
icke; man lyfte upp henne - hon
var diid. D6d vid tolv 5rs ilder, d6d
av kirlek till sin Gud, vid stunden
frir sin f<irsta kommunion !

Den fiirsta kommunionen ! Hon
har blivit dess skyddspatron. Italien
och Spanien hava icke gl6mt, huru
hon fcirvdrvade sig denna rltt. Hen-
nes kult har utbrett sig ddrstides, i
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synnerhet bland de barn, som hunnit
till denna viktiga tidpunkt.

Lyckliga smi barn av den f6rsta,
heliga kommunionen ! Jag ville giva
henne it eder till kamrat, till vin,
till. syster, och jag ville, att hennes

DEN

(Forts.)
Heliga Genoveva, ditt folk gl<inr,-

mer dig ej ! Den ildriga, forfallna
basilika, som var din grav intill sjut-
tonde Srhundradet, ansigs ej lingre
virdig. Den gamle syndaren Ludvig
XV lat efter en svir sjukdom i ett
anfall av inger begynna byggandet
av Panth6on, det nuvarande .Paris'.
gravplats fiir Frankrikes stora min,
och dit firrdes Genovevas guldsmid-
da kista. Senare prydde den store
mSlaren Puvis de Chavannes Pan-
th6ons murar med bilder ur helgo-
nets liv. Pi en av dem ser man Ge-
noveva, undfiende vdlsignelsen pi
kyrkogirden i' Nanterre; pi en an-
nan ser man henne frin en hojd blic
kande ned tiver Paris.

I en av Paris missbocker (den
frin 1516, som fcirvaras i National-
biblioteket) finnes en gravyr, fore-
stillande Genoveva. Det 1r en briist-
bild med utslaget hir, i den vinstra
handen har hon ett palmblad, i den
hiigra en iippen bok.

trn indi ildre framstillning i bild
av S:t Genoveva visar henne i tPP-
rittstiende stillning rakt framifrin'
ifiird en fotsid klidnad, hoplaist vid
midjan, och en l6ng fladdrande kap-
pa. Huvudet ir omgivet av en glo-
ria. I den ena handen blr hon ett
brinnande ljus, som en liten elakt
grinande djivul bakom henne ftirsii-
ker blisa ut, men pi andra sidan sit-
ter en liten huld och god ingel och
tinder flitigt p5.

Mitt fiir Louvre ligger en kYrka,
si gammai att den pi 5oo-talet blivit
byggd till den fiirut nimnde bisko-
pen av d'Auxerre. Den blr ocksi
hans namn och kallas kyrkan S:t
Germain d'Auxerrois. Portalen ar

kult skulle gtira eder ljuva sorn ho-
nung: Imelda, quasi mel data.

Ur "Les Frbres des Anges" par
J-M-A, Missionnaire Apostolique.

HELIGA GENOVEVA.
P aris' sA y d' d's h e I g o n'

prydd med en skulptur i sten, f<ire-
stlllande den heliga Genoveva, ned-
trampande dn djivul - en allusion
pi djivulens alla onda anslag, som
helgonet gjort om intet. Tyvdrr ftjr-
midde ej Genovevas bild att tysta
samma kyrkas tornklocka, di den ir
rSZ2 ringde in den bloddrypande
Bartolomeinatten.

Bland alla de Sminnelsefester, som
firas till Genovevas dra, mi nimnas
festen den 8 juni, di rosorna blomst-
ra som sktinast. Di firas hir och
ddr pi landsbygden i Frankrike den
s. k. Rosenkransfesten. Sakta skri-
der di ett tig vitklldda unga jung-
frur under Te-Deum-sing och mu-
sik in i kyrkan. De btija kni vid
altaret, och dir undfir den dYgdi-
gaste av dem alla en rosenkrans,
hopfist med en silverring. Prdrsten
ger sin vilsignelse, och pi det utslag-
na hiret fistes kranse.n, som hon se-
dan bdr under dagens fortsatta hiig-
tidlighet.

Vad har denna genom seklerna
allt mer strilande bild av den heliga
Genoveva gemensamt med den ur-
sprungliga? Vi veta det ej. Folket
har ;lskit sin skyddspatronessa, och
i sin dyrkan har det givit henne alla
de egenskaper, det <inskat att hon
skulle 5ga.

Och har 5t tid, som varit,
i sigen och i sing
en strof ftir mYcket sjungits,
vad giir vil det en ging?

