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ETT MARKLIGT HUNDRAARSJUBILEUM.
Eugeniakgrlcon

i

Stockholm, den

frjrsta katolska fiirsamlingskyrkan
pi den skandinaviska halvon efter
reformationen, fyller den 16 sePtember 1937 hundra rir. Detta faktum iir fdrvisso viirt att uppmirksammas icke blott av Stockholms,
av Sveriges, av hela Skandinaviens
katoliker utan iiven av alla dem,vilka genom denna vir skandinaviska
katolska tidskrift stA i nflgon fcir-

bindelse med den nuvarande Katol-

ska Kyrkan'i Norden. Det sYnes
kanske svArt att siga, vilketdera
mdrste betecknas mest forvirnansviirt: att Katolska kyrkan hdr i Sverige firar blott ett hundraflrsjubi'
Ieum eller att den redan kan fira
ett sfldant. Blotf hundra Ar katolskt
gudstj:instliv i ett eget gudshus,
b/off hundra 5rr, sedan katolsk sj6lavflrd har funnit ett fast centrum I
och dndfl: Var det icke Katolska
-kyrkan, som huvudsakligen skaPat
hela Skandinaviens mflnga hundra
fir gamla kristna kultur; var det
icke den katolska trons stindebud,
som fdr flera hundra ir sedan

kristnat Nordens folk; var det icke
katolsk fromhet, som landet runt
byggt upp nu sekelgamla, Sreviirdiga d6mer och kyrkor; var det
icke Katolska kyrkans hierarkiska
institution, som sedan gammalt satt
sin outplAnliga prtigel pfl Skandinaviens och framfor allt pfl Sveriges kyrkliga organisation? Om man

riktar sin blick blott ph kristendomens frirsta biirjan och forsta

stora uppblomstring i Skandinavien,

skulle man kanske vara mindre
riverraskad att redan nu bjudas PA
ett fu,senirsjubileum. Och nu bloff

hundra hr!
Men den som noga avvhger och
begrundar hela innebcirden av det
lilla tilkigget "efter reformationen",
den som riktigt kiinner till Katolska kyrkans skandinaviska och i
synnerhet svenska tiden i den nYa
och nyare, ja nyaste tiden, han
kanske bAde tSnker och shger i
stilla fdrundran: Redan hundra
irl? Det cir alltsA trots allt, som
stod -hindrande och hotande i vAg,en, redan hundra ir sedan evig-

-194i en offentSverige, och
trots alla stormar och vindstritar,
som alltjimt s6kt att flter slicka
detta ljus, symbolen frir katolsk
tro och katolsk fromhet, ha nu redan hundra 6r gitt sedan detta
icke upphiir att brinna i Stockholms
cen trum.
Det kan hir icke vara vflr uppgift,
att utf<irligt framhhva hela innebrirden av Eugeniakyrkans hundraflrsjubileurn. Hemmet och Helgedomen, det katolska fcirsamlingsbladet fiir Sverige, har den 1 septernber utkomrnit med ett jubileumsnumnter och pfl detta siitt fcir
alla vAra trosfrinder i Norden skapat m<ijlighet och tillfrille till att
itminstone andligen kunna deltaga
i sjiilva jubileumsfirandet, och tvfl
andra litterira publikationer, som i
samband med jubileet utkommit,
vilja f<ir bAde katoliker och ickekatoliker tolka pfl ett djupare, om
hetslampan flter tiints

lig katolsk kyrka i

ocksfl icke uttdmmande sitt, de
tankar och kinslor, som jubileet
mAste vdcka till liv.
Redan i fjol har Eugenia kyrkans
nuvarande kyrkoherde P. R. Weh-

ner utgivit "I Gudomens ljus", "fankar och betraktelser iiuer Johannesprologens gudsidd och utgestaltning
ftos oss". Boken, som bestflr av tvfl
delar'), skall efter frirfattarens
egna ord"sammanfatta den hundrafrriga kyrkans f<irkunnelse. MAnga
prister ha i detta tempel predikat
Guds ord, frirvaltat de heliga hemligheterna och med f<irsamlingens
hjiilp arbetat i fiirsamlingen. Somliga hava gitt hridan, andra fortsiitta deras verk i kyrka och fcirsamling. AIla hava <inskat det enda
nridviindiga: att I lflten Eder finnas av Gud I Han vill av Eder grira
minniskor * evigt sanna, evigt
godal" (H.,o. H. 1936, nr 19, s. 5).
"De tvi' vackra band, som nu frireligga" skriver anmilaren i Sveriges
Katolska Ungdomsblad (dec. 1936),
1) Del

r-2 : r.

Ansgariusf<irlaget, Stock-

holm 1935. rc3195 s.
under utarbetande,

i Kr. r:5o.

DeL

z:

z

"intaga en alldeles enastiende plafs

i v6r katolska litteratur, och jag

tvekar icke att siiga, att varje katolik borde l6sa denna djupsinniga
och iind5 enkla frirklaring av Jo-

hannesevangeliets prolog. Genom
att belysa Skriftens exegetiska forklaring med Kyrkans liturgi och ett
urval av den H. Ignatii andliga rivningar, har pater Wehner givit oss
en fast grundval for virt fromhetsliv".
Men det var ju icke blott
- som i alla dessa ir lysskatoliker,
nat till fdrkunnelsen av Herrens
ord i Eugeniakyrkan, och dhrfiir
riktar sig "I Gudomens ljus" till
alla, "vilka tro eller itminstone
iirligt lringta efter ttro". "Denna bok
vill hjiilpa alla troende och sdkande att komma Gud allt nermare
och att klarare skcinja Hans anlete
genom Ordet". I boken, skriver
P. von Styp (H. o. H. 1937, n:r 6,
s. 6), "talar den erfarne sj:ilasiirjaren. Hiir talar prdsten, som
har vcirdnad fcir varje mdnniskas

sjiil, som i varje mdnniska ser
'I Gudomens ljus' ?ir
en vigvisare till det praktiska
kristliga livet. Den visar oss den
illusionsfria, sdkra v6gen till olindliga h<ijder, till evigt Iiv genom
Logos i Gudomen". "De to
Bind", framhriver hven Nordisk
Ugeblad (1936, n:r 47), "er noget
ganske enestaaende i nordisk kaGuds avbild.

tholsk Litteratur, idet der her bydes en grundig og dybsynnig ekse-

getisk Forklaring av

Johannesevangeliets fiirsta Kapitel, d. v. s.
Messens sedvanlige sidste Evangelium, og denne gdres, ved at tage
Liturgiens og de ignatianske Exercitiers Tanker med, til en srerdeles
universel, vregtig och dybgaaende
Betragtnings- och Bonnebog. Naar
Forf . siger at disse Tanker har
vreret ham til 'Styrke och Glede',
tror vi ham gerne. Bogen brerer
Prreg af at vrere oplevet endda paa
en ganske sierlig Maade". Och St.

Olav (1937, n:r 13) kallar "I
Gudomens ljus" "en veiledning av
de sjelne hvis man iinsker i sann-

$TOfKIloLa{ x s:?r gufigNIAIfirRXAN
x gCCL.$$IA" cATHoIJcA gr."ANNO C-SJf #

-196het A tilegne sig en kristen livs-

anskuelse. Den er helt innstillet pfl
'praktisk kristendom' samtidig med

at den inneholder en rikdom
dype og inderlige tanker.

av
Meget av

det som man tror er gammelkjent
fremtrer nu i et nytt lys efter lesningen av denne bok, hvorfor den
ogsir varmt anbefales srikende sjeler".
Ja, si ir det verkligen:
"I Gudomens
ljus" 5r en sammanfattning av den kristna andlighet,
den kristna fromhet och den kristna levnadsvandel, vartill katolsk
predikan, katolsk liturgi och katolsk sjiilavflrd, vilja och ftirstika
att leda och uppfostra dven moderna minniskor.
Ett betydelse[ullt led i firandet

av Eugeniakyrkans hundraArsjubileum utg<ir den i dagarna pfl
Hugo Gebers frirlag (Stockhol m )
utkomna jubileumsskriften "S:ta
Eugenia Kyrka 1837-1937. Bidrag
till Sto'ckholms katotska f 6rsamlings historia utgiuna genom R.
Wehner", omfattande 182 sidor och

rikt illustrerad'). "Vi sti hir icke
blott infiir en festskrift i vanlig

bemdrkelse. Inom ramen fcir flera
utfrirliga historiska uppsatser tecknas hhr av olika fiirfattare fiir frirsta gflngen frirsamlingens historia,
vilken pA samma gAng till stor del
ir det apostoliska vikariatets historia. Nflgon uttrimmande historik
avser den icke att vara, trots sitt
ornfiirg och sina ofta detaljerade
skildringar, di f<jr en sidan ytterligare studier i in- och utl5ndska
arkiv och bibliotek skulle krdvas.
Med fcireliggande jubileumsskrift

ir ernellertid brirjan gjord och
kommande forskare ha hdr till sitt
frirfogande en god stomme att

bygga vidare pA.

