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LO UR DE S.
I.
Lreren om Immaculata Conceptio
hadde gamle rfi)Uer i den Romerske.
Iprke, men var ikke godkjent av
alle teologer. Dominikanerne for
eksempel var delvis mindre stemt
for den. Dens ivrigste forsvarere
var Fransiskanerne, og senere Jesu
itene, I 1854 talte imidlertid Pa
ven: Lreren om_ Immaculia,ta Con
ceptio blev ophfi)iet til dogme. Rama
locuta, causa finita.
Fire år efter, i 1858, hendte no
get besynderlrig nede i Pyreneene.
En tretten års bondejente så i et
syn Jomfru Maria som sa: » Q ue
soy l'Immaculado Councepciou» (på
dialekt bearnais,. som tales i Pyre
neene. Det betyr: Jeg er den Up
lettede Undfangelse.) Gud selv had
de talt gj ennem Jomfru Maria og
· satt så å si sitt stempel på pavens
dekret.
Det var neppe noget tillfelle at
disse begivenheter inntraf på dette
tidspunkt. Kirken var i fare. I
ffi)rste halvdel av forrige århundre
skaptes i Europa: en hel del moder-

nismer innen religifi)s tankegang:
Naturalisme, materialisme, libera
lisme, som viste tendens til å fjerne
sig fra Kirken. Det filosofiske be
grep vi kaller Utviklingsteor-ien, det
at de organiske arter ikke er ufor
anderlige, men viser en �tadig ut
vilding fra lavere til hfi)iere vresener,
vandt også stprre terreng frem
.
over mot midten av seklet. Det fik
sin mest fullkomne utformning i
Darwins »Origin of Species» (1859).
Alle disse nye ideer syntes å gå imöt
Kirkens dogmer og true Troens
grunnsetninger i folks bevissthet.
Men Forsynet våker aWd over
Kirken; derfor fik den et Lourdes.
Menneskene er svake i Troen. Selv
blandt lreresveinene var det jo en
som tvilte. Nutiden tror ikke for
tidens vidneprov, fordi den ,ikke
selv så. Derfor må vi stadig h; et
naglegap å ffi)le på, for å kunne si:
Credo. Et slikt naglegap var Maria�
visjonen i L_ourdes,
Var det tillfeldig at redskapet blev
en liten enfoldig gjeterjente i Pyre
heene 1 analfoheten Bernqdette Sou,-

.. ···: l,06
larf'for to år siden fra prekestolen i
bfrous? Neppe mer enn at det $toi·�
Nötre Dame i Paris. Cros har skre
Budskap skulde gå ut fra en tpm-·
mermanns hus i Nazaret: Guds Lov· . vet med dette prinsipp for piet, og
en ingen videnskap. Den tretigei· · m·�d rette: Hvad skal vi med to mi
hverken . en I{ant eller en I)arwiil
i'::ikler;
··når ett er nok til bev,is?
.
.
·
s�� tolke;. ·· · ·· ··· ·
· ·
· Jeg skal i korthet gjennemgå de
»Jeg vil at her skal reises en kiir
punkter i Lourdes-:visjonene soni
ke og at man kommer ber i skarer;»
har' vrert gjenstand for denatuna,li
sa visjonen tif Bernadette. Aldrig . sering, kanskje mindre med over:
bl�v et pnske. så punktlig innfridd.
Iegg, enn mot bedre vitendc.
Utallige ,pilegrimmer besölde siden
· Det h�r vrert almindelig tro at
Lourdes, og med rpken av blafrende.
· Jomfru Maria åpenbarte sig for Ber.:,
lysi�jerter steg fra millioner struper
nadette i egenskap av Jesu Mor, aJt
mot himlen et glpden:de CI'edo ...
så
som moden kvinne. Bernådette
tross Kant og Danvin.·
har alltid vidnet, og fastholdt like til
Der er alt skrevet en hel litteratur
siri. dpd af him så en liten pike klredt
om Lourdes. Vi har Douzous, Ber
i blått og hvitt, omtrent på hendes
fl'in, Esfrade, ,,i har Lasene;Rical'd,
egen alder. (Bernadette var tretten·
AI'chelet, vi har Huysmans og Zola.
år garnmel). Derfor sa hun også,
Med all respektfor disse forfiatter�,
fprste gang hun 'så statuen som nu
så må det sies at ikke en av dem
står i Massabielle-Grotten,, og som
har tillstrekkelig utfyllt kravet på
forestiller en kvinde i tredveårsalde
sannheten om Lourdes. Alle,. kan
r�n: >>Det var ikke sliik jeg så
ske endog Zola, har sikkei·t slirevet
henne».
i god tro, og i full overbevisning om
Mange av dem · som hadde i op
å tjene en god sak, men man sav
drag
å forhpre Bernadette, kunde
ner hos dem alle en ln•itisk vurde
ikke
på
sett og vis forene sin fore�
ring av det som var »sett» og ))hart».
stilling om Guds Mor med hendes
Fprst for et par år siden utkom en
utsagn om en liten pike, som
virkelig gjennemfprt kritisk-histo
de
mente vilde svekke· i almenne
risk studie ia ;v begivenhetene i Lour
folks
begrep påliteligheten av visJo
des. Det er et tre binds verk av je
nene.
Derfor ser vi at den lille pike
suiten . L. J. M .. CI'os.*) Mer enn
gradvis vokser under forhprene, blir
fprti års granskning ligger bak det
en ung pike, en liten fI'pken, en fl'p
te arbeide, hvis start blev approbert
ken,
og så endelig en dame.
og heskyttet av pave Leo XIII. Pater
Cros har fullt ut forstått å skille hi
Det er ingen tvil om at Bernadet
storie fra sagn. På ba,sis av samti
tes fs,irste utsagn er riktig. Jomfru
dige dokumenter, kirkelige og sivile
Maria viste sig som en liten pike på
aldstykker, nedskrevne beretninger,
hennes alder. Intet er igrunnen mere
av Bernadette selv og av andre som
naturlig. Det er mer i harmoni med
var tilstede under ekstasene, har for
pave Pius IX's dogme: Mairia var
fatteren med en r.igorps npiaktighet
fra undfangelsen av fritatt for arve
gjenoprettet faktum, på bekostning
synd, utpekt som Menneskespnnens
selvfplgelig av en hel del utsagn
Mor ( og ikke, som nogen teologer
som må betegnes .som uvederheftige.
mente, tildelt denne nåde på ett be
»La oss ha mot tji å vrere sannfer
steint tidspunkt i livet, for eksem
dige; og hvor stor Vår kjrerlighet
pel i det pieblik engelen Gabriel hil
enn er til Kirken, vår Mor, så la oss
ste hende med ordene: Hil dig Ma
ingenting skjule av det som bpr
ria ...) .
sies», uttalfe Monseigneur. BaudrilBernadette så Jom fru Maria a t
*) "Histoire de N öfre Dame de Lour
ten ganger. Fprste gang den ellefte
des", Beauchaisne, Paris.
".
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så endog » at flaminen smpg sig op
februar og siste gang den syvende
mellem fingrene». Dette varte et
april.
helt kvarter, og en lrege som straks
Den femogtyvende februar sa
efter underspkte Bernadettes hen
visjonen: »Anat benuiie en a houn
der, fant ikke tegn ti1 brannsår.
e b'y laoiia ( Gå< hen og drikk av
kilden der, og to dig i den) ! »
Sannheten er denne: Det blåste
Bernadette så om sig, men fant
litt den dagen. Bernadette holdt i
venstre hånd et lys, i hpire en rosen
ikke tegn til vann, sier de .fleste
Lourdes-kroniker. Men så grov
krans. For å beskytte flammen mot
hun i jorden foran sig og straks
vindtrekket onisluttet hun lyset
med den hule hpi
sprudlet en kilde
re hånd. Flamrnen
op. Paiter Cros de
blafret i vinden og
menterer- d e t t e.
slikket av og til
Jomfru Maria skap
fingrene
h e n n e s.
te ikke spontant en
Deri bestod »mi
kilde. Den store
raklet» .
vannåre som idag
Vi må ikke se
velter tusener av
bort fra den kjens
lmbikmeter vann ut
gjerriing at .folk un
over jordflaten un
dertiden ikke bare
der M a s s a b i e 1lar sig narre av
leharnrneren, eksi
andre; men også
sterte gjennern alle
narrer sig selv. F�l
tider; men bare et
somme og lett på
prlite opkornme av
virkelige
rnenne
den boblet frern i
sker lar sig ofte i
dagen, og sildret ,
den grad rive med
unna i en bekk ned
av en begeistring
mot elven Gave.
for noe at hele dc
Pålitelige pienvid
r·es sjeleliv konsen
ner bekrefter at
trerer sig tilslutt
denne alltid hadde
bare om dette ene.
vrert synlig inne i
Og det som bedre
Grotten, hvor gje
er: Der påstås at
terfolk ofte spkte ly A. wfazereau 2 dager efter helbredelsen. folk kan overdrive
mot uvrer. Berna
med så stor freidig
dette selv sier: »Hvad skulde jeg
het at de sistpå selv tror det de
drikke og to mig i? Det var med
sier. Man skal derfor ikke for
npd jeg opdaget en vannskvett i
undre sig over at i lppet av kod
en pytt så stor som en talerken.
tid efter apparisjone i Lourdes så
Jeg grov da nedi med hrendene,
hadde nesten hele landsbyens kvin
·og straks strprnrnet vannet rikere
nelige befolkning vrert i Grotten
frem».
og » sett» Jomfru Maria, ·nogen
med .Jesubarn på armen, andre ved
Vi ser således at vannåren under
siden av en mann nied langt skjegg
_Grotten eksisterte Nr Bernadelte,
(St. Josef) l
men at den da korn op i dagen og
blev beriket med en rnirakulps egen
Videre ka:n nevnes at av de hun
skap.
dre og nogen og tyve »mirakulpse
helbredelser» som vonom efter blev
I forbindelse med siste apparisjon
»konstatert» ved kilden, kan ikke
( syvende april), fortelles om »mirak
en eneste betegnes söm unde1·.
let med kjerten». Bernadette skulde
under ekstasen latt et lys brenne ut
Vi må huske at en hel mengde
mellem hendene sine. De omstående
sykdommer bevislig kan helbredes

i08
ved suggestiv påvirkning hos pa
tienten, så helbredelsen ikke har det
ringeste overnaturlig i sig. Hjernen
og nervesystemet spiller jo en over
ordentlig stor rolle overfor de s,,vrige
organer i legemet. Viljen til å bli
frisk kan vrere nok til en bedring,
og i enda hpiere grad tro og håp.
H,1orfor innprenter ellers alltid lre
gene det gode humpr som en hoved
betingelse for god helbred?
Man må vrere fotsiktig med å
rope mfrakel. De er ikke så hyppige
som man kanske tror. Neppe noget
steds har ordet vrert så misbrukt
som i Lourdes. Jeg har selv i ti
dager hatt anledning til å overvrere
på eller nrermeste hold de medikale
underspkelser i Lourdes. Bare en
brpkdel av de tusener tillfrelder som
i arets ls,,p behandles, der, kan gj�re
krav på_opmerksomhet.
Men del' skjel' zznd_el'e i Loul'des.f
Derom i en artikkel som fs,,lger.
Il.
I slutten av august 1929 overvar
jeg for tredje gang den store nasjo
nale pilegrimsferd i Lourdes. Jeg
hadde den glede å, vrere sammen
med Lars Eskeland.
Eskela�d skrev oni denne turen
tre ypperlige artikler i »Tidens
Tegn», Oslo, vonom efter.*) Her
gir han, .som den fremragende skri
bent han er, et gripende billede av
den merkelige 1byen i Pyreneene,
slik som en ser den på store pile
grimsdager. Selv har jeg gitt en
skildring, alment sett, av Lourdes i
bladet »St. Olav». Jeg skal derfor
her konsentrere mig om en mere
bestemt side av Lourdes: L&gene,
cleres al'beidsmetocle og behandling
av de syke.
Jeg kunde omtale de mere glim
rende tilfeller av helbredelser, som
belgieren Rudders, jeg kunde nevne
de likeså berpmte, soin Gargam eller
Elise Rouquet, Emile .Zola's »kvin
nen med hundemulen», som jeg selv
*) 21, 24, sept. og 22 okt. 1929.

