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VII.
Mani,ng.

O minniska, den gingen i tidernas
di jag skapade dig, skapade jag dig efter mitt gudomliga
bellte. For att nyskapa dig, det vill
sdga fcir att iterskinka dig din ursprungliga gestaltning, omskapade
j"g mig sjilv efter ditt minskliga
beldLte. Dirfcir, du, som utplSnade
min gudoms mdrke, med vilket jag
stimplade dig, verk av min hand, behill itminstone i din nya gestaitning
den prigel av minsklighet, sorn jaEJ
har pitryckt mig. Kan du icke bevara det hriga sirmlrke, varmed ditt
slakte foddes, si bevara Stminstone
begynneise,

pi dess nydaning genom mig.
F<irstir du mig ? Om du icke fattar
vilka dygder och krafter jag gav dig
vid din skapelse, si bjud till att fatta
itminstone den fornedring jag iklldde mig frjr att fcirskcina din gestalt
och gora dig i stind att njuta en slllhet, vida hogre in den, fcir vilken du
ursprungligen danades. Se, fiir den
tecknet

skull blev jag mdnniska, att du skulle fi skida mig med dina lekamliga
ogon och sedan ilska mig. Egentligen var jag knappast dlskad ftirut,
ty du hade icke sett mig, di jag var
osynlig i gudomen. Lcina mig du for
min mandomsanammelse och mitt lidande. F<jr din skull blev jag kritt.
Se pi mig i mitt lidande. Alska mig.
Jag har givit mig 5t dig. Giv du clig

it

mig.

S. Bonaventura: Det mystisha

zti'n-

triid et.
Saar.

Min Gud och mitt allt. Vem dr du,
hulde Herre ? Och vem ir
jag, mask i stoftet? O helige, jag
skulle vilja ilska dig. J^, l^,Ilska dig.
Gud, I{erre, jag har helgat mitt liv
it dig. Med kropp och sjzil har ;ag
givit mig it dig. Och jag ijnskar si
brinnande att fi gcira dnnu mera f6r
den klrleks skull, som du bir fcir
mig, om jag bara visste vad. Amen.
S. Franciscus (enligt traditionen).
l-roge och

DET HELIOA EVANGELIUM SASOM FOLK.
ocH FAMILJEBOK.
Fasteherdabrev

fiir ir

1928

av kardinal Michael von Faulhaber i
Miinchen.

Vid

biskopsinvigningen llgges en
evangeliibok pi biskopens skuldror,
och sedan civerldmnas den it honom
med orden: "Tag evangelium och gi
ut och forkunna det frir det folk, som
6r dig anfcirtrott". Vi biskopar aro

alltsi smorda och sinda att taga

ljuvligt ok pi
vira skrrldror och filrkunna det ftir
evangelium sisom ett
folket.

De huvudsakliga tankarna

gelium frjrkunnas fcir eder

i

evangenom

i kyrkan och
religionsundervisningen i skolan.
(Joh.8i 4Z). Lven kyrkoirets kretslopp, den kyrkliga konstens flesta
bilder och rosenkransens hemligheter
utgcira si att sdga en evangeliets folkupplaga. Detta herdabrev skall visa
eder innu en tredje vig att bliva fortrogen med det heliga evangelium.
Jag vill fora eder in i Guds underbara lustgird och mana eder att
ldsa det heliga evangelium, d. v. s.
plocka frukterna av livets trid, si att
I kunnen tillvlxa i Jesu Kristi kunskap och kdrlek. Evangelium 1r ej
blott en kyrko- och skolbok, det bcir
vara dven en folk- och familjebok.
r. Kyrka och evangelium hrira
tillsarnmans sisom lirare och ldrobok, sisom moder och barn. Evangelierna dro fiidda ur Kyrkans skiite
och lagda i Kyrkans armar. Med
samma viirdnad som Jesu moder
mottog den evige Faderns ord av den
heliga Ande och brukade och bevarade det, har Kyrkan av den helige
Ande mottagit de fyra evangelierna
enligt Matteus, Marcus, Lucas och
Johannes och genom irhundraden
bevarat dem i moderlig omvirdnad.
Andra evangelier uppstodo sisom
den heliga Paulus skriver (Gal. r: 8).
Men Kyrkan har ej litit den gudomliga uppenbarelsens vin blandas med
den muntliga predikan

den mdnskliga fantasiens sockervatten. Villolbrare kommo, som spelade
ut evangeliet mot Kyrkan och nira
nog avgudiskt civerskattade evangeliets bokstav. Men Kyrkan har
tagit evangeliet i sitt vdrn och
frirklarar: Det ir en helig bok, en
vrirdnadsyird bok, men dock endast
en bok. Blott en vdg till Kristus,
icke Kristus sjd'lv ! Blott en frilsningens killa, icke Frllsaren sjdlv I

Det hela, fullkomliga evangeliet
framstrilar blott ddr, varest den
hemlighetsfulle Kristus lever i Kyrkan och den Personlige Kristus ir
oss nira i Sakiamentet. Skriftlirda
kommo, som med hiigljudd bibelkri-

tik

siindertrasade evangelium och

fcirsttirde dess Kristusbild. Men

Kyrkan har fijrsvarat evangelium och
ej l5tit sin Kristusbild berovas Gudssonskapets krona. Consiliet i Trient
(Sessio 4) har hiigtidligen forklarat:
"Ingen fir utligga eller lSta trycka
den heliga skrift efter sitt eget godtycke". Dirfor fin I ldsa evangelium blott i en av Kyrkan godkind
upplaga. H"y tack, du katolska

Kyrka, att du bevarat

evangelium

under seklernas ging!
Genom boktryckerikonsten har det
blivit m6jligt att sprida evangelium
i stcjrre antal bland folket och gtira
det till en folkbok. Piven Leo XIII
uttalade ir rgoo denna ijnskan: "I
kristliga familjer bor nigot av eva11gelium ldsas dagligen". Samme P5ve hade for Italien instiftat den helige Hieronymus brtidraskaP, ett
slags katolskt bibelsillskap fcir att
genom detta i billiga folkupplagor
sprida evangeliet si mycket som mojligt. Piven Benedictus XV har ir
rgzo likasi manat de troende att genom daglig llsning i sig uPPtaga
evangelii anda. Kyrkan har t. o. rn.
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beviljat en sirskild avlat

it

dem, som

varje dag lisa evangelium en kvarts
timma. Den stimma, som talar i

detta herdabreV,
stimma.

2.

ir alltsi Kyrkans

Evangelierna

ato

i,ngivna

a?)

Guds and,e och ddrigenom himmelshrigt hrijda iiver alla mtinskliga skrif-

ter. Hojda 6ver den gamla tidens
sagor och dikter. Hrijda civer tlen
nya tidens tid,ningar. Si htigt som
himmelens stjdrnor iro hiijda civer
havets sand ! Den, som liser tidningarna, fcires bort av de dagliga hindelsernas striim, kastas hit och dit av
vigor. Den, som
liser evangelium, stir pi evighetens
dagsmehingarnas

strand, htir den eviga vishetens san-

ningar och det eviga livets lagar.
Den, som anvinder hela timmar till
tidningslisning, borde hava itminstone en kvarts timma tivrig for att
lyssna till den'eviga riisten i evangelium.

Aven 6ver jordens bocker hojer

sig evangelium, b6ckernas bok, hirnmelshiigt. Jordens biicker miste vi
fcirst prtiva, fiir att se, om de dro
fridda av kott eller ande (Joh. 3: 6),
om de tjina de onda btijelserna, lidelserna och liseraseriet eller om de
vilja upprd'tta det sannas, godas och
skrinas herravilde. Om evangelium
veta vi pi fiirhand: Hir ir sanning
utan villfarelse, ande utan kiitt, vete
utan agnar och manna, som icke formultnar.

Evangelierna aro

t. o. m.

hcigre,

huvudet hiigre dn de tivriga bcicker-

na i den heliga skrift. Aven

det

gamla fcirbundets bijcker, lven apostlaglrningarna, de paulinska och ka-

tolska breven och uppenbarelseboken iro ingivna av Guds ande rtch
rena sdnningsklllor. Men evangelierna iro en omedelbar uppenbarelse
av Kristus och om Kristus och alltsi alla de bibliska biickernas hrijd-

purlkt. Dlrf<jr slger vir

katekes:

"De viktigaste btickerna i Nya Testamentet iro de fyra evangelierna".
O att vi fiirstode Guds giva ! (Joh.
4: ro).
3. Vi iga fyra evangelier, det
fcirsta av den helige Matteus, det an-

dra av den helige Marcus, det tredje

av den helige Lucas och dei tj6rde
av den helige Johannes. Men dssso
fyra iiro ett. Fyra milare hava milat Kristusbilder, var och en med sin
egen firg. Men trots detta fyrtal av
evangelister dr evangeliets och Kristusbildens enhet bevarad. Fyrfalden
ir en enhet av fyra. Matteus skildrar Messias sisom det gamla testamentets uppfyllelse. Marcus skildrar.honom sorri den store undergti-

raren, Lucas som den barmhdrtige
samariten, full av oindlig frilsarc-

kirlek. Johannes skidar med <irnblick den enfcidde sonen i Faderns
hirlighet.
Och vittnenas fyrtal har fyrfaldigat berdttelsernas troz.td,rdighet Tvi
evangelister, Matteus och Johannes,
hava sjdlva upplevat, vad de skriva
om, hava sisom apostlar vid Jesu sida hort med egna iiron och sett med
egna rigon. (r Joh. r: r.) De bida
andra, Marcus och Lucas hava sisom apostlaglrningar skrivit i Petri
och Pauli skola. Lucas bedyrar dessutom (Luk. r: r-4), att han anstillt noggranna efterforskningar och
gjort ftirstudier. Evangelii lisare kan
alltsi vat^ trygg och slker. Allt
detta har verkligen hint. Det 5r en
trovirdig historia. "Jag vet, pi vem
jag tror". (z Tim. r; r2).
4. Evangelium lr, som namnet
siger, ett glatt budskaP, budskaPet
om Vir lferres och Frllsares liv och
lidande, ord och girningar, dod och
uppstindelse. Kristus iir evangeliets
bitr jan och slut, m,edelPunht och
h6 jd punht, huuud person och konttng.
Framfiir alla de 89 kapitlen stir, om
in qsynligt, hans namn, pi alla bladen lyser blodriitt hans insegel. O
vi miste lisa evangelium pi v5.ra
kndn, ty det lr si att slga skrivet
med Kri,sti blod.
l
Sisom en Kristushroniha skildrar
evangelium for oss vir Frilsares historia i dess enskildheter. Hur den
evige Faderns son fiiddes i Betlehem av jungfru Maria. Hur minniskoscnen i Nazaret under trettic
irs tid helgade 'familjens liv. Hur
han under tre ir offentlig predikade
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om Guds rike, utvalde och fostrade
sitt rikes fcirsta sindebud, botade
sjuka, gjorde andra underverk och
lade grundstenen till sin Kyrka. I{ur
han av lydnad mot den himmelske
Fadern och av kirlek till mdnniskorna tog pi sig sitt bittra lidande och
.dog korsets dod. Hur han uppstod
frin de doda och utsdnde apostlarn:r
tiver hela virlden for att fortsdtta
hans verk, och hur han sedan vinde
Ster till Fadern. Allt detta ir ett .sant
och verkligt glidjens budskap och liter vira sjilar jubla. Guds son har
bott ibland oss och vi hava sett hans
hirlighet. (Joh. t: r4). Guds Lamm
har borttagit virldens synder (Joh.
r: z9) och it oss frirvirvat niden att

bliva Guds barn. I{alleluja, vi
frdlsta

ziro

!