Den egentliga fiirsamlingshistoriken frirdelar sig pA fem uppsatser:
Hans Htigvdrdighet biskop dr. Joh.
2) Av boken, som i bokhandeln betingar
ett pris av kr. 6:
finnes hos utgivaren,

Norra Smedjesat:^n-,24, Stockholm, en abon-

till vikariatets medlemtill ett pris av kr. 4: to pr ex.

nerad upplaga, iom
m.ar slljes

E. Mrtlkrs bidrag om biskop Studach, Erik Wimmerstriims om

drottning Josefina, kyrkoherde

Wehners om Eugeniapristerna och
deras ftirsamling, arkitekt Holger
Bloms om kyrkobyggnaden och
pastor Megers om kyrkogflrden.
Jubileumsskriften inledes av ett
sammandrag som Frciken Dagmar
Anckarsuiird gjort av sin i Sanct
Eriks firsbok infiirda uppsats om
tiden f6re 1837. Den utfylles vidare
av kyrkoherde Wehners historiskkritiska artikel om kyrkans skyddshelgon, Sankta Eup;enia, en fiirteckning river katolsk litteratur i
Sverige frfln 61 1800 av bibliotekarie N. F. Molin, en intressant artikel orn de frirsta katekesernas och
andaktsbiickernas ofta besvhrliga
tillkomsthistoria av Erilt Neander,
ett statistiskt bidrag av l{. F. Molin
pi grundval av f<irsamlingsbiickerna, forda fr6n fir 1691, en synnerligen belysande framstillning av
s. k. frdmmande trosbekhnnares
ritt till religionsrivning i Sverige av
sekreteraren luar Aberg samt en
vacker uppsats av Edw. Berggren

om de tvfl Arliga vallfdrder till
Bjdrk<i och Sankt Eriks skrin i
Uppsala, vilka utgfl frfln S:ta
Eugenia Kyrka (jf. N. F. Molin,
H. o. H. 1937, n:r 15, s. 4 f.).
Det [r blott "nAgra minnesvdrda

drag ur det gingna seklet, som iro
antecknade i foreliggande jubiIeumsskrift" (Fcirord), men man
fir genom den ett mycket starkt
intryck av den andliga makt, som

dhr pi Brunkebergsirsen i Stockholm "efter reformationen", som
hdr i landet mer dn annorstddes
lyckades undantrdnga och uttrd:nga

allt' direkt katolskt inflytande, skapat sig f6r hundra Ar sedan ett nytt
centrum och i Eugeniakyrkan en,
om iin till det yttre oansenlig, sir
dock intrycksfull symbol. Eugeniakyrkan uar verkligen en ny grundsten, som den gamla Moderkyrkan
lagt i Nordens mark. "D:irif rfin
sl<ulle sjrilavirrden utbyggas till alla
i Norden kringspridda katoliker

-tg7och Aterknytningen ske till Skandinaviens stora och gamla katolska

traditioner" (s.

64)

Den katolska karaktdren av det
nya verket kom pAtagligt till uttryck redan genom "donatorernas
namn, som dro antecknade i Grdna
boken, upplagd 1833 av vikarie

Studach. Frirst stfl

antecknade

drottning Desideria och kronprinsessan Josephine, sedan frilja en
rad av vdlgiirare fr$n Bayern,
Rhenlandet, Westfalen, IIolland,
Belgien, Frankrike, 6sterrikeUng;ern, England, Portugal, Italien,

Polen. Ar 1835 fcirekommer Sl S.
le Pape Gr6goire XVI, 1836 S. M.

le Roi des Deux Siciles, 1837 H. M.

Konungen" (s. 65). "Konungar
och Furstar, hiiga och l5ga, rika
och fattiga hafva givit sin skiirf",
framhdver Ngtt Dagligt Allehanda
i sin berdttelse om invigningen
(s. 66).

Eugenia f6rsamlingen var den
"trots allt blott liten, dessutom fattig och utl5ndsk; vikarien
Studach hade tidvis blott 2 prdster,
en fdr Sverige i Stockholm och en
frir Norge i Kr.istiania" (s. 78).
FrAn alla hell hopades alltj:imt
svirigheter och flera g6nger rasade stormen mot den lilla kyrkan
och frirsamlingen och de fitaliga
prdsterna p& det h:iftigaste. "Vid
en iterblick pi Eugeniafiirsamlingens historia iir det framfrirallt tvfl
drag som falla i 6gonen. Frir det
fiirsta: tiden var priiglad av en viss
gengen

oro.

F<irsamlingen sammansattes,

siirskilt giiller det de fcirsta Artiondena, av olika nationella grupper
ibland av tillfiilligtvis frir viss tid
hitflyttade mdnniskor. PrAsterna
kommo frAn utlandet, frrimmande
f<ir spriket och den svenska kulturen och historien. Katolska institutioner funnos ej i tillriicklig
utstriickning, heller icke katolsk
litteratur. Hela det kyrkliga livet
hade icke det fasta skydd, som ett
f:irdigt konstituerat katolskt stift
erbjuder. Diirtill kom icke-katolikernas hillning, ibland fientlig,

niistan alltid of6rstiende fiir katolsk mentalitet. Man tog
och
tar
sig s:illan besvdret att objektivt-studera Katolska kyrkans och
den katolska tillbedjans verkliga
ansikte. Ett annat orosmoment var

fiiljande: Tonen

konfessionerna
emellan var Snnu onddigt skarp pi
bfida sidor. Detta intryck fAr man,

nAr man t. ex. l5ser de broschyrer
och artiklar, som skrevos mot pas-

tor Bernhard, och likasfl

dennes

svar. Man hade innu ingen tanke
pfl att konfessionerna Sven kunna

ha gemensamma uppgifter. .Denna
ton med sin brist pfl vidsynthet infrir problemet: kristna konfessioner, iakttogs icke blott i Sverige.
Man h<ill tiverhuvudtaget vid denna
tid i den katolska litteraturen gdrna pi apologetikens linje.'-Nu kigger den katolska litteraturen mycket mera an pfl att skildra och visa
den dvernaturliga trons inre skrinhet, dess harmoni med mdnniskonaluren. Man rdttar sig nu mera
efter den erfarenheten, att mer in
logiskt skarpa deduktioner pfltagliga bevis pi rikt inre kristet liv
vinna mhnniskan fcir kristendomen.
Alla dessa strrimningar och insthllningar visa sig dven pfl Katolska
kyrkans lilla svenska omrAde.
Vid sidan av oron iakttages emellertid rik bflde inre och yttre ufueckling. Stora drag fattas icke i
den historiska bilden. Det iir forvdrnansviirt, huru det lilla katolska
tridet i Sverige trots alla svirigheter vuxit. F ramsteget dr irigonfallande, n6r man jlimfdr Stock-

holms katolska frirsamling

1837

och 1900. Denna utveckling gflr i
viss min parallellt med hela Kyrkans. Denna har under andra hdlften av 1800-talet samlat sin kraft
och vunnit styrka som aldrig tillfrirne, bide angiende den yttre organisatoriska formen och .det inre
troslivet. Den liturgiska viren, som
inleddes genom den store Pius'X,
har f<irst nyss biirjat. Intet annat
kristet samfund har si vdl rustat
som Katolska kyrkan triitt in i dct

-rg82A:de seklet. dverhuvudtaget 5r
den kraft till mrinniskosllktets v:ilsignelse och det exempel, som Katolska kyrkan visar i de l?inder,

vilka rdkna med stora katolska
kontingenter, av utslagsgivande betydelse fol Kyrkans inre utveckling
och offentliga stillning i l6nder,
diir katoliker 6ro i stark minoritet.
Hela utvecklingen under 1800-talet bygger pA irnpulser fr6rn utlandet. Eugeniakyrkans bygge firr
nistan betecknas som en europeisk
prestation och trosbekdnnelse, ty
katoliker frAn alla katolska lhnder
i Europa ha kridragit. Sedan har
clet huvudsakligen varit Tyskland
och Frankrike som underhAllit livet i det svenska vikariatet. Inflytelserna frin England fattas i vir

period sfl gott som fullstiindigt"
(s. 115 f.).
ilistorien av Eugeniakyrkans forsta hundra &r kan betecknas sesom

ldrorik framst:illning av den konfessionella toleransens och intoleransens historia
pi 1800-talet. triir bflda finnes det
pitagliga exempel och markanta
friretrhdare. Det vore miidan vdrt,
att en gAng i en sirskild artikel
nirmare vdrdera alla de fakta, som
jubileumsskriften i detta imne
framlhgger. Det Ar verkligt gledjande att lisa, hur fcirfattaren av
bidraget om "Katolska ftirsamlingens i Stockholms tildsta andaktshcicker och katekeser" framhiver
iirkebiskopen u. Troils aktiva insats
i den tAmligen sv$rra katekes- och
handboksfrigan. "I varje fall var
det v. Troil, som lagt sitt ord i vigskfllen till formin for katekesen,
den fcirsta katolska katekesen pfi
svcnska sprflket. N{A svenska katoliker icke gliimma denna tacksamhetsskuld till den svenske Srkebiskopen, lika litet'som Provicarius
Apostolicus Moretti gjorde det. Vid
drkebiskopens frflnfdlle flr 1803 :ignar han honom f<iljande minnesord: "I juli minad avled Herr Uno
v. 'froil, som, lastHn han var den

en bflde intressant och

lutherska kyrkans iiverhuvud i

Sverige, mycket gynnade v6r sak
hos konungen, antingen bevekt dirtill av mrinsklig godhet, eller ock
pA grund av den omfattande bildning, varigenom han 6gde stort inflytande" (s. 145).
Annu ett moment synes mig vara
vdrt att framhivas pfl siirskilt sritt
och att begrundas djupare. Just
hos de mest framstiende personligheter inom vikariatets prdsterskgp
finner man alltjdmt en siirskilt utpriiglad frirstAelse frir niidviindigheten att allt mera skapa en svensk
Katolsk kyrka samt den positiva
och aktiva viljan, att forverkliga
denna stora uppgift. Redan den
frirste apostoliske vikarien, "A/.
Osters strdvanden gingo ut pA att
visa sig oberoende av de stormakFrankrike, Spanien och
ter
Kejsarddmet
vilka dittills genom
utiivat sj:ilasina legationskaplaner
v6rrden bland Stockholms katoliker.
Han ville icke veta av nigot annat
beskydd 5n den svenske konungens, och i denna avsikt kit han hilla offentliga fiirboner i katolska
kyrkan frir Gustav III och hela det
svenska kungahuset. T. o. m. kyrkvakten var symboliskt ikliidd de
svenska frirgelna" (s. 2 f.). Biskop
Studach, "reorganisator och flteruppbyggare av den Katolska kyrkan i Skandinavien" (s. 9), skriver
strax efter det att han tilltrritt sitt
Smbete sAsom apostolisk vikarie
(aug. 1833) i ett brev till Rom:
"Sedan sex veckor tillbaka forkunnar jag oavbrutet det heliga evangeliet varje stindag, ibland pir franska, men f,iir det mesta pfi landets
eget spr6k" (s.15), vilket han synnerligen vril behhrskade. "Snart
efter sin ankomst till Sverige skrev
han fullkomligt felfritt svenska och
norska. Likasfr var han mycket bevandrad i Skandinaviens fornnordiska litteratur. De nordiska folkens historia och litteratur intresserade honom i hrigsta grad" (s.
13,f). Vid Eugeniakyrkans invigning uppmiirksammades shrskilt av
Nytt Dagligt Allehanda hans "pfl

