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UNDRET. 

Då du emrnm smärtors smärta burit, 
då du sorgens kalk. till botten tömt 
korsets kulle dock. är kvar av alla 
drömmar, som din ande byggt och 

drömt, 
då sk.all du i natten höra bruset 
som av stora vatten närma sig. �
Allt fullkomnat! Mörkret vik.er, �-

ljuset 
famnar Gol gata och höljer dig I 

Allt fullkomnat/ Guldsmidd förlåt 
brister, 

helgedomens under blottat står, 
och du ser vad aldrig förr du 

skådat, 
stilla klockors klang ditt öra når. 
Allt fullkomnat/ Sårens gåta finner 
bortom templets förlå-t då sitt svar. 
Alla stora löftens ljusning brinner 
öve1· allt som är och allt som var. 

Och du känner, huru fjättrar falla, 
bojor lösas i ditt väsens grund. 
Du välsignar korsets· trä, som fört 

dig 
till befrielsens förklaringsstund. 
Du välsignar tunga hammarslagen, 
som din hand mot korset hjälplös 

slog. 
Du välsignar törnestig och ångest, 
som mot Golgata din vandrin'g drog. 

Signe Stenbäck. 

...... 



MISSIONEN 

FöRSTA �USSIONSRESAN. 

Torvaldur och Fredrik Biskop. 
En ung ·man vi.d namn Torvald 

Kodransson reste vida omkring på . 
vikingatåg och härjade bland annat 
även på Englands kuster, och hade 
därför fått tillnamnet»hin vid förli», 
d. v. s. »den vittbereste». 

Man vet ej med visshet, om det 
var redan i England, eller om det 
var i Tyskland, dit han senare kom, 
som han omvändes till den kristna 
religionen och emottog dopet; i al
la händelser var det i Tyskland, som 
han gjorde bekantskap med en bi
skop vid namn Fredrik och i sin 
glödande iver att få dela med sig 
till sina stamförvanter av sina ny
förvärvade skatter, övertalade han 
biskopen att följa sig till Island och 
predika kristendomen. 

Visserligen hade redan många is
ländare antagit den nya läran och 
låtit döpa sig, men deras efterkom
mande hade snart återfallit till den 
i landet gängse hedna läran, och 
därför betraktar man Torvalds och 
Fredrik Biskops ankomst till Island 
år 981 som det rätta årtalet för elen 
kristna missionens begynnelse på 
Island. 

Torvalcl anlände i sällskap med 
sin gäst till sin fader, Ködrans, gård 
Gilja, och tillbringade där vintern. 
Kodi·an antog i spetsen för hela sitt 
hus, med undantag av Torvalds 
broder Ormur den kristna tron. · 

De två missionärerna fingo på 
våren ett eget hem på Laekjam6t, 
som blev deras stamtillhåll under 
de fyra år, som de vistades på ön 
och varifrån de utövade sin mission 
och vunno många för kristendomen. 
De företogo långa resor omkring i 
landet. På Nordlandet antogo rätt 
så många elen kristna läran, och 
särskilt minnes man Torvaldur 
Spakbödvarsson i Skagefjordssys
sel. Denne lät bygga en liten kyrka 
på sin gård och genom biskop Fred-
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PÅ ISLAND. 

riks förmedling anställdes en präst. 
Antagligen har denne präst verkat 
i stillhet därstädes, vilket torde va
ra orsaken att man inte hör platsen 
besökas av andra missionärer. Att 
många barn döptes sluter man av 
en nidvisa, som hedningarna i trak
ten diktade om Fredrik Biskop och 
Torvald, där de nämnas som fäder 
t1ll ett visst antal barn, enär både 
den som döper och den som är fad
der äro barnets andliga fäder. Ska
gefjordskyrkan hady en viss blomst
ring, om också man inte har några 
av deras 1nedlenunar antecknade, 
vilket till en viss grad kan bero 
därpå, att det var personer i enklare' 
levnadsställning, som antogo krts
tendomen. 

I Vatnsdalen omvände Torvald 
och Fredrik Biskop många. Trots 
dessa framgångar insågo de krist
na missionärerna, att så länge så
väl lag som styrelse var helt 'be
själad av hednisk anda, var det 
kristna missionsarhetct inte endast 
utomordentligt betungande, det Yar 
även prisgivet till undergång. 

Hövdingarna voro ävenledes präs
ter, s. k. godi, pluralis goclar och 
hade såväl världslig som andlig 
makt. De förrättade tempeltjänsten, 
utkrävde tempelskatten och utöva
de domsrätten envar inom sitt om
råde. Torvalcl och Fredrik Biskop 
beslöto att möta fienden i hans hu
vudfästning; de ämnade predika 
kristendomen på själva Alltinget. 

Detta skedde antagligen sonuna
ren 98,!, när de vistats på Island un
der tre års tid. De drogo åstad till 
Alltinget, och Torvald, som ju bäst 
behärskade språket höll en flam
mande predikan från Lagberget. 
Tyvärr vet man mycket litet om 
själva talet eller om det svar, som 
detsamma erhöll. Hävderna omtala 
endast, att om också Torvalds tal 
var kraftigt, så svarade en av höv
dingarna Hcdin Torbjarnarsson, 



även den milde kaIIad, »att ingen 
trodde på det, som Torvald sagt». 

Man vet ej, om denna predikan 
·bar några som hälst frukter, men 
säkert är, att många av de hövding
ar, som den gången bevistade All
tinget några år senare avsvuro sig 
de hedniska gudarna och tillbådo 
den ende sanne Guden. 

Den dristiga planen föreföll o
lämplig, och därför beslöto sig Tor
vald och Fredrik Biskop att gå me- · 
ra försiktigt till verket. 

Inom varje godis domvärjo hölls 
årligen ett vårting som förberedelse 
till Alltinget och ett höstting för att 
kungöra, vad som på Alltinget be
slutats. 

Efter allt att döma valde de två 
missionärerna ett vårting för att 
tillkämpa kristendomen en rättslig 
ställning i samhället och kanske 
också att vinna en större åhörare
krets. Även här möttes de av en 
överväldigande hednisk makt. De 
jagades bort med rop, skrik och 
stenkastning. 

Påföljande år blevo 'I'orvald och 
Fredrik Biskop dömda som skyldi
ga under lagen, men ännu ett år 
kvarstannade de på Island. När de 
påföljande år lämnade ön, hade de 
tillbringat fem år på Island. 

Frukterna av deras arbete voro 
stora. 

Torvald hade genom sin dristig
het väckt hedningarnas sympati, 
kanske till och med beundran och 
på samma gång gjort den kristna 
tron allmänt bekant. Biskop Fred
rik hade många gånger genom sin 
saktmodighet förhindrat att Torvald 
gick för långt i sin häftiga iver, 
och när Torvald dräpte två hed
ningar till straff för den förut om
talade nidvisan, erhöll han en skarp 
förmaning av Fredrik Biskop. 

Dessa två missionärer satte i gång 
kampen mellan kristendomen och 
hedendomen, och när de slutligen 
lämnade landet, kunde icke den 
kristna tron längre landsförvisas, 
ty många ansedda män i olika trak
ter bekände sig till Vite l{rists lära. 

ANDRA MISSIONSRESAN. 
Stefnir. 

Olav Trygveson regerade i Norge 
och hans regering utmärkte sig för 
hans nitälskan för Nordens omvän
dande till kristendomen, och inte 
ens det avlägsna Island och Fär
öarna undgingo hans omvändelse
försök. 

Tyvärr var han inte alltid så lyck
lig i valet av sina utsända. Till Is
land sände han Stefnil', en av Helge 
bjolas ättlingar. Helge var en av de 
första kristna männen på Island, 
men hans familj hade i likhet med 
vad som var fallet med så många 
andra av de första kristna famil
jerna på ön, efter stamfaderns 
frånfälle återfallit i hedendomen, 
och Stefnir uppfostrades till hed
ning. Han lämnade sin fäderneö 
vid unga år och det antas, att han 
i Danmark omvändes till kristen
domen; Han gjorde Olav Trygve
sons 'bekantskap och följde honom 
till Norge och under kungens första 
regeringsår 996 skickades islända
ren att omvända sitt folk till den 
kristna tron. 

Stefnir var väl döpt, men han 
saknade kristligt tänkesätt. Hans 
missionsmetod var att r-ida landet 
runt i spetsen för tio välbeväpnade 
män och där han mötte motstånd 
gick han fram med våld, rev ned 
templen och brände gudabilderna. 
Naturligtvis slöto hedningarna upp 
till värn för sin religion. 

Hedningarna hatade Stefnir och 
traktade efter hans liv och tvang 
honom slutHgen att söka skydd hos 
sina fränder på Kjalarnäs; där fick 
han stanna över vintern. 

På Alltingen påföljande sommar 
förkunnades en lag, att den so� 
skändade gudarna eller uppträdde 
hotfullt mot den gamla tron var 
skyldig under lagen och hans när-

. maste fränder voro förpliktigade att 
angiva honom. 

På samma Allting, det var som
maren 997, anklagades Stefnir och 
nödgades att fly ur landet 



Som man ser bar Stefnirs mis
sionsarbete ringa frukter. 
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Stefnir hetsade upp hedningar · 
mot den kristna läran, och detta 
at_t han slapp helskinnad undan 
deras förföljelse får man tillskriva 

det anseende; som Olav Trygveson 
åtnjöt i Norden. Man vågade helt 
enkelt inte fara alltför hårdhänt 
fram med kungens sändebud, ty · 
detta kunde ha vittgående följder. 

Johannes Gunnarsson. 

DET APOSTOLISKE VIKARIAT I 

DANMARK 1930. 

Credos danske Redaktpr pnsker, 
at Aarskronikken denne Gang skal 
komme fra en Provinspen. - Ja, 
den, der sidder i et lille Ledvog
terhus mrerker jo nok noget til 
Livets Gang, fprst det stille, ringe 
om ham, men han ser ogsaa 11-
toget, der bruser forbi med Bud fra 
en stprre Verden; dog fpler han 
godt, at han ikke sidder paa Udkig 
i Kpbenhavns Raadhustaarn: Der
for . . .  ! 

Er der Fremgang i Vikariatet 
eller ikke i Antal? Det er umuligt 
at afgpre ! Nye kom til - de bedste 
fra de andres Rrekker; nogle gled 
vel ud - de ringeste blandt vore. 
De gode er blevet styrket og be
varet. Sindenes Indstilling i Dan
marlr er sikkert bragt !Orken nrer
mere. Klippen staar synligere i den 
almindelige Sandflugt (af den dog
matiske og moralske Oplpsning, 
hvis Navne er Bibelrationalisme og 
Virvar i sexual Theori og Praxis). 

Kirkelivets Borge og Varder er 
Kirkebygningerne. Nyrejste er ind
viet: i Helsingpr - en statelig 
gothisk St. Vincents Kirke, i Pind
strup (Aarhus . Sogn) et smukt, 
regte Missionskapel (St. Michaels), 
et af de faa rigtig ude paa Landet. 
Kapeller er aabnet i Kvindeligaens 
Trprpdhus og det nye Assumptions
klosters Rygaard. Men til Gengreld 
ligger Ordrupshpjs Kompleks pde 
og ubeboet, for Tiden et trist Torne
roseslot i Spvn. Rosenkranskirken 
er bleven skpnt restaureret og de-

koreret af den talentfulde Birgitte 
,v est. Der er foretaget Grundstens
nedlreggelser til Kirker i Dalum og 

' Slagelse. 
Til Fremme af det inderlige, gen

nemkatholske Liv er der holdt fle
re RetrIBter.- Er det mon ikke Pa
vens Encyklika herom, der har vir
ket saa godt? 

Der var saaledes lukkede Exer
citier for unge Piger i Assumptions
klosteret (endnu dengang i Or
di·up), ligeledes i Trprpdhus ( + ka
tholske Hpjskoledage») og - saa 
vidt mig bekendt for fprste Gang 
ude i Provinsen i Roskilde samt for 
Damer i Skrevlund UngdomsmjiHle 
ved Horsens og videre for gifte 
Kvinder i Trprpdhus og i Rygaard. 
For unge Mrend var der Retnete i 
Vejle, for Spejdere i Ordrup. De 
unge Mrend er pjensynlig lidt Stif
b0rn for Tiden i den Henseende. 
Exercitieforedrag var der for unge 
Piger og senere for Husmpdre i 
.Jesu Hjertes Kirke i Kpbenhavn 
samt endelig for hele Menigheden 
i Randers. 

Der blev afholdt flere store Mp
der og Fester. Fprst var der Pave
festerne i Kpbenhavn, Aarhus og 
Vejle med Foredrag og Sang (bl. a. 
en betydelig Kantate af P. Schind
ler og B . .  Husson). 

I Jylland var det store Horsens
strevne en Begivenhed af dem, der 
giver nyt Mod og ny Begej string. 
1500 Mennesker var samlet om
kring Biskoppen til Levitmesse og 



Foredrag i S�lyst Park. Strevnets 
Hovedopgave var Fremmelse og Ud
bredelse af vor katholske Presse. 