Johannes evangelium sdger oss
slutligen, varfrir evangelierna dro
skrivna: "Detta ir uppskrivet, for att
I skolen tro, att Jesus ir Messias,
Guds son, och frjr att I genom tron
skolen hava liv i hans namn". (Joh.
zo: 3t). For den, som rcKe tror pi
Kristi gudom blir evangelium en tillsluten bok, honom fattas hcirseln att
ftirnimma Guds rrist i evangeliet.
5. Hur underbar ir icke euangelii,
liira och dess grundsatscr [6r'uarI

! Hir bliva vigarna till Gud och
det eviga livet uppenbarade. "lngen
lia

kommer till Fadern utan genom
mig". sdger frd"lsaren. 1Joh. I4: 6).
"Jag

ir

vdrldens

ljus.

Den, sorrr iril-

jer mig. han skall frjrvisso icke van-

dra i mcirkret utan hava livets ljus".
(Joh. 8: rz). "Den, som gcir min
Faders vilja, han skall komma in i

himmelriket". Matt. 7: 2r). Hir
ordnas md,nniskornas samlizt ef ter
kdrlekens lag: "Drimen icke, si skolen I icke bliva dcimde. FcirlSten,
och eder skall bliva forlitet. Given

och eder skall bliva givet. Med det
mitt, varmed I miten, skall ock m5tas 5t eder". (Luc. 6: 3Z). "Allt
vad i viljen, ,att minniskorna shola
gtira eder, det skolen I ock gora
dem". (Matt. 7: r2). Hir bliva
sannfdrdighet, idelmod och trcihet

forkunnade sisom den sedliga personlighetens skapare.

"De I

bedjen,

bedjen icke sisom skrymtarna, och

I

di

fasten, ,gciren det icke med en be-

.trcivad uppsyn sisom faris6erna".
(Matt. 6: .5, 16). "Gciren frirst rent
det, som f innes inuti biigaren".
(Matt. 4: z6). Mottagen lidandets
kalk med ett: "Fader, ske icke min
vilja, utan din". (Luk. zz:42).
"Ingen, som ligger sin hand vid plo-

gen och ser tillbaka, ir skicklig frir
Guds rike". (Luk. g: 6z).

Med ftirkdrlek har Kristus fiir-

kunnat Guds rikes hemligheter i liAnelser och bilder, so-, he-iade ur
det dagliga livet och frin klnda ting
och tilldragelser, skulle frirklara de
riversinnliga sanningarna. I liknelsen om siningsmanuen har han trijstat oss, , niir virt arbete icke givit
oss hundrafaldig frukt. (Matt. r3:
r-g). I liknelsen om den gode herden har han visat oss, hur mycket
varje enskild sjil ligger honom om

(Luk. 15 | 3-Z). I liknelsen
om den barmhlrtige samariten liar
han manat oss att ej likgiltigt gi
ftjrbi de av vira medmdnniskor, som
bloda av djupa sir. (Luk. ro: 3ohjdLrtat

37\.

Den gudomlige mistarens liirosiitt
var si enkelt och folkligt, si iskidligt och levande, si klart och bestdmt
och ddrigenom sl odndligt sktini.
Evangelierna aro ej blott brjcker,
fyllda av evig vishet, de dro ocksi
bocker av odndlig skirnhet. De kunde bliva fijr vir ungdom en den klassiska stilens och goda smakens skola.
Den, som en ging smakat evangeliets
manna, skulle ej mer finna smak i

diliga biicker, den frirlorade sonens
{oda. Ljusets barn ! Vi miste taga
vara

i

pi

de skatter, som aro fordolda
iker. (Matt 13:- 44).

evangeliets

Vi miste

Kristi ord., som man
p.{rlor. (Matt. 13:
4.5). Vi miste lira dem utantill och
bira dem inom oss. De iro strilkastare river mtirka v?igar, vapen frir
moraliska strider och det religi6sa
samla

samlar kostbara

framitskridandets senapskorn.

6;. Utom Kristi av vishet strilira innehiller evangeliets krci-

lande

nika ocksi berd.ttelser om hans hel'
bregdagorelser och e'ndrq, und,er.
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(Ivfatt. 9: 35). Om de icke trodde
hans ord, skulle de itminstone tro
hans girningar. (Joh. ro: 3S-98).
llan sade till vattnet: Bliv vin, och
vattnet blev vin. (Joh. z: r-rr).
TIan sade till stormvinden: Bliv
stilla, och stormvinden lade sig som
en lydig hund vid hans fcitter. (Matt.
8: z4). Han sade till de spetilska:
Bliven rena, och dessa vandrande lik
blevo f riska. (Marc. r: 4ct-42).
IIan sade till de onda andarna: Limnen dessa minniskor i fred, och hela
legionet av onda andar foro ned i avgrunden. (Luk. 8: 2g-4). Han
sade till den diide ynglingen: Sti
upp, och den diide satte sig upp.
{L:uc. 7: r4). Minga ginger, i synnerhet di sjilarna skulle fcjrberedas
fcir nigot stort, regnade helbrigdagiirelser i strtimmar. Pi gator och
torg ligo sjuka, och alla, som r6rde
vid fillen av hans mantel blevo botade. (Marc. 6: 56).. Under, sirskilt det stcirsta av hans under, hans
uppstindelse

frin

de doda skulle be-

visa: Fadern har sdnt mig och beseglat min lira. (Joh. 6: z7). Och
in i dag hava undren mycket att siga evangeliets lisare: Kristus beskirde det stora fiskafinget (Luk.

5: r-rr) - alltse fi dven vi kasta
ut nitet i hans namn. Kristus rd.ckte
handen it den sjunkande Petlus
(Matt. 14: 3o)
alltsi fi lven vi
'fiirtrcista dirpi:- Han liter oss icke
gi under.
7. Annu mer ln undret har den
.sedli"ga karaktiirsbilden a,.t I esus i
evangeliet bekriftat hans lira med
Guds insegel. llans mil var att in i
,det minsta uppfylla Faderns vilja.
[oh. +: 3+). Av Faderns frlls-

ningsplan har han sisom av en klocka avldst, om hans stund var kommen eller icke. (Marc. 14: 4r). Se

har han gitt sin vdg fram uppritt
och rdtlinjigt utan godtycklighet och

vankelmod. I sitt livs aftonbon kunde han dlrftjr ocksi betyga: "Jag har
fullbordat det 'verk, som Fadern givit mig att utfiira, och alla som blivit mig anfcirtrodda har jag givit det
eviga livet. (Joh. 17: 2-4).
I denna hingivenhet ftir Faderns

vilja bevarade minniskosonen i allt
sitt siiilslugn och sin offervitliqh.et.

Frirenad med Fadern skidade iran
allt i ett civernaturligt ljus och utslickte icke den rykande veken.
(Matt. tz: zo). Han gick bort, d5.
folket ville grira honom till konung
(Joh" 6: r5), och vinde i.ter, ftirst
di det behrivde hans hjalp. Fienderna givo honom smddenamn (T uk.
7: 34) och h<jllo rid fdr art forsitligt roja honom ur vigen. (Marc. 3:
6). Han drog sig undan. Men di
lidandets stund var kommen, sade
han, redo att offra sig: "Stin upp,
litom oss g5. (Marc. 14:42). Den
romerske domaren miste giva honom
det vittnesbrirdet: "Jag finner honom
icke skyldig till nigot brott (Joh. 18:
38) och helvetets andar betygade:
Du dr Guds helige. (Marc. r: z4).

Tio ginger

l5sa vi i evangeliet:
Jesus gick upp pa berget eller in i
ensamheten fcir att bedja. (Marc. r :
35, 6: 46 m. fl.) Fcire viktiga av-

griranden bad han hela natten, och
ndr han kom ned frin berget bittida
om morgonen, l5g nattens dagg pi
hans mantel. "Si skolen I bedja", sade han, och bad "Fader Vir" (Matt.

6: 9_ry) fiir mdnskligheten och sin
riverstepristerliga frirb<in:. (Joh. t7:
r-26) Genom sin brin har han helgat vir biin, liksom han genom sitt
arbete helgat virt arbete, genom sitt
lidande helgat virt lidande och genom sin d<id helgat vir d6d. Att
lisa i evangeliet 6r att gi i Jesu skola och dlr lira nigot av hans ande,

nigot av hans sjils storhet, nigot av
hans frirbarmande iiver folket, nigot
av hans biins ande.
8. Evangelium lr en folk- och familjebok, emedan det ir en trostcns
och uppmuntrans boh. Med ett ittafaldigt "salig" har den gudomlige
mdstaren inlett bergspredika
hiijdpunkten av hans lara. Saliga
iro de fattiga. Saliga dro de som
sorja. Saliga iro de renhjirtade.
Saliga iro de barmhirtiga. Saliga
iren f, nir minniskorna smida och
f<irfolja eder. Men ve de rika. Ve,
dem, som iro rnitta. Ve dem som le.
Ve eder, ndr mlnniskorna prisa eder.
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(Matt. 5: 3-rz). Hur trtisterik ir
liian om den gudomliga fiirsyilen.
ej
-Flaven

ingen omsorg, eder Fader vet,

vad som giires eder behov. (Matt.
6: z5-34). Di. Kristus sig folkskarorna, greps han av medlidande
med dem, ty de voro utan ledare.
(Matt. 15: 3z). At alla trcitta och
betungade gav han sitt ord: "Jag vill

eder". (Matt. rr: z8).

vederkvicka

Och mritte han ett bekymrat hjarta,
sade han: "Grit icke". (Luc. 7: r3).
Ddi minniskoiigon se spiiken, siger.
han: "Frukta icke". (Marc. 6: 5o).
Dlr mdnniskorna forlorat fotfistet,
ricker han de sjunkande sin hand.
(Matt. 14: 3o). Dir de tala om dciden, sdger han: "Jag

gir till

Fadern".

(Joh. r6: r6-18).
Sdrskilt de fattiga syndarne har
han kommit till miite med oindlig
borrnhiirtighet. Detta barmhirtiga
silkande och saliggilrande lever upp
varje ir, di Kyrkan vid pd,sktid,en
kallar sjilarna till de heliga sakramenten. "Gi och visa dig filr pristerna" (Marc. r: 44) manar han frire
bikten, och efter bikten slger han:
"Var vid gott mod, dina synder iro
dig ftirlitna, gi i frid". (Matt. 9:
z. Luc. 7: So). Vid sidana ord ir
det, som ki'nde vi Frilsarens hand
pi virt huvud, och vi bekinna pi
nytt, att vi hava en god llerre. Se
liten den heliga boken bliva eder
ilsklingsbok

!