-rc$ren och god svenska ftirfattade och
rned en i de allra flesta fall riktig
och klar accentuation deklamerade
Invigningstal" (s. 66 ) . Att biskop
Studach alltid hade sisom huvudmfll fcir cigonen "att samla katolikerna till en svensk menighet
d:ir de svenskfridda medlemmarna
utgora kdrnan" bevisar 6ven klart
ett annat av hans brev (4 rnars
1839). "Stockholm och hela landet
har blivit uppmdrksammat pir oss
och rippnar riga och iira. M6.nga behandla oss rdttvist ftir de se och
hdra pfl sitt eget sprflk vir uppbyggliga och irevrirdiga gudstjinst,
vflr omsorg fiir sjuka och fattiga,

den oavlitliga forkunnelsen av
aldrig
Guds ord i kyrkans anda
f<irr tillgingligt ftir dem. -De tyska
rnedlemmarna av min hjord 5ro invandrade och fcirst6 alla svenska. . .
Fcir rivrigt iir det fler fransmiin som

invandra hn tyskar. .. I 50 Ar har
missionen hetraktats som en fransk
ftirsamling pi grund av att ftirestdrndaren var fransk, icke mtiktig
det svenska spr6rket. Fiirsamlingens
stcirre del, hjordens k?irna, d. v. s.
de i Sverige fiidda medlemmarna,
har f<irsvunnit, dfl de saknat undervisning pi landets sprfik, pfl sfl shtt
har en menighet uppkists, som frir
ett halvt irhundrade sedan riiknat
2.000 medlemmar. dgonblicket fdr
mitt tilltr5de var gynnsarnt, jag var
fcirberedd och behandlade frin frirsta rigonblicket missionen som en
suens/c mission. Nu hfllla vi redan
pA att vixa och fdljderna 6ro oiiverskAdliga" (s. 67, f.)
Betrdffande dessa intentioner
var Eugeniakyrkans frirste hyrkoherde, Willem uan de Beek, fullt
ense med Studach. "Roten till det
sorgliga liiget bland katolikerna ser
han i miljon, i bristen pir Guds ords
f<irkunnelse pfi svenska, i bristen pi
svensk-katolsk litteratur. Sverige ir icke ett vanligt missionsland

utan kultur, hir iiro alla bildade
och cinska litteratur fcir att kunna

kisa bflde hemma och i kyrkan'och i bristen pi prister som ftirstfl

svensk mentalitet. F6r att rida bot
pA det sista fcireslAr han, att utlSndska prdstkandidater ej f6rst
efter sin pristvigning skulle skickas
till Sverige utan gcira sina studier i
Sverige, sA lflngt detta kunde ske.
Att.vinna liimpliga katolska prhstkandidater under divarande svenska f<irhflllanden hAller han ftir uteslutet" (s. 63). Van de Beek hade
sjdlv "inom kort tid liirt sig att tala
svenska. Till stor gliidje och riverraskning fcir fdrsamlingen hiill han
pfl fcirsta siindagen i advent 1835
sin fcirsta predikan pfl svenska."
(s.65).
En liknande instillning bevisade
Sven pastor A. Bernhard, som i
mera in 40 6r var Eugeniafiirsamlingens kyrkoherde och "inom den

lilla ramen av

Eugeniakyrkans

hundrairshistoria den absolut dominerande sekulargestalten" (s. 77 ).
"Vid Norra Smedjegatan uppviixte
en svensk frirsamling tack vare pastor Rernhards outtr'<ittliga rver, den
den apostoliska vikariens kloka ledning och alldeles sdrskilt tack vare
frirsamlingens skyddsingel vid hovet, den ridla drottning Josefina"
(s. 87). Med de svenska konvertiternas hj:ilp skapades alltmera en
suensk katolsk litteratur i stdrre
utstriickning (s. 108), ett moment
som icke till den ringaste del bidrog till den :'riktiga v6r som katolska ftirsamlingen i Stockholm
upplevde vid utgingen av 1800Annu 5r hiiri mycket att
talet."
utritta.- Att skapa en alltmera dugande och ansl5ende katolsk press

och litteratur och att insiitta till
detta indamAl rAra bdsta krafter,
detta iir en av de viktigaste ldrdomar och f<irmaningar, som det
gAngna seklets historia giver oss.
Det bercim, som kyrkoherde
Wehner med full ritt kunde giva
alla de prdster, som under dessa
hundra 6Lr "varit trogna arbetare i
Herrens vingArd", som hade "limnat sitt fddernesland for att bistA
sina <ivergivna trosfdrvanter i Norden, som ha, trotsande tidens stor-

i Svea rike uppehfillit moderkyrkans tradition" (s. 129), kan
och mflste tillika vara viirt framtida
program. "De katolska prdsterna
ha frirkunnat Evangeliet, denna
skatt som stAr h<igt <iver Artusenmar,

dens vishet, hrigt iiver alla rrin som
vetenskapen triumferande skryter
med, hogt river alla filosofiska system. Huru mAnga sAdana system
ha ej enbart under det gingna sekIet med hinfrirelse antagits
och
med besvikelse fcirkastats ! - Guds
Evangelium fcirbliver alltid detsamma. Dess form av objektiv bekinnelse med avseende pi m5nniskans ursprung och mAl, synd,
frdlsning och fullkomning, med avseende pi lhran om Gudsgemenskapen genom Gud sj:ilv i en miinniskonatur, 5r av Kristus och apostIarna faststiilld och sAsom sAdan
ofcirdnderlig
dess subjektiva
- den enskildes liv
nfldegAva formar
frir tiden och evigheten
dess
- och
frirkunnelse dr ett blrde stort

svfrrt uppdrag fiir den

svage,

mhnsklige pristen som skall vara
I{risti apostel. VAra hd,dangingna
prdster ha, i medvetande om Guds
kallelse, Atagit sig detta uppdrag
och fullfriljt det genom allt slags
undervisning, dven under svAra
fcirhAllanden. Det har varit svFrrt
att t. ex. av myndigheterna fe tilll5telsen att lflta trycka den forsta
hatekesen ir 1800
det har varit
i undervissvArl, att till en brirjan
ningen st5ndigt ha att gtira med
fattiga, ftirlildral<isa barn
att i
hyrda lokaler predika fcir-en brokigt sammansatt menighet, upp-

delad i tre eller fyra sprAkliga

grupper
att predika fdr katoliker, som -ibland icke alls voro tack-

samma for frirkunnelsen. NIen
pristerna ha trots allt fiirkunnat

den heliga

liran.

Deras :irliga upp-

s$t har ofta misstiirstAtts av virt
folk, de ha blivit hatade och hotade.
Deras syn pi den kristna sanning-

en har tolkats som

dogmatiskt

dversitteri och h5rsklystnad, man
har ej fiirst5tt, att de sjhlva suckat

zil$

**

under sin gudomliga siindning, att
deras sanningslidelse lfingtifrAn
var stolt arrogans utan <idmjuk
gripenhet, det har varit omcijligt
fcir dem att komma loss ur den
eviga Sanningens grepp. Det var
frir dem ett inre drlighetskrav att
ftirkunna vad de fiirkunnat, att
giira sAsom de gjort, utan hdnsyn
till berom eller kritik, tacksamhet
eller ftirakt. De ha iiven lidit av att
resultaten av deras arbete ej varit
stiirre, mflnga goda viinner ha de
vunnit bland det svenska folket,
men en imponerande massrtirelse
har det ju aldrig blivit, Snnu icke
nflgon katolsk insats av rang i den
nutida svenska konsten och litteraturen, icke nflgon katolsk prestation som omedelbart tvingar utomstiende till beundran
men desto
stcirre var deras personliga
tro pfl
sin sak. I denna levande tro ha de
Den katolska fdrkunnelddtt.
- under det gAngna seklet
sen stod
och nigot liknande g:iller fort-farande iinnu i dag ganska isolerad i Sverige, men -5r drirfrir icke
isolerad och avskild frfln de stora
sammanhangen Srrhundradena, 5rtusendena emellan
icke avskuren

- friska kiillfr6n de djupa, evigt

sprAng och de beprovade virden,
som alltsedan Kristi gyllene tidsfllder kallas kristen tradition. Det
dr en obestridlig fortjrinst att i tider, ddr traditionsfientlighet prisas
som dygd, sl6' vakt kring fidernas
arv och uppehAlla traditionen. Heder it de mhn som ha gjort det !
Vrirdnad for det som de velat ! Deras f<irkunnelse var, fastin framf<ird inom tringa predikolokaler,
pi grund av sitt ursprung dndock
varje gflng en gflva fcir hela Guds
rike" (s. 130 ff.).

Eugeniakyrkans hundraArsjubi-

leum 5r visserligen ett litet

och

oansenligt moment i Skandinaviens
historia, men dndiL ett otvivelaktigt
bevis fcir det faktum, att trots allt
6ven "efter reformationen" Katolska kyrkan iinnu lever i Norden
och att vi icke tj5na en fdrlorad

-201sak, det dr ett trristerikt lcifte om
att hven i frarntiden genorn Guds
nid Moderkyrhan, vf;r heliga Katolska kyrka, :ir kallad till att giira

sin insats i det stora arbetet f<ir
Guds rike hdr i landet, frir kristendomens fcirsvar

i

Skandinavien.

J.

Gerlach.

I{ORDPOLMISJONEN OCH DENS MENN.
ET KAPITEL AV DEN KATOLSKE MISJONS HISTORIE

I

NORGE.

AV K. KJELSTRUP.
Innerst inne i Altafjorden i Finnmark, ikke mange timers dampskibsreise

f

ra Hammerfest,

ligger

den gamle, herskapelige Altengdrd.
Til fi vrcre pfl den 70. breddegrad
utmerker egnen sig ved en rik vegetasjon med skog og fruktbart aker-

land. Alt ser sA helt anderledes
innbydende, gr{nt og frodig ut enn
ute ved den barske, forblAste kyst
r.-vor de h/ie fjell og nakne bergrabber ofte er det eneste Piet m{ter.
Altengird, en svrer trebygning

av fylkesmann (eller

amtmann,
som det fdr het) Kjeldsen, var boIig for fylkesmennene inntil 1815.