talte med på lregekontoret ifjor ..feg
kunde sitere mange andre mirakler,
som regnes med til de store begiven
heter i Lourdes, men alt dette er
skrevet så meget om fs,,L Jeg skal
derfor ta, for mig et av de mere al
mindelige tilfeller, av dem som ikke
gjpr noe bråk om sig; men som
selvfs,,lgelig er like verdifulle ...
ihvertfall for den helbredte. Bare et
skal jeg nevne, men til gj engjeld
mere detaljert. Dermed mener jeg
å kunne gi et klarere inntrykk av
lregenes arbeidsmetode. Jeg velger
tilfellet Albel'tine Mazereau, som
blev helbredet for rygmarvsbeten
nelse efter et bad i piscinen i 1926.
Der er grunner for at jeg velger
netop henne: For det fprste var jeg
selv tilstede på hegekontor�t. da hun
blev underspkt, og for det annet
kjenner jeg personlig Albertine Ma
zureau, som er bosatt her i Tours.
Albertines far dpde av tuber
lmlose, hennes mor av ethylisme
(misbruk av alkohol). I barne
årene gikk hun lenge med åpent sår
på fotvristen, som fplge av et slag.
Det verket årevis og vilde ikke gro.
Hver vinter hostet hun stadig. Hyp
pige bronkitter avkreftet henne
fremover i opveksten, og hun var
gjerne tynn og blek. I 1914 angri
pes hun av et ondartet pleurit på
hpire side, Hennes doktor i Tours,
Vialle, sender henne da på landet,
hvor hun bor i .atten måneder.Land
luften har .fä:ke den ventede virk
ning, og sykdommen tiltar. I 1916
blir hun sendt på hospital i Tours,
hvor hun ligger tilsegns i over et
år. Efter dette sykeophold tilbrin
ger hun en måned i landsbyen Lan
gais for å gjenvinne krefter. Her
er det hun fs,,rste gang fs,,ler smerter
i 'rygg1;aden. Hun blir rpntgenfoto..
grafert og beordret absolut hvile i
utstrakt stilling. I januar 1917
kommer hun hjem til Tours og
fpler sig bedre, tar fat på sit arbeid
igjen, men overanstrenger sig, og
ryggsmertene melder sig påny, den
ne gang sterkere. Rosten tiltar og
så, samtidig med svetninger om nat-
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ten, feber, og tap av matlyst. Hun
er sengeliggende i to måneder. Lun
gesykdommen går så tilbake, men
ryggsmertene �ker langsomt. Dette
varer i flere år, helt til 1925. Da
ops�ker hun en specialist i Tours,
Dubreuil-Chambardel. Efter r�nt
genfotografering hos doktor Mangi
ni sammesteds, og med samtykke
av dr. Vialle, beordrer spesia:Iisten
patienten lagt i gipskorsett. Hun lig
ger ubevegelig i en- måned. Derpå
sendes hun til Berck-Plage, et av
de mest kjente sanatorier i Frank-

re viser den lombrere ryggrad (ufull
stendige halehvirvler ) seks hvirvler,
og med tegn til sakralisasjon på den
siste.»* )
Efter tre må.neder på Berck-Plage
blev patienten atter lagt i gipskor
sett.Det var på vårparten 1926. Man
begynte alt å tale om neste nasjo
nale pilegrimsferd. Albertine Ma
zureau vilde på sett og vis til Lour
des. Hun opnår tillatelse og reiser
med det »hvite tog» (syketoget ),
mellem tusen andre lidende. Dr.
H. L9ze, praktiserende Irege ved sa-

A. Mazereau fpr helbredelsen.

rike. Professor Dubreuil-Chambar
del sender med henne f�Igende er
klrering:
» Undertegnede erklrerer å ha un
ders�ld i desember måned 1925 frie
A. M. bosatt i Tours. Unders�kel
sen godtgj�r at den syke f�ler ster
ke smerter rundt midjen i lombo
abdominal-regionen, unde1; f�rste
Iombrere rygghvirvel. Smertene ut
stråler til bekkenpartiet og vanske
liggj�r krops- og gangbevegelser.
Der konstateres videre en deplase
ring av syvende, ottende, niende og
tiende rygghvirvel. Disse er f�l
somme for lette tryk. Huden er let
r�dflammet på dette sted. R�ntgen
fotografiet viser mellem 9, og 10.
rygghvirvel en m�rk�re sone. Vide-

natoriet, gir henne med på reisen
f�Igende aittest:
»Undertegnede erklrerer at A. M.
er angrepet av : Sakralisasjon av
femte lombrere rygghvirvel, srerlig
utpreget tilh�ire. Smertefull skoli
ose (forskyvning av ryggraden )»
Albertine kommer til Lourdes den
19. august, hvor hun blir innlagt på
sykehus. To dager efter ber hun om
å få hade i piscinen. Sykehuslregen
nekter å ta HN henne gipskorsettet,
og sykes�strene fraråder hende eks
perimentet i den tilstand hun er.
Men patienten trygler og ller, sistpå
*) Sakralisasion er betegnelsen for en
s·erie smertefulle lidelser som man mener
skyldes en medfpdt deformasj on av neder··
ste ufullst:endi $"e h;ilehvirvel,
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får hun lov. Varsomt senker man
henne ned i badekommen . . . med
gipsen på.
Om natten hostet hun voldsomt
og hade sterk feber.
Dagen efter vil hun tross alt påny
i badet. Hun får sin vilje. Hvad
hrender så? Jeg lar henne selv for
telle:
»I det pieblik man dyppet mig
under fplte jeg ubeskrivelige smer
ter i ryggen. Det var som hele krop
pen brpt sammen. Aldri har jeg fplt
så sterke fysiske lidelser. De varte
bare nogen sekunder. Så blev jeg
likesom hysset inn i et uforlignelig
velvrere. I et $6ieblikk trodde jeg det
var frigjprelsen fra livet hernede.
Så kvalde jeg til igjen, men smer
tene var borte. .· Jeg sa ingenting
samme kvelden, bare takket og tak
ket ustanselig Jomfru Maria, til jeg
sovnet inn. Neste dag vilde jeg stå
op og gå, meh benene bar mig ikke.
Jeg lot mig da rulle til Grotten og
bad slik: Hellige Mor, siden nu
mine smerter er vrek, gi mig også
kraft til å gå. ·
Tilbake på sykelmset bad jeg om
å få mine tpfler. Spstrene så sppr
gende på mig, men fant dem frem.
Jeg gik da rundt-salen -til stor for
undring. Så stemte alle i Magnifi
cat. De syke omkring sang, med
gråt i hule pine og med uvante smil
på bleke leber. Mange tenkte sik
kert : V rer glad for hennes skyId, så
kommer kanskje din tur også.
Jeg bad da om at man tok av
mig gipsen, men Iregen vilde ikke,
fpr jeg hadde vrere på konstata
sjonsbyrået. Der kunde man ikke
behandle mig fpr dagen efter. Om
natten sov jeg, tross den klissvåte
gipsen om livet, bedre enn på mange
år.» - - Da Albertine Mazcreau blev un
derspkt på kontoret dagen efter, var
jeg selv tilstede. Omtrent femti lre
ger var samlet. Det fprste man blev
enig om vair å ta .av gipskorsettet.
Så blev hun omhyggelig underspkt
j lppet av en time. De lot henne stå ,
0

•

gå, sitte, krype, bpie sig forover,
bakover og til sidene, de lot henne
endog hoppe. Efter endt undersp-·
kelse blev nedskrevet i protokollen
fplgende:
» Ved inspeksjonen fantes en nor
mal hud, men en forskyvning av
syvende, ottende og niende rygg
hvirvel. Den nederste del av rygg
raden synes dog å begrense for
overhpiningen litt. · Refleksen er
normal. Ingen smerter ved trykk
på rygghvirvlene. Den syke, som
igår neppe kunde holde sig opreist,
går og står idag uten vanskelighet
endog på ett ben. Ved underspkelse
av lungene fantes intet . unormalt.
Pleuritten på hpire side var 'der
ikke lenger spor av.»
Samme dag reiste Albertine · til
bake til Berck-Plage ... uten syke
båre. Tre dager efter blev hun ut
skrevet derfra som fullstendig frisk,
og reiste hjem.
Nogen inåneder senere lot hun sig
underspke av sin tidligere dokfor . i
Tours, Dubreuil-Chambardel, som
uttalte fplgende :
»A. M. går med letthet og uten
smerter. Kroppens bevegelser · er
smidige. Et rpntgenfotografi v�ser
den samme forskyvning · av rygg
. raden som fpr, men denne region
har ikke lenger den samme pmhet
ved påkjenning.»
Albertine var forhindret i å reise
året efter til Lourdes for å få staid
festet helbredelsen, som bruk er.
Fprst i 1928 kom hun der igjen.
Det traff sig så at jeg var på lrege
kontoret da også. Alle dokumen
ter vedrprende hennes sykdom, fra
barndommen av til badet i piscinen,
blev gjennemgått påny, i overvrer av
mer enn femti heger. I protokollen
blev enstemrnig innfprt fplgende:
Underspkelse den 28. august 192 8.
1 . Har der vrert sykdorn tilstede?
Derom er ingen tvil, ifplge be
kreftende lregeattester.
2. Har helbredelse funnet sted?
Ja, godtgjort ved to års utmer
ket helbred.
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3. Er der behov for videre bemerk
ninger ?
Nei.
4. Kan helbredelsen forldares på
naturlig måte?
Nei, fordi den var spontan og
uten konvalescens.
Signert: Dr. Vallet.
Bureau des Constatations.
Notre Dame de Lourdes.

SLUTEN
Nationella ungdomsförbundets or
gan har i ett av de senaste numren
innehållit en signerad ai·tikel med
maning till kamp mot den »katolska
propagandan». Den liberala Karl
stads-Tidningen har upprörts över
de blandade äktenskapen. I Socia,Jde
mokraten har lektor Ivan Pauli på
ett fullkomligt orimligt sätt skalat
ut allt »katolskt» ur Sigrid Undsets
nya bok Gymnadenia och bedömt
den sålunda »rensade» romanen för
sig och katolicismen för sig, det se
nare n1ed en arrogans, som vore
värdig själve kyrkoherde Skog. Och
längst till vänster går fronten även
framför hemmabolsjevikernas posi
tioner, utposter mot »katolicismen
kapitalismen». Vilken rör.ande tav
la av enighet i ett eljest så parti
och sektsönderslitet Sverige ! Är inte
alla svenska .kyrkans rätta försva
rare glada över att se .till och med
de rödaste i stridslinjen mot »pa
pismen» ? Jubla.r inte Svenska Mor
gonbladet ? Känner inte biskop J. A.
Eklund tillfredsställelse över fron
tens homogenitet ? Fast och beslut
samt tror man sig samla Sveriges
folk om ej kring den »evangeliska
friheten» så dock kring ett negativt
mål: i ngen katolicism här i landet !
Den självständigt tänkande i or
dets djupaste mening förvånar, sjg.
Fattar man då på a.nsvarigt håll i
vårt land icke vad som ligger bak
om allt detta? Förstår ej den natio-

Jeg så påny Albertine Mazereau
nu sist jeg var i Lourdes. Hun stod
på lme foran Grotten og leste ro
senkransen. Jeg tenkte ved mig
selv : Him har ikke lenger behov
for noget naglegap for å kunne si :
Cl'edo.
Pel' Skansen.

F R O N T?
nelle ungdomsförbundsledaren, för
vilken kl'istendomen dock är ett
värde, varför socialdemokrati och
kommunism står vid hans sida i
denna sfrid? Var är den »ekume
niska tanken» ? Svara ej, att katol
ska kyrkan höll sig reserverad mot
denna »ekumenicitet» ! Katolicis
men är dock kristendom, och de.t
var ju alla ki·istnas gemenskap, som
var den ledande tanken. Eller har
harmen över katolska Kyrkans ute
blivande från . ekumeniska mötet
förvandlat broderskapskänslan till
intolerans, denna för protestantis
men så främmande synd ?
Den sålunda framkonstruerade
fronten verkar som resulta.tet av en
psykos över stora delar av Sveriges
folk. För ingen än så vanvettig och
morbid sektstiftare, ateist eller guds
bespottare har man så starka ut
tryck som för katolska Kyrkan.
Vissa stora »kulturblad» här i lan
det behandla oftast sjukliga utväx
ter på religionen med en överlägsen
nästan välvillig ironi. Endast när
det gäller den katolska Kyrkan mo
biliseras . allt patos, allt allvar, ja
ibland t. o. m. frenesi.
De kristendomsupplösande åskåd
ningarnas ovilja mot katolska Kyr
kan har åtminstone förnuftiga grun
der. Katolicismen är kristendonis
bevarande, Kyrkan har ärorika tra
ditioner även som väktarinna av en
kultur, som måste vara, dem djupt
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fientlig. Religionen kan endast vara
en »privatsak» - i enlighet med
deras program, när den icke är ak
tivt verkande, när den bara är ru 
brik i prästbetyget, utvisande vart
man hör i civilregistraturen. Den
katolska Kyrkan vill ingripa i den
enskildes livsförsel, den vill bevara
honom vid en andlig livskälla, som
för den materialistiska uppfattning
en endast är ett vidskepelsens nar
coticum. Det är en konsekvent
stridsställning, det måste i alla fall
medges. Är religionen hinderlig för
mina ideals fr,amgång, så kan j ag
endast tolerera såaana former av
densamma som äro döda eller dö
ende rester. Då må,ste den i vissa
avseenden dödaste av alla oss om
givande religionsformer, den offi
ciella lutherska kyrkan, vara mest
att föredraga, eftersom den erlilJ u
der det minsta motståndet.
Den fria konkurrens princip har
aldrig erkänts från socialdemokra
tiskt håll, inte ens på det andliga
området. Men från borgerligt håll
brukar den .framföras som en ound
gänglig stimulans i en stads liv.Den
na· åskådning är frisinnad, liberal
och till och med numera högerupp
fattning. Underbart äf· då att se, hur
denna toleransprincip från vissa
håll genast · sättes ur funktion, så
snart det är fråga om katolicismen.
Det ser ut ·som om inför valet kato
licism eller avkristning skulle gla,d
ligen våra borgerliga kristna välja
det . senare såsom det mindre onda.
Mot katolicismen byggas andliga
tullmurar -� sade inte Olaus Petri :
»Tankar pläga vara tullfria.»? -,
mot den samlas fonder. Mot den vill
man ha fronten sluten. . Inbördes är
kivet förödande, mot en kristendom
i katolsk form vilja de korttänkta
demonstrera en rörande enighet.
Vi skola icke ägna de frisinnades
stora flertal många ord i detta sam
manhang. Detta parti är i mycket
uppbyggt på sekterismen och den
nas valspråk har alltid varit sepa
ration, avståndstagande, fientlighet.