Udmrerkede M�der og Foredrag 
er holdt i H�jskolen, der ligesom 
er vaagnet til nyt Liv efter nogen 
Stilstand-vi mindes isrer den store 
Missionsserie - videre i Kvinde
ligaen, i Studenterforeningen A. C., 
her med meget aktuelle Diskussio
ner, i St. Michaels og Katholsk 
Klub samt i andre Foreninger i 
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K�benhavn. Dertil kommer friske 
Krrefter i de forskellige Ordens
samfunds Rrekker. 

Frygten for, at Andreas-Kolle
giets Nedlreggelse skulde udt�rre 
Pr&ste- og Ordenskald, har vist sig 
ubegrundet. Aldrig - tror jeg -
har Danmark siden Kirkeforstyr
relsen haft flere unge Klerke og 
Ordensmrend end nu. Dog savnes 
vor cneste h�jcre Drenge- og Kost
skole bittert. 

St..evnet i Horsens. 

Hovedstad og Provins; desv::erre 
oftest uden noget Referat i vor 
Presse - vel som F�lge af utidig 
Beskedenhed. 

Ude i Provinsen er man i Aar 
begyndt eller har taget fat paa ny 
med Foredragsm�der i Odense, 
Holbrek og Esbjerg. 

Af de traditionelle st�rre 'religi
�se Manifestationer maa n::evnes 
Processione1·ne i Haderslev og Ros
kilde, sidstnrevnte Sted med efter
f�lgende Friluftsm�de, samt Val
farten til Haraldssted. 

Nye Bannerbrerere er kommen til: 
to nye danske P1·&ster, nemlig Pa
ter Chr. L�nskov S. J. og Pastor 
Knud Ballin, den sidste blev viet i 

Paa Deficitlisten urna indsluives 
Lukningen af St. Josefss�strenes 
h�jere Pigeskoler i Ordrup og Ring
sted. 

Til Geng::eld grundes nye Hospi
taler i Holbrek og Fredericia. 

Flere har maattet overgive Fanen 
til yngre Krrefter og er faldet med 
Mre paa Skansen. Af de fremstaa
ende maa nrevnes: Pater L. Giin
ther S. J., der som Prrest, Skole0 

mand og Ungdomsarbejder har be
tydet umaadelig meget. Ligeledes 
d�de Pastor Ortved, engang Polak
kernes store Missionrer, sid "t Cister• 
ciensernes dygtige Historiker. Alle 
Andreassognets gamle Medlemmer 
mindes med Bevregelse Broder Ban-



zer, S. J.'s trofaste Arbejde i det 
stille gennem et langt Liv. - For 
vort M,enighedsliv og -Arbej de var 
det et smerteligt Tab, da Arkiuar Fr. 
J. West og J{imstnerinden F1·k S, 
Halten d!,1de i Aar. 

Ogsaa Jubihee1·ne er historiske 
Mrerkedage. Biskop Brems' 60 Aar'> 
F!,1dselsdag blev fejret bl. a. ved en 
Landsindsamling, der belpb sig tiI 
6,000 Kr. (for gamle Prresters Pen
sionsfond). Pater Breitung S. J. 
fejrede 80 Aars Fpdselsdag og 60 
Aars_ Ordensjubilreum; P. Breitung 
er en af de gamle veltjente Ege i 
vor Mission. Pastor Frederiksen blev 
70 Aar, Pater Hoppers kunde holde 
25 Aars Prrestejubilreum. 

Ogsaa vore Institutioner begynder 
at faa Alderens Patina. St. Marire 
Hospital i Roskilde, Skolen i Es
bj erg og St. Elisabeths Hospital 
(Sundby) fejrede 25· Aars Jubilre
mn. Den sidste Festdag hpjtidelig
gjordes ,bl. a. ved Afslutningen af 
Frescodekorationer i Hospitalet ud
fprt af Mal er en J ais Nielsen. 

Blandt Jubilreerne maa ogsaa 
nrevnes 1500 Aars Festerne for Kir
kens stprste Lrerer, St. Augustins 
Dpd. Pastor H. Messerschmidt holdt 
Augustinusforelresninger og Fore
drag. - Ved Olavsjubilreet i Nidar
os deltog Mgr. Brems og andre 
Danske. 

Tmige blev der holdt Mindefester 
for den salige Claude de la Colom
biere S. J. med Triduum i Kpben
havn og Aarhus samt Iignende for 
de engelske Martyrer. 

Nye katholske B(/Jger er en vig
tig Begivenhed i Vikariatets Aars
historie. Srerlig maa i Aar nrevnes: 
7. og sidste Hrefte (Illustrationer
ne) af P. Schindlers statelige Vrerk 
»Liturgi», Johs. Jprgensens »Fra 
det ukendte Frankrig» ( det kathol
ske, det bedste, la douce France), 
Konvertitten tidligere Pastor Hede
manns smukke »Paa romersk Klip
pegrund», Pastor A. D. Brems, 0. 
Prrem.s Ungdomsretrrete »De evige 
Sandheder», \Viclds »Pinsebetragt
ninger», en ny Oversrettelse og han-
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dig Udgave af St. Frans af Sales 
ud!,1delige ;>Philothea», Hugh Ben
sons mesterlige Konvertit- og 
Klosterroman »Forsagelse» (The 
Conventionalists), H. Hafstrpms for
npj elige, Iidt kaade »Jyder for Vor
herre ( der paa en lidt ugenert Maa
de prpvei at lpse Opgaven: ert mor
som katholsk Bog), Historievrer
kerne » Ved Marterprelen» ( om den 
kanadiske · Indianermissions Mar
tyrer), Bprnebogen: »Historien om 
d. h. Elisabeth og W. Lorenzens 
»De danske Augustinerklostres Byg
ningshistorie». Hertil kommer den 
lille sprendende, apologetiske »Spp
gelset i Prrestegaarden» (paa det nye 
kath. Forlag »Dania>>) og endelig det 
stilfulde Hrefte »Julekrerten 1930». 

»Nordisk Ugeblad for kath. J{rist
ne», der i Aar har sl{.iftet Redak
tion, er blevet mere folkeligt, hvad 
vi Smaafolk i Provinsen ikke har 
noget imod. · 

Af katholske Teatel'OpNrelser 
nrna fremhreves: Jpdeskuespillet 
»Bag strengede Dpre», der nok har 
givet den udinrerkede Israelsmis-. 
sion Vind i Sejlene, og i St. Knuds 
Skole i Kpbenhavn: Cand. Rpn
nows »Karl den Gode» og paa Tysk 
»Konradin» af P. Fr. Muckermann 
S. J. samt i Institut Jeanne d'Arc 
»Fabiola». 

Det synes, som Ungdomsarbejdet 
isrer for mandlig Ungdom gaar bed
re i flere af Provinsens Menigheder 
end i Hovedstaden. En srerlig Be
givenhed var Retrrete- og H!,1jskole
dagene for unge Mrend i Julen i 
Vejle. Det er et nyt Forspg og det 
lykkedes godt. 

I Aarets sidste Maaneder er der 
kommen Liv i Drpftelsen om nyt 
Fremstpd for Ungdomssagen for 
unge Mrend i Kpbenhavn. De fle
stes Anskuelser gaar vist i Retning 
af Arbejde knyttet mere til Menig
hederne end tiI stprre frelles Orga
nisationer. 

Ungdomsarbejde, men for de 
alleryngste, er den af Frk. Mygind 
under store Ofre startede »Sankt 
Josefs Bprnehave» i Kpbenhavn. 



Som altid beslueftiger vor hellige 
Kirke Sindene. »Den stille Refor
mation» gaar sin - om end lang
somme - Gang. Der spores f. Eks. 
Trang til Autoritet og Liturgi, Bpn 
for de Afdpde o. s. v. - Johs. Jpr
gensen har talt paa Snoghpj og 
Askov Hpjskole om Don Bosco og 
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bragte Drpftelse af katholske Tan
ker i Dagspressen. Katholsk Pres
seburau staar Vagt! 

En Mindeudstilling af Chresten 
Skikkilds Kunst genoplivede vemo
dige Tanker over den talentfulde 
foirkeligc Kunstners altfar tidlige 
Dpd. 

St. Vincent� Kirke, Helsingör. 

blev hyldet af dansk Ungdom. Og
saa andre katholske Talere har 
haft Lejlighed til at holde Foredrag 
i ikke kathols-ke Forsamlinger. 

Baade St. Ansgar som en - gan
ske vist mrerkelig - Theaterfigur 
(i et Drama af Forfatteren Emil 
Bpnnelykke) og · en dansk Viden
·skabsmands uheldige Bespg ,i »La 
Grande Chartreuse», Artikler om 
Lourdes, om en nylig stedfunden 
Excommunikation af en fransk 
Prrest, $amt det sredvanlige: Aflad, 
Klostervresen, Reformation o. s. v. 

Pater Kiipferle S. J. har ved Fo
redrag og Skrift försvaret og for
klarct Kirkens Syn paa Biblen. 

A; C. var en dejlig Tur i Italien, 
og danske Bprn paa ny i .det ka
tholske Holland. 

Katholsk I[frkemusik har i Aar 
prresteret store Ting ved Koncerter 
og Radioudsendelser. Det er Kirke
korene, der sammen 111ed de ikke 
katholske Kor, der dyrk.er. gammel 
katholsk :Musik, lrerer det danske 
Folk at holde af denne Side af Kfr
kens Liv. 



Det synes endelig at Vffire gaaet 
op for mange, kvad »Den evige Til
bedelses Kloster» betyder for os, og 
hvilken dyb materiel Npd vi til 
Gengffild der maa afhjffilpe. 

.Med Tanken paa disse Spstres 
Forbpn for Arbejdet, vel den stffir
keste Faktor i Vikariatets Arbejde, 
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vil jeg slutte denne Nyaarsrevy -
- og atter krybe ind i mit rolige 

Ledvogterhus. Toget med dets Bul
der og Flimren af Lys og Mprke 
er faret forbi. Alt er igen Stilhecl 
og Forventning ! 

frnte1· Olaf J. Ballin. 
0. Pnem. 

KY R K O K R Ö N I KA FÖ R F I N L A N D 1 9 30. 

Ordet krönika har jag ej använt 
tidigare. Det låter ståtligt, storar
tat, och vi leva i små förhållanden. 
.Men det har klang - en klang var-
med jag ej kan förena mig, då jag 
slår upp ordboken. Dalin - 1 850 
års upplaga - säge1· om ordet krö
nika : Bok som innehåller en torr 
och andefattig berättelse om de 
händelser som tilldragit sig i värl
den, eller i en särskild stat under 
en viss tid. 

Torr : ville jag hälst icke vara. 
Andefattig: Jag ville hälst visa 

Andens rikedom, men jag måste 
med Dalin inskränka mig till tid · 
rym.den 1930. 

Ett år har således gått. Ehuru 
man i det andliga ej kan räkna 
med timmar, dagar eller år, räknar 
dock kyrkan med · vart år för sig 
och förutsätter, hoppas åtminstone 
att varje år skall medföra ny ut
veckling, såsom det är fallet i fråga 
om varje levande väsen och såsom 
det egentligen skall vara, åtminsto
ne i det andliga, om man riktigt 
fattar och förstår Guds egen me-
11ing med att sända i världen sin 
Enfödde Son, som tillväxe1; i ålder, 
visdom och dygd. Räknas detta en
ligt termometer och barometer ? Det 
vet Gud. Men vi våga ej döma, ehu
ru vi dock ej äro blinda för utveck
ling och växt. Således överlämna 
vi åt Herren att döma om frukter
na av den säd, som blivit sådd. 
.Tag framhåller isynnerhet pressens 
frukter under det gångna året. Del 
sista minnes man bäst. 

Vox Romana - Jrntolsk röst -
har utkommit till julen. Det är en 
katolsk publikation i ord och sinne, 
där uågra kända namn, eller per
soner som rc,dan tidigare höjt sin 
röst eller använt sin penna för den 
katolska saken velat bestämt fram 
hålla något katolskt, väcka minnet 
om svunnen katolsk tid och fören'.1 
denna med nuvarande katolsk tid. 
Den manar således att samla kraf
terna till något enhetligt. Barome
tern bådar gott. 

Påven Pius XI:s Rundskrivelse 
om ungdomens kristliga uppfost- · 
ran trycktes här i Lahtis. Ungdo
men vill framåt, de äldre mana till 
varsamhet; riktlinjer för uppfost
ran äro därför nödvändiga och vi 
hava vågat oss på att i svensk över
sättning utgiva Påvens allvarliga 
ord och maningar. Dagspressen 
skrev vackra ord därom, bl. a. : 
»Häftet utgör ett fängslande dolm
ment för den, som önskar bilda sig 
en föreställning om den katolska 
kyrkans ställning till samtida pe
dagogiska spörsmål. På nära fem
tio sidor framläggas de .katolska 
huvudsynpunkterna på uppfostrans 
problem. .Men rundskrivelsen ger 
icke endast en utredning, den for
mar sig även till en vädjan till 
katolska församlingar och hem i 
alla land. 

Det finnes trenne faktorer, som 
hava rättigheter och skyldigheter 
gentemot ungdomen och dess upp
fostran, framhålles i rundskrivel
sen : kyrkan, staten och familjen. 