Si sdllan blomster fallit
i ijverflcid pi stig,
dd'r kdrlek vigen tramPat
uti en virld av strid.

L.
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28.
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5.
6.
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8.

9.

10.
11.
t2.

13.

t4.

Tisdag. S:t Philippus och Jacobus.
Apostlar.
Onsdag. Oktavdag till S:t Josefs
fest.
{forsdag. Korsmbssa om viren.
(Jesu Kors' &terfinnande.)
Fredag. S:ta Monica. Anka. (Jesu
Hjbrtas fredag.)
Ldrdag. S:t Pius V. PAve.
Siindag. Fjirde efter pisk.
Mindag. S:t Stanislaus. Bisk.
Mart.
Tisdag. Apparitio S:t Michaelis
Archang.
Onsdag. S:t Gregor fr6n Nazians.
Bisk. Kyrkoliirare.
Torsdag. S:t Antonius. Biskop.
Fredag. S:t Isidor Agricola. Bek.
l,iirdag. S:t Nereus m. fl. marty-
rer.
Siindag. Femte efter pigk. (Bijn-
siindagen. )Nlindag. Biindag.

Bdnen 5t innerligt besliikta'd och
fiirbunden med offlet, ty bdnens a.;lrd,e
och hjirtats sinnelag b,ildra offr,ets inre
vdsen, sj6l,en i den yttrre offerri,ten.
Liksom offret kallas biin i handli,ng, si
hallas 6ven biinen ett offer. Si bilivaav profeten lov- och tacksdgelsebiinen
bdteeknrad,e sisom ldppar.nas offe'rgi-
vor. Med hd,nsyn diirotill skriv,er apos-teln: "MA vi dbrfiir ,genom Hcmom
(I{Lrristus) stdndigt frambdr,a 6t Gud ettlovoffer, det dr frukten av de l5ppa,r,
vilka bek6,nna Itrans narln". I Psalta-ren uppfordras vi at't: "sisorn offer
bringa Gud virt lov".

Ett liv, som helt fiirtdnes av lid,andeoch str"id,er, av rfiida och arb'ete fiir
Guds dra, 6r 'ett brd.nnoff.e.r: "Sisomguld i smdl,tdegel,n prtiv,ar Gud de rdtt-
fdrdiga och s&som brdnnoff,er rxottaglexHan dem". Aven den genom Guds
namn vigda och Gud hdngivna mbnnri-
skan dr ,eitt offer, sivida han diir bontfr&n viirld,en fiir att treva endast fiirGud. ;

Ett i hiigst'a gnad fullkoml{g,t och fiir
Gud vdrlbehagligt oftrer 5r ord,ensperso-
nermas avsdgelse av alla jordiska friij-
d'er, gemorn sina tr,ef,aldiga ldften, fat-
tigdom, kyskhet och lydnad, fiir att

15. Tisdag: S:t Johannes Bapt. de la
Salle. (Biindag.)

16. Onsdag. S:t Ubaldus. Bisk. B,ek.
(Biindag.)
Torsdag. Kristi Himmelsfnrdsdag.
tr'redag. S:t Erik Konung. Mar-tyr (Stockholms skyddspatron.)Liirdag. S:t Petrus Caelestinus.
P&ve.
Siindag. Inom Himmelsfirdsok-
taven. I hiigmiissan S:t Erik.
Mdndag. )Tisdag. ( Dagar inom Himmels-
Onsdag. ( fbrdsoktaven.
Torsdag. J
Fredag. S:t Gregor VJI. P8ve.
Liirdag. Vigildag till Pingstdagen.
Siindag. Pingstdagen.
tMindag. Annandag Pingst.
Tisdag. Dag inom Pingstoktaven.
Onsdag. Dag inom Pingstoktaven.
( Kvatemberfastedag. )
Torsdag. Dag inom Pingstoktaven.

dbnigenom hel,t kunrrra viga ,sitt liv 5t
Gud och till hans iira.