Men hur är det med liberalismen?
Känner den ej till att t. ex.den tyska
centern hör till de »reformvänliga»
partierna? Kan katolicismen som
sådan vara en politisk fara? Den
sista frågan kan även ställas till hö
gern och till de antikatolska inom
Nationella ungdomsförbundet. Hur
kan kampen mot den katolska kyr
kan politiskt motiveras? Rymmer
den inte konservatism i t.e'.':. Frank
rike liksom den rymmer framstegs
vänlighet i Tyskland? Kyrkan dri
ver politik, det är sant, men den dri
ver kyrklig politik . Det to1·de va,ra
svårt för såväl höger som borgerlig
vänster att påvisa de politiska fa
rorna av att katolska Kyrkan läm
nades tillfälle till fri konkurrens i
detta land
En annan sak är den religiösa
övertygelsen. Ingen förtänker en
övertygad protestant att han strider
för sin h'o. Men detta gör han som
religiös pers:mlighet och inte som
politiker. Och iir han protestant, st1
förefaller det egendomligt om denna
strid skall föras i den för nyluthersk
åskådning så främmande intoleran
sens form. Då får den ju knappast
sken av att vara uttryck för den »fri
modighet», som ju är en lutheranis
mens arvedel.
Det är ärliga stridsmetoder att
söka stärka protestantismen, att
bilda Gustaf Adolfsföreningar och
söka hålla tron och den protestantis
ka kyrkan vid liv. Men nog vittnar
det väl ändå om en trons klenmo
dighet och försagdhet att söka stäv
ja katolicismen ute genom rent
negativa stridsmedel, genom bestri
dande av dess existensberättigande
och genom att stapla upp hinder i
dess väg.
Och underligast av allt i en så
dan strategi är att stå på samma
front som kristendomsfienderna.
Dessa se nyktert och klart i katolska
kyrkan en religion och en kristen
dom och ha sin stridsställning klar.
Vad se de andra?
En besvärlig konkurrent, ser det
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ut. Men protestanterna, som bruka
undervisa katolikerna om den and
liga friheten och hur enligt deras
uppfattning historien visar, att san�
ningen stige1· över de högsta murar,
de förlita sig nu själva på murbyg
gandet. Kyrkan litar emellertid
också på gudomliga sanningens
makt att bestiga murar. Den lmr
sett fästningsverk falla, starkare än
dem, som byggts uppå kyrkoherde
Skogs antikatolikfond. Den har gått
fram och den går fram. Även om
fronten synes aldrig så shiten. Ty
!{rist och Antikrist kunna ej strida
på samma linje. Kyrkan skådar en
dast med vemod, hur många som
dock vilja vara kristna, i sin för
blindelse hjälpa de kristendomsför
störande makterna i ett Sverige,
som även för katolikerna är ett dyr
bart och älskat fosterland. De äro
inte många i detta land, Men skola
de bliva poHtiskt hemlösa på grund
av denna förbindelse. Kan ej en

katolik vara endera högerman eller
vänsterman? Det är från katolsk
synpunkt ett adiaforon vilketdera
han är, endast han är sin tro tro
gen. Men då vill man mot honom
resa den slutna fronten.

Mark.

P. S. Det upprop som utsänts
för att samla penningmedel till kyr··
koherde Skogs ovan omtalade fond,
utmanar framför allt löjet. Den nu
tida katolska propagandan i Nor
den går enligt denna först till Is
land, sedan till Norge och så till
Sverige ! Danmark nämnes icke
alls. I Norge skulle enligt samma
upprop år 192 7 ha funnits 55 präs
ter och 260 systrar, medan den
kyrkliga norska statistiken för det
ta år räknar 33 präster och 4m
ordenssystrar. Bäst är att hölja ett
dylikt dokument i en barmhärtig
glömska.
Credos Red.

SVA R T I L E N S O G N E P R E S T.
IL

Nu er det saan at vi som begynd
te at bli agnostikere med det samme
vi begyndte ,at bli .belrert - for re
sultatet av alt vi lrerte var tvil paa
alt som de voksne og reldre vilde ha
os til at tro paa - mange av os
ialdfald indsaa, naar vi mente :at vi
ikke kunde tro paa Kristendom1nen, saa var der ogsaa en n1asse
hrevdvundne sociale traditioner og
moralbegreper som maatte bli uten
fornuftig mening for os - selv om
vi rent f!illelsesmressig kjendte, det
gjorde vondt i os naar vi maatte b.en
ke, disse traditioners tid skulde alt
saa vrere forbi. Vi saa nok at folk,
som i virkeligheten ikke hadde mere
end vi selv av definert, religi!ils dog
metro, de mente at disse moralbe
greper vilde bli ved at leve, tradi
tionen klarte sig nok likevel. For de

var frugter paa »utviklingens» hel
lige trre, og selv om de kom til at ut
vilde sig til noget ehdda finere og
»h!iliere», saa var dette enslags or
ganisk utvikling, en analogi til trrers
vekst eller et menneskes vekst fra
barndom til fuldvoksen modenhet.
En slik tradition, som ene og a.le
ne bygger paa et katolsk dogme er
det livsvarige, monogame egteskap.
Det vil si, det forekom rigtignok
mig og mange av mine meningsfrel
ler som det logisk maatte vrere et
frellesdogme for al evangelisk kris
tendom, at for kristne kunde der
bare bli tale om livsvarig, uopl�selig
engifte som den eneste tilladte form
for egteskap. Men det var nu en
gang en histm;isk kjendsgerning, at
alle stifterne av de protestantiske
sekter hadde vreret enige om at gi
dette dogme paa baaten. Alle badde
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de gaat med paa at egteskap kan op
lpses under visse omstrendigheter og
at fraskilte kan faa gifte sig, endda
mens en tidligere egtefrelle er i live.
Luther hadde flirtet sterkt med
ideen om flerkoneri og tilladt at
rangspersoner ialfald tok sig en
medhustru. Vi kjendte saa nogen
lunde den historiske utvikling, hvor
ved de lovlige sldlsmissegrunder var
blit forfleret - til det hrendte i vor
ungdom, at alle- de forskjellige skils
missegrunder blev sammenfattet i
en enes te, fundamental : det er skils
missegrund at den ene av egtefrel
,lerne vil skilles.
Forsaavidt var det kanske igrun
den urimelig, naar vi gjorde saa
syndig nu.r av frasldlte, som endelig
vilde begynde en ny forbindelse med
kirkebryllup, og av de stakkars
statskirkeprester som tok paa sig
at meddele »hors-bevilgning». Men
sikkert og visst er det, at selv om
det vresentlig var andre grunder
som gjorde, . at vi ikke trodde det
spor paa statskirkens lrere, saa var
dette en a,v grundene til at vi ikke
engang hadde nogen agtelse for den:
Vi syntes det var ynkelig, baade in
tellektuelt og moralsk, naar dens
medlemmer skilte sig paa trass av
Kristi ord i evangelierne og saa end
da forlangte at faa et nyt forhold
indviet i en kristen kirke. Og vi
syntes at de prestene, s0111 forrettet
slike vielser, eller tok tjeneste i en
stat, hvis lovgivning paa mange
punkter gik frem efter ukristne
principper, var nogen ordentlige
laakk.
V i kunde ikke se noget andet i
egteskapet end en kontrakt, som
blev •indgaat mellem to mennesker
og kunde oplf)ses, hvis den ene av
kontrahenderne misligholdt den alt
for ilde. Men vi indsaa, att hvis
Gud paa en eller anden maate skul
de vrere med-interessert i kontrak
ten, ja saa blev det straks en helt
anden sak. Men Gud var for os det
store X - vi turde . ikke engang
paastaa, at vi ikke trodde, Han var

til, vi turde ikke h a nogen mening
om et liv efter dette, - turde ikke
engang erklrere, vi trodde ikke paa
. Gud og liv efter dpden, slik som de
rettroende fritrenkere gjorde. Sidtn
alle racer og stammer omtrent
badde trodde paa noget slikt, saa
kunde det gjerne vrere en instinktiv
erkjendelse av noget virkelig i det.
Det kunde gjerne gaa saa galt, at
ikke fpr var vi dpde og, som vi
h:a:abet, frerdige med alting, saa
skulde yi likevel paa'n igjen. For
vi visste godt, det er ikke nogen al
menmenneskelig tro at livet efter
dpden skal v:cere noget s:cerskilt for
npielig eller noget at glrede sig til
- tvertimot. I virkeligheten er det
relativt sjelden at naturfolk.ene fo
restiller sig livet i det hinsidige som
noget glredelig, saalrenge de ikke
har vreret i kontakt med kristne
missionrerer. Og de ikke-kristne
kulturfolks tanker om livet efter
df)den er gjennemgaaende noksaa
pessimistiske. (Islam opstod paa
selve Kristenhetens dprterskler, og
det er karakteristisk ). Der er
. · visst
ingen fare for at vi forhenvrerende
agnostikere skal glemme, det krist
ne haab er en dyd - det bygger paa
Jesu Kristi lpfter og troen paa at
Han var Gud og kan holde hvad
Han har lovet, ikke paa noget andet.
Og hvor daarlige og dumme kato
liker vi end kan vrere, saa vet vi
ialdfald hvorfor vi ber: » Velsignet
vrere dit livs frugt Jesus - som
styrke os i haahet ! »
Der behpvdes i virkeligheten ikke
saa skrrekkelig meget verdenserfa
ring - ikke mere end selv saare
ungdommelige personer kunde sitte
inde med - for at skjpnne, naar
Kirken har hrevdet, at _det eneste
rette egteskap er engifte paa livstid,
uten mulighet for benaadning, selv
om forholdet mellem egtefrellerne
blir ulykkelig, saa maatte det vrere
fordi Kirken mente,- egteskapets
formaal var ikke fprst og fremst at
sikkre egtefrellernes velvrere og lyk
ke her paa denne jord. Den maatte
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mene, at ogsaa egteskapet · f�rst og
fremst paa en eller anden maatte
skulde tjne menneskenes evige liv.
Saa igrundcn var det ikke saa
skrrekkelig vanskelig for os · at
skj�nne, lrvad elen katolske Kirke
mente med sin lrere om egteskapets
sakl'ament.
- Det kan vel vrere en femten
aar siden nu, jeg fik bes�k en aften
av en av 1nine venner. Han hadcle
skilt sig fra sin kone - aapent og
rerlig, som man sier ; han elsket
nemlig en anden, og alle i saken
implicerte vilde vrere sancldru og
lojale mot alle -. Saa hans elskede
haclcle ·ogsaa skilt sig fra sin mancl,
efter det n0clvendige sanclsigeri, og
derefter haclcle de tat en forskucls
bryllupsreise og bodde nu hver for
sig, men saa netop i denne tid paa
leilighet, fordi de nu om etpar nrna
necler skulde »bringe sit forhold i
orden efter borgersamfundets
lo
.
ver». Og nu - netop som de stod
paa nippen tu at gaa avsted og
skrive sig incl i folkeregistret som
mand og kone - hadcle min arme
ven opdaget, at hans elskecle haclde
vreret ham saa utro, saa han var
som m0rbanket over hele sjrelen
efter opdagelsen. Og denne gang
hadde hun opsat sanclsigeriet fordi
. hun ikke endda v.ar blit rigtig klar
over, hvilken av sine elskere hun
elsket mest og vilde bestemme sig
for at flytte ind med. Hun hadde
simpelthen narret sine venner op i
stry --.
Min ven var fortvivlet, som rime
lig er, og han spurte mig ut av sit
hjertes dype bitterhet:
»Si mig, Sigrid, tror du i det hele
taget at en kvinde kan vrere en
mand tro '!»
Dertil svarte jeg bestemt: »Nei
jeg gj0r ikke. Jeg baacle tror og vet,
at en kvinde kan vrere tro, hvis hun
har et eller anclet ideal, som krrever,
hun skal vrere tro. Men tro mot en
mand - nei det tror jeg ikke at
nogen kvinde kan vrere, >>