En stor del av skriftens innehåll 
är ägnat att belysa, huru dessa 
trenne makter sinsemellan dela an
svaret för barnens skolning till 
goda medborgare och sedliga per
sonligheter. Genom ett förståelse
fullt och intimt samarbete mellan 
de tre kunna de bästa resultaten 
uppnås, ty ser man till djupet ef-
1 erstTäva de alla samma mål : bar
nens livsduglighet och lycka om 
man ser till livets mer praktiska si.- . 
dor, och deras karaktärsrenhct och 
sedliga fördjupning om man ser ti ll 
tillvarons andliga 
värden. I våra da
gar lägger n;tan 
märke till ett sorg
ligt särgående i 
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tide1i för att kunna meddela de 
färskaste underrättelserna och sä
kert har den låtit en del abonnenter 
sucka: »När · kommer den?» Må 
den komma ihåg den kungliga dygd, 
som ordstävet talar om : »La ponc
tualite est la vertu des rois.» Del 
nya året må giva nytt mod och 
»punktlighet». 

Min egen läsebok, en fortsättning 
på fjolårets första del. En bättre 
förklaring och beröm samt anbefall
ning kan den icke få än vad Biskop 
Buckx giver i företalet: »Denna 

uppfostringsfrågor 
mellan dessa tren
ne makter i bar
nens liv, dels vill 
staten göra ett o
rättmätigt stort in
trång i de angelä·· 
genheter, som bor
de höra enda st 
hemmet till, dels 
vilja staten och 
hemmen i förening 
undandraga ung
dom.en kyrkans in
flytande. Men det
-ta är ej blott för
dömligt ur kristen 

Systrarnas hem, Helsingfors. 

bok förelägger bar
nen Iäsövningar om 
Gud, kyrkan, reli
giösa ceremonier 
och bruk. Den 
kristliga skolan får 
icke nöja sig med 
några religionstim -
mar, utan i alla 
ämnen och vid alla 
tillfällen bör den 
tala om Gud. Så
lunda . få barnen 
den rätta uppfatt
ningen, att religi
onen är någonting 
.viktigt för livet.» 
Med ett innerligt 
tack åt författar
innan Frk. A. Lilje
fält (Syster Angela) 
hysa ·vi för framti

och katolsk synpunkt, det är oklokt, 
ty den som i sanning tillägnat sig 
den kristna läran blir förebildlig 
både såsom familjemedlem och 
som statsmedborgare.» -

För att förljuva tillvaron och vara 
till •nytta ;i andligt avseende utgavs 
en liten sångbok »Cantemus», inne
hållande ett antal hymner och sån
ger med latinsk och finsk text och 
med kända och nya melodier. Bo
ken är avsedd för kyrkligt bruk. 

Tidskriften »Uskon Sanoma» har 
uetta år visat sig värdig de tidigare 
åren. Strävande efter större full
komlighet, rikare innehåll och mera 
aktualitet har den förmodligen till 
följd därav stundom dragit ut på 

den hoppet och önskan: giv oss 
mera av er lärdoms rikedom och 
undervisnings erfarenhet. Måtte en 
en stor omsättning vara en ringa 
lön men en kraftig uppmuntran till 
nya sådana böcker i förväntan på 
att andliga frukter skola mogna. 

Härmed har Finland under det 
gångna året velat hålla eller åter
ställa i ära en gammal känd prin
cip: boken ( den goda boken förstås) 
är den bästa vännen. Vi behöva ju 
goda sådana vänner, med vilka vi i 
ensamma stunder för oss själva 
kunna umgås efter behag och vilka 
vi i sällskapslivet kunna anbefalla 
till »nyttigt prat». Huru gärna min
nas vi icke en ungdomsvän och 



fråga oss stundom vart denne tagit 
vägen. Så kan och ,skall en god 
bok från ungdomstiden väcka hos 
oss glada minnen och förnya be
kantskapen med vårt forna katol
ska liv. 

Allt detta tyder på att det finnes 
katolskt liv, katolsk rörelse. Och 
därför finnes endast gott att för
mäla om församlings- occh före
ningslivet m. m. Systrarna hava 
nu fått ett eget hus och hem, där 
. barnen från stad och land finna 
skydd och hjälp och hava tillfälle 
att lära sig vad ett katolskt liv 
betyder och skall vara och huru det 
skall levas. 

Så hava vi i Systrarnas skola sett 
uppstå en särskild avdelning för 
slöjdundervisning, musikskola och 
en särskild katolsk orkester, söm 
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vid olika till.fällen visat sig värdig 
sitt namn och sin ledare. Vid· sidan 
av ovanstående har självfallet upp
lysningsarbetet om katolskt liv i 
andra länder ej fattats och hava St. 
Anna Föreningen och Fidelitas 
gjort sig särskilt bemärkta i detta 
avseende. Prästerna hava härvid 
bidragit så mycket de kunnat. De 
flesta hava under årets lopp varit 
utomlands, dels för att förnya sitt 
. inre andliga liv, dels för att få nya 
uppslag till ny andlig utveckling . 

Hava vi ej någon alldlig termo
meter för att avläsa och angiva det 
katolska livets värmegrad, våga vi 
·dock säga och hoppas att barome
tern bådar gott. 

Helsingfors, St. Henriks dag den 
1 9  jan. 1931 . 

Joh. van Gijsel. 

KATO LS K P RO PA O A N  DA. , 

Katolsk propaganda ! Blotta näm
nandet av detta ord väcker i prote
stantiska kretsar en.med harm blan
dad fruktan, som den vore något 
ont och farligt. Det saknas därför 
inte skäl att dröja något vid detta 
förhållande, som kan förklaras blott 
av bristande kännedom om vad det 
i verkligheten gäller. 

Propaganda ! Detta ord betyder 
ju helt enkelt utbredande. Och som 
bekant står den katolska kyrkan 
här ,i landet under ledning av » Sac
ra congregatio de . propaganda fi
de» ,  den heliga cong1:egationen, som 
har trons utbredande till sitt mål. 
Katolsk propaganda är alltså utbre
dande a'v den katolska kyrkans 
kristna fro. 

I allmänhet förknippar man väl 
med begreppet katolsk propaganda 
ett av mörk fanatism besjälat, mer 
eller mindre hänsynslöst proselyt
makeri, gående ut på att till vad 
pris som helst vinna så många an
hängare som möjligt för den katol-

ska konfessionen ; intet är den ka
tolska kyrkan med dess uråldriga, 
fina och förnäma kultur mera 
främmande. 

·så berättar Markis Lagergren i 
sina minnen från Rom, att när han 
före sin av1;esa till Sverige besökte 
den gamla Redemptoristpatern, ge
nom vars bemedling han strax förut 
blivit upptagen i den katolska kyr
kan, denne då lade honom varmt på 
hjärtat att vid hemkomsten icke· 
oroa familj en : »Ni får ej oroa el' 
far eller mor med några omvändel
seförsök» ,  sade han. »Kom ihåg det
ta ! Ni kunde då göra dem stor 
skada. De ha levat i sin tro, och 
Gud ser till det ljus de fått och slu
ter ej sin famn för dem. Men ni 
skall bedja mycket för dem».  Och 
Helene Most, den protestantiska 
prästdottern, som slutade sitt unga, 
av helgonglorian omstrålade liv i ett 
kloster såsom Syster Regina, hade 
mycket att övervLnna, innan hon 
blev upptagen i kyrkans gemene. 



skap. Den präst hon vänt sig till, 
ställde sig helt avvisande. »Att bli 
katolik», sade han, »är något av 
allvarligaste art och evig bärvidd 
och måste noga övervägas inför 
Gud. Vet ni, att ni kan bli salig 
också i er egen tro, om ni håller den 
för den rätta och verkligen älskar 
Gud». På liknande sätt gick det 
med den unga, norska Konstnären 
Halfdan Schilling, vilken dog för 
några år sedan såsom Barnabitpa
ter, allmänt vördad för sin innerliga 
fromhet. · Då han under en vistelse 
utomlands ville övergå till den ka
tolska kyrkan, avråddes han på ka
tolskt håll. Man föreställde honom 
det vanskliga i ett sådant steg, den 
ovilja det skulle väcka hos hans an
höriga och svårigheten att efter 
hemkomsten kunna bestå i den nya 
fron. 

Dessa exempel äro typiska för 
den katolska kyrkan. Huvudsaken 
för henne är ej att göra stora er
övringar för att kunna lysa med hö
ga siffror. Hon räknar ej själarna. 
Hon väger dem, så långt det står i 
mänsklig makt och avvisar dem, 
som synas för lätta. Och först om 
hon efter allvarlig prövning tror sig 
finna, att de komma av rena beve
kelsegrtmder, av ideela och religi
ösa skäl, i sitt inre övertygade om 
hennes läras sanning, tar hon emot 
dem. Men då öppnar hon också 
kärleksfullt sin famn, som en äls
kande moder sfoter till sitt hjärta 
barnet, som varit borta och kommit 
hem. 

Men om katolsk propaganda intet 
har att skaffa med vanligt, vulgärt 
proselytmakeri, om den icke är nå
gon oädel jakt efter själar, hur be
drivs den då? 

Ja, den universella, världsfam
nande Kyrkan med sin enastående 
auktoritet, sin fasta organisation 
och sina heliga, från släkte till släk
te nedärvda traditioner är rik på 
utvägar. Kyrkor och kapell byggas 
och universitet grundas, tidningar 
och tidskrifter utgivas, eukaristis
ka kongresser hållas, gamla ordnar 
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bevaras vid liv och nya kongrega
tioner bildas. Konkordat avslutas 
med världsliga makter för betryg
gande av fri religionsutövning, apo
stoliska vikariat upprättas i prote
stantiska land och missionärer ut
sändas till hednavärlden. Allt med 
målet klart i sikte den kristna 
trons utbred ande! 

Och även andra vägar föra dit. 
Kristen Gundelach har skrivit så 
vackert om klockornas propaganda. 
Och de h1sen sinom tusen klockorna, 
de tallösa kyrkklockorna över hela 
den katolska kristenheten, son1 ringa 
själarnas samling inför Gud, de dri
va propaganda högt uppe i himme
lens blå. Och det finns en de öpp
na dörrarnas propaganda. Det att 
den katolska kyrkan alltid står öp
pen, har lockat många, av världens 
stormar och strider tröttade, att i 
dess heliga tystnad och stillhet söka 
ett ögonblicks ro för sin själ. Och 
så blev av det flyktiga ögonblicket 
ett helt liv, av viloplatsen vid vägen 
deras slutliga hem, deras själars 
hem. Det finns en skönhetens pro
paganda. Katolicismen har ju en 
skönhet, som överstrålar all annan 
skönhet, och elen griper med säll
sam makt, om än det så ofta hörda 
talet, att en ytlig esteticism ligger 
till grund för konversionerna, är att 
hänföra till en lätt förklarlig öns
kan att förringa dessas värde sna
rare än till verkligheten. Det finns 
också en kärleksverksamhetens 
propaganda, som når till de neder
sta djupen och de yttersta gränser
na av all jordisk nöd, och en själa
vårdens propaganda för själarnas 
vinnande och bevarande åt Gud. 
Och vad katolska batmhärtighets
systrar och biktfäcler offrat därför 
och vunni,t därmed hör till de vack
raste bladen i den gyllene boken 
om tysta stordåd. Och vad är väl 
hela den katolska mässan med sin 
doft av rökelse och sitt ljus från 
levande lågor, sin överjordiskt klin
gande sång och musik, sin läsning 
av de heliga skrifterna och deras 

. utläggning, sin bön och tillbedjan1 



sitt upphöjda offer och sin urgamla 
liturgi med ord och toner från ka
takombernas gudstjänst annat än 
en propaganda för den kristna tron, 
som måste röra även en utomstå
ende: »Jag har aldrig känt mig 
så nära himlen som en Kristi hiin
melsfärdsdag i Nötre Dame i Paris», 
skrev till mig en gång en luthersk 
präst, överväldigad av den katolska 
gudstjänstens härlighet. 