Da blev fylkeskontoret flyttet til
Tromsfi, og eiendommen gikk over

pi

private hender. Troms og Finnrnarks fylker var nemlig ett inntil
1tt66. Nu er bygningen officersmesse, og en stor del av jordveien
er utlagt til ekserserplass. Fra 1856
til et stykke inn i virt flrhundre
var eiendommen lcafolsk misjonsstasjon, og den lille takrytteren
forteller ennu om den tiden da den
store salen i huset var kapell hvor
en liten menighet samledes til
gudstjeneste pi fedrene vis. Menigheten er nu forlengst spredt for alle

vinde, men enda eier den katolske
misjon en mindre parcell av jordveien med en liten kirkegflrd. Alta

og Troms/ er forlvrig de eneste
steder i Norge hvor der er egen katolsk kirkegird.

f)et er s6ledes vemotsfulle minner som knytter sig til AltengArd.
Det er minner om et eiendommeIig og storstilet misjonsfors/k i en
tid, da intoleranse og sneversyn
ofte gav sig de mest drastiske utslag. Riktignok var selve foretagendet planlagt pi en sfl upraktisk
mite at det n/dvendigvis mitte
strande, men det mi medgis at de
trosbud som var knyttet til det var
menn hvis beundringsverdige mot
og gl/dende offervilje for alle tider

har sikret dem et

uforgjengelig

eftermele.

Et Apostolisk Prefektur med fan-

tastiske grenser.
Sommeren 1855 hadde Finnmark
bes/k av en katolsk prest, russeren
d.r. PauI Maria Stefan Djunkowskg,
som efter sin konversjon var blitt
forst/tt av sin adelige farnilie og

nu var bosatt i Frankrike, men
lengtet efter fl virke for Moderkirkens utbredelse i det h/ie Nord.
Han f/lte sig i h/i grad tiltalt av
Alta som han mente kunde egne

sig som misjonscentral for de arktiske egne. Efter sin tilbakekomst
drog han til Roma og fremla sine
planer for den Hellige Stol. Djunkowsky var en lrerd og h/it begavet
mann som forstod i opgl/de de
kirkelige myndigheter for sine pro-

jekter.

Propaganda-kongregasjo-

nen, den katolske Kirkes misjonsdepartement, besluttet da i opret-

-202

-

Billede av Altengird

te et Apostolisk Prefektur omfattende egnene nordenfor polarcirkelen, Det fikk navnet "Praef ectura
Apostolica Poli Arctici" og skulde
ha sitt sete i Alta. Ved dekret av
3. desernber 1855 blev dr. Djunkou'sky utnevnt til Apostolisk Prefekt og fikk i opdrag i samle det
forn@dne misjonspersonale og de
n/dvendige midler til virksomheten. Den 5. desember blev Misjonen innviet til Jesu Hjerte.
Det var i sannhet et imponerende misjonsomrAde som blev stillet
under monsignor Djunkowskys ledelse. Det bestod nemlig av: Norsk
og Svensk Lappland, den russiske
halv/y Ilola, Island, Grlnnland,
F:er/yane og den nordlige del av

Amerika fra Baffins Bay til 6yen
l\{elville. I 1860 fpiedes ennu hertil: Shetlands/yane, Orkn/yane og
grevskapet Caithness

i

Nord-Skot-

land. Den del av Norge som ligger

h/rte altNordpols-prefekturet. Der fantes for/vrig den gang
i Norge bare 6n katolsk menighet,
nemlig menigheten i Kristiania
sr4ndenfor polarcirkelen

si ikke med til

i

1858.

store de vanskeligheter var som
vilde mlte en si gigantisk misjonsvirksomhet. De uhyre, adspredte
deler hadde jo ingen sammenheng,
hverken politisk, etnografisk eller
geografisk, og med de hlist ufullkomne kommunikasjonsmidler man
den gang rFrdet over vilde prefekturet i Alta ha enorme vanskeligheter fr kjempe med for i oprettholde forbindclscn med de stasjoner som skulde grunnlegges, bAde
pi det europeiske og amerikanske
fastland og pe /yene.
Det kan derfor lett forstfres at
herligheten ihke blev av lang varii"het. Alerede den 17. august 1869

opllste derfor den Hellige

Stol

Nordpols-prefekturet'og oprettet de
Apostoliske Prefekturer for Norge
og Danmark, hvorved de enkelte
deler av det opl/ste rnisjonsomr$de korn til fl tilfalle de nrermest
I i.ggende kirkel ige mis j onscentral er.
Men medgis skal det at der i l/bet
av disse tretten $rr var utrettet ting

som avtvinger dyp respekt.

Om

stod under den Apostoliske

overhyden. mgr. Djunkowsky, kan
det vistnok sies at han var en h/it
begavet og kultivert mann med stor
energi og virkeiver, men de perso-

blev oprettet i 1858.
Man var i Roma neppe tilstrekkelig orientert til i forstfl hvor

enige om at han var rnere en gentleman enn prest. Det viste sig da
ogsfl forholdsvis snart at han savnet de egenskap€r en Kirkens mann
mi vrere i besiddelse av, skal han

(Oslo) som var blitt grunnlagt i

184.3 og

Vikar i Stockholm, biskop Laure rtius Studach. Hertil kom senere
ogsi misjonsstasjonen i Bergen sorn

ncr som stod ham nrcr var ,dog

-

2A3

kunne virke i en tjeneste av den
art som den de kirkelige mYndigheter hadde betrodd ham. Alle'
rede i slutten av flret 1861 rnfltte
han derfor nedlegge sift embede og
ta avskjed med NordPolmisjonen.
NIen om de prester som fra forskjellige land hadde fulgt hans kall
til det h/ie Nord kan det uten overdrivelse sies at de var sanne apostler, fromme, offervillige og brennende av en hellig lengsel efter Fr
virke sorn nybrottsmenn for Kristi
Kirke.
Prestenes ankomst uekker stbr
engstelse og uro.
Det var den 10. mai 1856 Nordpolsprefekten med sine medarbei-

dere ankom til Troms/ for derfra
med en lokaldamper A reise videre
til Alta. Selskapet bestod av f/lgende personer:
1) Dr. Etienne Diunkowskul, russer av nasjonalitet.
2) Bernard Bernard, Prest fra
Mogues, Ardennene i Frankrike.
3) MichaelFuchs, prest fraWiirzburg i Bayern.
4) Johen Georg Bauer, Prest fra
Regensburg i Bayern.
5) Georg Andreas Boller, Prest
fra Neunkirchen i BaYern.
6) Villette, teologisk student fra
Soissons i Frankrike.
7) Olafur Guril@gson, fra Island,
student ved Kj/benhavns universitet.
Som man ser, var det et stort og
noksf; kosmopolitisk selskap, og det
er ikhe s9r underlig, om det vakte
en viss opsikt ved sin ankomst.
Men det var nok ikke bare oPmerksomhet misjonrererne vakte.

Der foreligger nemlig en h/ist
intcressant breuoeksling mellem
myndighetene i Finnmark, Justisdepartementet i Kristiania og den

norsk-svenske minister i Paris sorn
viser at en b4lge av mistenksomhet
og Lrro slog selskapet im@te, sA man
fir inntrykk av det dreiet sig om en
bande h/ist statsfarlige personer'

--

Brevene som er offentliggjort av
Thorstein Gunnarsson i "Norsk
theologisk Tidsskrift" for desember
1913, kaster et eiendommelig lYs
over det trangsyn og den. fordomsfullhet som hersket dengang selv
i de dannede klasser. Landet hadde
jo ffltt sin disenterlov for litt over
ti Frr siden den 16. juli 1845

hersket
Oslo var
dessuten den f@rste katolike misjonsstasjon blitt oprettet. Fra den
side kunde der alts€r ikke reises
innvendinger rnot de katolske presters ankomst og forestiende virksomhet, bare de holdt sig indenfor
lovens ramme.
Det virker derfor likefrem komisk, n6rr man i de officielle dokumenter som blev utvekslet ved dette h/ve sporer en sterk frYkt fol
faalle mulige farer for Norge
rer fra Roma, farer fra Russland,
farer fra Jesuitene og munkene -*'
og nAr man ser hvorledes der studeres p6r alle mulige midler for A
lempe disse lumske Personer ut av
landet igjen. Ennu'hadde man jci
grunnlovens beryktede $ 2 i dens
oprinnelige skikkelse: "Munker og
J esuiter tdles ikke" . Man nieret
piensynlig et stille hflP om A kunne
anvende denne grunnlovens bannstrFrle mot de fremmede. Men alle
anstrengelser for fl finne en grunn
til i skride inn mot selskaPet var
fruktesl/se. Ingen av de fremmede
hadde hatt noe fi bestille hverken
med munker eller Jesuiter, ja, enkelte av dem var bare hederlige
Iegfolk. En av dem, Pastor Bernatd

- av at def
og man skr/t

tros- og samvitsfridom. I

Bernard (som den 15.

desember
1861 blev mgr. DjunkowskYs efter-

f/lger som proprefekt, og den 17.
august 1869 den f/rste Apostoliske

Prefekt for hele Norge) tr6dte riktignok i 1880 inn i Sallettinernes
kongregasjon som den gang virket
i landet, men det skjedde flPenlYst,
og ingen norsk mYndighet gjorde
ophevelser over det.
trt utdrag av den netnte korrespondanse vil derfor sikkert leses

med- interess€. Den

er bide lere-

rik og underholdende.

Det fprste dokument er et brev
fra den norsk-svenske sendemann
i Paris, grev Manderstr@m, og er
datert 8. april 1856. Det er rettet
til amtmann C, Motzfeldt i Tromsl

og lyder sflledes: "DA jag pAminner

mig, att en catholsk priistmanns,
pastclr Djunkoutskys upptr:idande i
Norrige under loppet af forlidet 5r
vdkte en icke obetydlig uppmiirksomhet, och att hans Atgirder voro
ffl,remil f/r klandrande tidningsartiklar, tror jag mig icke bpre
underlAta att fir Eders Excellence
anrnhla, att samma person igir vid
Kungl. Beskickningen Iiit visera sitt
pass, hvaruti han beniirnnes "Pref6t Apostolique des rdgions Arctiques", och som ir utstAldt pA
England, Sverige, Norrige, Island,
Danmark och Norra Amerika. PA
sarnma ging erhllls ochse visa till
samma liinder med undantag af
England f/r en Herr Bernard, sorn
i passet kallas "Missionaire Apostolique". Jag har icke ansett mig
kunna fgrvagra piskrift 6 deras i
fullkomlig ordning befintliga pass,
men har dock ansett mig b/ra h:ir6

fiista uppmdrksamheten, f6r den
hdndelse att det skulde profvas

kimpligt at hafva Ogonen f:istade
pA deras verksamhet, som synes
vara €gentligen riktat pA de nordligast bel5gna delarna af Europa
och Amerika. Huruvida med de i
Sverige gAllande f/r'fattningar kan
vara enligt att en catholsk Andelig
trpptrdder under offentlig benilmning af Missionlr, vigar jag ej afgfrra . - ."