Det er nu da mildest talt ogsaa
et urimelig forlangende, trenkte jeg
i mit stille sind, at en kvinde skulde
vrere tro mot en mand - naar en
trenker paa hvad mrencl er. Eller
en mand tro mot en kvinde - naar
en trenker paa, hvordan kvinder er.
Men jeg syntes vel selv, det var gan
ske kjrekt at erkjencle clette - og
jeg mente det fuldt ut. Mellem men
nesker som ikke trodde paa anclet
end rent menneskelige idealer -
eller ideale mennesker - kunde det
ikke nytte anclet end erkjende, men
neskene har aldrig vreret tro, uten
de badde et overmenneskelig maal
for sin tro.
For katoliker kan det naturligvis
ikke vrere saa skrrekkelig modig at
erkjende dette. Enhver katolik som
förbereder sig nogenlunde samvit
tighetsfuldt til sit skriftemaal, og
for0vrig praktiserer to -----'- eller ti
eller fem - minutters samvittig�
hetsransakelse hver dag, maa na
turligvis komme til det resultat:
hvis hans (hencles ) egteskap ikke
hadcle anden grundvolcl at bygge
paa encl den gjensidige kjrerlighet
og agtelse, saa vilde det vrere rime
lig om hans (hendes ) egtefrelle ial
fald engang imellem maatte fore
trrekke mersagt hvilkensomhelst
herre (dame ) inclen deres bekjendt
skapskreds. »Av alle syndere er jeg
den vrerste.»
Vi saa nok, den kristne tro badde
bragt med sig alle slags sekundrere
og sekulrere sociale gocler i de aar
hundrecler, Europa haclde bekjendt
sig til kristendommen. Men jeg ial
fald var opmerksom paa at dette
badde vreret enslags bi-produkter
som opstod, mens Kirken forfulgte
sit egentlige maal - at frelse sjre
lene. Jeg saa det, fordi jeg fra barns
ben a.v var vrennet til at se paa hi
storien uten at la mig afficere av
de mere eller mindre libretto-agtige
historiske fremstillinger i skoleb0kernes resumeer. Jeg visste, det
traditionelle europreiske egteskaps
begrep var et slikt bi-produkt av
det katolske dogme oin egteskapets
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sakrament. Det er sikkert slik, at
saa1amge folk forutsretter, egteska
pet er monogamt og livsvarig, er der
mest sandsynlighet for at lykke
lige egteskaper ikke blir altfor
sjeldne og de gode hjem ikke altfor
faa. Siden folk ialfald har en sterk
opfordring til at arbeide for at faa
det bedste ut av forholdet, naar de
vet at de ikke kan slippe ut av det,
og det er sjelden at folk opnaar
nogen goder, uten de har arbeidet
for dem - og svrert mange menne
sker ikke gidder arbeide for alvor
med noget, uten de vet, de er npdt
ti1 det.
Men som sakrament - naademid
del - maatte egteskapet jo fprst og
fremst vrere indstiftet for at hjelpe
m.enneskene paa veien mot den evige
salighet. Under andre forutsrett
ninger har vel menneskene neppe
nogensinde for alvor turdet hrevde,
det er, og ma,a vrere, et · uoplpselig
forbund, hvor begge parter fprst og
fremst paatar sig pligter overfor
Gud, og overfor hverandre i Gud.
Ogsaa mens Kirkens lrere om egte
skapet over h.ele Europa praktisk
talt overalt blev holdt for objektivt
sand og rigtig, var egteskapsbrudd
en ganske hverdagslig foreteelse,
men Kirken kunde si med fuld rel
- egteskapet er et naademiddel,
men vil menneskene ikke samar
beide med naaden og bruke den, saa
nytter det ikke; menneskene har sin
fri vilje til at synde like fuldt. Men
for kristne mennesker som tror, der
er bare ett fuldkommet gode, Guds
besittelse, kan det ikke synes umu
lig eller ubarmhjertig, om de maa
bli ved at holde sig for bundne, selv
av et ulykkelig egteskap.
Selv hvor » hjerternes haardhet»
gjpr det umulig at egtefrellerile kan
bo sammen - fordi den ene er gru
som, utro, forarger bprnene og pde
lregger hjemmet saa de lider npd
og ulykke i det - saa kan der mel
lem kristne bare bli tale om adskil
lelse. Den egtefrelle som mener om
sig selv, jeg er mindst skyldig, eller

ialfald, jeg kan bedre vareta bprne
nes tarv, de skal ikke se sin mors
letfrerdige liv, de skal ikke sulte og
vrere rredde i sit eget hjem, fordi
fareh drikker - faar nok at gjpre
med at opfylde begge forreldres plig
ter og gjpre godt igjen, hvad den an
den part forspmmer. For en katolik
maa det vrere klart, at en egtefrelle
kan vinde fortjeneste og offre den
for den andens frelse. Er den enes
forsyndelser av en slik art, saa sam
liv blir umulig, maa den anden like
vel fple sig bundet slik at han, eller
hun, arbeider for begges sjrelevel,
ved bpn og bod og gode gjerninger.
Nu var det imidlertid et hoved
stykke i reformatorernes lrere, at
kjpnsomgang er en fornpdenhet som
mat og drikke. Er cplibat en umu
lighet for prester og klosterfolk, saa
er det klart at man kan ikke for
lange cplibat av en kvinde som maa
flytte fra sin mand for at redde
hrpdbiterne til sine bprn eller frelse
dem fra at bli skamslatt. Ork.er en
mand ikke at bo under tak med en
lpsagtig hustru, som rakker ut hans
og deres bprns navn, er hustruen
rpmt fra ham - saa kan man selv
fplgelig ikke ut fra protestantis
mens prremisser negte ham at skaffe
sig en anden kone. Det var natur
ligvis forsaavidt fuldt ut konse
kvent, naar protestantismen like fra
fprste stund av indrpmmet fraskilte
retten til at gifte sig paanyt. Saa
meget mere som den forlatte egte
frelles »gode gjerninger» jo ikke
mere hadde nogen zweck, herken
nyttet den enes eller den andens
sjrel et gran -.
Inkonsekvensen var fra fprste
frerd
den, at reformatorerne hang
fast i traditionen og likevel hrevdet,
at egteskapet var et udmerket mid
del til egtefrellernes opdragelse for
himmelen, men bare saa lrenge som
samlivet var, i det mindste ut
holdelig.
Men hvad som er utholdelig og
ikke utholdelig - det er forskjellig
for de forskjellige mennesker og de

av
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forskjellige tiders mennesker. For
kristne er utroskap fprst og fremst
en synd, d. v. s. en utroskap mot
C,ud - eller, saan burde kristne ial
fald se det. Og dette syn er virkelig
gaat ind i Europas kristne tradi
tion, som etslags ubevisst moment i
bedpmmelsen av egteskapet. For en
ikke-kristen kvinde vil i virkelig
heten ikke altid ta en mands utro
�k ap saa hpitidelig. Betyr hans utro
skap, at en anden kvinde har indtat
hendes plass i en mands liv - at
hun virkelig er blit forskutt for en
anden kvindes skyld - saa vil de
fleste ikke-kristne kvinder overho
det aldrig tilgi det. Men er hun viss
paa, at det hun er for sin mand, kan
ingen anden kvinde nogensinde bli,
saa bryr hun sig i virkeligheten ikkc
saa svrert meget om det, selv om
hendes mand av og ti1 tar ut paa en
erotisk opdagelsesreise andetsteds
- medmindre hun da er patologisk
skinsyk. Kommer han tilbak-e, flau
og angergiven, og fortreller hende re
sultatet av sit eventyr: at nu vet
han, hun var allikevel den fprste
for ham, ja i hpiere forsta.nd den
eneste, og de andre var ingenting og isrer, kan hun vrere viss paa1 at
den anden kvinde ogsaa er blit gjort
bekjendt med denne mandens op
dagelse, saa er hendes smerte ial
fald blandet med andre, mere be
hagelige fplelser.
I virkeligheten kan en mand
krrenke sin hustru meget dypere paa
uendelig mange maater - hvis han
ikke til utroskapen fpier den luren
kelse at vise hende, hun er blit ham
likegyldig. De gamle n01Tpne sa
gaer f.. ex. foregaar i et samfund,
hvor almindelige inrend bare hat en
egtehustru, og hun har en hrederlig
stilling som mor til slegtens egte
fpdte u ngdom og som medansvarlig
for forvaltningen av familiens pko
nomi. Begge parter kan let opnaa
skilsmisse, hvis de blir misfornpiet
i egteskapet. Men jeg husker ikke
et eneste sted hvor det fortrelles, at
en hustru gaar fra sin mand, fordi

. han har vreret hende korporlig utro.
Hun kan lregge mandens frille og
frillebprn for hat. (Men Bergtora, i
Njaalssagaen, tar imot Njaals frille,
da hun kommer til gaards med liket
av sin og Nj aals spn, hun svarer
ikke paa de ukvemsord, den anden
mor i · sin fortvilelse vender mot
hustruen, og Bergtora krrever av
sine spnner, de skal hrevne halvbro
ren, for brpdre er de ). I sagaerne
menes noget andet med mands tro
skapsbrudd, som gir en hustru ret
ti1 at forlate ham - at han viser sig
feig, at han gjpr niddingsverk, at
han svigter sine eller hustruens
frrender i en farlig situation. Lo
vene forutsretter, att en hustrus
framder kan ta hende fra manden
og overta farsretten til bprnene, hvis
han ikke sprger for sin familie. A,,
samme grund blir en mands egte
skap oplpst, i og med det at han blir
dpmt til »den store fredlpshet».Hen
des frrender faar komme og hente
hende, ta ut hendes del av boet. Og
enten hun vil eller ikke, er hendes
egteskap slut med den borgerlig
dpde mand. Fem nretter bare tpr
hans hustru huse og hjelpe ham;
mptes de efter det i hemmelighet,
er forholdet likesom helt utenfor
loven, faar hun barn med ham efter
han er blit fredlps, heter det »ulvens
unge» og har ingen rettigheter. En
anden sak er det at hustruer som
kan og tpr, sretter sig ut over loven
og huser sin fredlpse mand, likeso_m
det fortrelles at m�dre huser og hjel
per sine fredlpse· spnner.
Her, i et rettesamfund, er man
elens utroskap at han forbryter sig
mot rettens velfrerd og rere. Kvin
dens troskap mot retten forutsretter
a.t hun er sin mand tro ogsaa i rent
fysisk forstand - og at hun bevarer
sig selv ren til den dag, d a hendes
frrendei' hpitidelig · overdrager en
husbond vergemaalet for hende. Her
er slegten det ideal, som alle indivi
der er henvist til at tjene, og alle
moralbegreper er mere eller mindre
orienteret eftersom slegtens ve og
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vel avluenger av individernes op
fprsel.
Naar en kristen kvinde regner eller skal regne - en mands utro
_skap mot hende for en saa alvorlig
synd, saa er det fordi hun skal se
synden mot Gud i det. Og dette syn
har virkelig til en viss grad pneget
traditionel, europreisk opfatning selv om mangen skinsyk kone neppe
har vreret sig bevisst, . det som var
mest fornrermelig i mandens utro
skap mot hende var, at han fornrer
met den religiqn, som hun ialfald
forntsattes at ha.
1\-frend har selvfplgelig altid stillet
krav av en litt anden - eller 1neget
anderledes - art til kvinders tro
skap og renhet. Og det bpr da i det
mindste katolske kvinder vrere dem
talrnemlige for. Kan man si, at den
eneste naturlige moral er det som
vore tanter kaldte »dobbeltmora
len», og at det blev os, som skulde
holde os til den strengere moral, saa
l�an vi bare si tak og rere for det.
-- Det ligger i selve kjpnsforholdets
natur at menneskene har nresten al-

tid opfattet det som manden tok,
eller erobret, eller kjppte kvinden -
bruden blev hans eielidom paa en
anden maate end han blev hendes.
En anden ting er, at slegtslinjens
renhet avhrenger av at ikke kvinder
fusker med den. Det er ganske mer
kelig, at det netop er i vore dager,
da videnska pen har kunnet paavise
forskjellige blodtyper og deres arve
lighet, at folk freidig taler om kom
munistisk frellesopdragelse av bprn
i anstalter under fremmedes styre.
Og selv folk som-ikke er kommu
nister er villige til at indrpmme sta
ten ytterligere magt over vore bprn,
end _den alt har usurpert, og selv de
borgerlige staters lovgivning gaar vi
dere og videre paa de veier som kan
svrekke familiesamholdet og ser
glad og muntert frem mot nye tek
niske og pkonomiske fremskridt,
som kan gjpre det endda vanskeli
gere at bygge samfundet paa grup
per, som er bundet sammen ved blo
dets baand.
Sigl'id Undset.

N O R D M A N N B I S P EVI E T I R O M.
B I S P O L A V A V S E LJ A S V I E L S E.
R O M A B R E V T I L C R E D O.