Men den katolska Kyrkan gör 
propaganda även på annat· sätt. I 
en tid av det mest fruktansvärda 
sedliga förfall, då vårt släkt� synes 
mogna för Sodoms och Gomorras 
öde, håller hon som ingen annan 
Kyrka fast vid kravet på hjärtats 
och livets obefläckade renhet. I en 
tid då det råder en allas strid emot 
alla och folfr reser sig mot folk och 
rike mot rike, gör hon allt för för
verkligandet av sin överherdes skö
na valspråk: »Pax Christi in regno 
Christi». I en tid då onda makter 
äro i verksamhet för omstörtande 
av både mänsklig och gudomlig 
ordning, kämpar hon för en all
tings förnyeise genom Kristus, och 
hennes l ösen är den gamla och dock 
evigt unga: »Omnia instaurare in 
Christo». I en tid då Antikrist upp
rättat sitt dämoniska välde under 
den röda sovjetstjärnan och detta 
välde utbreder sig under alla stjär
nor, och tidens tecken tyda på, att 
våra hedniska förfäders drömmar 
om en makternas skymning, ett 
mörkrets kaos nalkas sin uppfyllel
se, gör hon propaganda för Kristus 
och hans rike, ljusets eviga rike, för 
att kronorna skola kastas för hans 
fötter och folken skola hylla honom 
allena såsom konu111g. I en tid av 
söndring ocl} splittring på det andli
ga området, men också av vaknan
de längtan efter alla troendes religi
ösa enhet, då det mer än någonsin 
gäller för allt, som bär ett kristet 
namn, att enighet är nödvändig om 
kampen mot det onda skall kunna 
utkämpas med hopp om seger, sö
ker hon samla de spridda skarorna 
under Kristi baner - den enda 
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rätta ekumeniska tanken ! Och vem 
är väl mäktig denna höga uppgift 
som den katolska Kyrkan, vilken 
ensam bland alla Kyrkor håller 
orubbligt fast vid den gamla, apo
stoliska tron och äger kristendomen 
i hela dess ursprungliga kraft, hela 
dess fu.Uhet och skönhet, medan 
många protestantiska samfund mecl 
sin modernistiska förnekelse aY 
Kristi gudom och andra gudomliga 
sanningar ha blott en torso kvar 
av kristendom, en stympad oclr 

därför vanmäktig kristendom. 
Och varje kristen, som lever ett 

äkta katolskt liv, ett fromt occh 
Gud hängivet liv, eller som martyr 
beseglar sin tro med sitt blod, är 
med i denna väldiga propaganda 
-� utan like i världen. Ingen är 
för stor, ingen för liten att vara 
med. Mannen på Sanct Petri stol, 
den mäktigaste man i världen och 
den fattiga modern, som lär barnet 
i sin famn att stamma dess första 
bön, gå bägge dess ärenden. Milli
oner fromma över hela jordens 
rund ha vigt sina krafter åt den 
heliga striden. Och själva himme
lens invånare taga del däri. Eller 
givs det inte också en helgonens 
propaganda? Är ej varje helgon 
som i kraft av sin katolska tro 
förverkligat kristendomens ideal, 
så vitt det låter sig göras i denna 
begränsningens värld, ett det mest 
övertygande bevis för denna tros 
sanning. Och ha ej många med de 
heligas förebild för ögonen, med 
den stora, vita skyn av vittnen om
kring sig fått mod och kraft att 
vandra i deras efterföljd - öd
mjukhetens väg mot fullkomlig
heten. 

Se där katolsk propaganda ! En 
propaganda för att frälsa vårt släk
te från timligt och evigt fördärv 
och omskapa jorden till en himme
lens förgård. En propaganda som 
förvandlade vårt folk från ett hed-

' niskt till ett kristet folk och som 
hela Europa och stora delar av den 
övriga världen ha att tacka för sin 
kristendom och blomman av sin 



kultur. En helig propaganda, så 
visst som målet därför är högt och 
heligt, det högsta och heligaste av 
allt under solen, och de vägar, som 
föra dit, äro Guds vägar. En allt
igenom kristen propaganda ! 

Och för denna räde5 man på pro
testantiskt håll, för den varnar 
man, den söker man förhindra � 
och detta fastän protestantisk pro
paganda bedrives öppet och ener
giskt i hjärtat av urkatolska länder. 
Bör den katolska Kyrkan då draga 
sig undan? Skall hon nedlägga sina 
vapen och lämna fältet åt dem, som 
i gåtlik förblindelse manifestera sig 
som hennes fiender? Nej och åter 
nej. Här gäller att man måste »lyda 
Gud mer än människor». Och Guds 
ord är klart och tydligt : »Gån ut 
och gören alla folk till lärjungar, 
<löpande dem i Faderns och Sonens 
och den Helige Andes namn och 
lärande dem att hålla allt det jag 
befallt». Att ej lyda denna befall
ning vore att trolöst svika den Ko
nungs fana, som höjdes med dessa 
majestätiska ord. Och de Kristi 
stridsmän, de korsets stridsmän, 
som svurit henne trohet, gå hellre 
i döden. 

L E O N  

· Aaret 1931 prreges forud af et 
Jubilreum. Den 15. Maj er det 
40 Aar siden, Pave Leo XIII ud
sendte sin berömte Rundskrivelse 
»Rerum Novarum». Det er ikke 
min Opgave at referere eiler dröfte 
selve denne Rundskrivelse, men jeg 
vil gerne have Lov til i faa Trrek 
at tegne Billedet af den maaske ret 
ukendte Maud, der paa en vis Maa
de kan kaldes elens störste Forlö
ber og tillige d,ens mest fuldkomne 
Udöver. 

Mandens Navn var Leon Harmel. 
Han var födt 1829 i Nordfrankrig; 
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Så är det också lönlöst att strida� 
däremot. Den · Kyrka, som över
levat så många världsomvälvningar, 
som kämpat en med varje männi
skoålder förnyad, evigt minnesvärd 
kamp till Guds ära och gått seg
rande ur alla strider, hon kapitu
lerar ej' för någon makt i världen. 
Hon är oövervinnelig, ty bm henne 
gäller det ordet: »Han, som är i 
eder, är större än den, som är i 
världen». 

En gång det minsta av alla frön 
har hon vuxit till det största bland 
träd, som slagit sina rötter i helig 
mark. Och hon skall fortfara att 
växa, tills hon utbrett sina grenar 
från solens uppgång till dess ned
gång, överskuggande alla folk: Stor
mar kunna väl hädanefter somhit
tills susa genom grenarna och ska
ka den krona, som hon lyfter så 
högt mot himmelens valv. Men den 
gamla stammen kan ej brytas, blott 
härdas i stormen. Och som hon 
står den dag i dag är - större, 
starkare och mera blomstrande än 
någonsin, skall hon stå, när tider
nas afton smälter samman med 
evigheternas morgon - ett livets 
träd i en dödens värld. 

Nils Beskow. 

H A RM E L. 

han var Sön af en Fabrik ej er og gik 
selv med Liv og Sjrel op i Stor
industrien. Ja, der kom jeg maaske 
netop til at bruge det rette Ord: 
»med Liv og Sjrel». Jeg lreste for
leden i en Artikel om Rudyard Kip
ling, at »han var den förste, som i 
den moderne Litteratur har faaet 
öje paa og ,besunget Maskinernes 
Poesi», men det passer ikke; lrein
ge för Kiplings Tid skrev nemlig 
Leon Hannel i sin »mandige ,Prosa» 
(for at bruge et af Louis Veuillots 
Udtryk) en Hymne, der forlener 
Storindustrierns larmende Fabrik 



med en tilbedende Sjrel. · Den Hym
ne lyder saaledes: »Dampmaski
nernes majestretiske Svingning, de 
fuldkommengjorte Instrumenters 
hvinende Larm, Fabrikkernes Virk
somhed, kort sagt Arbejdets Verden 
skal synge Guds Pris, der har skabt 
Mennesket og skamket ham For
stand og · Snilde. Den Rög, der i 
lange Vindinger stiger fra vore höje 
Skorstene, skal ikke mere forekom
me os som Uddunstning fra en Hel
vedets Ventil: den Kristne skal glad 
bevreget kunne samnienligne den 
med de lette Bölger, der stiger fra 
Rögelsekarrene, for - den vil stige 
mod Himlen som en Hyldest fra det 
helldggjorte Arbejde.» 

Saadanne Ord var i Leon Har
mels Mund ikke tomme Fraser. 
Opdraget af baade dygtige og from
me Forreldre satte han fra Ung
dommen af sit Liv ind paa at blive 
en for Gud og Mennesker mönster
vrerdig Fabrikejer. Som tyveaarig 
havde han besögt de store Kulminer 
ved · Saint Etienne. Det Indtryk, 
han havde faaet af de ca. 15,000 
Mrends kvalfulde Liv i Grubernes 
unclerjordiske Mörke, forlod ham 
a!dr,ig. »Som Miriearbejderens Lam
pe ophrengt paa Grnbens Vreg, san
dan frestnecle dette :Minde sig i hans 
Sim! for med en öm Barmhjertig
i1ed at lyse op i Arbejderspörgsmaa
lets dunkle Labyrint.» 

Skulde man sammenfatte Leon 
Harmels hele Vresen og hele Livs
virksomhed, der sprendte over ca. 
60 Aar (han döde 86 Aar gammel 
i 1915) i to Ord, saa vilde det blive 
de Ord : »han elskecle». 

Han elskede först og fremmest 
Gud, og i ham og for ham elskede 
han Menneskene. 

Hans Krerlighed til den store Ar
bej derbefolkning og hans Medynk 
med den var ikke sentimental Fil
antropi - den bundede i hans 
Gudskrerlighed, der higede efter at 
före Sjrelene tilbage til Gud for 
derved at skaffe dem den eneste 
sande Lykke. Harmel var en Ide
ali-,;t -- ja, det er han mange Gange 
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blevet skreldt ud for - men han 
var först og fremmest en Praktiker. 
Han erkenclte, over en Menneske·
alrler för nogen anden, at vilde man 

. komme Arbejderne til Hjrelp i aan
delig Henseende, maatte man lreg
ge Vind paa at skaffe dem bedre 
timelige Kaar. Han erkendte »de 
nye Ting», som »Rerum Novan1m» 
Aartier efter tog Sigte paa (Ency
klikaens förste Ord, som har givet 
den Navn, hentyder jo netop til 
disse »nye Ting») nemlig det Fri
heds-, Sammenslutnings- og tildels 
Selvstyrekrav, som den store Ar
bejderbefollming allerede omkring 
Midten af forrige Aarhundrede hrev
dede. Han bebudede frygtlöst, at 
dersom katholsk Aktion ikke vilde 
lede disse Krav, der bunder i selvc 
Mcnneskenaturen, saa vilde Guds 
Fjender gribe Ledelsen og vildföre 
Folkets Masse. 

Leori Harmel lod det ikke blive 
ved Ord. Praktiker var han t.il 
Bunds ; han hadede Teorier, Ord
klöveri og Splid - det var Hand
ling, han vilde. Hans egne Hand
linger . talte tydeligere end selve de 
indtrrengende og glödende Taler og 
Foredrag, han paa Opfordring fra 
de katholske Föreres Side holdt 
Landet over. Hans Fabrik, Val des 
Bois i Nrerheclen af Reims, udvik
lecle s1ig efterhaanden til en kristen 
Oase, hvor der herskede et virkelig 
ideelt Forhold mellem Atbejdsgivcr 
og Arbejdere. 

Det förste Middel for at vinde 
Arbejdernes Tillid, et Micldel, soJii. 
Leon havde arvtaget efter sin Fa
der, var det at leve sit FamilieliY 
midt iblandt dem. 

' Fammen var et af de vigtigste 
Fundamenter i Harmels Samfunds
opfattelse. Han arbejdecle energisk 
for Sanunenholdet i Familierne -
baade sin egen og sine Arbejderes. 
Hele det store Fabrikskompleks i 
Val des Bois styredes af ham og 
hans Brödre, senere. Sönner og Ne
vöer i Frellig. Netop de enkelte Fa
miliemedlemmers forskelligartede 
lfarakterer ( elen ene foretagsom, 



den anden tilbageholdeude o. s. v. ) 
virkede efter hans Mening supple
rende paa hverandre. Op i sin 
höje Alderdom holdt han stadig paa 
de ugentlige Sammenkomster af 
Familien eller rettere af Slregten. 
Ofte samledes 60-70 Personer i 
alle Aldre sig om Familiebordet. 
Selv legede han med Börnene og 
spillede ti1 Dans for de unge. Leon 
Harmels Hrederstitel, ogsaa en Arv 
fra hans Fader, var »le Bon Pere», 
den gode Fader - vi vilde maaske 
snarest oversrette 
det ved »Bedste
fader». Det var en 
Titel, som alle til
talte ham med, Fa 
miliens Medlem
mer, Fabrikkens 
Arbejdere, deres 
Smaabörn, som han 
altid havde Godter 
i Lommen til, de 
fremmede, baade 
lreg og lrerd, som 
kom for at studere 
Forholdene i Val 
des Bois - og sel� 
ve Paven ! 
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havn, og jeg blev (ja, De synes for
modentlig, at jeg er »landlig» ! ) 
men jeg blev virkelig ganske over
vreldet af Butikkernes · blrendende 
Pragl. Jeg skulde have et lille Styk
ke Silkebrokade til Tabernaklet i 
Söstrenes Kapel hjemme i-Roskilde, 
og j eg tror nok, Ekspedienten, der 
handlede med mig, studsede Hdt 
over mit umiddelbare Udbrud : 
» Ih, du glade ! »  da han mevnte Pri
sen 44 Kr. pr. Meter. Naa, til Vor
herre er der ikke noget for godt, 

- men det · er jo 

Det her omtalte 
Familieliv levedes 
af alle Medlemmer 
i störste Tarvelig
hed. Ikke blot sky
ede Harmel Luk
sus, men han und
gik endogsaa et-

Leon Hanne!. 

ellers ikke til Kir
kebrug, en saadan 
Vare föres i For
retningerne. Det 
svimlede ligefrem 
for mig, da j eg saa 
de forskellige bro
gede og glimrende 
Vinduesudstillinger 
- ikke mindst de 
skönne og frrekkc 
Dameselskabsdrag-
ter. Gör nu alt det
te et saadant lam
slaaende Indtrykk 
paa saadan et gam
melt »Guds Ord 
fra Landet» som 
mig - hvad gör 
det saa ikke paa 
Fattigmand og de 
hjemlöse? 