Den neste skrivelsen i dokumentrekken er en innberetning fra amtrnann Motzfeldt i Troms/ til "det
hongelige Justits- og Politi-departernent" om de mistenklige reisendes ankomst. I skrivelsen som er
avfattet i datidens danske ortografi
heter det: "Jeg tror at burde indberette, at Cer hertil med Dampskibet den 1Ode dennes ankom nogle katholske Missionrerer, 7 i tallet,
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under Anflrsel af den samme ka.
tholske Prrest Djunkowsky, som
ifjor var her oppe og dengang ledsagedes af en ung polsk Greve ved
Navn Zalewssky, om jeg ikke erindrer Feil. Djunkowsky, der er
fpdt russisk Undersaat, er senere
p4aaet

over

til den romersk-kathol-

ske Troesbekjendelse og er nu i

Propagandaens Tjeneste. Paa Gjennemreise til Alten, hvor han med
Selskab for det Flrste agter at nedsrette sig, og i. hvilken Anledning
Altengaard af dem er leiet, for senere at kjlbes, aflagde Hr. Djun-

kowsky mig en Visit tilligemed 3
andre Herrer, hvoraf den Ene var
en Islrender og dansk Student, der i
flere Aar har opholdt sig i Udlandet og nu nok var gaaet over til den
katholske Lare. Djunkowsky kaldte sig nu 'P. M. Etienne de Djunkowsky, Docteur en Philosophie',
og foreviste mig Pas fra den franske {-ldenrigsminister Walewsky,
ligesom ogsaa flere Brvskaber og
Documenter, der synes at antyde,
at Hr. Etienne eller Djunkowsky er
en meget betydende Person i den
katholske Verden... Hr. Etienne
sagde rnig, at hans Ophold i Alten
vilde for det F@rste komme Lil at
vare til nreste Foraar.
I et idag
modtaget Brev fra Foged
Lie i
Alten, hvori han underretter mig
om Selskabets Ankomst dertil, siger han, at de skulde have til Hensigt at holde offentlig Gudstjeneste
paa deres Boprel paa Aiten Gaard,
i hvilken Anledning jeg har henledet Fogdens Opmreiksomhed paa
Bestemmelserne i Dissenterloven af
16de Juli 1845, navnligen dens
s 2".
Dette brev er datert 14. mai 1856
og har nok virket som en alarmklokke i Justisdepartementet som
den 24. mai gir stiftamtmannen
fllgende svar pA hans brev: "Departementet har rnodtaget Hr. Stiftamtrnandens Indberetning af 14de

til Finmarkens Amt ankomne catholske
Prrest Etienne eller Djunkowsky
dennes angaaende den

-2t5med seks andre Catholiker,

paa

hvis Foretagender forhaabentlig
saavel fra den verdslige som den
geistlige @vrigheds Side al Opm:erksomhed vil vorde henvendt,
og forventes i Srerdeleshed, at der,

saavidt muligt, vil blive udgrundet,
otn en eller flere af dem er Jesuiter,
da i saa trald Grundlovens 2den g
anviser den Vei, man haver at gaae.

Skulde man herfra komme til
Kundskab om deres Stilling i saa

Henseende, skal hvad som erfares,
blive Hr. Stiftamtmanden meddelt,
og anmrerkes, at Trondhjems
Adressecontoirs Efterretninger' af
lste Maji anmelder dem som til
Trondhjem ankomne Reisende under f/lgende Navne . . . (Her fllger
navnene pi alle syv, tildels temmelig fordreiet og misforstAtt) . . ."
Departementet n/ier sig imidlertid ikke med disse formaninger til
Stiftamtmannen. Ogsfl Utenriksdepartemenfef alarmeres, ti landet
er jo i fare, og der mA handles
raskt. F'ra fullmektig i utenrikskabinettet, ridder G. C. Sibbern, fhr
minister Manderstr/m i Paris en
instruks, datert 26. mai, og hans
svar av 4. juni viser hvad instruksen gikk ut pi: "Till svar fl Herr
Envoy6ens, pA H. K. H. Vice-Konungens befallning i den 26. sistl. Maji
aflAtna skrifvelse fir jag dran hirmed meddela, att hirstddes torde
vara med mycken sv5righet f/rbundet, at erhilla tillf/rlitlige upplysningar r/rande de Catholske Missionairer, som til Norge ankommit, dA,
med undantag af en enda bland
dem (Hr. Bernard) de /friga icke

iro Fransrndn. Ej heller synes
denna Expedition hiirifrin utgitt,
utan snarare frfin Rom. Att desse

Personer, eller Atminstone en Del

af dem, tillh/ra Jesuiter-Orden,
derorn er jag vil inom mig 6fver-

tygad, rnen kan icke anflra nflgot
som hildst Bevis derom. Jag skall
emedlertid s/ka att i enskild viig
vinna nAgon upplysning, men svirigheten deraf torde inses, di de

Personer som lcunrfet derom upplysa, shkerligen ej vilja det. Att
Dr. Etienne, som han nu kaller sig,

till tslrden ir

Ryss, och fordom bendmts Pater Djunkowsky, tror jag
med Visshet veta, och detta synes
bevisa att han tillh/r en MunkeOrden. -* Om jag lyckas erhfllla
nigra niirmere uppgifter, skall jag
icke underl&ta att desamma pligtskyldigast indshnda. Med utmirkt
hlgagtning etc...."
I en ny skrivelse, datert 6. juni,
forteller samme sendemann at han
har lrenvendt sig til dr. PauI Gaimard (som i Arene 1838-40 hadde
Iedet en videnskapelig ekspedisjon
pi korvetten "La Recherche" og

gjestet Island, Svalbard, Norge
o. s. v.) og spurt hvad han mente
om de prester som var kommet til
Alta. Han vedlegger dr. Gaimards

svar som er avfattet pA fransk og
oversettelse lyder sAledes: "Jeg
tror at dr. Etienne de Djunkowsky
tilhlrer Jesuiterordenen, uten dog
A vrere sikker pi det. Jeg vil si det
samme om hr. Bernard. Hvad den
unge islender, hr. Olafur Gunl/gson, handidat i filosofi, t|dt i
Borgarfjord den 20. januar 1831,
angflr, tror jeg ikke at han ennu
officielt er katolikk, men at han
sikkert vil bli det, hvis han fremdeles lorblir under pal.er Etiennes

i

ledelse".

Hertil ffiier minister Manderstr/m f/lgende linjer: "Jag styrkes
h:iraf i den til wisshet grhnsande
fflrmodan, at Pater Etienne iir
Jesuit: at han, i alla h:indelser, tillh6r en Munk-Orden, bevisas af benlmningen "le Pdre", som ej gifwes

it andra 5n Munkar. Om honom
torde bli ganska sw6rt att h[r er-

fara nflgonting widare. Hwad som
kan bli mig meddeladt om Hr. Bernard och Gunl/gson, skall jag hafwa dran indberdtta. Att dessa herrar, om ej hdr, Stminstone i Rorn,
hafwa mdgtiga beskyddare, synes
ganska sannol igt".
(Forts.)
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HVEM ER SOM GUD

-!

TANKER TIL S:T MIKAELSFESTEN.
Forrest blandt erkeenglene for
Guds trone stod engang lysbrereren

Lucifer, ti lyset stammer fra skapelseris flrste dag og derfor var
lysets bringer den /verste av alle
englene og ved Guds nide utvalgt
til fyrste i de himmelske hrerskarer
i skaren av alle de fullkomne
-vesener. Nflr opstod den tanke i
ham at han vllde vrere Gud lik i
alt? Og nAr f6rte dehne tanke ham
til i ord fr friste de andre erigler til
oprfir --? Nir f/rte de ord harn til
A sette dem ut i handling
Ndr
-? stoog huorledes skjedde det flrste
re frafall, det flrste store oprlr,
sorn siden har hatt sA mange frafall og si mange opr/r til ffilge

Vi vet det ikke. Men vi vet-?at
Lucifer, lysbrereren selv, lot hovmotet fA rflderum i sig
det sam- altid har
me hovmot som siden
vart skyld i ethvert fall, ethvert

frafall, enhver trol6shet. Han uilde
ikke mer b/ie kne for den Eviges
navn som alle himlens maktcr og
krefter gjlr det
kerubenes
kjempende og serafenes tilbedende skarc gjlr det. Han uilde ikke
mer vrere budbringer av Guds br:falinger eller fullbringer av Guds
vilje og ikke mer bare vrere et irvbilled av Guds herlighet. Han vildc:
vrere herligheten selv. Han ufldr:
ikke lenger vrere fyrste i den hiru-

melske hrerskare
han vilde vmrtr
herre over den. Og da han uar fyrste og en av
anf/rerne fant han ogsfl lett dcnr,
som var villige til fl fllge ham, ti
englene er ikke allvitende
det er
kun Gud. Englene er fullkomne
hver pA siff omrAde
rnen hun
Gud har oversikt over- alt og alle.
Derfor kunde de villedes
derfor
- @re og
kunde de lAne opr/reren
fllge hans lokkende tale. Ti selu
i bli allmektig selu il bli skaper
og oprettholder -av alt var unektelig

et mfll, som kunde besnrcre enndog
en engel.
Men det gikk den gang sorn det
alltid senere er g6tt hvor der er
skjedd opr/r mot troskap, lov og
orden
heller ikke opr/reren
kjente denne f/rste gang sin begrensning, men overvurderte sin

makt og undervurderte andres
kraft. En av de herligste engler

reiste sig i hele sin velde, mens hans

/ine luet omkapp med hans flam-

mende sverd, fordi hans hele vesen

og vreren er en eneste glldende
kjerlighetsild. Med uimotstielig
myndighet og med troskapens hele
styrke trengte han inn pfl den opr/rske skare og hans stemme tordnet gjennem verdensrummet og
fyllte det ut til dets fjerneste krok:

"Mi-ka-elohim", det er: "hven er
som Gud l" NIed uendelighetens
samlede styrke fulgtc dc to cngler'

hans eksempel, og over alle de himmelske boliger ldd det som et brus
av allverdens stormer og allverdens

hav: "Mi-ka-elohim !"
Og deres rop klang si sterkt at
det lammet de skyldbevisste opr{rere
i vill forvirring vek de

fra valplassen

vergel/se lot de
sig trenge hen -til avgrunnen, sorn
himmelhrerens spaltning hadde Apnet, hvor ffi alt hadde vrert en enhet, et verdensalt
under grufulle
hyl blev de st/tt -ned i ml,rket, til
de ford/mtes evige natt. Og i fortvivelse lever de nu der og f/rer
derfra en rasende, uforsonlig kamp
mot alle som uil Gud, idet de i hat
og hevn vil hverve tilhengere
mens de dog stadig atter m/ter -de
himmelske krefter nfir de hjemslker menneskesielene. Alt ondt
som siden da er sl<jedd i verden er
bare faser av den samme kamp som
vil vare like til verdens underp;ang,
men soln stadig antar nye forrner
med de skil'tende tider.