Leo IV oldgamle murer oppe på
Gianicolo har vreret vitne til mange
historiske begivenheter ned gjen
nem århundrederne, der har vreret
travelhet omkring dem, . både kri
gersk travelhet og fredelig. Pas
sionssöndag 6 april, allerede för so
len var rukket så höit at elens strå
ler forgylte de rerverdige murer fra
den gamle Citta, Leonia, hersket
der atter liv og bevegelse omkring
dem. Bil efter bil arbeidet sig op
over bakken og forsvant inn por
ten til P ropagandakollegiet. Den
förste bragte Mgr. Offerdahl, ut
nevnt biskop av Selj a og apostolisk

vikar for Norge. Noget senere fulgte
Mgr. Vallega, tidligere erkebiskop
av Smyrna, siste sommer apostolisk
visitator i Norge, og mgr. Marchetti
Selvagiani, erkebisp av Seleuca,
sekretrer for Propagandakongrega
sjonen. Begge erkebiskopene skul
de sammen med kardinal \Vilhelm
van Rossum vie den nye biskop av
Selja. Neppe var de innenfor Pro
pagandaens område, för kardinalen
ankom fulgt av bil på. bil med nord
boer, mest norske og danske. Frem
mede gjester i Propagandakollegiets
kapell er ikke noget srersyn, men
neppe har der för vreret samlet 'lå
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ligger mellem de to Olaver, erke
mange p1'otestanter.Foross nordboer
bispen av Nidaros og bispen av Sel
var det en glede efter gudstjenesten
ja. I motsetning ti1 de viende
å bli komplementerte fo.r den takt og
rerbödighet med hvilken våre i troen .
bispers violette skrud, blev bispe
kandidatens hvite messeskrud som
skilte brödre hadde fulgt messeoffe
symbolet på den glede og de frem
rets og vielsens hellige handling;
tidshåp som denne utnevnelse i vide
Blant de fremmötte såes Nordens
kretser har ,,akt. Erkebiskop Mar�
talsmann i Rom pavelig kabinetts
kammerherre Conte de Paus, fru
chetti-Selvaggiani fremförte det ri
tuelle krav om bispevielsen for mon_minister Irgens, mgr. Offerdahls
signor Olav Offer
bi·or ined familie,
dahl, utnevnt bi
representanter for
skop av Selja og
pressen og for de
apostolisk vikar
i Norge virkende
for Norge og over
ordener og kon
rakte kardinalen
gregasjoner, alle
den pavelige bulle
Hans Höirerverdig
som stadfester ut
hets studenter fra
nevn�lsen. Forma
de forskjellige ro
ningen, den såkal
merske kollegier.
te exa1nen, n1ed
Kl. 8½, tonte
Ecce S a c e r d o s
elens spörsmål og
trosbekjennelsen
magnus gjennem
som går foran bi
kapellet og kardi
spevielsen g i k k
nalen holdt höiti-.
delig inntog fulgt
greit fra hånden,
.a,v bispene og de
fulgt med störste
interesse av alle
assisterende kleri
tilstedevrerende.
kere. Hans Emi
·Mens . kardinalen
nense kardinalen
så ved höialteret
blev assisteret av
danske studenter,
iförte sig messeskrudet, iförtes
Hans Höirerverdig
mgr.Offerdahl ved
het mgr. Offer
dahl av de norske
et for hövet reist
studenter i Propa
sidealter
det hvite
Mgr. Olav Offerdahl.
pon tifikal-messe
gandakollegiet. I
Biskop av Selja.
overens stem melse
skrud, assisteret
Apostolisk Vikar for N arge.
av sine studenter
med Passionstiog av kassereren
dens liturgi var
kapellet uten enhver utsmykning,
ved Aloysiusforeningen i Oslo, herr
selv Pinturicchios herlige alter
sekretrer Bergmann, som fungerte
som biskoppelig kammerherre un
tavle var tildekket; det var en
enkel og streng ramme omkring den
der vielsen.
historiske begivenhet, da den förste
Messen begynner, Den leses sam
av Nordens sönner siden reforma
tidig av kardinalen og bispekandi
sjonen mottok den höihellige bispe
daten, messen »concelebreres» , fei
vielse. Mange tanker drog tilbake
res sammen av dem, slik som det
til Olav Engelbrektsson, som for 394
var meget almindelig i oldkirken og
år siden som den siste forsvarer av
fremdeles gjöres i den greske kirke,
Kirken, fedrenes tro og landets selv
mens denne skikk i den romerske
stendighet forlot Norge ; Passions
kirke kun er blitt tilbake ved pre�
ste- og bispevielser. Like efter mes�
liturgiens botsdrakt blev som sym
bolet på de triste århundreder som
sebönnen og en bönn for den som
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skal vies, påkalles Guds barmhjer
tighet, helgenernes . forbönp . og all
nåde for den nye biskop efter oldti
dens sed og skilde ved avsyngelsen
av Allehelgenslitaniet. Gripen:de er
det öieblikk da kmrdinalen vender
sig mot bispeemnet, som ligger nese
grus i �önn foran alteret, og gir de
tre vels1gnelser: »At du vil verdiges
å velsigne denne utvalgte, ber vi
dig, Herre, bönnhör oss».
· »At_ du vil velsigne og heliggjöre
denne utvalgte, ber vi dig, Herre,
bönnhör oss.»
»At du vil velsigne, helliggj öre og
vie denne utvalgte, ber vi dig, Herre., bönnhör oss.»
Mange indelige bönner blev i det
te öieblikk opsendt for Olav Engel
brektssons efterfölger.
Alt hvad Kirken gjör har sitt
rike, dype innhold, dens liturgi ·ta
ler til oss om tro og tillit, viser oss
inn til kjetnen i all Gudsdyrkelse.
IUarere og skj önnere enn nogen
sinne kommer dette frern i de for
skj ellige vielser. Ved bispevielsen
meddeles prestedörnrnets hele fylde,
som er evangeliets_ opfyllelse og tje
nestc i liv og lrere, derfor er det Kir
ken lar de viende bisper legge evan
gelie-boken på hode og sliuldre til
den som skal vies, för selve vielsen;
håndspåleggelsen, finner sted. Når
bispe-emnet ved denne syinb�lske·
handling helt og fullt har nJ.ottaft
evangeliets åk, hvis »hyrde er lett
og hvis åk er sött» i fölge Jesu egne ·
ord, da först legger de viende bisper
sine hender på hans hode : »Accipe
Spiritum Sanctum». Motta den Hel
ligånd. Det tar et öieblikk, og i det
te öieblikk blir mgr. Offerdahl bisp
Olav av Selja. Grepet av storheten i
det som er skjedd bryter Kirken ut i .
en j ublende takke og lovsang, i en
inderlig prrefasjon påkaller den
Guds nåde og minner om löftene og
nådegavene gitt helt, fra Moses og
Arons utvelgelse i den gamle pakt
til nådefylden og sannhetslyset i
den nye pakts prestedömme. Til
denne takke- og lovsang slutter på
kallelsen av den Helligånd sig. Mens

Veni Creator Spfritus rnektig stiger
op mot Guds nådetrone,' salves
b_ispens hode og hender under in
derlig bönn om kallsnåde for den
utvalgte og om »velsignelse for den
som velsigner harn, forhannelse over
dem som forbanner barn». Så over
rekkes bispestav og bispedng, syrn
bolene på lrerernyndigheten og for
mrelingen med Kirken, endelig ovei'
rekkelsen av e'vangelie-boken, Kristi
lrere som K.irken og deres biskopper
alltid helt og fullt har forkynt ube
skåret og alltid vil · forkynne uten
feil eller brist til tidenes ende.
Messen fortsetter, hest ved et og
samme alter av kardinalen og den
nyviede bisp. Efter kornrnunionen
overrekkes bispehuen, rnitraen, som
ved sine to spisser eller horn min
ner om de to pakter Gud har sluttet
med rnenneskene, den gamle og den
nye pakt, lovens og evangeliets
pakt; bispehanskene, renhetens och
hellighetens symbol, bisperingen,
den guddonuilelige velsignelses
symbol, alt velsignet og helliget av
Kirkens rerverdige bönner. Bispe
vielsen er ovet; den nye norske bisp
infroniseres av de viende bisper,
mens koret stemmer i et j ublende
mektig »Te Deum laudamus», fulgt
av den förste biskoppelige velsignel
se . over alle tilstedevrerende, over
Norges fand og folk, over alle Nor
dens katolikker, som sikkert i den
ne stund var i Rom med sine tanker
og bönner.

*

Efter vielsen blev der i Propagan
dakollegiets musikksal gitt en fro
kost for de innbödne, ved hvilken
disse og kollegiets studenter nyttet
hövet ti1 å hilse på mgr. Offer
dahl. Om aftenen meddelte han höi
tidelig den sakramentale velsignelse
i San Luigi dei Francesi, den fran
ske nasjonalkirke i Rom.

*

Mandag 7. om morgonen var en
liten flokk skandinaver, mest nor
ske, samlet ved St. Olavs alter i San
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Carlo al Corso. Kapellet var vakkert
og enkelt smykket med blomster og
planter. Biskoppen av Selja leste
messen, og mange gikk til Herrens
bord. Efter messen rettet Hans Höi
rerverdighet nogen hjertevarme ord
til forsamlingen. Som en röd tråd
gikk det gjennem talen hans tillit til
Guds nåde og hellig Olavs forbönn,
hans fortröstning til de troendes
forbönner for ham og Kirken. Talen
sluttet med en manende opfordi'ing
til samlet bönn for Kirken og Norge.
*·
Propagandakollegiet vilde også
hedre sin tidligere elev, enda han
kun blev nogen få dager i Rom efter
vielsen. Mandag var Hans Höker
verdighet derfor innbudt til en liten
festmiddag, helt gjennemtrengt av
den hjemlige, familirei·e ånd som er
et srerprreg for P;ropagandakollegiet.
En av prestene önsket monsignore
tillykke og uttalte kollegiets glede
over at ennu en av de eldre brödre
hadde mattat episkopatet_s rere. Mgr.
Offerdahl svarte med en alvorlig,
manende tale, gjennemglödet av den
takknemmelighet og kjrerlighet som
han nrerer overfor kollegiet, fölel
ser som er felles hos alle dem _ som
har hatt den lykke å bli utdannet i
Propagandaens tradisjonsrike kolle
gium. Den nreste morgen opfylte

Hans Höirerverdighet elevenes ön
ske og leste messen for dem i kol
legiets kapell.

*

Blandt de uforglemmelige minner
for dem som hadcle den lykke å del
ta i denne historiske begivenhet hö
rer også bispen av Seljas privat
audiens hos Hans Hellighet paven.
Den fanclt stecl tirsclag middag. Pius
XI underholdt sig först lenge alene
med monsignore i sitt private ar
beidsvrerelse og overrakte ham to
kostbare gaver: et bispekors med
kjede i gull og en bispering med
stor ametyst omgitt av brillfanter.
Ringen blev i sin tid gitt paven i
gave av nylig avdöde kardinal Mer
ry del Val. Efterpå forestillet bi
skoppen sine studenter for paven i
»sala del tronetto». Hans Hellighet
haclde ett vennlig ord til hver enkelt
av dem og meddelte tilsist dem og
alle deres kjrere, Norge og hele Nor
den elen apostoJi.ske velsignelse. Til
avskjecl omfavnet Hans Hellighet
monsignor Offerclahl ; et gripencle
öieblikk for alle tilsteclevarende.
Måtte Kristi statholclers gode önsker
og velsignelser brere rike frukter i
den nye apostoliske vikars virke i
Norge, og skjenke ham mange virk
somme år i trofast virke for Kir
ken og sjelene !
Roma, ap ril 1930.
Alf Högh.
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OM

K Y R K A N S V Ä S E N.

I.
Huru olika äro icke människornas
tankar och föreställningar, ja kan
ske till och med våra egna föreställ
ningar, när vi höra ordet: Kyrka,
katolska Kyrkan. Huru olika bilder
förbinda sig icke hos den enskilde
med detta ord. Under det att hos
den ene vid detta ord genast inställer
sig en bild av hans egen försam
lingskyrka, tänker en annan mera
på allt det, som han upplevat i hen
ne. Ordet Kyrka framkallar strax i
honom en föreställning om en hög
tidlig gudstjänst, t.ex.en pontifikal
högmässa. Med ordet Kyrka upp
dyker framför hans andliga ögon det
högtidligt prydda kyrkorummet
med hela dess feststämning, ännu
mer upphöjd genom orgelns och kö
rens brusande toner och den till
Guds ära uppstiganderökelsen. Re
dan ordet Kyrka anslår känslobe
tonade strängar i hans själ, som
stämma honom till glädje. Huru
helt annorlunda hos en tredje !
När han hör talas om Kyrkan, kom
ma genast. skräckinjagande påmin
nelser. Han tänker endast på Kyr
kans fordringar. Med ordet Kyrka
uppstiger hos honom tanken på
hans förpliktelser. I Kyrkan måste
man ju gå varje söndag till den heli
ga mässan och i Kyrkan måste man
bikta sina synder. Ky1:kan är för
honom inbegreppet av många saker
som han helst icke skulle vilja höra talas om.
Vilket begrepp ha först de om
Kyrkan, om katolska kyrkan, som
stå utanför. Så många veta om ka
tolska kyrkan blott att man där lär
tillbedja Guds moder och kunde kö
pa förlåtelse föri sina, synder. Detta
är för dem hela innehållet av katol
ska kyrkan. Och för många s. k.
bildade människor är katolska kyr
kan ingenting annat än Roms makt
lystnad att härska över hela, världen.
Med en föraktlig biton talar man