Det hedder sig, 

hvert Skin af Luksus. Det Punkt, 
tror jeg, har meget större Betyd
ning, end de fleste af os trenker sig, 
hvor det g::Blder at udfylde Klöften 
mellem den saakaldte · besiddende 
Klas se og Arbej derklassen. V ort 
Daabslöfte »jeg forsager Djrevlen 
og al hans Pmgt . . . » er vist egentlig 
mere vidtrrekkende, end vi er til
böjelige til at mene . . .  hvis vi da 
overhovedet mener noget om det og 
ikke helt lader det gaa i Glemme
bogen. Og derfra stammer maaske 
nok en stor Del af Elendigheden og 
Ulykken i Samfundet. Jeg kom en 
Dag kort för Jul her ind tiI Köben-

at der er ingen 
Pengc iiilellcm Folk ; men hvad 
skal nian saa t:::enke, naar man i 
vore Pro,1insblade lreser, saf med 
fede Typer � »Store Nytaarsfester i 
Köbenhavn», »Ingen smalle Steder 
Nytaarsaften>> ,  og derunder en Sldl
dring af den vanvittige Luksus og 
Overdaadighed og det Rafinement, 
hvormed Nytaaret fejrcdes paa de 
store Restauran ter i Hovedstaden '? 

Hvordan kan Samfundet tillade 
sig saadant, naar man ved, at der 
er Tusinder, der sulter? Tjah, vi 
kan ikke reformere Samfundet ! -
jo, hvis enhver vilde handle som 
Leon Harmel - hvis hver enkelt 



af os reformerede sig selu, saa var 
vi et godt Stykke paa. Vej til elen 
Samfundsreform, som Leo XIII 
knevede af .Kristenheden ved Rund
skrivelsen »Rerum Novarum». 

En ung, nidluer Prrest sagde en
gang til mig : »Det var mere sam
fundstjenligt, om der var flere nöd
lidende, der blev hjulpne, end at 
enkelte gamle Baronesser har det 
saa godt, som de nu har det» .. Jeg 
bestr&ber mig i hvert Fald for en 
personlig og franciskansk Reform 
paa det Omraade. 

:Min luere afclöde Sofie Holten var 
mig i den Henseende en trofast 
Hjrelper ; naar jeg nu og da ikke 
var rigti'g paa Höjde med Opgaven, 
plejede hun at sige: »maa jeg bare 
vrere fri for dine Baronessenykker ! >> 

Det var denne personlige og fran
ciskanske Reform, som Leon Har
rnel ikke blot bestne:bte sig efter, 
men gennemförte. Han var Fran
ciskaner-Tertiar ud til Fingerspid
·serne - eller skal jeg hellere sige: 
ind til Hjerterödderne? Al hans 
vidtsprendende ydre Virksomhed 
som industridrivende og som Agi
tator for den katholske Arbejdersag 
bundede i hans efter de störste For-. 
billeder · dannede sagtmodige og yd
rn.yge Hj erte. 

» Y dmyghed» - det er et Begreb, 
som vi Konvertitter ofte har saa 
umaadelig sv:rn-t ved at faa Rede 
paa, fordi det efterhaanden gennem 
fire Aarhundreders Protestantisme 
(ligesom Ordet »Dyd») har faaet 
en usmagelig Biklang i vort Sprog. 
Hos Leon Harmel kan vi faa Be
grebet Y,dmyghed klaret. Ved alt, 
hvad han foretog sig, var han Död
sens angst for enhver Art af natur
lig Glrede og Tilfredshed ; han fandt, 
at han tilegnede sig noget af den 
.tEre, der kun tilkom Gud, hvis han 
nrerede saadanne Fölelser. 

En Skudbön, han som saa meget 
anclet godt havde taget i Arv fra 
sin Fader, var denne : »Jeg er intet, 
alleluja! Jeg duer ikke til noget, 
allelujal Jeg formaar intet, alle
luja !»  
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Han havde ogsaa lavet sig et Yd-
myghedens Litani : 
»Fra Önsket 0111 at blive elsket; f rels mig, 

Herre. 

Fra Önsket 0111 at blive agtet, anset, aner

kendt o. s. v., frels mig, Herre. 

Fra Frygten for at blive dadlet, yd111yget, 

foragtet o. s. v., f rels mig, Herre. 

Et af hans Grundprincipper var 
det: aldrig at forsvare sig, naar han 
blev angrebet. En yngre :Medarbej
cler, en forhenvrerencle pavelig .Zuav, 
der nok engang imellem kunde faa 
liclt krigeriske Fornemmelser over 
for uretfrerdige Angreb, blev altid 
skaaret ned af Harmel med de Ord: 
»Saa, saa, min lille Kamphane, skal 
vi ikke hellere ta' og be' et Led af 
vores Rosenkrans for de krere Fj en
cler? De fremmer jo vores Sag med 
deres Angreb, saa de fortjener da 
nok vores Forbön». 

Der yar mange af Harmels ud
rn.rerkede ' ·  Sider, som fortjente at 
fremdrages, men det vilde före for 
vidt i en saadan skitseret Skildring 
som denne. Eet Punkt kan ikke 
springes over, nemlig hans ubetin
gede og uforbeholdne Hengivenhed 
for JPaven og Lydighed �mod det 
mindste af Pavens Vink - Iigegyl
digt om Paven hed Pius, Leo eller 
Benedikt. En helst aarlig Romer
rej se for at holde sig i umiddelbar 
Kontakt med den hellige Stol reg
nede Harmel blandt Nödvendighe
derne for Mrend ,i ledende Stillinger 
inden for den katholske Verden. 

Og ikke nöjedes han med selv at 
valfarte til Rom - hans Ambition 
var det at före hele det arbejdende 
Frankrig med sig. Med en uhört 
Energi og mangeartet Opofrelse fik 
han mregtige Arbejderpilgrimstog 
sat paa Benene. Titusinder af fran .. 
ske Arbejdere paa Knre for den 
Hellige Fader - det var med ham 
Forlöberne for »Rerum Novarum», 
og det var dem, der i 1891 kom for 
at takke Paven for denne monu
mentale Rundskrivelse. 

Som jeg begyndte med at sige, 
blev Harmel »Rerum Novarum»s 



mest fuldkomne Uclöver. Der var 
niange ikke blot blanclt Kirkens 
Fjencler, men ogsaa blandt Katho
likkerne, cler rej ste sig som Modstan
dere af den Samfunclslrere, som Leo 
XIII uden at lregge Fingrene imel
lem forkyndte i denne Rundskrivel
se. Det var Arbejdsgivere, Folk af 
den besiddende Klasse, som ikke 
vilde ·böje sig, skönt Paven ber, 
hvor det drejecle sig om Sredelrere, 
jo ubestrideligt talte »ex Cathedra». 
For Harmel var der ingen Vanske
ligheder ber ; . naar Modstanderne 
vilde bortforklare, fortolke eller 
modificere Pavens Mening med 
Runclskrivelsen, var Harmels Svar i 
al Enfoldighed dette : » Eftersom 
Paven ikke henvender sig til en
kelte srerlig indviede, men til det 
kristne Folk i sin Helhed, saa urna 
det, han lrerer, tages uden Kom
mentar og i sin direkte, mest sancl
synlige Betydning, saaclan som det 
kan forstaas af dannede troende 
Mennesker, der er frigjorte for de 
forudfattede Meninger, som har de
res Aarsag i Rigdom. Og saa meget 
des vrerre - eller for en ivrig 
Franciskanertertiar saa meget des 
beclre - om en eller anden Fölge
slutning kom til at ramme vore In
teresser eller vor Egoisme.» 

For Harmel var det at böje sig 
for elen HeJlige Faders Ord og Ken
delse, i Troens som i Samfunds
livets Spörsmaal, eet og alt. Den
gang i Begyndelsen af vort Aar
hunclrecle Sillonisternes Parti med 
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deres Leder Marc Sagnier i Spid, 
sen yclmygt og uden Töven böjedc 
sig for Pius X's Dom, skrev Har
mel et begej stret Brev til Sagnier, 
hvori han i glödende Ucltryk lyk
önskede ham til hans Lydigheds
hanclling. » Tro mig>>, skriver han, 
»med denne höjmoclige Handling 
har De fremmet Jesu Kristi Sags 
Triumf mere, cncl hvis De havcle 
udbreclt Deres Bevregelse over hele 
Jorclkloden. En Tid, hvor man 
bliver Viclne til saaclanne Foreteel
ser, er en Tid, som man er stolt 
af at leve i . . .  » 

Da Harmel skrev clette, var han 
en Mancl paa 81. Men »gammel» 
blev han overhovedet slet ,ikke. Han 
kunde irriteres over Folks höjtra
vcnde Begnedelser af »de gode gam
le Dage», og han var til det siclste 
Nutidens, öjeblikkets Mand. 

Naar vi i Aften önsker hverandre 
et goclt og naaderigt Nytaar, mon 
saa ikke en Del af clette Gode og 
denne Naade burcle vrere det at leve 
helt og fuldt - med alle vore Evner 
og Krrnfter og al vor Vilje - i 
Nuet. 

Min krere Sofie Halten sagde al
tid til mig, da j eg var ung: » lev 
paa det Stecl, hvor du er !»  Man 
kunde maaske omskrive det til : 
»lev i den Tid, hvor du er!» Og 
med det önske·, at enhver af os 
maa göre det fulcltucl i 1931, vil jeg 
slutte. 

Glredeligt · Nytaar ! 
Erikke Rosenörn-Lelrn. 
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0 AS EN. 
Hon hade skyndsamt ilat ut på 

gatan, v.:rndrat ett par varv runt 
parken ocb kände sig nu dödstrött. 
Tankarna bultade i hennes trötta 
huvud och hjädat blödde. Då er
iiirade hon sig en kyrka i stadens 
mitt, som man hade börjat hålla 
öppen om dagen. Där, där skulle 
hon kanske fi11na ensamhetens lisa 
för sitt upprörda sinne, dit finge 
hon fly från larmet runtomkring 
och framförallt - från männi
skorna. 

Hon sökte välja en gata, där hon 
trodde sig ha minsta utsikt att möta 
bekanta. Och då hon med tunga 
steg . vandrade emot kyrkan, kände 
hon bittert huru ensam hon var, 
huru övergiven en n1änska kan vara 
mitt i storstadens vimmel ; liksom 
en ökenvandrare, vilken känner sin 
brännande törst tilltaga, men oasen 
synes ingenstädes till. I ödemar
kens stilla kojor finnas de också :  
ensamma själar vilka törsta efter 
förståelse och sinnesfrid. Då de li
dit sin tid, dessa människor, taga 
de, åtminstone några av dem, en 
dag på sig sina helgdagskläder, be·· 
giva sig till prästen och anförtro 
sina sorgtyngda tankar åt denne fa
derlige eller broderlige vän - och 
få lindring .för sin själ. Hon hade 
sett av dem, hade sett prästen sluta 
till dörren, skänka en timme, t. o.m. 
ett par av sin tid åt den hjälpsökan
de ; varken hustru, barn, tjänare, 
telefon eller någonting annat hade 
fått störa denna stund, då det gäll
de att söka hjälpa en betryckt ur 
lidandets bojor. 

Men här. Flere gånger hade hon 
även sökt sig till någon »själaher
de», men alltid blivit bittert besvi
ken. Man hade ej haft tid med 
henne för andra, mera viktiga an
gelägenheter. Präster och leviter 
hade gått henne kallt förbi, likgil
tiga, med högdragen värdighet. Få
fängt hade han även väntat på sin 
» samarit» . .  , 

Försjunken i dessa minnen och 
tankar hade hon nått fram till 
templets fot. Hon kände sig bättre 
till mods nu, då hon ej mera be
hövde frukta att möta någon. Re·· 
dan på förhand lättad till sinnes 
steg hon uppför de många trapp
stegen och fattade dörrvredet. 
Stängd. Hon gick till en annan 
dörr. Stängd. 

Då kände hon en domning ge·
nomila alla sina lemmar och en 
outsäglig trötthet och förtvivlan 
överföll hela hennes varelse. Stäng
da, stängda, såväl dörrar som hj är
tan ! Tydligen var det ej rätt tiin
me för dörren att öppna sig, lik
som hon sannolikt på oläglig tid 
klappat på något hjärtas dörr . . . 

För att samla sina krafter något, 
måste hon sätta sig på den kalla 
trappstenen. Ack, förgäves hade 
hon kommit till denna kalla, döda, 
stumma storkyrkas dörr! Hon 
kände sig nästan som en, vilken vet 
sig frysa ihjäl på obebodda isvid
der, men ej mer ens förmår höja 
sin hand till ett tecken om hjälp. 
Slö saU hon, huru länge, det vis5tc 
hon knappt ; frånvarande, omed
veten om kylan, om det omkring 
henne pulserande livets sorl och 
om bullret på huvudstadens gator, 
-- då plötsligt en ny, vederkvic
kande tanke likt en avläg,sen ljus
stråle tycktes närma sig hennes 
själ: Hur kunde hon ha kunnat 
glömma, att där borta,. strax invid 
strandparken reste sig en liten hel
gedom, som kunde skänka henne 
den ensamhetens lisa, som hon gått 
ut att söka. Hur mången morgon 
hade hon ej lyssnat -till dess klara 
klockors spel och helt nyss gått 
förbi det. Hon borde ju veta, att 
det var öppet hela dagen, ända från 
den tidiga morgontimmen. Dit, 
dit ! . . .  