Kommen och sen, hu-

ru ljuvlig Herren ir

!

g. Det heliga €vangeliet bcir i

kristna hem hava en ireplats fiirst
frimst sisom liisebok. Vira farfcirildrar hiillo sin Goffin6 eller nigon annan biblisk huspostilla hogt i
ira och l6ste diri siindag efter scind.g. Aven till den nya tidens barn
siger katekesen: "Kyrkan dnskar,
att vi ivrigt ldsa den heliga skrift".
Vid Kristi lekamens fest sjunges i
stad och by vid fyra altaren under
bar himmel b<irjan av de tyra evangelierna. Dd.rmed ligges oss pi hjirtat, att vi sedan i hemmet skola fortsitta lisningen dlrav. De sista pivarna hava uttalat den uttryckliga
tinskan, att evangelium skall llsas i
familjerna. Bfedvid krubban under
och

julgranen b<jr alltsfl evangeliet oftare

synas bland julgivorna. Aven vid
konfirmatirinen, vigsel, namnsdagar
ellel sisom ett minne av exercitierna
eller folkmissionerna borden I oftare skinka varandra ett evangelium i
en dv kyrkan godkdLnd upplaga. L5,ten eder ridas i denna
.av sak av eder
den katolska
sjilastirjare eller
bokhandeln och liten er ej iivertalas
av okinda, kringfarande krimare.
Ett av de stiirre barnen ftirestiller
Idraren, fam,iljens fbreliisare och llser varje dag, itminstone varje sirndag under en dirfor bestimd kvarts
miijligen
timme hiigt och tydligt

i

frirbindelse med rosenkransen

ett

stycke av det heligi evangelietn
frlmst Lucas eller Johannes. Ftire-

ldsaren borjar: Lisning av evangeliet
enligt Lucas r :sta kap. Vid slutet
kysser han den heliga texten och siger: Si lingt lisningen av det heliga
evangeliet enligt Lucas. Varefter alla"

svara liksom efter den heliga mis-

sans sista evangelium: "Deo gratias,
Gud vare tack !" Si bilr ocksi jul-

ottesingens evangelium (Luc. z: trD forelisas den heliga jukvillen,
innan julklapparna utdelas. Icke
alltfiir mycket pi en ging ! I allmln-

het blott ett stycke pi zo-4o verserLis hellre samma stycke tvi ginger !
Lingsamt och hiigtidligt ! Si lingsamt som Jesus gick genom si'desfilten ! Si lingsamt som daggen faller
frin himlen icke si fort som vat- utfirr klippan. De
tenfallet sttjrtar
"Dir tvi eller tre
ordet:
uppfylles
iro fiirsamlade i mitt namn' dir ir
jagmitt ibland dem". (Matt. 18: zo).
D& fcirvandlas den kristna familjens
hem till en helgedom. Di stir Kristus sisom hemmets konung mitt
ibland oss och skdnker ftirildrarna
liksom barnen en teofilusvilsignelseBarnen isynnerhet biira under denna
ldsning av evangeliet samla it si$
gyllene levnadsregler och giira Kristi
levnadsvishet till sin egen. OcksS'
for de sjuha skall man i helt smi
avsnitt ld'sa det heliga evangeliet. Och
pristen miste
enligt .Kyrkans rillsa ln en in
tual -- vid sjukbidden
en annan text och i Ky112nt merriug

2rt
pe se sett helga hem och sjukrum.
Evangelipm, den kristna familjens
eviga kalender,

ro.

vir

skijnaste llsebok

!

Evangelium ir vir basta biinboh och bctrahtelseboh! Vi b<ira ej
blott ldsa och studera evangeliet. Vi
brira ej blott med vir sjil },;lja .i.ss
tankar, ej blott med virt minne lira
det utantill, ej blott med vir kd.nsla
njuta av sk,ijnheten i dess sprik.

nir vi instilla viljan pi evangeliets grundsatser och vixa till i
Kristi kdrlek, samla vi pi detta Guds
ikerfilt hundrafalt frukt. Dirftir
behiiva ej andra goda bcinbcicker,
sirskilt icke vir stiftsbonbok, undantringas. Men djupare andar skola,
ndr de en ging blivit f6rtrogna med
Fiirst

evangeliet, alltid Stervlnda

till

denna

den helige Andes djupaste uppbyggelsebok. F<ir katoliker med htigre
bildning blir evangeliet tillika med
katekesen och Missale varje biblioteks
grundstomme. Aven i exercitierna
riir sig den upplysning, som meddelas, helt och hillet omkring' Kristi
person enligt evangelierna. Dagliga
hommunikanter kunna genom betraktelsen av det heliga evangeliet allt
mera levande befistas i sjilens iivernaturliga gemenskap med Frilsaren,
vare sig det gdller frjrberedelser fijr
den heliga kommunionen eller tacksigelsen direfter. Sjilvf<irsjunkandet i Kristi ord i evangeliet lr redan
det en andlig homrnunion. Eucharistien och evangeliet d.ro de bida av
Gud planterade triden i det nya.paradiset, livets och kunskapens tri.d.
(Kristi efterfiiljelse, {:de boken rr
k"p.) I{erre, du gav oss brcid, giv
oss ocksi hiftig hunger efter detta
briid ! Du gav oss ljus, giv oss lven
6gon att se i ditt ljus !
Fijre skriftens lisning bora vi fiirbereda vira sjllar och liksom pristen vid altaret frire evangelium bedja:
"Iferren vare i mitt hjirta och pi
mina lippar, pi det jag virdigt och
sisom det hiives mi f<irkunna hans
evangelium". Under skriftldsningen
mi vi l5ta vira hjirtan vitt upp, si
att Kristi ljus fir instrrimmar ddri
och dijdens skuggor vika undan,
Jesu kirlek uppfylla oss och frirfo-

relsens Iocktoner tystna, Kristi himmelrike komma till oss och helvetets
portar tillslutas. Titt och ofta b<ira
vi sli igen boken och tivergi. frin
lisning till eftertanke och btin och
hilla samtal med vir sjils frilsare.
Mingen ging ir det ett enstaka ord,
som likt en blixt upplyser sjilen. I
de heligas historia lisa vi, hur understundom en enda rad i evangeliet
fijrvandlat ett ldttsinnigt virldens
barn till ett Guds barn. Efter skriftens lisning.bedja vi: O Herre fijrbarma dig <iver oss och inplanta vir
sjil allt djupare i det sanna vintridet ! Dd.refter taga vi med oss ett
evangelii ord sisom minnesord och
ledstjdrna i livet, liksom bergsmannen
tar med sig lampan i den miirka gruvan.

rr.

Evangelium

vir lisebok, vir
! Vi skola leva

brinbok, vd,rt lias bok

evangeliet. Mina ord sdger }ferren
6ro "anda och liv". (Joh. 6: 64,
Jag lever; I skolen ock leva. (Joh14: rg). Salig ir den, som hcir'Guds
ord och gtir det. (Luc. rr: z8).
Dirav skola vi fiirstS, om vi med ritt
sinne llsa evangeliet, om det sisom
en surdeg f5.r genomtringa virt personliga liv samt gestalta och omskapa det efter Kristi bild. Ar han vigen, miste

awikelse

vi fiilja

honom, och varje

frin honom lr

en villovig.

han sanningen miste vi tro pi honom, och varje skiljaktighet frin ho-

Ar

nom ir en irrl6ra. Ar han livet'
miste vi'leva i honom, och varje avfall frin honom ir d<iden. (Joh. 14:
6).
Evangelium miste iter bliva en
folk- och familjebbk.
I detta herdebrevs anda f<irordnar

jag dlrfrir, att dagens evangelium
varje dag i fastan allmint och icke,
blott sisom hittills endast pi enstaka
orter forelises efter den heliga missan eller under den heliga missan.
Dirtill kan fiiljande bon anslutas:
Gudomlige FrdLlsare ! Du har genom din Kyrka givit oss det heliga
evangeliet och bjudit oss att gcira bot
och tro pi det glada budskapet. Vi
tacka dig ftrr denna stora nid och
bedja dig: Giv oss till den heliga
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boken din hetiga ande, som 96r bokstaven levande och lit ditt ord fcir
oss bliva en killa till evigt liv. Vi
vilja i tro h<ira och lisa ditt evangelium, bevara och betrakta det i hjar-

tat och frilja det i livet. Din liras
ord skola lysa oss i miirkret, dina bud
leda oss rltt pi korsets vig, dina
lciften styrka och trcista oss i bedrovelsen.

Herre och Frilsare ! De, som du
ilskar, iro sjuka och hava farit vilse.
I{imta oss hem, du gode herde ! Hela vira sir, du barmhirtige samarit !
Hjilp oss att'bara botens virdiga
frukter och att kunna nalkas ditt
bord i nidens h<igtidsskrud.
Herre och Frilsare ! Lit oss bedja
i anda och sanning ! Vi vilja anropa

i ditt namn och vaka och
bedja sirskilt i frestelsernas stund.
IIerre och Frllsare ! Vi vilja bliva
ande av din ande och vandra i ljuFadern

set och gcira goda girningar,

si linge

dagen varar. Vi vilja ej siika grandet i nistans iigon och icke kasta sten
pi varandra. Vi vilja fcirlita var-

andra sjuttio ginger sju och iven i
den minsta av vlra brcider se din

avbild. Och nlr vir sista stund
gi med dig och ldg-

kommer, vilja vi

ga

vir sjdl i

dina hinder.

Himmelske konung ! Vi anropa dig
hela vir frirsamlingn filr
,stora och smi, fattiga och rikai vinirer och fiender, kallade och utvalda.
Helga oss i din sanning och bevara
frin allt ont! Helga familjens
-oss
Iiv och bygg dess hem pi klippgrund.
Helga de olika stindens arbete och
kalla alla till din vingird. Veder-

iven frir

kvick de trcitta och betungade,

och

drag till dig alla, sorn genom n<id och
synder bortryckts ur diri hand. Var
du fridens och ordningens hcirnsten
och driv bort alla onda andar, lcignens och villfarelsens, ondskans och
tvedriktens, njutningslystnadens och
orenhetens andar.

Gudomlige mdstare

! Let denna
i vishet och

forsamlings barn tillvixa

nid infiir Gud och mdnniskor. Let
de unga vara i det, som tillhcir deras
himmelske fader och ldgg handen pi
dem, si att de rd'ddas och fi leva.
Ldgg dven dina hinder pi vira sjuka, si att de med blicken fistad vid

korset bliva t5liga och odmjuka. Du
ir uppstindelsen och livet. r et ditt

ord och ditt blod ej vara fiirspillt pi
oss och 1it oss pi den yttersta domens dag sti pi din hcigra sida bland
din Faders vilsignade, du, som lever
och regerar frin evighef till evighet,
Amen.