blott om det romerska kyrkosyste ..
met. Sådana och ännu många andra
äro människornas tankai' om katol
ska kyrkan.
Men vad är nu egentligen katolska
kyrkan? I de följande raderna skall
göras ett försök att förklara det
kristna kyrkobegreppet, att förklara
vad Kyrkan egentligen är till sitt
väsen, vad katolska kyrkan är, som
nu existerar. Frågan är alltså icke,
hur Kyrkan har uppkommit, utan
vad Kyrkan är i sin tillvaro.
Vi förutsätta att Kristus har stif
ta,t en kyrka, en kyrka som skall
förbliva intill världens slut, att Kris
tus grundat henne på klippan:
Petrus . Vi förutsätta att katolska
kyrkan verkligen är denna Kristi
Kyrka, att hon är den enda som går
tillbaka till apostlarna och i påven
har Petri efterträdare. Den Heliga
Skrift och iicke mindre Kyrkans hi'>
toria bevisa alla dessa historiska
fakta.
Men så kommer också frågan :
Vad är Kristi kyrka, vad är hon i
sin tillvaro, vari består hennes vä
sen? Det djupaste som någonsin har
sagts om Kristi Kyrka är Pauli ord.
Han kallar Kyrkan Kristi mystiska
lekamen. »Han (Gud ) lade allt un
der hans (Kristi ) fötter och gav ho
nom till huvud över hela Kyrkan ;
hon är hans kropp och hans full
ändning, som i alla avseenden full
ärn;las.»· (Ef. 1: 22-23.) »Och han
själv (Kristus ) har förordnat som
liga till apostlar, somliga till pro
fetei, andra, åter till evangelister
och åter andra till herc!ar och lärare
för de heligas fullkomnande, till
tjänstens verk till Kristi kropps upp
byggande.» (Ef. 4: 11-12.) »Och
han (Kristus ) är huvudet för Kyr
kans kropp, . . . Nu fröjdar jag mig
i mina lidanden för eder och uppfyl
ler i mitt kött det, som fattas i Kris
ti lidande, för hans kropp, som är
Kyrkan.» (Kol. 1: 18, 24.) »Men
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l ären Kristi kropp och lem vid
lem. » (1 Kor. 12: 27.)
Men vad betyder nu detta: Kyr
kan är Kristi mystiska lekamen ?
Vad skola vi tänka oss under begrep
pet K1;jsti mystiska lekamen? Huru
ofta ha vi icke hört dessa ord och
läst dem, ja kanske själva upprepat
denna formel med vissa dunkla käns
lor. Kanske hörde denna formel:
Kristi mystiska lekamen även till de
formler, som vi människor så ofta
äro fu,llt tillfreds med att upprepa,
utan att vidare tänka på deras inne
håll. Men så får det icke vara just i
den saken, som för var och en av oss
är en hjärtesak. Vad skola vi alltså
tänka oss under begreppet Kristi
mystiska lekamen, som i djupaste
mening utgör Kristi Kyrkas väsen '?
För att rätt kunna begripa det; mås
te vi först förskaffa oss klarhet över
vad människan är, över människans
väsen.
Den nutida människan har vuxit
upp i en tid som utmärker sig ge
nom sitt individualistiska tänkesätt.
Denna individualism, som med re
nässansen brutit :in i det västerländ
ska tänkandet i mitten av 1400-talet,
har i det sista århundradet fram
för allt under naturvetenskapens in
flytande mer och mer alstrat ett
helt och hållet atomistiskt tänkande.
Trots alla utvecklingsteorier och fi
losofier ha vi mec,I. vetenskapens
speciialiserande upplöst hela världen
i tusentals enheter. Hela världen är
för de flesta nutidsmänniskor en
dast en sammansättning av orälme
liga enskilda varelser, liksom för
kemikern hela kosmos blott är en
summa av otaliga kemiska förbin�
delser.
Tyvärr har genom en sådan
världsåskådning även uppfattning
en om 1i1änniskans väsen förlorat
mycket. Hela mänskligheten är för
många endast summan av flera lik
artade varelser, av flera enskilda
människor, som en efter annan upp
stå och förgås. Ja, mänskligheten
är för dem endast en stor mängd av
levande varelser, av vilka var och

en lever sitt liv, strävar efter sin
personliga utveckling. Någol sådant
är dock mänskligheten icke alls !
Den är lika litet endast en summa
av enskilda människor, män och
kvinnor, som ett modernt byggnads-
verk blott är en stor hop av stenar
och järnbjälkar. Nej, hela mänsk
ligheten är en stor enhet. Alla
·människor ifrån Adam intill den
sista vid världens slut bilda en stor
enhet, en helhet. Alla ha vuxit fram
ur Adam, ur vår stan1fader, såsom
ett stort träd växer fram ur fröet.
Ja, i Adam var redan hela mänsk
ligheten grundlagd. Han bar redan
inom sig alla dessa utvecklingsmöj
ligheter, som under de kommande
årtusendena skulle framträda, lik
som hela plantan redan ligger i frö
et. Alla människor stå i en inre
livsgemenskap, ty genom allas ådror
strömmar samma blod, liksom . ge
nom hela trädet går llv av samma
saft. Generation efter generation ha
alla vuxit fram ur samma stam. Och
så tala_ vi med all rätt i ordets egent
liga betydelse om ett människosläk
te. Ja, alla människor på jorden,
alla som redan levat och som ännu
skola leva bilda ett stort släkte,
höra sammans till en enhet.
Denna enhet är för oss männi
skor en livsgemenskap. Denna en
het är mycket större än den som
förefinnes i ett byggnadsverk, där
vi blott ha en sammansättning av
olika delar till ett bestämt ändamål
efter en bestämd plan. Hela män
niskosläktet är i ordets verkliga me-
ning en organism.
Organismens väsen består däri
att olika delar verka så tillsammans
att de åsyfta ett enhetligt helt, en
levande varelse, t. ex. en levande
människa. I ett sådant fall tala vi
icke längre om organismens olika
delar utan om olika lemmai·. Dessa
lemmars individualitet består däri
att den ena icke är den andra, att
de alla äro olika och ändå utgöra
en helhet. Människans kropp är en
organism därför att den har ben,
händer, armar, huvud och olika inre
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organ, vilka äro förutsättningen för
att kroppen genom själens inflytan
de verkligen kan leva. Av lemmar
nas förhållande till hela organismen
följer ännu en viktig sak, nämligen
. den att den lem är den bästa som på
bästa sätt fogar sig in i det hela och
på sin plats intager den ställning
som tillkommer den i helheten. Så
är t. ex. det hjärta det bästa, som
på bästa sätt fyller hjärtats uppgift,
som i sin storlek passar till krop
pens andra lemmar. Eller det finger
är det bästa som passar till hela
handen. Vad skulle väl ske, om så
lunda ett finger skulle säga till sig
själv: Nej, jag vill bliva större än
de andra, jag skall sörja för att jag
får mer kraft ur kroppen än de
andra fingrarna för att på så sätt ut
bilda min individualitet? Följden
av ett sådant handlingssätt skulle
vara att det verkligen skulle bliva
större än de andra fingrarna och att
det på samma gång skulle bli ett
missfoster. Ty det finger är det
bästa, som passar till det hela och
det · är också det mest individuella,
som är just d.et som det skall vara.
Denna sanning är av största vikt
för en rätt uppfattning om indivi
dualiteten i gemenskapen.
Till organismens väsen hör ännu
en annan viktig sak. En organism
såsom individuum förblir nämligen
alltjämt samma -individmun, ehuru
de olika kroppsdelarna alltjämt ha
blivit andra. Vilken förändring lig
ger icke mellan det nyfödda barnet
och den 90-årige åldringen ! Vilken
utveckling har icke skett under alla
dessa år och ändå är det alltid sam
ma människa.
Dessa organismens båda karakte
ristiska egenskaper, nämligen att
den nödvändigtvis har olika lemmar,
att den trots all utveckling ändå blir
alltjämt en och densamma, finna vi
även i hela mänskligheten, i hela
människosläktet. Alla människor,
framvuxna ur ett frö, bilda så att
säga · ett stort träd, och vår nutida
mänsklighet är ännu samma män
niskosläkte, som i urtiden levde i

Adams familj. Varenda människa,
var och en av oss är därför icke en
addend i en stor summa människor,
utan var och en är en lem i detta
stora människosläkte. Vår indivi
dualitet består just däri att vi äro
lemmar i denna mänsklighetens sto
ra organism, att vi äro lemmar i
de nna stora människoenhet.
Men människornas enhet är en
enhet av en ännu högre grad än den
som finnes i en kroppslig organism.
I en sådan äro nämligen de olika
speciella lemmarna, med naturnöd
vändighet bundna till det he!a utan
någon som helst självständighet. Så
har t. ex. i den mänskliga organis
men visserligen de olika lemmarna
olika funktioner men ingen själv
ständighet. Annorlunda är det med
oss människor inom människosläk
tet. De enskilda människorna äro
nämligen personligheter, sj älvstän
diga varelser med fri vilja. Sådana
fria personligheter kunna endast
vara förbundna till en enhet i ge
menskapen. Personligheten, en and
lig varelse med förstånd och fri vil
ja, som i sin andes kraft är med
veten om alla sina relationer till
hela mänskligheten och skapelsen
skall nämligen även genom sin fria
vilja bejaka denna helhet. Så -skall
människan så att säga komma att
i och med sig själv hjälpa till med
att förverkliga denna helhet. Och
en sådan av själva människan er
känd och bejakad enhet kalla vi
gemenskap. Den är ett fritt velat
beroende av det hela. » Gemenskap
är den särskilda formen av den en
het, i vilken de personliga varelser
na stå med varandra i den genom
deras natur givna andliga verklig
heten.» Människornas stora enhet
verkställes således i människoge
menskap.en.
På grund av människans beroen
de av Gud genom skapelsen står na
turligtvis hela mänskligheten även
i en gemenskap med Gud. Denna
människans gemenskap både med
Gud och hennes medmänniskor
framgår också ur naturlagen. Guds
0
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tio bud, med undantag av tredje bu
det,
utgöra naturlagar, som redan
.
.ligga i människans natur, om även
Gud icke skulle ha positivt föreskri
vit dem. Dessa bud ordna männi
skans förhållanden till Gud (1-3
budet) och till medmänniskorna
(4-10) och därmed hennes ställ
ning både i gemenskap . med Gud
och med de andra människorna.
Om nu denna lag ligger i männi
skans natur, så måste också denna
gemenskap med Gud och männi
. skorna tillhöra människans natur,
d. v. s. �Ila människor ha i sin na
tur denna relation till Gud och hela
människosläktet. Om alla männi
skor blott vore en summa av många:
individer, om de icke bildade en en
hetlig gemenskap, då skulle de en
skilda människorna aldrig ha någon
förpliktelse emot varandra. Men
just, denna ur människans natur
framgående förpliktelse emot Gud
och andra människor visar oss den
na i hennes väsen liggande gemen
skap.
Gemenskap förutsätter alltså en
enhet, en enhet, som utesluter alla
lemmars likhet. Ty blott lika lem
mar kunna aldrig bilda en enhet,
utan på sin höjd en mängd. Ge
menskap fordrar indelning i olika
lemmar. Den yttre formen för en
gemenskap är organisationen, den
är alla lemmars underordning un
der ett huvud, som är centrum och
enande princip för gemenskapen.
Så ha människornas alla samfund
en yttre form med ett huvud. Vi
behöva endast tänka på familjen
och staten.
Sålunda är alltså hela människo
släktet en stor enhet av personlig
heter, som stå i gemenskap med var
andra. Hela detta människosläkte
stod i början även i en övernatur
lig gemenskap med Gud. Men denna
gemenskap gick redan i släktets
.stam förlorad genom synden, som
upplöste den redan i · paradiset. Nu
förstå vi även att denna förbindel
se med Gud måste gå förlorad för
hela släktet, i synnerhet då Gud

stod i förbindelse · först och främst
med hela släktet och med de en
skilda människorna endast såvida
de äro lemmar av hela släktet. Till
följd av denna solidal!iska gemen
. skap måste a1·vsynden träffa alla
människor.
Om nu denna reella skilsmässa
mellan Gud och människor skulle
upphävas, en reell återförening skul
le åstadkommas, så behövdes det
ett reellt hela människans natur
· omfattande förenande mellan Gud
och människorna. Denna återför
ening åstadkoms genom Gud sjäiv,
som ensam var i stånd att återstäl
la den. Atetföreningen verkställdes
genom mandomsanammelsen. Guds
Son antog själv en mänsklig natur,
en mänsklig kropp och själ, han
blev en lem. i människosläktet, han
föddes iil i denna människogemen
skap. Kristus uppträdde icke såsom
Adam omedelbart skapad av Gud.
Ty då skulle han h a . stått utanför
människosläktet, skulle icke ha till
hört människornas gemenskap. Nej,
han är verkligen en lem i denna
mänsklighetens organism. Hans
mänskliga natur växte fram som
alla andras ur .Adams stam om det
även skedde på underbart sätt,
Med Guds inträdande i männi
skosläktet blev mänskligheten åter
igen förenad med Gud, d. v. s. det
fanns nu för alla lemhlar åter en
möjlighet att genom Ki'istus kom
ma i förening med Gud. Med Kds
tu s kom en ny livsprincip, en över
naturlig, ja t. o. m. en gudomlig
princip i den genom synden från
Gud lösslitna mänskligheten. Vis
serligen var Adam roten till männi
skosläktet, men Kristus blir nu hu
vudet. I Kristus växer så att säga
gudomen åter in i människosläktet.
Han, den förnämsta lemmen i hela
kroppen upptager nu hela släktet
i sig, förbinder det med sin gudom
liga person, drager så att säga ge
nom sin oändliga dragningskraft
det förenade släktet till sig och för
enar det med sig. Alla de med Kris
tus förenade människorna kalla vi
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1ned all rätt Kristi mystiska leka
men, för att skilja det från hans
personliga individuella naturliga
kropp, varigenom han är en lem i
hela släktet.
Om vi tala om Ifristi mystiska le
kamen, så beteckna vi med detta
ord något hemlighetsfullt, något
verkligt, icke blott · en bild. Hela
människosläktets enande med Kris
tus beroende på Kristi enande 1i1ed
en mänsklig natur, genom den hy
postatiska unionen, är en verklig
het. Kristi mystiska tillhör likaväl
som hans reella lekamen den objek
tiva verkligheten, om än Kristi mys
tiska lekamen icke uppnår samma
inre enhet med Kristi person som
hans reella lekamen. · · Men i varje
fall är Kristi mystiska lekamen en
objektiv realitet.
Men dädgeriom att Kristus har
kommit in i människosläktet, till
höra icke genast alla människor
hans mystiska lekarn:en. Visserligen
är hela släktet återigen genom Kris
tus förbundet med Gud så att det
såsom enhet aldrig mer kan skiljas
från den gudomliga livskällan, men
den egentliga· föreningen med Kris
his, med det nya huvudet 1i1åste de
enskilda människorna själva verk
ställa. Ty denna n:ya · förbindelse
med Kristus måste vara av sam
ma art som människosläktets lem
mars sinsemellan, alltså en fri ge
menskap mellan fria personlig
heter. Gemenskap består ju i den
kända och fritt valda relationen till
det hela. Därigenom att man kän
ner sig såsom lem i en organism
och av fri vilja erkänner denna sin
ställning i och till det hela blir iuan
medlem i gemenskapen. Därför
måste även vi människor, son1 fria
andliga varelser, själva av fri vilja
erkänna vårt förhållande till Kristi
mystiska lekamen för att verkligen
bli lemmar i Kristi mystiska leka
men, för att ·komma med honom i
den nya gudsgemenskapen. Och det
t a sker genom tron; därigenom sluta
vi oss till vårt nya huvud och un
derkasta oss detsamma.