Och det lilla, vänliga templets 
dörr var öppen, och i skymningen 
kring dess högaltare glimmade ett 



rött sken »den eviga lågan». Till 
vänster var den korsfästes, till hö
ger Gudsmoders altare, båda smyc
kade med blommor och ljus. Här 
och där en besökare som böjt knä 
i sin bänk, någon som sökt ensam
heten, som bad om tröst och hjälp, 
över det hela en djup, helig still
het, som avbröts blott av någon in
trädandes eller bortgåendes däm
pade steg. Slutligen var hon all
deles ensam och märkte att hon 
knäböjt framför ett sidoaltare. 

Miserere, mise1·ere I . . .  
Och hon blottade sitt sjuka hjär

tas kval inför den korsfästes milda 
ögon och kände huru småningom 
oron stillades i hennes bröst och 
huru det fylldes av en stor och säll
sam frid. Hon smög sig sakta bort 
och hennes tacksamma hjärta jub
lade: 

Välsignade_ stillhet, heliga ensam
het och frid, som jag med min in
nersta längtan så ofta förgäves sökt ! 
Dig finner jag här, i denna välsig
nade helgedom, som härnäst skall 
vara mig oasen i öknen. Till dig 
skall jag ännu återvända, ofta åter
vända . . . 

* 

Så randades efter ännu några års 
kamp och lidande äntligen den dag, 
då denna trötta vandrare, ledd aY 
Guds underbara nåd och kärlek, 
kunde kriähöja vid altaret i den-
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samma lilla helgedomen och höra 
orden, de lösande orden riktas' till 
henne : Ego te absolvo. Och för 
första gången smaka huru ljuvlig 
Herren är . . .  

Då förnam hon att hon efter en 
dyster natt äntligen sett morgonen 
randas, att hon kommit från köld 
och ensamhet till ett varmt och 
vänligt hus ; från hunger och elände 
till ett rikt dukat hord för att dä l' 
finna bröd, ej mera stenar. 

Början till hennes väg till detta 
mål hade varit denna : lmproperiun 
e;--cpectavit cor meum et mise1·iam, 
et Sustimti qui si11ml confl'istc1retm 
ct non fuit et qui consolaretur et 
non inveni. Mitt hjärta väntade på 
medlidande, men där var intet, på 
tröstare, men jag fann ingen. Ps. 
68 :  21 .  - Och hennes vinning : 

Domine De11s m.eus Clamavi ad 
te ct Sanasti me; eduxisti ab inf emo 
animam meam. Convertisti planc
tum meuin in gaudium mihi, con
scidisti saccum mcum et Circum
dedisti me fretitia . .  Herre min Gud, 
jag ropade till dig och du gjorde 
mig helbrägda, d1i förde min själ 
upp ur djupet. - Du förvandlade 
min klagan till fröjd, du klädde av 
mig sorgens dräkt och omgjorde 
mig med glädje. Ps. 29 : 2, 12. 

Ilta-Cxcilia [(os kinics, 
Helsingfors. 
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H E N S I O T E N  H E L L I O E R  M I D L E T. 

E N  "P A T E R  N I T  E T S S A  G". 

Det er for frenge siden fastslaaet, 
at ingen .T esuit har vreret Fader til 
elen berygtcde Sretning : Hensigten 
helliger Midlet. J esuiterne har 
hverken opfundet eller lrert den. 
Dette ei· bevist paa slaaende Maade. 
Gentagne Gange er der nemlig ble
vet udsat Prremie for Paavisningen 
af, at Sretningen » Hensigten helli
ger M,idlet» eller en ensbetydende 
Sretning er blevet fremsat af en 
Jesuit, Fprste Gang 1 852 af den 
bekendte Prredikant, Pater Roh S. J .  
- 1 000 Gylden . Roh fornyedc Til
budct 1 862 og G9. Efter hans Opel 
blev der gjort flere Iignende Tilbud, 
sidst 1 903 af 'den katholske Prrest 
og Rigsdagsmand Dasbach, der for
hpjede Prremien til det dobbelte. 
Dette sielste Tilbud bevirltede ende
lig, at man tog Handsken op. Det 
var ingen ringere end Grev Paul v. 
Hoensbroeck, der ved Landsretten i 
Trier gjorde Krav paa den udsatte 
Prremie, idet han hrevdede i en 
Brochure at have f prt det forlangte 
Bevis. Hoensbroeck var Eksjesuit. 
Efter at havc tilh0rt Ordenen i lö 
Aar. forlod han den med Brask og 
Bram og begyndte - efter i nogle 
Aar at vrere optraadt som dens 
Forsvarer -- en forbitret Kamp 
imod den. Domstolen i Trier er
klrerede imidlei:tid Grevens Bevis
f prelse for ufyldestgprende og af
viste hans Krav. Dermed var Sagen 
- for fornuftigt trenkende - ude 
af Verden, for saa vidt den angik 
Jesuiterne. 

Men hvem stammel' da Sadningen 
f rn? Hvem har fprste Gang udtalt 
den og hreftet den paa Jesuiterne? 

Man trenker f0rst paa Pascal, 
men gpr ham Uret. Han, hvis Lett
res provinciales ( 1 656) ellers er den 
klassiske· Samling af Beskyldninger 
mod Jesuiterordenen, kender ikke 
denne Sretning. Den synes altsaa 
ikke at vrere saa gammel, som man 

ahnindeligvis antager, · naar man 
ligefrem kakler den for Jesuiter
ordenens Devise. Man vil luevde, at 
Pascal i det mindste var temmelig 
nrer ved den. I det syvende Brev 
lader han nemlig sin »gode Pater » 
fremsrette og anbefale »notre grande 
methode de diriger l'intention», 
dette »principe merveilleux» ,  efter 
hvilket man kan gpre det onde uden 
Synd, idet man sretter sig et godt 
Formaal ved den forbudte Hand
ling. Udtrykket »metlwdns dil'i
genda! intentionis» findes ikke i 
noget Jesuitskrift, men er opfundet 
af Pascal. 

Denne Metade for »Hensigtens 
Bpjning» og Grundsretningen »Hen
sigten helliger Midlet» synes at 
vrere nogenlunde det samme. Og 
dog er Pascal ikkc Ophavsmand til 
denne Beskyldning. Han anvendtc 
den nemlig ikke som Beskyldning, 
men som Vittighed, som Satire. 

. Baade Pascal og hans franske Lre-
. sere vidste udmrerket godt, at de 
virkelige Jesuiter ikke ,,ar saa du.m
me og saa bundlpst fordrervede som 
»den gode Pater» med sin Metade 
for at lregge Hensigten om. Denne 
.Jesuit er simpelthen en Fiktion. Del 
gjaldt ikke saa meget om at afslprc 
.T esuiterne, som at latterliggpre de 
»rervrerdige Fredre af Jesu Selskab». 
Det var det eneste Vaaben, der Jmn-. 
de forslaa imod denne Orden, der 
paa Pascals Tid stod paa HpNen 
af sin Anseelse og Magt. Den mang
ler Humor til at tage �>la methodt! 
de diriger !'intention» alvorlig�. 

Det som .Jansenisterne· forarge
des over, var ikke, at den gode 
Hensigt under visse Omstrendiglie
der · kunde gpre Handlinger tilladte, 
der ellers var forbudte, f. Eks. at 
arbejde om Spndagen ved at pleje 
en syg. Men Forskellen mellem 
Jesuiternes og Jansenisternes Moral 
bestod paa dette Punkt i, at Janse-



nisterne i Overensstemmelse med 
deres Rigorisme forkastede Hensig
ter som u,tilstnekkelige, som J esui
terne billigede, og at de kaldte Mid
ler for slette, som .J esuiterne ansaa 
for indifferente. Dette fremgaar 
baade af de .Jesuitcitater, som Pas
cal anf�rer i 7. Brev, og af J anse
nisten Nicoles, 1Pascals theologiske 
Raadgivers Note ti1 samme Brev -
i den af ham foranstaltede latinske 
Udgave. Det, so1,11 det drejede sig 
om .Jesuiter og .Tansenister imellem, 
var ikke, om Hensigten helliger 
Midlet, 111en om, hvad man forstaar 
ved gode Hensigter og indifferente 
Midler. 

At Hensigtsafbpjningen var . en 
Fiktion, herfor taler ogsaa den Om
shendighed, at vi forgreves spger en 
Henvisning dertil i den Tids anti
jesuitiske Faglitteratur i de kathol
ske Lande, der dog meget indgaa
ende beskreftiger sig med .Jesuiter
nes Moral. Heller ikke det omfangs
rige Pamflet, der 100 Aar efter Pas
cal bidrog sit til .Jesuiternes Uddri
·velse af Frankrig - Extraits des 
assertions dangereuses et pernicieu
ses que les soi-disans .J esuites 
ont soutenues (Paris 1 762) 
nrevner hverken »methode de diri
ger !'intention» eller »Hensigten 
helliger Midlet». De findes heller 
ikke i de Anklageskrifter fra 
katholsk Side, der fprte til Ordc
nens sluttelige Ophrevelse 177�. 

Anderledes i den protestantiske 
Lejr. Der tog man aldeles massivt 
paa Pascals Methodus dfrigendce 
intentionis. Den fprste protestan
tiske Theolog, som harmdirrende 
tilslq·iver Jesuiterne denne afskye
lige Teori, er Svejtseren Johann 
Heinrich Heidegger i Historia papa
tus VII, 283 (i Aaret 1684). Hans 
Hjemrnel er ene og alene: »Doctri
nam eam Montaltius epistola sep-
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tima provinciali . . . detestabundus 
explicat» - altsaa Pascal. Han 
giver den den groteske Form : »Qui 
igitrnr rectam intentionem habent, 
eos peccare pernegant» d. v. s. Om 
dem, der altsaa har den rette Hen
sigt, siger de (Jesuiterne), at de al
deles ikke kan synde. 

Det Sted, hvor Sretningen »Hen
sigten helliger Midlet» i sin endelige 
Fm;m er blevet udklrekket, er imid
lertid Universiteterne i Hielmstedt i 
Braunschweig ( ophrevet 1809) og 
Göttingen. Der finder v.i Methodus 
dirigendce intentionis som Realitet 
i Juristen Samuel Rachels latinske 
Oversrettelse af Provincialbrevene 
med Tillreg (1664), hvori han be
mrerker, at ikke blot Probabilisterne 
( .J esuiterne), men ogsaa de tahnu-· 
diske Rabbinere tager deres Til
flugt til denne Metode. llfosheim, 
Theologiprofessor fprst i Hehmtedt, 
siden i Göttingen ( t 1 7  55) har op
taget den i sine drabelige Institu
tio.nes ecclesiasticce.  Ligeledes mp
der vi den i Theologiprofessoren 
Henkes (Helmstedt) »Allgemeine 
Geschichte der christlichen Kirche» 
(1806), hvori han siger: »Naar 
det drejer sig om Kretternes Udryd
delse, Ophp j else af Guds eller J{iir
kens lEre, er efter deres (Jesuiter
nes) Maxirn:er ethverl Middel til
ladt, hvert Troskabsbrud forsvarligl 
og hver Grusomhed og Falskhed 
helliget». Og endelig - hos I. G. 

Bnhle, Göttingen, Lehrbuch der 
Geschichte der Philosophie VI 4 71 
( 1800) - finder vi den fuldfrerdige 
npgne Sretning : Der Zweck heiligt. 
das Mittel. - Som man ser, for
deles Ansvaret - »·Paterniteten» -
i forskellig Grad over mange. Men 
da Barnet engang var avlet, var del 
ogsaa udpdeligt. 

A.  Menzinger S. J. 



50 

LA P PO R Ö R E L S E N S  R E L I G I Ö S A  

B E TO N I N G. 
Vi nordens katoliker äga icke rätt 

att draga oss tillbaka från det of
fentliga livet, där denna vår verk
samhet icke kommer att kollidera 
med de krav, som katolicismen ·stäl
ler på oss. Men vi äga icke heller 
rätt att underlåta att noggrant föl
ja med samtliga kulturella, poli
tiska och till och med religiösa 
strömningar }:iland våra i tron från
skilda bröder. Tvärtom ! Genom 
att göra det motsatta, kunna vi 
icke · .-blott diI�ekt och indirekt ar
beta på spridandet av en rätt upp
fattning om vår tro, om Kristi san
na lära, utan vi kunna även arbeta 
oss själva fram till en välbehövlig 
kunskap om möjligen förhanden 
varande förutsättningar för katoli
cisn1ens frammarsch i nordens fem 
länder. 