-*
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oppe av dets rus sfl vi blir ufllsomme for alt det som gjlr ondt.
La oss svare: "Hvem styrer vflre
skritt pfl vir livsvei vel uten Gud
og hvern t/r vflge i friste, A trosse
hans vilje med oss?"
De fristende r/ster folkynner at
alt hernede vil bli vflrt, hvis vi vil
tilbe og rere deres vilje pi jorden
og svikte Gud og hans rike. La oss
svare: "Hvem er som Gudl Vik fra
oss tilbake til den avgrunn hvorfra dere er steget op i vAr sjel !"
Ja, de fristende rlster har stadig
sin lyse drakt, er stadig forkladd,

Ti Lucifer er vel nu en m/rkets
makt hvis Srnd er hat og fortvilelse
men sitt navn har han fAtt beholdc og dermed sin ytre skikkelse.
FIan og alle de ham underlagte
maktcr kan stadig fremtre i lysende, dErrende skj/nnhet nAr det gjel-

der om il forf{re rnenneskene til
frafall fra Gud. Det er en blendende skjlnn illusjon de forespieler
oss nAr de vil ha oss til i tro, at
vi er suverene og ikke beh/ver fl
b/ie oss for Gud og adlyde ham.
De skjenker oss de strfllende tanker

og ideer som vi hylder fordi vi netop blendes av dem og derfor gl'emmer 6L f/lge Mikaels absolutte stemme, hans store, hellige kompromisl/se prinsipp: "Hvem er som Gud!"
Hvor mange ganger har ikke Luci-

fers inspirasjoner fAtt

kamuflert i strilende tanker og
klare ideer: de kaller sig liberalisme og kompromisser, de kalle sig

ny moral og sund oplysning og sier
sig i f/re menneskeheten til en lys
og lykkelig dag med frihet i alt, i
ord og handlinger og med ansvar
kun overfor sig selv.
Men vi mFr aldri glemme at bak
denne lysillusjon stir den store
fiende av Gud og ftans vei, ftans
tanker, ftans ord og hans gjerninger for oss. Derfor kan vi heller
ikke alene, ut fra vflr eE;en kraft,
gjennemskue eller bekjempe Lucifers listige anslag
men hver
fristelse mA vi for sikkerhets
skyld
m/te med den hellige mfllestokk:
"F@rer du mig Guds uei? Lrerer du
mig Guds sannhet? Skjenker du
rnig Guds liu?"

menneske-

heten til €r danne sig guder av levende eller dlde ideer, skapninger
Hvor ofte hender ikke
og ting
-?dag i dag
dette den

-? pikaller
Men nettop derfor
hver
dag
efter hver
Kirken ogsfr

stille Messe St. Mikaels forsvar og vern -- anroper <lm hans
kraft for sine barn, sfl ogsfl de rntr
kunne m/te hver fristende tanke,
hver dflrende r/st med det absolutt
avvisende, det triumferende: "Hvem
er som Gud !" De fristende r/ster
forkynner at av jordens materielle
gleder kan din sjel bli tilfretstillet,
av stener kan du fi brld. La oss
svare i Mikaels 6rnd: "Hvilken f/de
kan erstatte Guds klare ord om vflr
sjels evige salighet og de midler
som ene kan flre oss til denne?"
De fristende r/ster forkynner at
vi skal kaste oss ut i "livet" og dets
tillokkelser og at vi da vil bli bflret

-

eneste

Dertil hjelpe oss Mikael:

.

den

store hellige kraft i vflrt sinn og
vir holdning, s6r en eneiste tanke;
fllelse og vilje blir vir innstilling
til livet: "HVEM ER SOM GUD l"
Eua Dithmer-Vanberg,
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DEi\{ INTERNATIONELLA KATOLSKA I(ONGRESSEN

I PoZl\AN TILI Ane T'On

KRIS TU

S
I Poznan (pi tyska Posen), jdmte Gniezno (pfl tyska Gnesen), Storpolens bAda andliga metropoler,
och sedan irhundraden shte fcir
hela Polens primas, - i Poznan
hcills den 25-25 juni i fir, till 5ra
f<ir Kristus Konungen, den stora
interhationella kongress, bland vars
deltagare m5rktes fyra kardinaler,

ndmligen kardinal Hlond, irke-

biskop av Gniezno-Poznan och primas av Polen; kardinal Kakowski,
:irkebiskop av Warszarva; kardinal
Verdier, :irkebiskop av Paris, och
kardinal Innitzer, drkebiskop av

Wien, vidare omkring 40 irke-

biskopar och biskopar frfln Polen
och olika ldnder i Europa, bl. a.
Finlands biskop, talrika sekularoch ordensprAster samt en m:ingd
lekmin, tillh6rande skilda nationer.
Regeringen i det polska riket, som

rdknar 34 miljoner invinare,

re-

presenterades av kultusminister
Swietoslawski. Aven talrika civila
och milit:ira dignitiirer, bl. a. gene-

ral Haller, f. d.

ambassad<iren

Chlapowski, f. d. rninister Seyda
m. fl., bevistade kongressen.
Efter h<igtidlig gudstjrinst i domkyrkan i Poznan med kungdrande
av det apostoliska brev, varigenom
den Helige Fadern till sin legat vid
kongressen utsflg kardinal fllond,
primas av Polen, sarnlades man i
universitetets aula. Diir blev P5vens -skrivelse till kongressen upplSst av den schweiziske biskopen
Mgr. Scheiu,'iler, ordfrirande i kommitt6n frir kongresser till ira ftir
K ristus Kon ungcn.
I slutet av sin skrivelse frarnhiller Pius XI vikten av en antikornmunistisk front och endrriktig
kamp mot gudsfcirnekelsen, i det
han uttalar rinskan, att kongressens dverldggningar rnAtte bidraga
till att stdrka den apostoliska ak-

KOl\UN

GB
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tionen i hela vdrlden, till

<iver-

vinnande av Kyrkans och den kristna religionens fiender. Slutligen
uttrycker den Helige Fadern sin
gliidje tiver "att kongressen samlats i Polen, pAL den jord, som sfl
rikligen begjutits med martyrers
blod, f<ir att b<irja rned de heliga
biskoparna S:t Adalbert (S:t Wojciech), Stanislaus och Jozafat,' och
fdr att sluta med de unierade martyrerna i Podlachiet, i Polens iistra
provinser
pA den jord, som varit vaggan- frir sA mAnga av hela
Kyrkan erklnda och vcirdade helgon, sAsom S:t Johannes Kanty,
S:t Hyacintus, S:t Kasirnir, S:ta
Hedvig och den iinglalike S:t Stanislaus Kostka, i detta land, som
under seklernas lopp sA mAnga
ginger krimpat mot Kristi fiender,

och som trots talrika anlopp

av

heresi och schism likvdl bevarat en
orubblig, r'arm katolsk tro". P5ven
avslutar sin skrivelse med att meddela alla deltagare i kongressen den
apostoliska vdlsignelsen.
PAvens legat, kardinal Hlond,
angav i sitt tal mfll och uppgifter
fdr Kristus-Konungens kongresser
i alhndnhet och fcir denna kongress
i synnerhet. "AIlt tyder p5", sade
han, "att id6en om Kristi konungad<ime, formulerad i encyklikan
'Quas primas', icke ISngre dr ett
tomt ord i de l<atolska folkens uppfattning, och att dessa folk forstA,
att stunden hr kommen, di man
mfiste avgjort bestdmrna sig fcir att
erkdnna Gud eller fcirneka Honom.
Allt tyder pA, att den gigantiska
striden rhellan andarna nridgar dem
till alternativet: 'Kristus eller gudsfcirnekelse'. Fullst:indigt ftirstA de
bida fronterna sina kisenorcl och

sina uppgifter. Fullstrindigt fiirneka moderna ateister Gud, och
katolikerna bek5nna Guds rike."