Denna nya gudsgemenskap, denna
Kristi mystiska lekamen är ingen
ting annat än Kristi Kyrka. Så kun
na vi säga : » Kristi Kyrka är de
troendes gemenskap med Gud och
med varandra i Jesus Kristus, där
för att han är huvudet till den för
enade mänskligheten». Visserligen
ha vi människor redan som lemmar
i människosläktets organism en ge
menskap med varandra, men såsom
lemmar i Kristi mystiska lekamen
ha vi kommif i en ännu innerligare
förening genom Kristi nya gudom
liga liv, som nu från huvtidet ström
mar genom hela kroppen.
Med Kyrka förstås här givetvis
· katolska kyrkan. Ty såsom histo
rien visar, är hon Kristi sanna kyr
ka. Kristi Kyrka är alltså de troen
des gemenskap med Gud i Kristus,
är i själva verket Kristi mystiska
lekamen. Till denna Kristi mystis
ka lekamen höra alla de människor,
som under sin livstid ha ingått för
bindelsen med honom, alltså· även
de lidande själarna i reningsorten
och de saliga i himmelen.
Om nu denna Kristi mystiska le
kamen, människornas gemenskap
med Gud, med ett ord Kristi Kyrka
blir synlig i vår synliga värld, så
måste Kristi Kyrka, som i sitt inner
sta väsen är en organism, nödvän
digtvis uppträda i en organisk form.
Kristus har icke på måfå bestämt
den yttre form han själv givit Kyr
kan. Det var denna form, som till
hörde hennes väsen. Så måste k yr
kan i sin synlighet bestå i en ge
menskap med olika lemmar, Såsom
Kristus är huvudet för sin mystiska
lekainen, så måste även den syn
liga kyrkan visa ett synligt huvud
för det synliga sanifundet. Detta
gav Kristus henne i Petrus och den
nes efterträdare. Och den yttre for
men för Kristi mystiska lekamens
inre organism är den av honom
själv instiftade hierarkien i biskop
arna och folket. Kyrkans yttre form
är blott ett yttre tecken för Kyr
kans inre väsen, ett tecken och en
sinnebild för en övernaturlig gemen-
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skap med Gud i Kristus. I påven,
såsom enhetens princip, uppenbarar
kyrkan sitt "väsendes nödvändiga en
het,
Den' som vi vanligtvis kalla · den
synliga kyrkan, Kristi Kyrka på .
jorden, är Kristi mystiska lekamen
såtillvida som den växer in i rirän
niskorna. Vi människor kunna
nämligen endast ansluta oss till
Kristus så länge vi äro på jorden,
så länge vi tillhöra detta levande
människosläktes organism. Visser-

ligen sker denna anslutning genom
tron på Kristus. Men då den mys
tiske Kristus med · nödvändighet up
penbarar sig i den synliga världen
i den av Kristus instiftade formen,
måste även vi ansluta ·oss till denna
kyrkans yttre gemenskap, om vi
känna den; måste låta döpa oss och
så upptagas i kyrkans gemenskap
och dess mera, emedan endast Kris
ti synliga kyrka har Kristi mystis
ka lekamens synliga heliggörande
medel, sakramenten.

M A T E R M I S E R I C O R O I A E.
Jag var sjutton år gammal och på
min första utrikesresa. Ty för fin
landssvenskar är icke modedandet
Sverige »utomlands» - knappast
ens Norge, där jag som tioåring sam
lat småbitar av norsk marmor i
Trondhjems domkyrka under den
pågående restaureringen. Efter någ
ra starkt tröttande dagar i Berlin
och Dresden, tröttande för mig ge
nom massanhopningen av nya in
tryck under en knappt tillmätt tid,
den intensiva hettan och storstads
lia:rmet, anlände vi, min far och jag,
en stilla augustikväll före solned
gången till en liten ort nära bayer
ska gränsen i det land, som på den
tiden kallades Böhmen. Den lilla
staden hette Eger och intresserade
min far på · grund av sina minnen
från trettioåriga kriget.
Med ens befann j,ag mig liksom i
en annan värld och i en långt för
gången tid, där allting tycktes vara
oförändrat sedan sekler tillbaka. Så
dana avkrokar av världen finns det
ju lyckligtvis ännu här och där,
men de flesta av dem bära tyvärr
alltför mycket prägeln av ett avsikt
Hgt bibehållande av, för att icke sä
ga återställande av, det ålderdom
liga, varem ot i Eger allting helt en
kelt fortlevde av sig självt precis

som det gjort sedan medeltiden,
skapande en atmosfär för vilken den
moderna överkulturen är någonting
absolut främmande och umbärligt.
Här i denna fridfulla vrå av värl
den skulle Guds moder för första
gången tala till mitt hjärta.
Vi vandrade genom de smala ga
torn,a., där barhuvade, svarthåriga
flickor gingo av och an och stickade
och virkade under stilla samspråk,
endast kastande en flyktig blick på
främlingarna från norden, medan
fryntliga matronor från sina dörr
trösklar utbytte ord m�d grannarna
tvärsöver gatan. Allt var så fred
ligt och förtroligt.
över torget gingo vi i riktning mot
stadskyrkan, men innan vi hunno
fram till denna fängslades våra
blickar av en syn som ju är mycket
,ianlig i sydliga länder, men som al
drig förfelar sin verkan på nordbon
när han ser de:ri för första gången.
ett högt stenkrucifix, och framför
detta en ung flicka, djupt försjun
ken i andakt. Sin börda hade hon
lagt ifrån sig och stod där med
knäppta händer och blickade upp
mot sin Frälsares bild, fullkomligt
omedveten om d·e förbigående.
Vi trädde in i kyrkan. Den var
från 1200-talet, men jag minns nu-
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mera ingenting annat av den än det
jag här vill skildra. Nära dörren
stod ett litet Maria-altare, tydligen
av nytt datum, ty det skiljde · sig
från omgivningen utan att för den
skull verka störande för helhetsin
trycket. Här blickade en bild av
Guds moder emot mig, i en fram
ställning som jag då ännu aldrig
hade . sett, en den älskligaste staty
av den obefläckade jungfrun, så ljus
och blid och levande. över det hela
vilade någonting obeskrivligt intimt
och personligt, man tyckte sig se
att unga flickor hade smyckat alta
ret med blommor och ljus och söm
mat den snövita altarduken. »Mut
ter de1· Bannhel'Zigheit, bete fur
uns», läste jag i blått broderi på
bården. Vilken uppenbarelse ! Den
na ljusa, hulda varelse som statyn
förkroppsligade, vår moder - allas
moder? - min moder ? - barmhär
tighetens moder, mänsklighetens
moder'!
»Jl,Jater miseI"icordire» ... Den,
som är född katolik och från barn
domen van ia,tt höra dessa ord, kan
nog ,icke föreställa sig vilka känslor
de mana fram när den blivande kon
vertiten hör dem för första gången,
huru underbart de låta, vilken vär
me och alltomslutande kärlek de ut
stråla. Den ljuva Gudsmodersbil. den i Eger blev för mig sinnebilden
av allt rent och gott och oskyldigt,
av ,allt moderligt och beskyddande.
Betagen betraktade jag den och
hade svårt att slita mig därifrån.
Bilden tycktes tala till mig, om j ag
också ej ännu förstod dess tysta
språk. Den allsn1äktige Guden be
tjänar sig av mångahanda medel

för att draga människornas hjärtan
till sig. Skulle Han väl försmå ett
så enkelt, som en bild i en helge
dom'?
Nästa morgon, innan färden slni.lJe fortsätta söderut besågo vi de hi
storiska märkvärdighetern:i i Egers
omgivning, men jag viar förströdd
och ointresserad, ty mina tankar
vci1;0 hos »Barmhärtighetens mo
der». Jag längtade att få göra ännu
ett besök hos henne, men en oför
klarliig blyghet avhöll mig från atf
föreslå det. Men min far, som även
blivit intagen av den älskliga sta
tyn, föreslog det själv, så att jag
fick min öns,rnn uppfylld. Min far,
som sedan under kommande år ald
rig lade ett hinder i min väg, utan
lät vår Herre ostört taga hand om
mig, som försvarade mig när andra
klandrade och som dog i full för
tröstan på att det var sanningen
allena som jag sökte. Aldrig har
jag från hans läppar hört ett ned
sättande ord om den katolskia, reli
gionen, vilken ändå ,icke var hans,
tvärtom var han själv den allra för
ste, som fäste min uppmärksamhet
vid dess skönhet och dess makt qtt
uppväcka trosiver, offervilja och
den stora hängivelsen. Det är väl
ej många konvertiter som äga ett
så dyrbart minne.
Så fick jag då taga avsked av min
vackra madonna, och j ag skrev av
i min anteckningsbok de enkla ord
som gjort ett så djupt intryck på
Jhig: »Mutter der Bannhel'Zigheit,
befe fiir uns» och gömde dem i mitt
minne och i mitt hjärta.
April 1 930.
Karin Antell.

Vatikanstaden.
Den kommission, som på uppdrag
av påven sysslar med utgivandet av
en ny, kritisk upplaga av Thomas ab
Aquinos verk, har utvidgats. Arbe
tet kommei' nu att utföras i snabbai
re tempo (15�16 folianter återstå
att utgiva ).
En byst av påven har avtäckts i
Vatikanb'iblioteket. Påven var själv
närvarande vid högtidligheten och
tog därvid del av en framställning
beträffande den pågående nyka:talo
giseringen av biblioteket, vilken nu
omfattar 50 proc. av bokbeståndet.
Samma-dag uppsattes i Vatikanarki
vet en minnestavla till erinring om
arkivets nyrestaurering under Pius
XI.
I kardinal Merry del Val's testa
mente, vilket nu öppnats av vatikan
statens notarie, har Propaganda fi
dei insatts som universalarvinge,
som av ka,rdinalens kvarlåtenskap
skall understödja fattiga, missions
stationer.
Den vid den heliga Stolen ackre
diterade diplomatiska kåren bestod
1929 av 12 ambassadörer och 2 1
sändebud. Ambassadörer vid den
heliga Stolen hava Argentina, Bel
gien, Bolivia, Brasilien, Chile, Co
lumbia, Frankrike, Italien, P,eru,
Polen, Spanien och Tyskland. Föl
jande stater representeras genom
sändebud: Bayern, Costa,Rica,Haiti,
Honduras, Jugoslavien, Lettland,
Liberia; Litauen,. Monaco, Nicara
gua, Panama, Portugal, Preussen,
Rumänien, San Salvador, San Ma
rino, Storbrittanien, Tjeckoslova-