FRA DEN CENOPTAONE SVENSKE MISSIONS BECYNDELSESTID.
Den fra kong Fredrik I af Danmark og Norge igennem hans datter
Elisabet i lige linie nedstammende
J ose phine M arimiliana Eug enia, Iter=
tug Eugen af Leuchtenbergs datter,
ftidt 14. marts r8o7, blev i r8z3 gift
med Karl XIV Johans eldste son,
kronprins Oskar, siden 1844 Oskar I.
Hun var katolik. Hendes fader
'lPrinz Eugen, der edle Ritter", der
var sdrr' af den i juli r7g4 guillotinerede general Alexandre de Beauharnais og Napoleon I:s senere egtefelle kejserinde Josephine, blev af.

i r8o4 udnevnt til fransk
prins og iret efter til vicekonge af
Italien, og i r8o7 adopteret af kejser
Napoleon. Josephine Maximiliana
-h,uqenias moder var kong Maximilian I af Bayerns datter af f<irste agteskab med Augusta Amalia
Louise. Den sextenirige. kronprinsbrud medfik som sjelescirger cien
schweiziske pater lakob Lorenz Stu'
dack, f.odt i Altstd,tten i kanton St'
Gallen 15, januar 1796, sorn i 1833
af pave Gregor XV'I udnevntes til
apostolisk vikal for Sverige og
Napoleon
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Norg€. Som sidan fik han bekymringer nok. .Sverige er jo endnu et
vanskeligt land at missionere i, og
det var vanskeligere end han synes
at have trenkt sig. Der opbevares i
det arkebiskoppelige arkiv i Eger '
(Erlau i Ungarn) et brev fra ham,
dateret Stockholm 4. marts 1839, som
turde vare Credos lesere ubeken<it.
Det meddeles i det nu i 4o ir af
cistercienserpateren G.ego. Miiller i
klostret Mehrerau ved Bregenz redtgerede minedskrift "Cistercienser
Chronik" nu i maj og er stilet til
den fremragende mand, erkebiskop
Johan Ladislaa Pyrker.
Fodt r77'z i Ungarn intridte denne
zo ir gammel i det i rzoz stiftede
cistercienserkloster Lilienfeld (Monasterium campililiense) i de nederdsterrigske Alper; teologisk studium
havde han endnu ikke pibegyndt.
Det var en brav tidligere cisterciensermunk, der indgav ham tanken,
nemiig den fra det af den absolutistiske kirke- og klosterfjende kejser Josef II ophevede b<ihmiske kloster Hohenfurth (Alta ripa)* for'
drevne pater Rafael. I sit kloster
blev Pyrker prasteviet i 1796. Da

Frankriges krige, naturulykke, kvegpest og ildsvide havde bragt Lilienfeld til undergangens rand, kaldtes
den hiijtbegavede og virksomme Pyrker til prior som den mand, konventet satte sit hib til, og kort efter i
r8rz valgte det ham til abbed, en lidet misundelsesverdig post, hvor han
endda fik .oversviimmelse og brand
til modarbejdere. Hans personlighed
og alsidige virksomhed gjorde et s5dant indtryk pi kejser Frans I, at han
i r8r4 kaldte ham til biskop af Ztps
(Szepes) ved Karpaterne i det nordligste Ungarn. Sit kloster efterlod
han i bedste stand og ved kejserens

huld

egnen

rit overfor staten, men
si i stor sorg ham drage bort.

galdf

Syv 5r efter forflyttede kejseren ham
patriarksedet i Yenezia, og ogsi
her inlagde han sig store fortjene-

til

*, ,som Nordens for tiden ene,ste cisterp,ienser, pater Bernard Gicha i
Allerslev ved Roski de tilhiirer.

ster og vandts alles hengivenhed..Men
kejseren vilde have ham hjem igen

og udnrevnte ham i r8z7 til rerkebiskop for det i Ungarns midte liggende Eger, hvilket embede han indehavde indtil sin diid i 1847, Det var
til denne adle mand, Studach sendte
sit ovennevnte takke- og tiggerbrev,
som i oversattelse lyder:
"Hiijerverdigste Patriark-rerkebiskop

!

Igennem min hiijarverdige ven
domdekan dr. Benkeit i Wiirzburg
har jeg fiet den triistelige efterretning, at Deres Excellence atter har
betenkt mig og mine. Allerede det
at h6re om en sidan ihukommelse er
IiS den tratte vandrers glade ved
langt borte fra i den store 6rken at
mrerke en griin eng. Det er en faders trtist under den store forladthed.
Idet jeg benytter min skyldige taksigelse som dnsket lejlighed, udgyder
jeg fqr Deres patriark-arkebiskoppe-

lige nide mit hjerte'angiende forholdene i min hjord, forvisset om, ved
blot at antyde dem at have sat Deres
H6jheds visdom i stand til at kunne
fuldkommen indse og bediimme dem.
I rB33 pitog jeg mig byrden som
apostolisk vikar i Sverige og var i
hint 6jeblik eneste katolske prest

i landet. Jeg forefandt

et lille antal

katoliker, mest udlandinger, der i de
fiirste dage samledes om mig. Den
talrigere del, hjordens kerne, nemlig
de i Sverige fcidte medlemmer, var
ved at forsvinde, da den manglede un-

dervisning i det dem forstielige
sprog, det svenske, og havde intet
hjerte fot kirken, fordi der ingerr
en hjord, der
overbevisning var
stigte sig nering i- skovene. Disse
folk li og ligger mig pi hjerte. Jeg
har samlet dem nesten alle med bistand af de hjalpepraster, kongregationen "De propaganda fide" sendte mig, og af hvilke den ene allerede
si temmelig kan svensk.
Det mest pitrangende behov var
en solid katekisme og en btinnebog
pi svensk. Begge dele har jeg ferdig og arbejder for tiden pi en
oversettelse af stin- og festdagsevangelierne med noter, beregnet for
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landet her, efter Alliolis godkendte
oversettelse. De tyske medlemmer
af min hjord er indvandrede. De foisti.r alle svensk, da sprogene er ner
beslegtede, og deres beirn taler kun
svensk. Forcivrigt er der flere indvandrede franskmend end tyskere,
hvorfor vi prediker skiftevis fransk
og svensk, eldrig tysk. Tyske katekismer kan jeg altsi undvare.
I 5o ir har nu missionen her vieret betragtet som en fransk menighed, navnlig fordi dens forstandere
har vreret franskmrend og ikke det
svenske sprog megtige. Fcilgerne
var fordervelige og har helt opkist
en menighed, som for et halvt ir-"
hundrede siden udgjorde zooo medlemmer. Ojeblikket for min tiltredelse var gunstigt: jeg var ene, var
forberedt derpi og behandlede misSionen fra fiirste stund af som en
svensk mission. Nu er vi i tiltagen,
og frilgerne er uoverskuelige.
Ved at bygge kirke og ved alskens
undgielig ncidvendige ipdretninger
har jeg imidlertid udtcimt mig og alle
dem, der har bistiet mig, si jeg befinder mig i dette <ijeblik

pi

det farligste

punkt, jeg nogensinde har stiet pi:
ikke at kunne fortsette som begyndt,
og deraf afhanger dog alt. By og
land er blevet opmarksom pi os og
Sbner cije og cire; mange. lader os
vederfare retferdighed, fordi de ser
og i sit eget sprog hcirer gudstjenestens opbyggelighed og arverdighed,
omsorgen for syge- og fattigplejen,
den idelige forkyndelse af Guds ord

i

kirkens ind
aldrig forud for
- ting : og de sam'dem tilgengelige
:menligner.

Protestanterne tror os rige og meg-

tige, og imens er jeg mere fattig og
hjelpekis end nogen sinde og har fra
indeverende irs begyndelse mittet
sidde i geld for at holde arbejdet i
gang og underholde og opdrage de
udsatte katolske bcirn; og hvad det
v€rste er: jeg tdr ikke engang lade
det merke, dels for ikke at betage
mine katoliker modet, dels for ikke
at udsette dem og de troende i de
lande, hvorfra hjrelp er os bleven til
del; for fjendernes hin og for sam-

menligning med de timelig mer be.
gunstigede metodister, som har rejst
sin hytte ved siden-af os og just er i
frerd med at bygge sig en-kirke. Der.

hos, som for at fuldstandiggcire den
forlegenhed, jeg er stedt i, skriver

dr 'Benkert'til mig, at han har ringe

hib om at kunne sende mig yderligere hjalp, da missionsselskaberne
for Asien og Amerika og indsamlin-

gen til den hellige grav i Jerusalem
beslaglagger de troende. I{v<rr ger-

ne var j.g fri for det uophcirlige
tiggeri, ret som en, hvem tungen
nregter sin tjeneste for bare beden.
Jeg beder Gud om ikke at ville lade
mit mod synke.Deres hrije Excellence har jeg sagt

alt. I

Eders patriark-arkebiskoppe-

lige hrender befaler jeg de

svenske

troendes nutid og fremfid, vel viden-

de, hvilken magtig vrerneherre jeg
overgiver dem til, og hvilket hjerte

jeg anbefaler dem til. Trcistet verl at
der er givet mig lejlighed til at kunne gcire dette, tillader jeg mig sam-

tidigt at udtrykke min retmessige
beundring for Eders hitjt pnsede
navn, hvis gudvelbehagelige glans
beriimmelsens vinger forlrengst har
biret over havet hid til os, og i glad
taknemmelighedsfiilelse mod Gud at
kunne sige: dette navn tilhtirer kir-

ken, tilhcirer os ! I disse frilelser forbliver jeg med al erefrygt som Eders
patriark-erkebiskoppelige nides

taknemmeligst lydigste tjener

J. L.

Studach.

Apostolisk vikar.

Og brevskriveren fik sin portoudgift rigelig godtgjort. I et brev af
15. august r84o til dr Benkert skriver nemlig erkebiskopen: "Fra Wien
skal jeg sende Dem roo gylden til den
fortrreffelige apostoliske vikar Stu:

dach i Stockholm til fremme for
hans katolske opgave." Og det er
endda neppe sandsynligt, at det har
varet .rrkebiskoppens eneste almisse,
fordi det hverken er sandsynligt, at
han ikke svarede direkte, eller at han
biede i 16 mineder med at give /en
hirdt tiltrangte hindsrakning. Trods

,L

2,1,5

hans rige hjartg og lbne hind mitte
de store embeder gcire ham til en vel-

st5ende mand, og hans testamentariske bestemmelser uddelte- da ogsi
zo,5oo gylden og 3oo dukater, foruden rTzo gylden til livsvarige pensioner, medens resten vel gik til hans
naturlige arvinger.
Pyrker, hvem bl. a. Oldskriftsselskabet i Kcibenhavn havde udnaevnt til aresmedlem, hensov i december r.847, og et Pester blad skrev
som hans eftermrele: Kirke, literatur

AN
i

d<ide,

til

hans gamle kloster Lilien-

feld; han vilde ikke bisattes, i klosterkirken, men jordfestes pi l<lo-

strets offentlige kirkegird, hvor folk
lettere betenkte hans sjrel med forbon.
i

Orehoved.

Edw. Ortved,
Prest.

TIKRIST I KOL N.