-209"Kyrkan Snskar, att Kristi ande
skall helt genomtriinga livet, under
det kommunismen och nyhedendomen striiva att beriiva detta all
tro och all religion. Denna i'ullst:indiga antites, som utesluter varje mrijlighet till sarnfcirstflnd och
varje kompromiss, har blivit ett
problem, som tynger pfl det XX seklet, och vars losning hr oundgiinglig fdr att pA avgdrande siitt Astadkornma ordnade inre politiska och
sociala frirhflllanden, ftir att bestimrna grundvalarna fiir fredligt
internationellt liv och fdr att tillflta
den nrl'a minskliga sjilen att framtr:ida i sin verkliga gestalt."
"Uppgiften fiir den internationella kongressen till hra fdr Kristus-Konungen", fortsatte kardinallegaten, "dr att bringa klarhet angiende stillningen. Den skall undersdka den ursprungliga grundvalen frir gudsfiirnekelsen och dess
orsaker. Under dryftande av gudsfdrnekelsen och dess foruts:ittninggar, r'ilket ingAr som ett led i kongressens plan, mi allt uppbjudas
fcir att finna fullstrindig sanning,
utan att dg;onen bldndas av fanatisrn mot den gudsfientliga riirelsen. Samma sanninssenlighet och
uppriktighet skall griras ghllande
angflende fel, brister och misstag

frAn katolsk sida. Vi hava icke
kornmit tillsammans fiir att sdga
varanclra komplimanger och styrka

i

overksamhet och likgiltighet. I som,skolen hAlla ftiredrag,
s5gen oss allt utan omsvep. F ramvarandra

still eder kritik. Siig oss vAra

misstag, frirsummelser och brister.
Visa oss det verksammaste medlet
till ett kristet flterupprAttande av
vdrlden. Katolicisrnen och miinskligheten skola vara Eder tacksamnta."
Slutligen rinskade kardinal-legaten alla deltagare i kongressen vd.l-

komna: polackar frAn Folen och
utlandet; cisterrikare, tjecker, belgier, f ransmiin, tyskar, slovener,
ungrare, katoliker fr6n Nord-

amerikas Frirenta Stater, Finland,

Holland, Luxemburg, Rum6nienl
Schweiz, Sverige och Italien. ;
I

Polska regcringens representant,
kultusministern Swietoslawski, som
nu tog till ordet, frjrsiikrade kongressen orn regeringens stora intresse. Han fcirklarade sig vara fcirvissad om att en nations lycka och
framtid ir beroende av dess ungdoms religidsa uppfostran, och han
tackade den Heliga Stolen fcir att
den shnt en pivlig legat, vari regeringen sAg ett bevis pfi den Helige
Faderns vrilvilja gentemot republihen Polen. "Republikens regering
konstaterar", sade kultusministern,
"att dess syftemAl sammanfaller
rned konE;ressens, i det den bemiidar sig att frfln det andliga livet
utesluta varje grundsats, som icke
barmonierar med Kristi l5ra, och
den ir <ivertygad, att arbetet pfl de

internationella kongresserna till
iira frir Kristus-Konungen innebhr
en stor och varaktig hjiilp fiir alla
minniskor av god vilja och d:irfor
ocksi fiir alla stater"l).
Den 26 juli hiill pater Ledit S. J.
sitt ftiredrag om "Kristi konungadiime och den nuvarande krisen".
"Ar 1898", sade han, "samlades den
frirsta ryska socialistkongressen i
Minsk. Den bestod allt som allt av
sex eller sju delegerade och de blevo alla hiktade och insatta i fiingelse. Detta var den moderna bolsjevikr<irelsens upphov. Men dessa
sex eller sju personer bildade skola.
Inom loppet av 39 ir lyckades bol-

sjevismen intrdnga i Ryssland, i
Mexiko, i delar av Spanien och i
vissa provinser av Kina. I alla l5nder i vArlden finnas grupper av vril
disciplinerade partigingare".
"Den stiirsta fara, som hotar
frfln bolsjevismen, synes icke ndrmast vara samhhllets omstqjrtande,
utan de fdr6delser, den anstiller i

sjilarna, i det den upphiijer
materiella viirdena

till

de

htigsta ideal
och fiirnekar det andligas sjrilvstdndiga existens. Diirfcir torde
man n6dgas erkdnna, att denna
fara 5r iiverhlngande i alla ldnder,

-216om ocks$ icke genast genom vildsamt ornstdrtande av bestiende
samhiillsordning, sfl fiirvisso genom
frirdArvande av lalrika sj:ilar."
"Alla I(yrkans krafter", framhrill
P. Ledit, "hava av Pirven mobiliserats fdr den nuvarande krisen.
AIlt rir sammanfattat i encyklikan
Divini Redemptoris (av lg/3 lS37),
vilken innehAller ett tv:ifaldigt program: personlig helgelse och sjilarnas fltereriivring. Programmet
personlig helgelse skall f<irhjiilpa
oss att h:irda ut under f<irfriljelse,
om Gud sA krdver. Det 5r anmhrkningsv5rt, att ,srirskilt tvi av den
:ildsta kristna Kyrkans stora dygder framhflllas: frigjordhet fr$n
denna vdrldens. Sgrdelar och kris.
ten kiirlek.
Med strirre fcirtriistan dn nflgon-

sin, rustad med sin

gudomlige
Brudgums mildhet och <idmjukhet

och med hela vdrldens blickar riktade pi sig, giir sig katolska Kyrkan redo att Hnnu en gflng samla
mlnskligheten genom en odndlig
kraftanstriingning av krirlek och
endrbkt, som skall draga iven hennes h[tskaste fiender till Kristi,
den evige Segrarens fdtter"2).
Pater Ledits Triredrag utg<ir en
glSnsande kommentar till Pius XI.s
encyklika "Divini Redemptoris" om
kommunismen
denna encyklika,
som jhrnte rundskrivelsen
"Mit
brennender Sorge" om nazismen,
under siimnliisa ndtter av den 80irige Pflven fcirfattades under den
svflra sjukdom, varav han var hemstikt vid ALrets bcirjan3).
I fciredrag av de polska jesuitfdderna Urban och Kosibowicz behandlades gudltishets16relsen och
dess andliga orsaker. I det senare
friredraget framhiills, att hemligheten med den kommunistiska gudliishetens uppl6sande inverkan pfl
sinnena ligger diri, att den icke endast iir en systematiskt uppbyggd
ldra, utan 6ven en rnaterialistisk
mystik.
Efter ett anfcirande av abb6
Pr6vost, representant fiir kardinal

Li6nart, Srkebiskop av Lille, gavs
ordet At Mgr. Stukels, representant

f<ir rirkebiskop Springowicz av
Riga. I ett tal p& Iettiska, polska

och tyska redogjorde han frir strillningen i sitt fhdernesland och

framhcill, att, om Lettland undgAtt
bolsjevicmens ok, si hade man
framfor allt att diirfiir tacka Polen,
vars hir under general Haller befriade stad och land frAn ryssarna

flr 1920.
Vid kongressens tredje plenar-

frirsamling hrillos fciredrag av tre
professorer, Mgr. D:r Sawicki frfln
Pelplin, Mgr.. D:r Zychlinski frfln
Poznan och commendatore D:r
Corsanego fr6n Rom.
iVlgr. Sarvicki belyste de mora-

liska orsakerna till
Han pApekade att

gudl<isheten.

katolikernas

kamp mot gudkishetsrcirelsen icke
var riktad mot de vilsefiirda brdderna, vilkas itervdndande till
sanningen ju var Andamilet med
striden. Striden var riktad mot
sjrilva l5ran och dess formulering.
Gudkishetens frirutsittning er
den dAliga omgivningens inverkan,
ett frirvdnt tlnkesStt, niijeslystnad
och alla sensuella lidelsers tillfredsstdllande. Den, vilken kiinner moralens bud sisom en tung boja, som
han iinskar avkasta, rinskar sjiilvfallet, att det icke .skall finnas n6gon Gud, infdr vilken han en ging
mflste stfl till svars. Hdrav kommer det niira sammanhanget mellan omoral och otro. Katolikerna
kunna icke undgA att tadlas f<ir
att de i allt fiir hog grad gdmma

sin tro i sitt hjrirta, i stillet fiir
att visa den i det dagliga livet.

Mgr. Zychlinskis fciredrag handlade om "kommunismens metafysik

och Kristi visdom". Han pflvisade,
att hatet f,r kommunismens drivande kraft, kristendomens diiremot kirlekenMed italienarens eld och livliga
gester talade professor Corsanego
"om det kristna livets sociala f6rnyelse", och hans fiiredrag innebar
en den allvarligaste samvetsrann-

-

zrt --

sakning. Han belyste, Ituru den av

kapitalismen godtagna

sociala

orrittfrirdigheten, den skriande eko-

nomiska olikheten och den tilltagande arbetslijsheten irstadkommit, att kommunisrnen i sfl h6g

grad gripit omkring sig. Han
krrivde ordnat r-rpplysningsarbete

sirrdl angirende kommunismens sociala och ekonomiska villfarelser
sorn angAende den katolska socialldrans principer. Men den niidvindiga frirutsittningen frir detta upplysningsarbete var, att det gicii
hand i hand med en katolsk samhrillsaktion, vars mfll var genomftirande av rhttfArdighet och kdrlek
i socialt och ekonomiskt samliv.

Med stiirsta eftertryck

pAyrkade

han en rittfrirdig reglering av kincrna, endr en frirsyndelse pfl denne punkt av en katolsk arbetsgivare
var s.ynnerligen himmelsskriande
och straffade sig med att tusentals
arbetare iivergingo till kommunismcna).

Med icke mindre intresse flhiirde
kongressen ett anfdrande av en annan lekman, fdrutvarande rninistcr-

presidenten Husar, som skildrade
std:llningen i hans hemland Ungern,
dir kommunismen numer var frirsvunnen och ungdomen slutit upp
kring en kraftig katolsk aktion,
verksam ej minst genom insatser
pf, dct sociala omrfldet. Minister
Husar hade under bolsjevikv:ildet
i Ungern suttit f:ingslad, men lyckats taga sig ut, och var en av dem,
som organiserade kontrarevolutionen mot Bela Kuns och hans hejdukars blodiga rrida terror.
Varmt hyllad av hela kongressen,
clfl han besteg talarstolen, blev den
ildrige rirkebiskopcn av Mohilew,
baron Rapp, fiirr romersk-katolska
hyrkans primas i det egentliga
Ryssland, vilken pfl sin tid f:ingslades av de ryska bolsjevikerna, men
blivit utv5rlad och sedan minga flr
hade funnit en fristad i Polen.
Aven t'i'6r anclra kyrkofurstar
blevo friremfll fdr hyllning, kardinal Verdier av Paris, och kardinal