lOffer i vidrstriicktare betyd,el,se var
H,ven den fat'tige, kyske, och lydige
Jesus' obegridligt iidmjuka och smdrito-fyllda liv, under det att Ha,ns viirlds-
friilsand,e korsdiid hr ett offer i egent-
Iig betyd,else. Annrorlu,ndra fiirhiller dretsig rned martyrernas blodiga dM, -huru dyrbar de,nna ddd 6n ,mri vara i
H,err.ens iigon, - karaktiren av ettverkligt offer har den dock icke. Viil
hava rrXa"ntyrerna dlskat Itristus i sittliv och 'efterfiiljt llonom i sin diid, v5l
hava de med Guds vilja g.,ivit sitt rliv
och utg'jutirt, sitt Srorika blod till Hams
Fd'rhbrligande, men 'd'e voro varken
bestiim.d,a ti,ll,offerprdster,ellrerr ti'Il
off,ergivor fiir att giva sin,a liv sisom
til,lbedj,an och fiirsoning till den all-
smiiktige Gud,en, urtan de h,ava lridirt, en
vAldsam dii'd fiir aitt befdsta d,e kristnai den katolska Kyrkans sanning och he-
Iighret. "O,rn hven rninga hreligac. ditd
iir kostbar i Gudrs iigon, s6. verkar dockicke ,em end,a av deras diid vd,rlde"ns
fiirsoning. De riittfiirdiga mrottogo se-
grerkronan, rnern utdela icke n6gon. Ur
de troend,es mod ,franwdxte fiirebilderi tilarnod, rnen icke rSttfddighets-gevor. S. N--k.



1. Fredag. Dag inom Pingstoktavenl
(Kvatemberfastedag. Jesu Hjär-
tas fredag).

2. Lördag. Dag inom Pingstoktaven.
(Kvatemberfastedag. Jesu Hjär-
tas fredag).

3. Söndag. Första efter Pingst. Tre-
faldighetssöndagen.

4. Måndag. S:t Fransiskus Carac-
ciolo. Bek.

5. Tisdag. S:t Bonifatius. Bisk. Mart.
6. Onsdag. S:t Norbert. Bisk. Bek.,
7, Torsdag. Helga Lekamens Fest.
8. Fredag. Dag inom oktaven.
9. Lördag. Dag inom oktaven.

10. Söndag inom oktaven åv Helga
Lekamens Fest.

Lördag. Vår tr'rus tidegärd.
Söndag. Tredje efter Pingrt.
Måndag. S:t Ephrairr" Bek. Kyr-
kolärare,
Tisdag. S:ta Juliana. Jungfru,
,Onsdag. S:t Silveri,us. Påve. Mart.
Torsdag. Jesu Eusharistiska Hjär-

Söndag. Fjärde eftcr Pingrt" Mid-
sömmardagen. Johahnes Döpareru
Fest.
Måndag. S:t Wilhehn Abbot.
Tisdag. S:t Johannes oeh Paulus
Martyrer.
Onsdag. Ferialdag.
Torsdag. S:t Ireneus (Vigildag
till S:t Petrus och Paulus).
Fredag. S:t Petrus och Paulus.
Lördag, S:t Pauli åminnelse.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

Kyrkliga kungörelser.
S:t Erikr kyrka.

Söndagar: Kl. 1kg f. m.: Stilla mdssa. Kl. 11 f. m. Högmässa med preilikan.
Kl. 6 e. m.: Aftongudstjänst.

Vardagar: Kl. y29 f. m.: Stilla mässa.
Varje första fredag i månaden: Il-l.'y29 f,r m.: Jesu hjärta mässa" Kl. %8 e.

m.: Rosenkransandakt.
Varje andra torsdag i månaden: Sakramentsandakt från kl. 8 f. m. Mässa

kl. 1å9 f. m.

söndagar: Kr. ? r. -., .ouj"llr::?l"rY'li.: stiua mässa med predikan.
Kl. 11 f. m.: Högmässa med predikan. Kl. 6 e. m.: Aftongudstjänst.

Vardagar: Kl. ? och kl. 8 f. m.: Stilla mässor. Onsdagar kl.9 f. m.: Skol'
mässa med sång.

Varje företa fredag i månaden: Kl. 8 {. m.: Jesu hjärta mässa. Kl. }å8 e. m.:
Sakramentsandakt.

Varje andra torsdag i månaden: Expositio S. S. kl. 8 f. m. o. kl. 1S8-%9 e. m:

Södra avdelningen av ilariakongregationen Auxilinrn Christlanorum.

Gemensam helig Kommunion: Söndagen den 20 maj i S:t Eriks kyrka kl. %9
d. m. Upptagning av nys medlemmar kl. 6 e. m.

Paramentsafton forsdagen den 24 maj i kyrkoherdebost. Götgatan 46.

Helga Lekamens Gille.
(S:t Eriks kyrka)

Kommuniqhmening; Maj: "Genom Maria till Jesus" för
kransandakt fredagen den 1 juni.

många själar. Rosen-
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