Det ordas rätt mycket om »ka
tolsk propaganda» , om en verklig 
eller förment »katolsk fara» .  Detta 
får rätt icke avskräcka oss, ty ut
visar icke fruktan för denna »pro
paganda» och denna »fara» , att le
darne för nordens protestantiska 
folk själva börjat inse eller måhän
da endast ana, att det ingalunda 
saknas verkliga förutsättningar för 
ett framgångsrikt :katolskt arbete 
i norden ! 

Utgående från dessa synpunkter 
har jag ansett, att det kanhända 
finnes starka skäl för oss att stifta 
nn närmare bekantskap med den 
rörelse, som går under namnet: 
Lapporörelsen, och vilken rörelse 
uppväckt ett starkt hat inom vän
sterpartierna. 

Lapporörelsen har egentligen 
tvenne sidor : en social-politisk och 
en religiös-politisk. Oss intresserar 
naturligtvis mindre den först nämn
da sidan, ty katolicismen, såsom 

. världsåskådning, är, beträffande 
socialpolitiska frågor vare sig li
beral eller konservativ, utan är ka-

tolicismen helt enkelt även i dessa 
frågor : kristendom. Men det, som 
starkt måste intressera oss, är rö
relsens kultur-politiska och fram
förallt religiös-politiska program, 
Och det är från denna synpunkt 
som jag i det följande skall gran
ska rörelsens inställning. 

Liksom över allt i världen, men 
isynnerhet bland protestanter så
som även bland öppna motståndare 
till kristendomen, liberalismen var 
rätt kraftig före världskriget, var 
Likgiltigheten för det religiösa livet 
utbredd och kraftig. Den internatio
nella marxistiska socialdemokratin 
gjorde å sin sida allt till för att 
undergräva religionens och kyrkans 
makt över den stora arbetarmassan. 
Men det fanns även bland borger
ligt sinnade rent ateistiska strävan
den. Kultur-ateisterna (om man nu 
alls kan sammanbinda kultur med 
ateism) arbetade med ökad fram
gång bland den »bildade» ungdo
men o. s. v. Alla till buds stående 
medel användes för att undergräva 
religionens makt över människan. 

Världskriget medförde i detta av
seende en märkbar förändring till 
det bättre, ty i bistra och hårda 
tider tyr sig människan gärna till 
siin redan måhända nästan bort
glömda barnatro, till tron på en 
personlig allsmäktig Gud, då ihåg
kommer hon, att hon dock, trots 
framsteg på många områden, sist 
och slutligen är ett skröpligt käril, 
som måste ha stöd i den kristna 
tron för att kunna bära allt, vad 
livet har i sitt släptåg. 

Liberalismen och framför· allt 
socialisri1en hade lärt sig känna till 
slagordens mäktiga kraft, och så 
uppfann man slagordet »religions
frihet» .  I sig självt, och givet en 
rätt innebörd, var kravet på reli
gionsfrihet icke oriktigt, men man 
inympade på detta krav även ford-



ran på frihet för människan i den 
kristna staten att leva helt utanför 
kristendomen. Principen om reli
gionsfrihet omskapades till en prin
cip om religionslöshet. Ropet på 
religionsfrihet kom sålunda att 
egentligen :innefatta kravet på sta
tens och individens frigörelse från 
kristendomen, som ditintills ut
gjort den grund, på vilken stat, 
samhälle och individ byggt sin till
varo och utveckling. Att en dylik 
princip skulle med begärlighet 
anammas framför allt av den krist
na statens och samhällets svurna 
fiender var klart, men inför detta 
faktum blundade liberalismen och 
socialismen, ja den sistnämnda var 
från första början med om att på 
detta sätt underminera den kristna 
staten och det kristna samhället. 
För att lättare undergräva religio
nens och kyrkans makt uppfann 
man ytterligare begreppen: liberal
teologin och ny-teologin. Härige-

. nom ville man anpassa religionen 
efter individens vilja, i stället för 
att man skulle sträva efter att upp
fostra honom efter Kristi förkun
nade lära. 

När sedan den ryska bolschevis
men med naturnödvändighet insåg, 
att dess dröm om det gudlösa pro
letariatets världsrevolution aldrig 
kunde förverkligas, så länge kristen
domen omfattades av folkens stora 
flertal, begynte densamma att öp
pet, blodigt och infamt bekämpa 
varje den minsta yttring av krist
ligt liv. 

Detta hade väl bort förmå upp
riktiga vänner, oberoende av kon
fession, till den kristna staten och 
till den bestående samfundsordnin
gen att såsom en man resa sig upp 
mot icke allenast den antikristna 
bolschevikstaten : rådsrepubliken 
Ryssland, utan i främsta rummet 
mot de s. k. hemmabolschevikerna. 
Detta skedde icke ; så hade libera
lism och socialism förbländat sta
ternas ledare. I denna utsträckning 
hade man hängivit sig åt kravet på 
religionsfrihet (läs religionslöshet). 
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Att detta var av ondo ville man icke 
heller se. Allt fick ha sin gilla gång. 

Det är mot denna bakgrund vi 
måste bedöma lapporörelsens reli
giös-politiska program, mer än mer, 
dessa fakta utgöra den egentliga 
källan till lapporörelsens ursprung. 
Vi skola minnas, att Lappo är den 
österbottniska pietismens centrum. 
Lappo såg, vad det övriga Finland 
icke ville se: kommunismen såsom 
en verklig fiende till allt kristligt 
liv. Den finska bonden är trög, sä
ges det, men kommer han en gång 
i rörelse, arbetar han med en ihär
dighet, ja envishet, som vi måste 
beundra. Den pietistiska finske bon
den såg faran, men i rörelse kom 
han först sedan han i sina hem
knutar såg huni hemmabolschevis 
kerna i sin fräckhet öppet började 
förhåna kristendomen och den 
Gud, som på ett underbart sätt styrt 
Finlands öden. Lapporörelsen är 
sålunda i första hand en kristen 
rörelse, men först i andra hand en 
social-politisk. Ur detta faktum 
hämtar rörelsen sin förnämsta 
kraft. 

Sålunda finna vi, att Lappo icke 
enbart äger viljan att förhindra en 
social och politisk .fosterlandsför
rädisk rörelse, utan framför allt 
viljan att förgöra en gudlös ofoster
ländsk rörelse. Det mest karak
täristiska för lapporörelsen är, 
att den är en kristlig folkrörelse. 
Härutinnan skiljer den sig på ett 
fördelaktigt sätt från italiensk fa
cism och tysk nationalsocialism, av 
vilka den förstnämnda visserligen 
är kristendomsvänlig, men framför 
allt nationell, då däremot lappo
rörelsen är först och främst kris
tendomsvänlig, ja kristen, och där
för även fosterländsk. 

Rörelsen har med andra ord sin 
klaraste källa i folkets vilja att 
skydda och bevara och förkovra · 
kristen tro och kristligt liv i vårt 
land. Den är, åtminstone tills vi
dare, en s. a. s. allmän kristlig rö
relse, som totalt saknar sekteris
tisk färg. Härigenom skiljer den 



sig från tidigare religiösa folkrörel
ser i Finland. 

Allt detta se vi även därav, att 
ett av dess första initiativ var att 
få till stånd eµ fördjupad och mera 
ingående religionsundervisning i 
våra folkskolor. Att denna under
visning skall vara konfessionell bör 
betonas, och �ven härutinnan mås
te vi giva rörelsen vårt erkännande. 

Mot min åsikt, att rörelsen i främ
sta rum är religiös, kunde åberopas 
de lagstridiga handlingar, som på
bördas rörelsen. Jag vill icke för
svara dessa handlingar, om ock jag 
fullt förstår dem, men jag vill även 
påpeka, att då de största livsvär
den stå på spel, där kan man icke 
alltid fordra behärskning hos de 
kämpande. Men rörelsen har vid 
bedömandet av dessa lagbrott visat 
en svaghet i det att den proklame
rat att dessa handlingar endast in
nebära ett brytande av lagens bok
stav. Härigenom kunde man kom
ma till den uppfattningen, att · rö
relsen arbetar under devisen: » Än
damålet helgar medlen», vilketde� 
dock icke gör. Det är skada, att 
statsmakten icke omöjliggjort detta 
oriktiga hugg mot en ädel rörelse 
genom att omedelbart bevilja amne
sti åt alla dem, som i tron att tjäna 
en god sak brutit mot gällande lag. 
Men trots begångna lagbrott arbe-
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tar rörelsen efter lagens upprätt
hållande. Paradoxalt, men sannt ! 

Ett plus för rörelsen kunna vi 
ytterligare, efter att hava framhål
lit detta minus, anteckna. Åtmin
stone än så länge har rörelsen icke 
uppvisat ett enda drag av intole
rans i religiösa ting. Men den dag 
kan komma, då intolerans gentemot 
andra kristna uppfattningar än den 
protestantiska börjar göra sig gäl
lande, då kamp mot andra kyrko
samfund än de protestantiska skri
ves på lappofanan. Vi måste dock 
hoppas att detta icke kommer att 
ske, ty inträffar detta, då har Lap
pa helt visst svikit det vackraste i 
sin blåsvarta fana. Här ett moment : 
Finlands flagga är blåvit, Lappas 
fana blåsvart. Skola vi förstå den
na färgkombination så : blått · för 
fosterlandet, svart för Kristen tro, 
för kyrkan? Så har jag tytt Lap
pas färger. 

Slutsats : tillsvidare kan en kris
ten patriot skänka rörelsen sin fulla 
tilltro och sina varmaste medkäns
lor. Kämpa, Du Lappa, för kristen
domens seger över Moskvas blod
röda fana, för fosterland mot svur
na fiender sedan hedenhös, för väs
terländsk frihet mot österns sla
veri. 

Åbo, den hl. Pauli dag 1931. 
Jarl L :son Renwall. 

RÄ T T E L S E. 

I artikeln om Hellig Olav I l, Credo 
193 1 s. 9 är ett ord utelämnat. Sat
sen skall lyda sålunda : » Hadde den 
katolske kirke ikke hatt en srerskilt 

plass for Olav den Hellige, da er 
det ikke godt å vite hvad det var 
blitt av kristendomen og av det nor
ske folk i det hele tatt heroppe.» 



Nol'dmann viet til katolsk pl'est. 
En for norske katolikker over

ordentlig gledelig begivenhet fant 
lördag d. 20. desember sted i Rom, 
idet nordmannen Alf Högh mottok 
den hellige prestevigsel. Pastor 
Högh, som vil vIBre Credos lesere 
bekjent som forfatter av flere Roma
korrespondanser i vårt tidsskrift, 
er födt og opvokset i Bergen, men 
blev under et ophold ·i, Oslo i året 
1922-23 for å uttjene sin verne
plikt optatt i den katolske kirke. 
Optagelsen fant sted i · St. Olavs 
kirke, hvor lian også kort efter mot
tok den hellige ferming av Hs. Emi
nense kardinal van Rossum under 
dennes besök i Oslo i august 1923. 
Efter et par års virksomhet som lIB
rer ved St. Olavs gutteskole drog han 
så i 1925 til Rom, hvor han intrådte 
i Propagandakollegiet. Også Credo 
sender den nyvigde prest sine hjer
telige og IBrbördige lykkönskninger 
med et varmt: Vellrnmmen hjem 
til Norge til sommeren for å ta del 
i det store verk til Moderkirkens 
gjenreisning i Hellig Olavs land! 

Ny katolsk klinikk. 
Et större byggeforetagende blev 

ifjorhöst satt igang på Hamal', idet 
St. Karl Borromeussöstrene opförer 
en moderne, tidsmessig utstyrt kli
nikk i tillmyttning til den gamle 
bygning som hittil har avgitt rum 
til deres hospitalsvirksomhet. Den 
29. november blev grunnstenen til 
den nye klinikk nedlagt av den Apo
stoliske Administrator pastor Hen
J'ik Irgens, og i disse dager er den 
anseelige, bygning, som prydes av 
et höit, monumentalt tårn, kommet 
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under tak. Klinikken, hvis utfören
de arkitekt er hr. Harald Sund, for
delaktig bekjent fra så mange store 
bygverk rundt om i landet, iblir i 
förste rekke en öienldinikk, og den 
bekjente öienspesialist dr. Pe1· Rise, 
blir dens overlIBge. I mai skal det 
nye sykehus stå fullt ferdig nied 
sine operasjonsstuer og sykevIBrel
ser. Det blir en stor dag for de dyk
tige og avholdte Borromeussöstre 
som nu i en rekke av år har arbei
det under små og trykkende forhold. 

Vatikanstaden. 
Julafton mottog påven i audiens 

kardinalerna, som framförde sina 
jullyck.önskningar. I sitt svarstal 
berörde påven flera nutidsfrågor 
och förklarade bl. a., att han icke 
trodde på möjligheten av ett nytt 
krig, då han icke kunde föreställa 
sig, att det funnes · en stat, som um
ginges med planer på mä�nisko
mord. Sådana planer vore detsam
ma som självmord, ty om .det fun
nes en sådan stat, skulle han, på
ven, an1:opa Gud, att Han måtte 
straffa denna stat. 