Idet, :Ungern, Venezuela och Öster
rike.
Efter uppläsandet av det dekret,
varigenom de båda underverk, som
föreslagits till den saliga Katharina
Thomas' heligförklaring, blevo er
kända, höll påven ett tal, i vilket
han utvecklade de kristnas ställ
ning till underverken. Varje kris
ten är förpliktad att efterlikna de
förebilder i trohet mot Gud, som
möta oss hos de med underverk be
nådade Gudstjänarna och -tjänar
innorna. Var och en bland oss, ock
så den · svagaste, kan åstadkomma
underbara verk, om han är trägen
mot Gud.
För kort tid sedan blev i Prre
textatus' katakomber, som ligger
vid Via Appia mellan San Sebasti
ano och San Callistos katakomber,
ett arkeologiskt museum öppnat.
En mängd gammalkristliga konst
saker h ava funnits vid utgrävning
arna, som påbörjades 1920: skulp
turer, alabaster- och porfyrpela1'e,
väggmå,lningar o. s. v.
Passionsspelen i Oberammergau.
Den 11 maj börja oberammergau
horna åter sitt världsberömda pas
sionsspeL Den nya scenen hay för
setts med de modernaste anord
ningar. Angående valet av dem,
som skola innehava huvudrollerna,
har Kyrkoherde D :r Bogenrieder
förklarat: Icke skådespelaranlag
allena berättiga till deltagande i
passionsspelet, utan bekännelse till
religionen. De, som spela inför
hundratusendens ögon och tala om
Guds eviga kärleks hemligheter,
skola icke blott tala därom utan
ock leva i dem. Spelet, som når
sin höjdpunkt i försoningsoffret på
Golgata, skall vara ett fridens och
försonlighetens drama.
· Det katolska livet i Förenta
Staterna.
Nordamerikas 20 millioner kato
liker bo till största delen i de stora
städerna. Den europeiska erfaren-
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heten att kvinnorna äro kyrksam
mare än männen bekräftas icke här ;
antalet manliga och kvinnliga kyr
kobesökare är ungefär detsamma.
De katolska folkskolornas antal
uppgåi:· till över 7,000 och de högre
skolornas till nära 1,000.. Inemot
100,000 ynglingar och unga flickor
uppväxa i Amerika i våra dagar i
katolsk högskoleluft. Vid Fordham
univexsitetet och dess filialer hava
Newyorkjesuiterna icke mindre än
11,000 studenter, vilka icke äro ka
toliker alla. övel'raskande är den
i:\ier,
varmed man .äg·nar sig åt stu,J.
.(liet av katolsk filosofi och apologetik. Ett sta,rkt uppsving i konver
sionsrörelsen väntas.
Eukaristiska · kongressen i Kartago.
tager sin början den 7 maj med
mottagande av den påvlige kardinal
legatei1. Åtta kardinaler och 100 bi
skopa1' och ärkebiskopar komma att
deltaga; Den franska regeringen
lämnar ett högst betydande bidrag
till finansierandet av kongressen.
Katolska Kyrkan i Kina.
Trots alla oroligheter, varav Kina
hemsökes, kan katolska Kyrkan in·
registrera ständigt större framgång
ar. Under tiden 1 juli 1928-30 juni
1929 var konversionernas antal
47,637 mot 4 1,418 föregående år.
Antalet utländska lrntolska missio·
närer är i Kina 2,011, de inhemska
prästerna äro tillsammans 1,3 7 1.
Hela antalet katoliker är 2,473,6 19.
Katolska skolfrågor i Frankrike.
Merseillesektionen av det natio
nella franska ka,tolikförbundet har
nyligen haft sitt årsmöte, vari 16,000
personer deltogo. Tal höllos av Bi
skop Dubourg, 'Pater Doncoeur och
General Castelnau. Pater Doncoeiu
talade om innebörden i den påvliga
encyklikan angående ungdomens
kristliga uppfostran i Frankrike,
där undervisningsfriheten för när
val'ande är starkt hotad. Trots alla
löften, varmed man söker locka ka
tolikerna, måste dessa bestämt hålla

fast vid aU det katolska skolväsen
det förblir oantastat och även er
håller det statsunderstöd, som till
kommer detsamma. I en re�olution
betonades alla lekmäns plili:.t att med
alla krafter arbeta. på upprättandet
av en på kärlek och rättfärdighet
uppbyggd samhällsordning. - En
imponerande protestskrivelse mot
försöken att fullständigt monopo
lisera skolväsendet genom staten
erhöll för kort tid sedan president
Domergue från 800 katolska möd
rar i Bo ur ges. Det heter däri: Bar
nen tillhöra, i första rummet dem,
son1 skänkt dem livet. Vi skänka
dem åt staten för fosterlandets för
svar. Men att orientera deras hjär
ta och själ - det är av naturen
,,år rätt öch dessutom vår heligaste
plikt. Staten kan av oss fordra pen
niiigar och livet, men att begära
barnens själar, det är ett våldföran
de på friheten, som alla mödrar
skola motsätta sig.
En katolska pressens världskonferens
planeras äga rum i Bryssel den 31
aug,_:4 sept.i år. Denna plan under
stödes kraftigt icke blott av kardinal
ärkebiskopen av Mecheln utan även
mr den: helige fadern. Bl. a. kommer
att avhandlas: Praktiska medel för
ökande av den katolska pressens in
flytande, upprättande av en central
för utbredandet av nyheter, som in
tressera den katolska världen, samt
koordination av den katolska pres
sens strävanden och den katolska
aktionens riktlinjer.
· Internationella katolska kvinnoförbundet
avhå,ller sin 8 : e kongress i Rom den
20-25 maj. Från den 17 till den
25 maj sammanträder också i Rom
kvinnoförbundets ungdomssektion.
·Hela världens Mariakongregationer
hava bragt den l1elige Fadern sin
hyllning med anledning av dennes
50-års prästjubileum vid en audiens
under ledning av Prima Primaria i
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Rom och representanter för 14' Ma
riakongregationer i Rom. Prima Pri
marfa övedäninade till den helige
F.adern ett jättelikt, konsnärligt tit�
fört album, fyllt med 118,000 m a
riakongregationisters underskrifter
(från världens 1,222 Mariakon
gi·egafioher) , · vai'i lyckönslmingai·
franifö:rdes. Bland underteckriarria
återfinner man alla samhällsldms
ser: spanska infanter och grander,
furstar och furstinnor, parlaments
ledamöter, läkare, professorer, ar
kitekter, ,f örfattare o. s. v. Sedan
hyllnings:adressen upplästs, höll den
helige Fadern ett utomordentligt
välvilligt och långt tal. I de yar
maste ordalag uttryckte han sin
glädje över denna hyllning och sitt
tack. Han önskade, att Marial�on
gregationerna måtte bliva, en värde· full hjälp för den katolska aktionen
och betonade i huru hög grad präs
terskapet behöver de troendes 1'ent
yttre medverkan. Han påvisade till
slut de mångfaldiga sätt, varpå lek
mannavärlden kan deltaga i den
kyrkliga aktionen.
Ärkebiskopsstolen i Utrecht.

Med all sannolikhet kommer det
ännu att dröja lång tid, innan ny
ärkebiskop i Utrecht (Mgr van de
,veterings efterträdare) blir ut
nämnd, då hos konsistorialkon gre
gationen i Rom, som behandlar bi
skopsutnämningar, till följd föV dess
sekreterares, Kardinal Perosi, död,
en stor massa ärenden hopats.Minst
50 biskopsutnämningar har denna
kongregation att för närvarande be
handla.
Den katolska ungdomen i Österrike.

Tysk katolsk ungdoms riksf ör
bund i Österrike har nyligen firat
jubileum med anledning av sin 15åriga tillvaro. Festen erhöll en all
deles särskild lyftning genom de
berönnnande och manande ord, som
förbundspresidenten och kardinalen
av ,vien riktade till · ungdomen.
Båda lovordade förbundets utom-

ordentliga aktivitet, . som i så.i hög
grad bidragit till landets återupp
byggande. Till förbundet ära an
slutna 401 ungdomsföreningar, 19
studentgrupper, 18 soldatgrupper
och 9 1 scoutgrupper med tillsam
mans 20,214 medlemmar, som till
Iiöi'a �lla samhällsklaisser.
Spansk katolsk aktivitet.
Den katolska aktionen i Span:ien,
nyorgan:iserad av prästerskapet och
understödd av katolska personlighe
ter av alla stånd, har fått stort infly
tande icke minst inom bondeorgani
sationerna. Särskilt har man lagt sig
vinn om jordbrukets höjande och
förbättrande. Under år 1929 hava
243 millioner pesefas använts för att
göra jorden fruktbar genom bevatt
ningsanläggningar, inköpa gödnings
ämnen och upphjälpa boskapssköJ
seln. Den katolska-sociala arbetar
aktionen omfattar 2/3 av Spaniens
organiserade arbetarklass. Dess för
eningar äro officiellt' erkända och
äga samma juridiska rättigheter
som andra arbeta, reförbund.. Den
mest energiska gruppen . inom ka
tolska aktionen torde vara katolska
kvinnoförbundet med dess talrika
sektioner (för kulturfrågor, yrkes
utbildning, sjukvård, barnavård
etc. ) .
· Emeriksjubileet i Ungern.

Det katolska Ungern förbereder
sig nu som bäst för de imposanta
högtidligheter som under somma
ren 1930 skola äga rum i Budapest
för att fira den helige Emeriks
åminnelse. Denne var son till den
helige konung Stefan som införde'
kristendomen i Ungern. Festlighe
terna börja redan i maj månad för
. att nå s_in höjdpunkt m1der augusti.
Den 19 augusti är eukaristisk kon
gress i Budapest med högtidlig pto
cession med det allraheligaste sak
ramentet, som bäres av den påv
lige legaten som befinneI'. sig på
ett praktfullt utstyrt . skepp på
Donauflöden, omgiven av kyrkI
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liga dignitärer. Efter detta följ a
flera andra fartyg med representan
ter för olika nationer. Under denna
högtidsstund är hela staden Buda-

pest illuminerad; Det är de unger
ska festarrangörernas förhoppning,
att också från Skandinavien många
deltagare skola komma.

K I R K E R 0 0 KA P E L L E R I D A N MAR K.
K0BENHAVN.
St. Ansgars Sogn:

St. Ansgars Kirke, Bredgade 64.
Jesu Hj ertes Kirke, Stenosgade 4.
Immaculatakirken, Strandvej 91 .
Den evige Tilbedelses Kirke, Jagtvej 183.
St. Knuds Kapel, Vesterbrogade 1 15.
St. J osef-Spstrenes Huskapel, 0sterbro
gade 7 D.

Rosenkra11ssog11e t:

Rosenkranskirken, Boyesgade 8.
Jesu Hjertes Kapel (Biskoppens Huska
pel) , Bjerregaards Sidevej 1.
St. J osef-Spstrenes Huskapel, "Institut
J eanne d'Arc", Frederiksbergalle 74.
St. Elisabeth-Spstrenes Huskapel, Kasta
nievej 6.

St. A 11 1uv Sog n :

St. Annre Kirke, Hans Bogbinders Alle
2-4.
Kapellet paa St. Elisabeths Hospital,
Hans Bogbinders Alle.

St. A 11dreas Sog11 :

St. Andreas Kirke, Ordruphpj vej , Ordrup
Assumpionskapellet, Mosehpj vej , Ord
rup.

Sakramentssogne t :

Sakramentskirken, N prrebrogade 27.
St. Josefs Kirke (ved St. J os"ds Hospi
tal), Griffenfeldtsgade 44.
St. Antoni Kapel, Frederikssnndsvej 225.
Kapellet paa Vestre Kirkegaard (Messe
kun paa Alle Sjreles Dag) .
Anm. I det 1111 nedlagte Kvindefrengsel
paa Christianshavn var der ogsaa et Kapel,
som var oprettet i Begyndelsen af det 1 9.
Aarhundrede. Den sidste Messe !restes d.
19. April 1 929 (3 . .Paaskedag) . I de senere
Aar forrettedes Sjrelesprgen af Prresterne
ved St. Annre Kirke.
PROVINSEN. ·
Aabe11raa : St. Ansgars Kapel, Hedvigspst

renes Klinik.

Aarkirkeb'y : Rosenkranskapellet, Jernbane

. gade.

Aa/borg : St. Marie Kirke, Kastetvej 1.
A arhns : Vor Frue Kirke, Ryesgade 26.

A f Prresterne i Aarhus holdes endvide
re periodisk Gudstjeneste i Grenaa, Had
sten, Odder og Pinstrup,
A l/ers/ev (ved Lejre) : Kapellet i Allerslev
Kloster.

Asse11s : Vor Frelsers· Kirke, Nprregade 3.
Dalnm : Kapellet i Dalum Kloster.
Esbferg : St. Nicolaj Kirke, Nprregade 61.
Fredcricia : St. Knuds Kirke, Sj rellandsgade

so.

•

Glornp : Slotskapellet.
Haderslcv : St. Maria Immaculata Kirk•:,

l'viariegade 8.

Helsi11gpr: St. M arire Kapel, Nygade 8.
H o/b(l!k: St. Lucius Kap el, Kastanievej 17.
Holmegaard : St. Franciskus Kapel, Glas-

vrerket.

Horse11s: St. Josefs Kirke, N prregade 1 9. .
Hprsho/111 : St. Hans Kap el.
Koldi11g : St. Michaels Kir,ke, Alhambra-

vej 2.

Kpge : St. Hans Kapel, Elisevej 1 4.
Ledreborg : Slotskirken.
Maribo : St. Birgittes Kirke, Ny 0stergadc.
Nakskov: St. Franciskus Kirke, Bredgade.
N::,,borg : Vor Frue Kirke, Vindingevej .
· Nykpbing (Falster) : Hellig Kors Kirke,

Bispegade 12.

N(/!stved : Vor Frue Kirke, Prrestpvej .
Npddebo : Krist Konges Kapel, St. Fran

ciskus Hj em.

Odense: St. Albani Kirke, Albani Torv.
Ra11ders : Jesu Hj ertes Kirke, Ladegaards

gade 22.

R i11gsted : St. Knuds Kirke, St. Knudsgade

1 9.

Roskilde : St. Laurentii Kirke, Frederiks-·

bergsvei .

Rudkpbi11g : St. Bendts Kirke, Brogade.
Rp1111e: St. Hyacinthus Kirke, 0stervold

gadc.

Silkeborg : \Tar Frue Kirke, Hostrupsgade.

St. Johannes Kapel, Tordenskj oldsgade 16.
Svc11dborg : St. Knuds Kirke, Havnegade 1.
Sp11derborg : St. Pauls Kapel, Kongevej 27.
Slagelse :

Trprpd pr Vedb(/!k: Kapellet i Trprpdhus·

(kun i Sommermaanederne).

V ejle : St. N orberts Kirke, B!egbanken.

Foruden de her nrevnte Kirker og Kapel
ler findes der paa de fleste Hospitaler (og
enkelte skoler) mere eller mindre private
Huskapeller.

Hälsingborg 1930. Aktiebolaget Boktryck,
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