Fcir att fcirsti meningen av denna
,iiverskrift miste vi slga nigra ord
om en utstillning, som detta ir blivit
Rhenlandets huvudstad,
Koln. Utstillningen ir den fijrsta i
sitt slag och knappt har nigon utstlllning varit si storslagen och i
kulturhistoriskt hinseende si ldrorik
som denna. Den kallas med det enda ordet: "Pressa"; under denna benimning framfores ftir utstillningens bescikare allt, vad jordens kulturfolk i sina skriftverk hava att erbjuda ifrin de d'ldsta tider intill nu'
Utstillningens inre halt och yltre ge:
stalt visar vad md'nsklig a'ir'da och
hraf t och sqmaete i skrivna och
tryckta bijcker ha alstrat. Vi fi dir
lira kinna vad mlnsklighetens andliga ftirmiga pi vetenskapens omride har skapat; lven allt vad minsklig uppfinningsf 6rmd,go i tekniskt
hinseende har istadkommit ifrin de
forsta primitiva skrivverktyg till de
modernaste tryckmaskiner, samt alla
fcirmedlingsapparater, som pi kortaste tid kungiira dagens tilldragelser frir hela jordens rund, nimligen
allt som dagligen arbetar i "pressens"
tjinst: jdrnvigar, posten, telegrafen,
telefonen, radio o. s. v. Vi se allt
detta icke blott i stora statistiska siffror eller som livltisa uppstillningar i
stumma museer, utan i livligaste
verksamhet, allt i en bide <igat och

anordnad

stir rped tirer ved hans
gray. Efter hans tinske blerl liget
bragt fra hospitalet i Wien, hvor han

og humanitet

sinnet angendmt
givning och

i

intresserande om-

livligaste r6relse. Aven

folkens sancztete yppar

dir sina'in-

nersta religiiisa och sedliga iskidningar och kinslor. Allt detta erbjudes pi ett jittestort omride pi Rhenflodens hiigra strand mellan Hohenzollernbriicke och den nya s. k. Hangebrilcke, omfattande bide kaserner
och kyrkor och nyare byggnader fcir

indamilet uppfcirda, 5ooXrooo meter linga, fijrsedda med ett 86 meter
hrigt torn; blomsterprydda trddgirdar, restaurangtir, sport- och lekplatser, dans och allehanda tidsfordriv;
det hela om kvdllarna skimrande i
elektrisk belysning och inomhus genom ftirstklassiga konserter.
Men var ar Antikristl Se -det he1a avslutas genom en rad av i en
halvkrets uppfcirda sitskilda byggnader fiir z7 nationers utstillningsfiiremil, kallad "staternas hus". Vid utstlllningens cippnande var det i fcirsta rummet Szteriges priktiga byggnad, som stod dir fix och firdig;
dlrefter iven Danmark, Frankrike,
Schweiz, U. S. Amerika och slutligen Sovjet-Ryssland,. Just den sistnimnda byggnaden 5r och vill vara
Antikrists "helgedom"; meningen lr
nimligen att bjuda en bild av vad
bolsjevikregeringen under sin tioiriga tillvaro istadkommit. I trycksaker
och i symboliska framstillningar vi.:
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sas, vad som verhligen har elTer f iiregiaes hava blivit gjort av bolsjevismen

stillningar har man studerat och ridslagit, huru man sikrast, fortast och
grundligast kunde utr6ta all religion
och tron pi Gud.
Och vilka ncdel hava visat sig va-

i kultur och social omvirdnad. Dirvid stilles i f<irgrunden allt som
fingslar uppmdiksamheten, men
skuggsidorna undangiimmas. Bida
strivandena lyckas f<irtriffligt* dock
endast fdr. .en
ytligt diimande iskidare.

ra

verksammast ? Varje katolik borde ldra sig kinna och behjirta deml
. Fem medel dr det som sirskilt anbefalles: r) det trychta ordet: alhs1
tidningar, tidskrifter, bricker m. m.;
2) hino: alltsi biografer med ero*

Var

och
som ftirsti.r sig pi
att se och tdnka litet djupare gripes
av fcirskrickelse. I prurikande salar
ir allting i rcirelse ftir att vicka sinnenas beundran. Jittestora band i
brokiga firger ltipa frin taken till
golven, skarpt lysande riida, grcina,
blia lampor blixtra liksom irrbloss
iiverallt i orolig rytm; allestd.des feberaktigt av lidelser hetsat liv uian
sjil. En krossande maskin, ett tindrande och bediivande blindverk av

"Diesseitskultur";

helvetet.

av lidelser av

tiska filmer; 3) biotosi.ska tnuseer,
som utan tro och vrirdnad upplysa
om livet uppkomst och dylika ling;

4)

'lingar?

Och vad sdger "sovjethuset" om
av dessa medels

aerban, framgd,noen

-

anvindning?
rg24 fanns i Sovjetryssland 136 -celler, d. v. s. ortsklubbar av Guds fienders fiirbund ; rg2s
blev antalet redan tio gi.nger stcirre;
1926 tjugo ginger stiirre; och r9z8
arbeta icke mindre dn 4,5oo ortsklubbar pi att utbreda otron och gudlosheten i Ryssland. Anti,krist har upptagit kampen mot Gud och frirkunnar

Ja, utan blygsel yppar hir helvetet
sina medel, sina metoder, sina mil,
sina framgingar, och detta tillklnna-

gives

i

i en liten, nigot avligsen vri

sovjets.hus, som

bC.r namnet : "Guds
fienders hdrn": "Winkel der Gottes-

feinde"; hir sitter den and,e, Antihrists and.e, som sitter i rrirelse hela
maskineriet. Kampen mot Gud hiir
till kommunismens natur. Den har
stiftat ett s. k. f6rbund. aa Guds fiender. Till detta f6rbund hrira sovjets
{rimsta md.n. Fijrbundet har en egen
tidskrift, som heter: "Besbosckmik"
: "den Gudlose". Fcirbundet arbetar
mihnedvetet och med de modernaste
hjdlpmedel pi att fcirstcira tron p5.
Gud. En vildig blodr<jd blixt sl6r
ned i ramlande kyrktorn. Det ar
fiirbundets symbol pi "Pressa". NIan
upplyses om foljande: I r45 kongr€sser och konferenser, i 78 kurser
och seminarier, i z5 museer och ut-

hroppens hwltwr, nakenhetens be-

undrande; och .5) teatern. Ar det
icke ett varnande "giv akt !" fdr katolska ftirdldrar, ftir katolska fiirsam-

.

iippet och triumfgrande sin framging, sitt segertig.

Hiller sig Antikrist inom Rysslands grinser ? Pi ett annat stille
i "sovjethuset" framstilles pi en
stor tavla bolsjevismens utbredning
iiver andra ldnder; ifrin Moskva lopa elektriska gnistor till alla stiirre
stider i hela virlden. Och pi samrna
vdgar fortskrider bolsjevismens hat
mot Gud, samt arbetar med samma
medel for att finga massorna iiverallt !
Det dr vad Antikrist oblygt fiirkunnar i sovjethuset i Kijln! F. B.
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CREDOS BO CKER.
Franske Kvinders Livshlstorie, av V. de NavaceII

e. Ofversittning av J.

M. Gjertz.

(Oslo).

De som list Madame de Navacelles tidigare skrifter, t. ex. hennes

"Daglige betragtninger" och hennes
"Ett maal, flere veie" emotse alltid
med glldje nya alster av hennes talangfulla penna, och hennes senaste
arbete " Franske kz,inders li,ztshi,stttrie" skall helt visst tillvinna hennes
Jcirfattarskap minga vinner. Ty dir
infiir hon oss i ett galleri av livsbilder, skildrade med gallisk klarhet,
betagande flirdfrihet och hjirtevarm
och virmande katolsk tro.
Dd.r mijta vi sfldana kvinnogestalter som heliga Genoveva, herdeflickan frin Nanterre, som genom sina
bciners kraft raddade Paris frin Attilas horder och genom sitt inflytande bidrog att fora konung Klodwig
till den katolska tron. Om S:ta Ge'
noveva tillhrir folkvandringarnas skede, si dro de dvriga bilderna himtade frin senare tider, t. ex. Elisabeth de Frar,rce, den helgonlika furstinnan under revolutionens skrickperiod, samt en av r6oo-talets mest
intagande personligheter, den vina
Louise de la Vallidre, vilken flydde
bort frin Versailles-hovet fiir att i
karmeliterklostret giira bot ftir sin
ungdoms felsteg; vidare tvi sillsynt
begivade, fromma och energiska hus-

fruar, M:me Acarie och markisinnan
de Montagn, till vilken greve.Frietlrich Leopold zu Stolberg, den bekante konvertiten, skrev: "Glad eder
vid tanken pi allt, vad Gud har
skdnkt oss genom eder. Det ir varken pennan eller ordet, som visentligen fijrmir skapa en iivertygelse.
Det ir en utvald sjils hela personlighet, nigot visst obeskrivligt, vars
inflytande verkar i det innersta inre
i hjirtats djrp".
Mycket karakteristiskt franska lro
de alla, men icke minst M:me Julie
Lavergne med sitt varma modershjarta, sin huslighet, sin handlingskraft, samt Genevidve de Goutel, den
hjiltemodiga Roda korssystern frdn
vlrldskriget.
Bland alla ypperligt tecknade kvinnogestalter ir det, efter vir ringa
mening, en, som tar segerpriset: den
unga barmhertighetssystern, som genom sitt violinspel iterfiir en sjll till
Gud. "Vem ir hon", skriver M:me

de

Navacelle, "och vad dr hennes

namn i virlden? I{on som hlrefter,
under en nunnas iidmjuka sl6ja icke
mer skall b6ra nigot annat namn in
det anonyma: "Syster den och den".

Bondflicka eller prinsessa
dragen
av Herrens kirlek, ir hon- nu Hans
och de fattigas tjlnarinna".
Kulla i Odensvi, S:t Dominikus'
dag, .q/8 tgz8.

Gustaf Armf elt.
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nCredos torn
Vid Benediktws' XV:s grav r Petershyrhan kommer inom den nirmaste tiden en marmorstaty av den
store fredspiven att resas. Den ar
redan firdig och framstiller, tv.irs

emot det hittills vanliga bruket,
Kristi stithillare utan pivernantel
och tiara, i den drdkt, som han brukade blra vid brinen i sitt privatkapell. Konstniren har velat bevara
minnet av de stunder, di piven utan
all yttre prakt, i djup smirta civer
det sig allt mer utbredande virldskriget, i sitt inre samlade sig i bcin
frir den lidande

mdnskligheten.

Den nya flygeln av det Vatikanska
biblioteket skall vara flrdig ndsta ir
for att kunna invigas vid Pius XI:s

5o-irsjubileum som prd.st. Denna
nya avdelning av biblroteket skall
rymma 5o,ooo band och fcirst och
frimst taga emot de biicker, som
tryckts e.fter virldskrigets slut och
samlats i Rom frin de olika lin-

derna.

Nyligen har den hei. Fadern i audiens mottagit initiativtagarna till en

ny katolsk indisk tidning. I det tal,
som han hijll, betonade han den katolska pressens eminenta betydelse:

"Sigen Indiens katoliker, att Vi anse den katolska pressen som ett av de

verksammaste och dirfor niidvindigaste apostoliska verken".

I Rom har fcir nigra veckor sedan
det h<igtidliga llggandet av grundstenen till det nya etiopiska kollegiet igt
rum. Det skall rippnas redan nista
ir som ett verksamt medel frir Abessiniens iterfcirande till den katolska
religionen.