Peterspenningen, som hela värl
dens katoliker årligen sända påven, 
har under de senaste åren visat en 
icke obetydlig minskning. Huvud
orsaken härtill torde vara de eko
nomiska kristiderna och väl också 
den uppfattningen, att Vatikanen på 
grund av lateranfördragen erhållit 
så betydande gottgörelse, att på
vens ekonomiska behov under mån
ga år framåt vore säkrade. På grund 
av det finansiella läget i Italien 
måste påven mottaga gottgörelsen i 
form av avbetalningar under flera 
år. Påvens utgifter hava emellertid 
starkt stigit : vatikanstadens ny
byggnader kräva stora summor, 
likaså lönerna för ämbetsmanna
staben, som betydligt utökats efter 
vatikaristadens upprättande. Påven, 
som förutsett detta, gav också ome
delbart efter lateranfördragens av
slutande uttryck åt den förhopp
ningen, att peterspenningen måtte 
givas av hela den katolska världen 



med samma offervillighet som för� 
ut. Då denna förhoppning icke in
friats, hava amerikanska katoliker, 
i främsta rummet Kolumbusriddar
na, genom förhöjda bidrag utjäm
nat de minskade tillskotten från 
de eu.ropeå,ska staterna. 

En illustrerad tidskrift, »Illustra
zione Vaticana» ;  har börjat utgivas 
och tryckes på fyra språk. Den 
kommer att behandla frågor röran
de religion, konst, historia och det 
katolska livet över hela världen. 
Främst komma vatikanen och de 
vatikanska nybyggnaderna att av
bildas, men även framstående ka
tolska personligheter och religiösa 
foder i Rom. 

Tyskland. 
Enligt beslut av Fulcla-biskops

konferensen kommer 700-årsmin
nesfeste,1 till elen· heliga Elisabeths 
av Thiiringen ära (död 1231  i Mar
burg ; feståret varar från den 1 9/ 1 1  
1 930 till . elen 19/1 1 1 93 1 )  icke att 
äga rum under kostbara yttre for
m er. Jubileet skall vid sidan om 
de rent kyrkliga festerna högtidlig
hållas - i elen hel,iga Elisabeths 
egen anda - genom en »de fattigas 
dag»,  då de fattigaste inom varje 
församling komma att besökas eller 
inbjudas till en karitativ fest. Dess
utom skall genom föredrag, ljusbil
der etc. en framställning av elen he
liga Elisabeths liv och de katolska 
folkens karitastanke lämnas. 

Miinchens katolikers centralkom
mitte har offentliggjort en impo
sant manifestation av det katolska 
Miinchen för katolsk, mot socia1is
tisk och nationalsocialistisk världs
åskå clning. Tio stora folkmöten, 
vid vilka det talades om » Vår 
världsåskådning i kampen om sjä
larna» ,  hava fattat en resolution, 
vari det bl. a. heter : » Vi äro stolta 
och lyckliga i medvetandet om att 
elen katolska världsåskådningen är 
en gudomlig uppeDJbarelse och där
för den absoluta sanningen och som 
sådan den säkra grunden för den 
enskildes och hela mänsklighetens 

54 

lycka. V1i taga avstånd från varje 
annan världsåskådning, som icke 
är uppbyggd på elen gudomliga up
penbarelsens evighetsgrund. Sär
skilt se vi i elen socialistisk-kom
mmi.istiska liksom i elen natiönal
social1istiska världsåskådningen ett 
rent jordiskt inställt och därför 
obrukbart försök att giva folket en 
klar och säker inriktning för dess 
personliga och medborgerliga livs
förning. Dessa världsåskådningar 
innehålla jämte många villfarelser 
otillräckliga halvsanningar, som på 
dntet sätt äro ägnade att bana väg 
till hälsa och lycka för folket. » 

En libernl Londontidskrift om de 
katolska prästernas heroism. 

» Osservatore Romano» har åter
givit en uppsats, som stått att läsa 
i den mycket spridda liberala en
gelska tidskriften »John Bull» och 
i vilken det heter : » Det finnes he
liga även i våra dagar. Det är den 
romersk-katolska Ky1�rnns tysta 
hjältar, som avsagt sig allt och leva 
ett offerliv i armod i våra storstä
ders fattigkvarter. Män som Pater 
Ring, Pater Higley, Pater Reardon 
uppväcka både katolikers och pro
testanters kärlek och beundran. Och 
det är mycket naturligt, då dessa 
präster, som arbeta i Londons East 
Encl hava en ovanlig . andlig skön
het i sina asketiska drag . . . Ett 
besök i en prästbostad 1, East Encl 
är en verklig upplevelse. Ett bord, 
ett par stolar, några teologiska böc
ker är allt vad en Sådan präst äger. 
För egen del äro dessa präster ut
omordentligt anspråkslösa, då de 
använda sina magra inkomster icke 
för egen del utan för sitt folk. Någ
ra bekymra sig så litet om sina egna 
materiella behov, att de utan att 
veta det gå under på grund 
av undernäring. En av dessa präs
ter i East Encl har t. ex. på 1 5  
år icke varit utom sin församHng. 
Han unnar sig icke den minsta be
kvämlighet för att kunna få pengar 
att lindra elen fruktansvärda nöd, 

. som omger honom. Under vintern 



skänkte han bort sin kamii1, eme
dan det fanns kvinnor och barn, 
som måste leva utan att få njuta 
av värmen från en sådan. Det är 
honom likgiltigt, om det är fråga 
om katoliker, protestanter, judar 
eller andra. Aldri,g kommer någon 
förgäves, som begär råd och hjälp. 
Hur många olyckliga människor 
hava icke genom honom räddats 
från att söka döden i Themsens 
vågor ! »  

Indien. 
Den framstående indiske doma

ren och f. - cl. utgivaren av tidning
arna »Allahabad Independent» och 
»Yong India», Gcmdhis t idning, har 
av ärkebiskop Ivauios, tidigare ja
kobitisk ärkebiskop, upptagits i 
katolska Kyrkan. Denne mans kon
version är en frukt av den jakob
itiska rörelsen hän mot vår Kyrka, 
och i spetsen för denna rörelse står 
den nyligen till katolicismen över
gångne ärkebiskop Ivanfos, »jakob
iterrörelsens New1nan». 

Benjamin Betteridge, anglikansk 
präst i Chittagong (Indien) har 
på grund av sin trohet mot Kyrkan 
jämte sin hustru övergått till kato
licismen. Han är ättling till den 
halshuggne engelske kanslern Tho
mas More. Hans övergång är så 
mycket märkligare, som han nu 
måst lämna en ansedd ställning. I 
Peking blev han efter kriget vigd 
till anglikansk präst efter att i Ox
ford hava förvärvat doktorsgraden. 
Hans hustru är läkare. Vid katol
ska universitetet i Peking intager 
han nu en framskjuten plats som 
lärare i engelsk litteratur. 

De kontemplativa ordnarna och 
missionen. 

Från flera missionsområden, sär
skilt från Kina, Japan och Balkan, 
komma åter meddelanden, att bland 
omvända infödingar talrika kalle!� 
ser till det kontemplativa ordens
livet förekomma. Klostret St. Andre 
i Lophei.n-les-Bruges, Belgien, har 
därför tagit initiativet till en aktion, 
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avsedd att befordra det kontempla
tiva ordensväsendet i missionslän
derna, varvid man utgått från att 
hedningarnas omvändelse ju fram
för allt är ett nådens och bönens 
verk. Ju talrikare de stilla bedjar
na bland de asiatiska och afrikan
ska folken bliva, desto förr får man 
hoppas, att Gud skall skänka dessa 
folk nåden att bliva kallade till 
kristendomen. Klostret har utsänt 
frågeformulär till missionsbisko
parna angående möjligheten av att 
inom deras områden upprätta klos
ter. Hittills hava 106 svar ingått. 
1 7  svar gingo i negativ riktning. 22 
missionsbiskopar ställde sig prin° 
cipellt förstående, men gjorde gäl
lande, att en del svårigheter reste 
sig mot planens förverkligande. 1 3  
missionsbiskopar meddelade, att de 
redan hade ett kontemplativt klos
ter inom sitt distrikt. 9 missions
biskopar ville så snart som möjligt 
få ett kontemplativt kloster grun-
ctat, under det 4 kinesiska biskopar 
önskade på grund av de oroliga ti
derna få ett kloster först senare. 
41 missionshiskopar begärde, att 
kloster omedelbart måtte grundas. 
På grund härav uppmanar klostret 
St. Andre katolikerna att genom 
bön och gåvor befordra utbredandet 
av de kontemplativa ordnarna i 
missionsländerna. 

Polen. 
I senaste häftet av »Acta Aposto

lic:E Sedis» offentliggöres bl. a. en 
skrivelse från påven till de polska 
kardinalerna och biskoparna, vari 
han uttalar det önskemålet, att nå
gon av de närmaste eukaristiska 
världskongresserna förlägges till 
Polen. 

J{olwnbusriddarna i Amerika. 
Vid Kolumbusriddarnas 69: de 

årskonferens i Boston, som be
vistades av mer än 10,000 med� 
lemmar, höll kardinal O'Connel 
ett mycket uppmärksammat tal 
om lekmannaapostolatets bety
delse som hjälp föt elen präster
lige själasörjaren, vilken omöjli-



gen trots den bästa vilja kan räc
ka till för allt. Kardinal O'Connel 
uttalade den förhoppningen, att det 
snart skulle bliva allmänt erkänt 
huru nödvändigt det är, att Kolum
busriddarna och andra katolska 
lekmän på kraftigaste sätt befordra 
lekmannaapostolatet. Med anled
ning av Kolumbusriddarnas före
nings 50-åriga tillvaro beslöts att 
år 1932 låta uppföra ett minnes
märke i ,v ashington över kardinal 
James Gibbons. Organisationen 
räknar för närvarande 625,000 med
len1mar. 

Påvlig gåva till riks p1·esident Hin
denburg. 
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Påvlige nuntien i Berlin har till 
rikspresident Hinden,burg överläm
nat en gåva från den helige Fadern, 
bestående av ett i det vatikanska 
tryckeriet framställt praktverk med 
reproduktioner av påvliga papyrus
urkunder, däribland en skrivelse 
till biskopen av Hildesheim från 
8 :de århundradet. Nuntien fram
höll vid överlämnandet, att tanken 
på att låta ombesörja utgivandet 
av påvliga urkunder (efter strängt 
vetenskaplig granskning) kommit 
från Tyskland. För 40 år sedan 
väckte nämligen kungl. vetenskaps
akademien i Göttingen förslag 
härom. 
l{atolikenw och Nationernas för

bund. 
I Paris har en betydelsefull sam

mankomst av katolska freds- och 
folkförbundsvänner ägt rum, till 
vilken den franska gruppen av Ka
tolska Unionen för internationella 
studier och den franska gruppen 
av Katolska Unionen för interna
tionell fred inbjudits. Sir Eric 
Drummond (katolik), Nationernas 
förbunds generalsekreterare, deltog 
i denna sammankomst och hävdade, 
att de båda unionernas fredsarbete 
innebar ett stöd för Nationernas 
fötlmnd, som icke finge underskat
tas. Kardinal Verdier talad.e vid 
kvällsmötet, i vilket även den apo
stoliske nuntien i Paris Mgr. Mag-

lione och biskopen av Geneve, Lau
sanne och Fribourg Mgr. Besson 
deltogo. I sitt avslutningstal upp
manade kardinal Verdier katoliker
na i alla länder att ömsesidigt bättre 
lära känna varandra och förklara
de, att liksom för litet vetande för 
bort från Gud, men mycket vetande 
för tillbaka till Gud, så avlägsnar 
oss :bristfällig kännedom om andra 
folk från freden, under det att 
ömsesidig kännedom folken emel
lan ovillkorligen måste skapa upp
riktig fredsanda. 

Italien. 
Nyligen ägde i Quirinalpalatset 

sådan edsavläggelse rum, som i la
teranfördraget är föreskriven för 
nyutnämnda italienska biskopar. 
Elva biskopar, som utnämnts efter 
lateranfreden, avlade ed inför ko
nungen, varefter de mottogos av 
ministerpresident Mussolini, som 
hälsade dem i ett hjärtligt tal. 

Ryska kyrkofm·star som Kristi 
bladsvittnen. 

I ett föredrag, som ryske bisko
pen Serafim hållit på bulgariska 
kyrkodagen i Sofia, har han läni
nat uppskakande meddelanden om 
den ryska kyrkoförföljelsen. Hans 
list::i. över ryska martyrer upptager 
följande namn: Metropoliten av 
l{;iew blev på ett 1bestialiskt sätt 
mötdad. Metropoliten av Petrograd 
Benjamin, fann sin död, bunden 
vid en ångares propeller. På ännu 
grymmare sätt dödades metropo
liten av Tobolsk, Germogen. Ärke
biskop Andronik blev levande be
graven. Biskop Rlaton Revelsky 
blev vid stark köld begjuten med 
vatten så länge, att han till slut 
blev en .isstaty. Biskop Teofan Soli
kamsky kastades . levande ned i en · 
gruva. Biskop !sidor genomborra
des med en trästång. Biskop Am
wonii blev bunden vid en hästs 
svans och släpad till döds. Hundra
tals präster och tusentals kristna 
lekmän hava genom bolsjevikerna 
lidit martyrdöden för Kristus. 

Hälsingborg 1931. Aktiebolaget Boktryck. 
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