Vid kapucinerordens den 3 juli firade 4oo-Srsjubileum uttalade den
hel. Fadern i en egenhlndig skrivelse
till ordensgeneralen sina vllgingscinskningar och gav sin apostoliska
vilsignelse. Sirskilt uppeholl han sig

vid det storslagna kdrleksverk, som
kapucinerorden nu i fyra sekel har
utfrirt, tack vare vilket den ftirvdrvat
sig en si enastiende plats i alla katolska folks hjirtan. Detta har framfrjr allt visat sig pi den kristna missionens omride, dir kapucinermunkar alltid varit de djdrvaste och mest
h j lltemodiga pioniirerna.
I kapucinerkyrkan i Wien hcill den
tisterrikiske fcirbundskanslern dr Seipel jubileumsdagens festpredikan; i
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vilken han sirskilt frbmho"ll kapucrnbrnas i det praktiska livet omsatta
caritas, vilken si frirdelaktigf skiljer
dem frin religionens' fariseer under
alla tider.
'- Den r juli avslutades den ai.rne:niska biskopskonferens, som varit

samlad

i

Rom under ndra

tvi

mina.

der ftir att, under ledning av kardinal Sincero, prefekt frir kongregationen frjr den orientaliska Kyrkan,
utarbeta fcirslag for Armeniens
kyrkliga nyordning. Enligt konferensens iinskan har den hel. Fadern
medlivit, att patriarkens av Ciliciens
residens iterupprittas i Beyrut, dir
'de fcirsta armeniska patriarkerna
haft sitt site. Vidare hir piven insatt en armenisk Srkebiskop i Konstantinopel, dock utan egen kyrkoprovins. I sitt stift skall denne irkebiskop av Konstantinopel ha juris-

,diktion, men domsrltten river det armeniska patriarkatet tillkommer enligt ett dekret av Pius IX, patriarken
av Cilicien. Liksom i missionsomridena skola apostoliska vikariat och
prefekturer upprittas inom det armeniska patriarkatets granser.
E,fter den armeniska biskopskonfe-

rensens slut hrjlls i jesuiterkyrkan
"Al Gesu" en hogtidlig tacksigelsegudstjdnst. Mgr Naslian, titulerarkebiskop av Tarsus, skildrade i en
gripande predikan den armeniska
Kyrkans lidanden, varvid han sirskiit
uppehrill sig vid den stora skismens
olyckliga ftiljiler. Bl. a. beklagade
han, att Vdsterlandet visste si litet
om de armeniska martyrerna, som gi-

vit sitt liv fcir den heliga tron. Aven
i vir tid funnes hjiltemodiga blodsvittnen, som peminna om de fijrsta
kristna tidernas. I{an omnimnde det
herdabrev, som Mg. Ignatius Maloyan, armenisk drkebiskop av Mardin den r juni r9r5 riktade till sina
betryckta frirsamlingar, i vilket han
manade dem till stindaktighet: "Liven eder tro, styrken edert hopp vid

pi

Petri klippa planterade
korset, pi vilket Vir Herre har byggt
sin Kyrka, vars grundvalar dro mardet heliga,

tyrerhas

titist".

Under den dirrjfter

utbrutna forfciljelsen avfrill . ingen
biskbp, ingen prist trots den gryrnmaste tortvr."

I Fronkri,ke har vid den heliga
Martins grav i Tours en ny orden
stiftats: "Ordre de J6sus-Ouvrier",
vars

begynnelse

gir tillbaka till ir

19z6 och som fcir sin verksamhet tager till, forebild Jesu stilla och arbetsamma ungdomsliv i Nasaret.

I Paris finns det en fiir'ening "P1vens frivilliga", som dgnar hela sitt
arbete it den Heliga Stolens tjinst.
Den har nyligen organiserat en friredragsSerie tiver Pius XI och alla de
initiativ, som utgitt frin honom, sedan hans uppstigande pi pivetronen.
En forelisning handlade t. ex. om
Pius Xl och missionen, en om Pius
XI:s arbete fcir spridandet av andakten. till Kristus Konungen, en om
Pius XI och Kyrkans enhet, en om
Pius XI och freden, en om Pius X'I
och den katolska aktionen.
I Paris har kardinal Dubois iippnat den sjitte generalfcirsamlingen

av det franska katolska nationalfcirbundet, vars ledare ir general de
Castelnau. Av de berdttelser, som
givos av stiftledarna framgick, att
en ny anda av fasthet och tillfrjrsikt
besjilar katolikerna och att de iro
medvetna om sina framgingar ocil
sin vdxande makt. Detta jettef6rbund, som ir spritt i alla Frankrikes
stift, omfattar 3 miljoner md.n, vilka
representera ungefdr 15 miljoner av
den franska befolkningen. Under
kongressdagarna diskuterades sirskilt genomfiirandet av en allmin
socialfrirsikring och utvecklingen av
det fria katolska skolvisendet, si att
dess vdlsignelser om m6jligt skulle
kunna komma alla franska barn [ill
del.

Frankrikes hela episkopat har riktat en skriyelse till Mexikos biskopar,
vari det uttalar sin varmaste sympati
och medkdnsla med Mexikos frirfolj-
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da Kyrka: "Med helig stolthet ha vi
beundrat Eder si kloka och stindqktiga trohet mot Petri stol, vilken
fiexikos irkebiskop strax efter fiirftiljelsens b<irjan fiirkunnade fijr hela
virlden. Vi beundra biskoparnas
mod, vilka, trotsande regeringens
grymffia hotelser, ofijrskri'ckt bekande sin tro och fordrade full frihet f6r Kyrkan.. . Vi giira Eder
sak till vir, ty det ir en angeligenhe!, som i lika grad bertir alla ka'
tolska folk. Eder sak ir hela mdnsklighetens, ty de rittigheter och friheter, fcir vilka I liden och kdmpen,
lro en helig samvetsfrihet, som Gud
sjilv firrlinat minniskorna och som
ir hela minsklighetens ofiirytterliga
rlttighet. Alla vlnner till religionen,
friheten, rittvisan och freden sti pi
Eder sida, de hjilpa Eder i Eder
kamp genom sitt gillande, sin sympati

och sina innerliga biiner.

Segern

har ett stort offentligt
fdr att dryfta frigan orr,r
bista sbttet att skaffa den vildiga
handels och industristaden en virdig
katolsk domkyrka. Den protestan:
tiska Lord.Majorn var ocksi nirva*
rande och gav uttryck it sin tivertygelse, "att religionen miste bilda
den grundval, pi vilken-det borgerliga
livet utvecklas, och att dirfor ett friX l-iverpool

m6te hellits

retag m6ste underst6djas, som tjanade till den religiiisa trons fiirdjupan-

de". Ehuru tiverpool nyligen tremstikts av en allvarlig finansiell kris,.

ha redan r25,ooo pund insamlats fcir
byggandet av domkyrkan. Man hoppas att under irets lopp kunna insamla ytterligare samma summa, och
di kan byggnadsarbetet btirja nista
ir, di hundrairsjubileet skall firas
av katolikernas frig<irelse i Engianci.

Frin den 5 till den rz

augusti

till slut att vara Eder, den
skall och miste det, di sanningen
och ritten sti pi Eder sida och Gud
lr med Eder, den oindligt starke,
som alltid behiller sist4 ordet och
som uttalar det, nir hans tid att tala

kommer de katolska akademikernas

har kommit".

enhet". Bland imnena md.rkas:
"Kristus och Visterlandets anda",

kommer

Det engelsha pailamentels firrkastande av den anglikanska bijnboken
i dess nya form har fiirsatt den engelska statskyrkan i ett kritiskt lige.
lJnder ordforandeskap av den angli-

kanske irkebiskopen av Canterbury
ha de anglikanska biskoparna f<jr.
samlat sig till en flera dagars konferens i Lambethpalatset f<jr att diskutera den hflllning, som statskyrkan
i framtiden bcir intaga. Nigra biskopar ftirordade skilsmissa mellan
kyrkan och staten, di de inte kunde
tila, att en rent vdrldslig fiirsamling
som det engelska parlamentet blandade sig i kyrkans inre angeligenheter.

ftirbund att hilla en gemensam stui Konstanz vid BodensjonDet gemensamma.imnet fiir friredragen och diskussionerna blir: "Den
katolska Kyrkan och Visterlandets

dievecka

"Den kristna statsfilosofien och samtidens politiska uppgifter", "Vrirdandet av Guds Moder och Kyrkans enhet", "Den helige Thomas av Aquino och den kristna kulturens enhet",
"Ritt och kirlek i den kyrkliga gemenskapen", "Den katolska aktionen"', "Kyrkans enhet och Visterlandets fiirenande". Klassisk katolsk
kyrkomusik kommer att ulfciras, och
en vallfird att g<iras till de kyrkliga
helgedomarna Vid Bodensj<in.

Den z6-z9 september skall i
\A/iirzburg en internationell akademisk missionskongress fiirsamlas. I
sammanhang ddrmed hilles en internationell inissionsvetenskaplig konferens.

HEMI-AT.IGTAN.
lVlaria, Kristi moder, och iven
modei, alla troendes moder, moder till alla Guds barn, du den helige Andes stindiga, fruktbara verktyg: led med moderlig hand dina
barns ciden. Sonen visar oss Fadern,
visa du oss Sonbn; var v6,r ledsagerska. Utverka it oss niden av ett

"O

rdr

sannskyldigt barnasinne. Ldr oss.
att barnsligt bedja till Fadern. Utverka flt oss niden, att uti oss mette
,tikas barnaskapets Ande. Lit 'jitt
moderliga iigt vaka ijver oss, dina

barn; avsti icke

frin att lyfta dina

milda, moderliga hinder civer oss och
bed frjr oss om vad vi behiiva. Vlgled oss iven framdeles till den eviga
hlrligheten: dir visa oss Sonen i
hans hdrlighet, i hans gloria, pi det
att vi fi se honom sisom han ar.

(Si den eaangelisht-luthershe pastorn J. Lortzing i Giittingen i boken
"Geistliche Lesungen auf Weihnachten".)

AIlg. Rundschau
1928. sid. 36o.
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PA BR
Av Robert
Vi sutto vid t6bordet en efterpi den lilla liga tegelplatt{ormen, som utmirkte liget for
det gamla lusthuset. Hoga sPalj6er, tickta med tornrosor pi bortmiddag

re sidan av gingen, avstingde den
<ivriga tridgirden frin oss, och so1en hade just sjunkit bakom byggningen, si att blde vi sjilva och
tridglrden voro forsinkta i en
sval skugga. Betjinten hade bulit
ut t6servisen, men ltervinde kort

N.
9
Hugh Benson.
av fasa i'sitt
ansikte. Den gamle mannen blicka'
de upp och vaiseblev honom.
"Vad ar det, Parker?" frlgade

dirpi med ett uttryck
han.

"Det har varit en ol1'ckshindelse,
sir. Tom Ar'l'cock pi arrendegirden
har fastnat i nigon maskin, och de
sdga att han kommer att mista blda armarna och kanske livet."
Den gamle mannen blev alldeles

vit i

ansiktet.
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"Ar doktorn hos honom?" frigade han med fullkomligt stadig rcist.

"Ja, sir, och de ha sint ett btd.
Vill ni vara si god och komma dit ?

Kyrkoherden ir borta och Toms
mor griter forfirligt. Men inte innu, sir. Ungefir vid sjutiden, sade
de. Det dr inte over forrin di, och
det dr ingen fara ftir tigonblicket."
f'Sag it dem att jag skall vara
ddr klocka"n sju", sade pri,sten.
Parker gick tillbaka in i byggningen och strax direfter horde vi
fotstegen av ett barn, som springande avllgsnade sig nedit korvigen i tiktrring mot arrendegirden.

"Si. ohyggligt !" sade jag ef ter
ett par sekunder.
"Ah", sade den gamle och 1og,
"jug har lirt min lixa. Det 5r i
sjilva verket icke si ohyggligt,
som du tror. Liter detta alltfor
hirt ? "
Jag sade ingenting, ty det syntes mig att all den trtist religionen
kunde skinka icke kunde mildra
fasan av Cylika hindelser. Om sidana kval 5ro niidvindiga som bot
eller gottg6relse, si iro de i alla

fall

forskrd.ckliga.

"Jag lirde mig min lixa", fortfor den gamle, "ett stycke nedit
nere vid
vdgen, utanfor hicken
- den ? Elbron. Skulle du vilja h<ira
li:r ir du trtitt pi en gammal dromlnares historier?" och han log emot
mig.

"Nu vet jag att du tycker att jag
ir hird att jag kanske ir litet
pi sidan -om det minskliga livet att jag inte kan f<irst$ den blinda
fortvivlan hos dem, som lida i
okunnighet; och indi tror jag att
du vore den forsta att ftirmoda att
Mrs Awcocks trtistegrunder lro
overkliga och att di hon sdger mig,
att hon vet att en viss mening lig-

ger bakom detta,honbaraupPrePar
vad som rir passande och tilibiirligt
att sdga till en prdst. Men det ftjrhlller sig icke si; den gamla, tridslitna satsen 6r intensivt levande
for dessa minniskor och jag hoPpas det, fcir mig sjdlv ocksi. Ty

jug istundar ingenting h6gre 6n
att vara barn liksom de; Det ir
det skenbara meningSlosd, sonl

oroar dig; det 6r vissheten om ett.
bestdmt syftemil, som trostar mig.
Ni ja, jag skall tala om fiir dig, vad

jag sig?"
Jag var en smula bekymrad over
att han forefoll si kinsloltjs, men
jag sade honom, att jag girna ville
hcira historien.
"Jag stod en

kvill det dr v6l
ungefir fem ir sedan- pi filtet
dirborta nira bicken. -Du kofnmer
ju ihig bron, river vilken vigen gir
fram; strax utanfcir hicken. J"g
dlskar rinninde vatten och jag

vandrade lingsamt fram och tillbaka lings den lilla in. Det var nig-

ra barn pi vigen, pi hemvig frin
skolan, och de stannade pi bron
fijr att titta pi vattnet, som bara
och gubbar'bruka. De sigo icke
mig; ty faltet ligger litet ligre 6n
vigen, och dessutom vinde de ryggen it mig. Jag kunde urskilja en
eller tvi ljusroda klidningar och
ett par stadiga, bara ben. Tvi flickor foljde sin bror hem frin skohan gick emellan dem och
lan
- systern holl honom i hanvardera
den. Den aldsta flickan var kanskej
nio ir och gossen fem. De samtalade allvarligt och jag kunde hora
vartenda ord.

Varfor tror man att barn alltid
glada ? Intet allvar i virlden
kan jimf<iras med allvaret hos en
liten gosse, eller hans systers, nir
hon tar hand om honom.
En av flickorna sade: 'Se John-

iro

ir smfl fiskar ddr nere'.
biirjade,
'Nir j"g blir stor'

ny, det

Johnny my.ek-et lingsamt.

'Se, Jo6iiny', sade den
'dir ir en bli blomma'.

andra,

Anda dittills minns jag vartenda
ord. Men sedan borjade jag iakttaga Johnrry.
Flickorna fortforo att prata, men
de lutade sig 16ngre ned iiver bron
och jag kunde ej hora dem tydligt.
Johnny drog oftirmirkt trort sina
hinder frin systrarnas och bcirjade se sig om efter en steri att kas-
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ta pi fiskarna eller pi den bl5 blomman, antar jag, ty manneil ir skapelsens herre. Genom hicken kunde jag strax direfter se honom tiligt griva med fingrarna for att
losgcira .en sten, som satt stadigt
fast i vdgen. Och i samma stund
hrirde jag ett rop.lingt borta och
en hunds avligsna skall.
Aftonen . var underbart stilla, ej
ett blad rorde sig; lingst borta i
vister b<irjade moln hopa sig, det
ena pi det andra. Jag minns att
det blev iskvider den kvillen.
Bicken flot iven tyst meilan sina
strinder.
J ohnnv fortsatte att grd.va och
flickorna att prata. Di nldde mig
iter avldgsna ljud frin byn ovanfor oss. Jag kunde hcira hjulskrammel och klapprandet av hovar, innu ett rop eller tvi och nu pi ndrmare hill en hunds ingsliga gl6fsande. Men flickorna voro upptagna av bdcken och Johnny av stenen.

Ej ens C.i begrep jag vad som
stod p5, .men jag blev orolig och
med stor svirighet, ty jag var en
gammal man redan di, frirsrikte
j"S klittra uppfrir branten vid
bron. Nir jag hunnit upp, sig'jag,
att en av flickorna var borta. Hon
hade formodligen sprungit bort
frin bron och nedfor vigkanten.
Den andra flickan stod kvar, men
. tittade nu fcirfirad uppit backen.
Nedf<ir backen kom en kirra med
starkt skrammel och de klapprande hovarna voro nu fruktanivirt
nira.
Flickan vid vigkanten b<irjade
skrika fu sin syster, som rusade
bort men sedan mindes Johnnv och
vinde sig om. Johnny steg dven
upp och sprang till brorlcket och
lutade sig mot detsamma.
Vid det laget skrek 6ven jag,
bakom hicken, men jag kunde gcira ingenting' annat, .ingenting annat, ty hicken var hcig och tit, och
jag var en gammal man. Efter ett
cigonblick insig jag iven, att mitt
ropande endast skulle fcirvirra
dem och jag tystnade. Det var till

ingen nytta. Jag kunde ej go.ra r-ri-

gonting. Men det var

my.cket

tungt.

Di sig jag mellan grenarna en
hist komma galopperande med

slaktarvagnen gungande bakom
sig. Men ingen satt pi kirran.
Nu fanns det gott om utrymme
frir kirran att passera gossen. Att
dtima av hjulspiren, som jag efterit undersokte, var det fulla tre fot

om gossen bara hade
stilla.
- Flickorna blevo som stitt
fcirstenade

ddr de stodo, den ena i begrepp att
rusa bort, den andra nedhukad och
grimmande sitt ansikte mot h6c-

ken. Kirran var nu pi tio alnar.s
avstind, efter vad jag kunde se,
ehuru jag fortfarande stirrade pi
Johnny. Sedan sig jag vad jag nu
skall fortilja.

Nigonstldes bakom

honorn,

ovanf6r brcistvdrnet, syntes en gestalt. Jag kan endast piminna mig
ansiktet och hinderna. Ansiktet
var det mildaste jag nigdnsin sett.
Ogonen voro sinkta och fistade
pi gossens huvud med outsdglig
kirlek och lipparna logo. Den ena
handen var lagd tiver gossens <igon;
den andra pi hans skuldra. Inom
en sekund stodo andra historier
som jag hiirt fcir mitt minne
och
jag snyftade till av littnad-. <jver
att se gossen i ett sidant filrvar.
illen nir ji,rnhovarna och de
vaggande hjulen kommo fram,
sk<it handen pi gossens skuldra
honom plotsligt emot dem, och
iindi' forindrades icke uttrycket i
de milda ogonen; och barnet tog
ett steg fram mitt framfcir hdsten
och kastades till marken utan ett
ljud, och vagnen kring<i.. hiftigt,
ritade iter upp sig och fcirsvann

ur sikte.
Nir dammolnet skingrats 15g
den lilla kroppen ororlig pi vigen

och de bida flickorna klingde sig
fast vid varandra och skreko och
snyftade, men dir var ingen afi.nan.

Forst var jag si ond som en
gammal man kan bli. Jag nirapi
(ml Han fcirlita mig det nu !) f6r-
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Gud'och gav upp andan.
Men,.minnet av detrmilda ansiktet
hade sin verkan. Det var liksom en
moders ansikte, nir hon lutar sig
6ver sin forstfcidde, iiksom ett
barns ansikte, nir det kysser ett
sirat djur, det var ett ansikte sidant som Faderns mlste ha varit,
det, som inglarna alltid fl skflda,
nir Han blickade ned pl Sin ende
bannade.

Vill du forlita mig nu att jag

syntes dig si hird fcii en stund sJ
dan? 'Kanske du fortfarande tyC.
ker, att det var hirdhet, som kom
mig att yttra mig, som jag gjorde.

Men sjilv hoppas jag att jag fir
kalla det vid ett bittre namn."
dversdttning av Karin Antell.

(Ur

Sons offer.

berdttelsesamlingen "The
Light Invisible")

VARGEN FRAN GUBBIO.
En legend om den hel. Frans av Assisi.
Icke lingt frin Assisi lig en liten
stad vid namn Gubbio, dir Frans

stundom pligade vistas hos en vin.
En ging di han anlinde dit, etf6ljd
av. nigra av sina- "smi brcider", fann
han stade'ns alla invinare . gripna av
en panisk fiirskrickelse. Ty en kolossal och vildsint varg hade slagit
sig ned i grannskapet och var si'
djirv att den brukade stryka om-

kring utanf<ir murarna och hugga tag
i fcirsta,bista person som hindelsevis kom i dess vlg, och ett par ginger hade den faktiskt kommit. in i
sjilva staden, gripit ett virnlcist barn
och rusat bort med det. Dirfrir 169o
alla af fdrer nu nere, ty ingen,: enda
man vigade sig utomhus, siframt
han icke var bevipnad, under det att
kvinnorna och barnen sutto instingda i sina hem. Nir Frans fick htira
om detta bedriivliga tillstind tillkinnagav han strax sin avsikt att gi ut
och underhandla med vargen samt
timja den; ty. han visste att han hade makt att giira detta.
Stadsborna tiggde och bido honom
att avsti frin ett si vighalsigt fiiretag, och de I'smi briiderna" instinrde
med dem, "ty", sade de, "du blir sikerligen upplten". Men Frans ville
icke hora pi de*. och begav sig
djiirvt istad, helt ensam, att uppsoka
vargen och tala med den.
Di han nirmade sig vargens lya

sprang det vilda djuret emot honom
med rippet gap och ilskna iigon. Vid
denna syn upphivdes ett htigt klago'
skri av stadsfolket, som ftirsamlat sig

pi avstind ftir att ise utgingen

av

detta vigsamma iventyr.
Frans var emellertid icke det min-

sta uppskrimd. Han vdntade tills
odjuret kom helt nira,.gjorde sedan
korstecknet ijver det och.sade lugnt:
I'Kom hit, broder varg. Jag befaller
dig i Kristi namn att icke gcira nigot
ont vare sig it mig eller nigon annan rni.nniska."
De fitll en stor bivan 6ver alla
iskidarna, ty den vilda besten tillsl<it
iigonblickligen' sitt gap, ilskan dog
bort ur dess cigon och den kom och
lade sig ned vid Frans' fiitter si stillsamt som om den varit ett lamm.
Helgonet talade saktmodigt till
den, framhrill huru mycket ont 'den
istadkommit och vilken sorg och fasa
den villat i den lilla staden. "Men",
tillade han, "jag tror att du gjort allt
detta emedan du var hungrig och icke
hade nigot att ata, och nu vill jag
stifta fred mellan dig och folket r
Gubbio. Det skalf ftirse dig med ftida, mot villkor att du lovar att icke
gtira nigot ont vare sig mot foik eller
fa. Lovar du ?" Till svar sinkte
vargen sitt huvud och lyfte sin vdldiga tass och lade den i helgonets
hand.
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Di bad Frans vargen itervinda
till Gubbio och den lunkade

med sig

stillsamt vid hans sida genom vingirdarna och fram llngs vigen som
ledde in till staden.
Vi kunna vara sakra pi att ndr
den gjorde sitt intig, si voro alla,
oaktat den var i sillskap med Frans,
ganska uppskakade.

Men helgonet ropade

it

dem att

komma ndrmare och sporde dem hog-

tidligen om de

i sin sida ville giva

vargen fiida och vara gbda mot den;
och de avgivo ett liifte att gilra det-

Sedan vinde han sig till djuret
och bad det innu en ging avldgga
sitt l<ifte att icke giira skada it vare
sig folk eller fi. Och innu en ging
sinktes det raggiga huvudet och den
stora tassen lades i Frans' hand.

ta.

FRAN

- och pligade
Gubbio

gi in, likt ett
tamt krik, frin dtirr till dcirr, gii-

i

rande skada it ingen, och ingen gorande skada it honom. Och han matades vinligen av folket, och nir han
strtivade omkring i staden skillde al-

drig en hund pi honom. Tiil

sist,

efter tvi 5r, dog vargen av ilderdom,
varijver stadsinvinarna storligen bedriivades, ty nir de sigo honom si
tam vandra omkring ibland dem, p5minte de sig bittre Sankt Franciskus' dygder och helighet."

Av Elizabeth Grierson.
Overs. fr. engelskan av l(arin Antell.

VARA FORSAMLINGAR.

HAI,$INGBORG.

den 19 augusti inviges
nya kyrka i Hiilsingborg. Invign,ingen fiirriittas av H. H.
Bfskopen, assisterad av fiirsarnli,ngens
kyrkoherde Mgr Assarcson samt prbstter frin grannfdrsaml,ing:arna och
$ii'nd.agen

Sanct

"Direfter"
sa fiirteljer oss den
- som upptecknat higamle kriinikiiren
"lsvds sagde varg tvi ir
storien

Cileirnens

Danrna.rk. Ef,ter invigningen vidtager

pontifikal lriigvniissa rned predikan.
iDen nys, kyrkans liige iir idealiskt,
mitt ri den idylliska, gamla Henckelska

pi Munkavingen. Stilren
till sitt yttre och med ett koppartdckt
triidgird.en

torn, giir kyrkan ett vackert,och v?i,rdigt
intryck. Kyrkans inre kornmer likaledes, d& det bJir fullt fbrdigt, att bliva
synnerligen vackert och andaktvdckan-

de. Credo hoppas senare 'bli i tillfblle
att fiir sina lbsare niirrnare.,prresentera
det vackra Gudshuset, till'vars fullboldan och invigning Hiilsingborgs fiirsaml,ing hbrmed gratuleras,
p. L.

-

AUGUSTI
1.
o

4.

S:t Petrus ad Vincula.
S:t Alphonsus M. de
Ligori Bisk. Bek.
Fredag. S:t Stephani ProtomarOnsdag.

T,orsdag.

tyrens i,terfinnande. (Jesu Hjdrtas fredag.)
Liirdag. S:t Dominicus. Bek. Ordensstiftare.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Siindag. Tionde efter Pingst.

M6ndag. Vir Herre Jesu fijrklaling p& berget Tabor.
Tisdag. S:t Kajetan. Bckdnnare.
'Onsdag. S:t Cyriacus m. fl. rnartyrer.

;Torsdag. Vigildag

tii

fest.

till S:t Lauren-

Fredag. S:t Laurentius. Martyr.
Liirdag. Vir Frus Tidegdrd.
Stindag,

Elfte efter

Pingst.

MA,ndag. S:t Hippolytus och Casian. Martyrer.
Tisdag. Vigildag till Mariae himrnelsfdrd.
On,sdag. Mariae himmelsfdrd.

Torsdag. S:t Joachim. Den Hl.

Jungfruns Fader.

De fiirikri,stliga offren hade ftjr,st
och frdmst den betydelse ,och den
bestS.mmelse, som dro vdsentliga fdr
varje offer. De voro Aktbr av tillbedjan, tacksbgelse, biin om fiirlitelse
och nAd. Men om de skulle verkligen
behaga Gud och i Hans iigon ha nigot
vdrde och vara ,fdrtjd,nstfulla, si mSste
de frambringas i den rbtta avsikten,
d. v. s. dess yttre offerritus motsvara
den inre offerhandlingen, ndmligen
underkastelsen under Guds vilja, hyllningen och lovprisandet, tacksdgelsen,
bdnen, ingern och botfdrdigheten.
De gammaltestamentliga offren hade emellertid ytterligare ett Sndamil,
i det att de skulle fiirebilda framtidens
stora hemlighet; Jesu Kristi korsoffer.
Dd,ri 169 deras huvuddndamAl och huvudvhrde, sisom vi finna uttalat t. ex.

hos

den h. .Paulus

i Hebr. br. 8-10,

samt ?, 19, liksom hos de heliga kyrko-

fdderna.

rFrAga

vi efter de fijrkristna

offrens

verkningar, s6 trd,der framfiir allt deras
fiirsoningskaraktdr i dagen. Sbrskilt
6r detta fallet med de blodiga offren,

som voro de talrikaste, di ju i gamla
fiirbundet kdnslan och medvetandet av

t7.
18.

Fredag. S:t Hyacinthus. Bek.
Ldrdag. Dag inom oktaven av

Mariae himmelsf.Srd,

19.

Siindag. Tolfte efter

Pingst. (I

h6gm. Mariae hirnme sflrd.)

20. Mindag. S:t Bernhard. Abbot.
Kyrkoliir.
21. T,isdag. S:ta Johanna FranSiska
av Chantal. Anka.
22. 0n,sdag. Oktavdag till Mariae
himmelsfdrd.
23. Torsdag. . S:t Philippu,s Benitius.
Bek.
24. 'tr're.dag. S:t Bartolomeus. Apostel.
25. Liirdag. S:t Ludvig. Konung.
26. Siindag. Trettonde efter Pingst.
27. M6ndag. S:t Josef Calas.antius.
Bek.
28. 'Tisdag. S:t Augustinus. Rek. Kyrkol6rare.
to 'Onsdag. S:t Johannes Diiparens
halshuggning.
30. Torsdag. S:ta Rosa- av Lima.
Jungfru.
31. Fredag. S:t Raymundus Nonnatus. Bek.

skuld och straffvdrdhet var den fiirhdrskande. Dbssa slaktoffer hade likvdl ingen kraft att fiirsona den Gud,
som vredgades och befria mdnniskan

friLn hennes syndaskuld. Aposteln Paulus skriver ddrfiir i Hebr. br. 10, 4, att
tjurars och rbockars blod omiijligt kan
horttaga synder eller verka mdnniskors
inre rening och helgelse. De f6rlbnade

dzirf6r en yttre renhet infiir lagen,
d. v. s. de verkade, att israeliten icke
liingre gdllde som oren infiir lagen och
ddrfdr Ster kunde deltaga i den offentliga gudstjbnsten. Ddrigenom ut-

tryckte de samtidigt nddvdndigheten av
verklig fiirsoning och inre rening och
hdnvisade tillika till den enda kdllan

till'"all f6rsoning och wittfdrdiggtirelse,
ndmligel det kommande Kristi offe',
pi korset. I det dessa ofullkomliga offer i det gamla fiirbundet fiirebildaoe
och hdnvisade till det kommande verkliga offret i Jesu fijrsoningsdiid. voro
de ocks6 dgnade att hos israeliterna
uopvdcka tro och hopp och beveka dem
till 6nger och liot, genom vilka akter,
den inre rlttfiirdiggiirelsen kunde fiirvdrvas (ex ope.re operantis).
s. N-k.

KYRKLIG KALEN DER.
SEPTEMBER 1928.
rl;ördag. Vår Frus Tidegärd;

iFjoitonde efter Pingst.

(I

18.

högm.:

,Skyddsänglarnas fest.)
rMåndag. Ferialdag.
Tisdag. Ferialdag.

19.

tyrer.

Fredag.

Eustacn-ius m.

fl.

mar-

21.

fredag. )

22.

Lördag. ( Kvattemberfastedag.
S:t Thomas de .Vjllanova Bist.

t?

Sör:dag. Sjuttonde

,nrässa

),

efter Pingst.
(I högm: Marie föd'elses fe,st.)
Måndag. S:t Nicolaus de Tolen-

Söndag. Femtonde

tino. Bek.
11. Tisdag. S:t.Protus 'och Hyacinthus. Martyrer.
72. Onsdag. Marie namns fest.
Torsdag. Ferialdag.

Fredag. I(orsets

upphöj'else.
(Korumässa om hösten.)

to.

Lördag. Marie sju smärtor,
Söndag. Sextonde efter Pingst.

77.

Måndag,

15.

) S:t

T.orsdag. Ferialdag.

.Lördag. Ma.rie födelsos fest (Mor.

13.
L4,

Onsdag., (S.r'attemberfastedag.)

apost:

M.

Fredag. Ferialclag. (Jesu hjärtas

10.

Jqsef a Cupertirio.

Januårius Bisk.. m. ,fI. ma,rty?er.
20. :'Torsdag. (Vigildag till S:t Matth;

lonsdag. S:t . Laur,entius Justinia-

nus Bisk.

Tisdag. : S:t
Bekännare.

S:t

FranCislkus' sår'mär-

ken.

,,'t

(Kvattemberfastedag.)

S:t Mattheus

Apo.st. Evang.

efter

Pingst.

Måndag. B. Maria Virgo cle Mcrcede.

25.
9A
ory

Ti,sdag. Ferialdag.

Onsdag. S:t Cypliamcs och Justina. Martyrer'.
T,orsdag. S:t Cosmas och Damianus, Martyrer.

28. Fredag. S:t
Martyr.
29. Lördag. S:t

Wenceslarts, Ilerti,g.
M,ichacl. Ärkeängcl.

3-0,', Söndag. Ädertonde efter Pingst.

Kyrkliga kungörelser.
S:t Eriks

kyrlca.

Kl.8 f" m.: Siilla mässå. KI. 11 f. m. Högmässa med predikan,
f. m.: Jesu hjärta mässa. Kl. ye8 e. m.:
Räsenkransanda{t.
Varje andra torsdag i månaden: Sakramentsandakt från kl. yz8 f. m, Mässa
k]. B f. m.

Söndagar:

Vardagar: Kl, 8 f, m.: Stilla mässa'
Varje första fredag i månaden: Kl. B

Med anledning av 25-årsminnet av H. Högv. Biskopens prästvigning hålles
i.S:t Eriks kyrka högtidlig tacksägelsegudstjånst (Pontifikalmässa) Söndagen den,2 Septernbei;kl. 11 f. m.

S:ta Eugenia kYrka.
Söndagar:
dikan.

,

_

Kl. ? och g f. m.': Stilla,mässor. Kl. 11 f' m.: Högmässa

med pre-

Vardaga.r:Kl.?ochti.at.m.:StiIlamässor,]-.-:

. Helga Lekarnens

Gille(S:t Eriks kyrka)

Rosenkransrndakt Fredagcn den

?

)

Sept.

Kommunion,nrening; Augusti : Orm goda- herdar föi hjorden. Septernbei:: Tack
'
liör-Gud,s hjälpl genom de heliga skiddsänglarna.
,

(

a