Innitzer av Wien, vilken i sitt anfdrande, ett av de mest uppmdrksammade, bl. a. yttrade: "I kampen om Gud :ir det omiijligt att fiirbliva neutral. Redan vflr Herre Jesus Kristus har sagt, att den som
icke dr med Honom 5r emot Honom. Vi se ju overallt i vhrlden,
huru Guds och trons fiender styrkas i sin kamp, drirfrir att s6r mAnga
av oss hf,lla sig neutrala. Men ingen f6rr fcirbliva neutral
statens
och folkets ledare lika -litet som
mannen pA gatan och vetenskapens, teknikens och konstens min.
BAde de stora pfl mhnsklighetens
htijder och den okinde i folkmassan rnAste bdja sig fiir Gud och
Hans heliga lag".
'fvA, framstirende mirkesmdn fiir
katolsk vetenskap i Tyskland, D:r
Konrad Algermissen (Hildesheim)
och professorn D:r Brauer (Kiiln)
hade fAtt fcirhinder att infinna sig.
Den fiirre skulle, enligt programmet, talat om "Stand der Gottlosenbelvcgung in Europa", och den senare om "Die sozialen Ursachen
der Gottlosenbewegung". Fiiredragen fingo uppliisas och rtinte lirligt bifall.
Efter korta anfiiranden av representanter f<ir Belgien, Luxemburg,
Finland, Sverige etc. hiillos till sist
tre mycket vhrdefulla fdredrag:
"Andlig ftirnyelse av katolskt liv",
av universitetsprofessorn D :r Oscar
Halecki (Warszawa); "Moralisk
frirnyelse av kristet liv" av pater
Bivort de la Saud6e S. J. (Paris)
och "Kristenhetens religiosa fiirnyelse" av Mgr._Rozman,'biskop av
Ljubljiana (Laibach).
I universitetets aula, ddr kongressen <ippnats, Sgde iiven de ss
avslutning rum med tal av biskop
Scheirn'iler och av kardinal-legaten,

som dS liksom vid alla tillfiillen
blev frirem5l fiir livlig hyllning.
En k<ir uppstimde Gudsmoders-

hymnen "Bogu Rodzica", som
sjungits i Polen sedan urminnes
tid, samt nya hymner, komponerade av Felix Nowowiejski.

-2t2Ett anfdrande, lika medryckande som det,, varmed han tippnade
kongressen, hcills vid avslutningen
av dess preses, universitetsprofessorn D:r Dembinski, den sympatiske och talangfulle ledaren i dess
prresidium, vilket jtimte honom
bestod av universitetets rector magnificus professor Peretiatkowicz
(Poznan), f. d. ministerpresidenten
Husar (Ungern), D:r

N{etzger

(Tyskland), Mgr. Courbe (Frankrike), Mgr. D:r Bross (Polen), pater Ledit S. J. (Rom) samt undertecknad samtliga utsedda av

kardinallegaten, sjhlv.
Som vid alla kongresser var en
icke ringa arbetsbrirda lagd pfi sekretariatet, vilket utgjordes av Mgr.
Klimkiewicz, M:me I{arczewska,
M:me Strawinska och Mgr. Calc.
Dlirjrimte var Mgr. Kaczynski, ledare av den polska pressbyrAn
(Polska Katolicka Agencja Prasorva, Warszawa) mycket verksam.

Karakteristiskt fiir

kongressen

var, att den tillkommit pfl initiativ
av Pirven sjdlv, som bestimde, att
den skulle hillas i Poznan. Den Helige Faderns livliga intresse framtr:idde i det apostoliska brev, han
riktat till sin legat vid kongressen.
Och Vatikanens organ, L'Osservatore Romano, dgnade i ej mindre iin 5 nummer utfiirliga artiklar et densamma, somliga med
illustrationer.
Utmhrkande fiir kongressen var
vidare dess fullt internationella
karaktir: det stod varje talare fritt
att anvinda sitt modersmil; sedan
ldmnades av honom eller annan en
resum6 pA tyska eller franska. OcIr
de stora nationerna disponerade
var sin kyrka med egna andakts<ivningar.

Karakteristiskt var slutligen det
varma intresse, varmed kongressen
omfattades i Polen: dess regerinp;
liif sig officiellt represenferas vid
densiimma och stAllde gener<ist till
kongressdeltagarnas fcirfogande
j5rnvflgsbiljetter med 50 Vo rabatt.

Storartad, Skta polsk, var den
gdstfrihet, som rivades av kardinal
Hlond, vars dlskvlirdhet var lika
slor, som hans talang att hilla tal
till kongressisterna pA polska, tyska, franska, italienska och latin.
Staden Poznan, ddr alla hus voro
prydda med flaggor i PAvens och
Polens fdrger, inbjrid kongressisterna till fest i det vackra ridhuset,
"en av de skdnaste rendssansbyggnader, som finnas ej blott i Polen,
utan river huvud' taget hitom Alperna"i ) .
Den stora allmhnhetens intresse
frir kongressen framtrhdde s5rskilt
vid gudstjrinsterna ute i det fria
pfr apostlarna Petri och Pauli hoglidsdag den 29 juni. Pfr stadens
fornimsta torg, F'rihetsplatsen, var
ett viildigt altare rest, smyckat med
flaggor och blommor. Infcir tusentals dir fiirsamlade barn blev mhssan pfl morgonen l6st av kardinal
Verdier, och biskop Lorek predikade. Annu talrikare voro de skaror,
vilka fyllde torget och angrinsande
gator vid pontifikalhtigmdssan, som
celebrerades av kardinallegaten,
och ddr polske arm6biskopen Mgr.
Jozef Garn'lina hdll en gripande
predikan pi polska och tyska.
Tusen och fiter tusen samlades
vid kongressens internationella demonstration infcir Kristus-Konungens staty pi universitetsplatsen.
Dnr ljdd pi-vehymnen vid legatens ankomst, och unisont sjcings
segersflngen "Christus vincit" ( Kris-

tus segrar).

Trosbekinnelsen listes samflillt

pA de olika nationernas sprflk.
Kardinallegaten meddelade fl Pfl-

vens vdgnar den apostoliska v6lsignelsen och frirklarade h6gtidligen:

"Vi svdra, att vi vilja srika frirverkliga Kristi rike i vflra hjlrtan,
i vArt liv och i statens liv och genomtringa den vdrldsliga kulturen
med Kristi ande och evangelium!"
Kulla pr Odensviholm, Kalmar
l[n, Virfrudagen den 15l8 1937.
Gustaf Armfelt.
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r) L'Osservatore Romano (Rom), r9/5,
zoi6 och r/7 t937. Polska Katolicka Ageneia Prasowa ( it<. R. P.), Varszawa, juli
r917. S:t Olav (Oslo), N:o 29, 1937. "Der

Sendbote des gcittlichen Herzens Jesu", Inns-

bruck, N:o 9, 1937.

z; O Ledii S. i., "Le rAgne du Christ et
la crise actuelle" (Biblioteczka Akcji Kato-

lickiej N:o .53, Poznan t937).
:; ;'Kommunismens verkliga an[ete". P5ven Pius X[:s Rundskrivelse "Divini Redemptoris" (Apostoliska Vikariatet, Giit-

gatan t8
A, Stockholm). Pris z5 <ire. D:o
;M"d 'djupaste

smilrta" ("Mit brennender

Sorge"). Pris z5

<ire.

ol L;Osservatore Romano 4/7 och t/7
r 9 37; Kur jer Poznanski (Poznan) z5-29
juni 1937. Maly Dziennik (]Yy'arszawa) z5/6,
z6/6 och r/7 1937 samt "Przewodnik Kato-

r937.
licki" (Poznan) rr/7 '$7r; ;.'Arm{elt och
de Pomian, "Polen
nu och i forna dagar" (Stockholm r9r7),

sid.
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Den eukaristiska nationalkon-

i

Drottning Astrid av

Belgien.
Belgiska folket har beslutat att
uppfdra en kyrka till minne av Belgiens bortgingna, ofiirgliimliga
unga drottning. 'Den kommer att
byggas i en av Briissels fdrsamlingar, som varit sdrskilt utsatt ftir
kommunistisk agitation och som
dirftir speciellt var ftiremfll frir
drottningens omsorg. Kyrkan skall
byggas i en svensk stil och den inre
utsmyckningen skall likaledes gA i
svenskhetens tecken. Utgifterna
komma att tdckas genom frivilliga
bidrag.

En norskfiidd dominikan
pristvigd.
I klostret Saulchoir har en ung
norsk dominikan R. Thorn pr5stvigts

--

den fiirste norskfiidde do-

minikanen efter reformationen.

Sina teologiska studier begynte han

vid det protestantiska universitetet
i Oslo. 1928 blev han katolik och
studerade sedan vid Institutet Catholique i Paris, dhrefter i dominikanernas noviciat i Saulchoir.

gressen Lisieux
i juli minad beskrives av alla iigonvittnen som en obeskrivligt glansfull, ofrirg:itlig religiiis fest, vilken
nfldde sin h<ijdpunkt, di den pAvlige legaten, kardinal Pacelli ftirrtittade invigningen av den heliga Therese's av Jesusbarnet basilika. Efter det kardinalen i Paris mottagits
med hedersbetygelser liknande dem,
som tillkomma ett statsciverhuvud,
beredde honom Lisieux ett triumferande mottagande, vhrdigt en konung. En otiverskidlig mtinniskomassa vdntade honom, pA jArnv:igs-

stationen bildade en ryttarskvadron
60 prelater, fdrehedersgarde
av Philadeltr:idda av Srkebiskopen
phia, samtliga lokala myndigheter,
representanter for regeringen och
flera generaler hade kommit tillstddes. Di kardinalen tridde fram
och militdrkapellet uppstdmde den
pivliga hymnen, ropade folkmassan
entusiastiskt: "Leve pAven, leve piven"... 22 vagnar vdntade pi den
pflvlige legaten och hans f<ilje f6r
att fcira dem genom de sedan tidigt
pS morgonen av det republikanska
gardet avspHrrade gatorna. trtl
stort militiiruppbfld bildade hederseskort. Provinsens prefekt som representant ftir regeringen och borg-

miistaren av Lisieux framhdllo i
sina hilsningstal vilken stor heder
och utmirkelse det var att ffi mottaga pfivens legat. Vid invigningen
av basilikan uppskattades de nirvarande till omkring 300.000. Niis-

-tan en timme varade kardinalens
tal, och efter den diirpi friljande
pontifikalmissan hiirdes p€rvens
stimma (genom radio), under det
att dridstystnad ridde bland mhnniskomassorna. Piven sade bl. a.,
att han vore mitt ibland sina Slskade barn fcjr att bedja med dem, ty
"Vi 5ro rivertygade om att detta :ir
det biista och effektviaste sittet att

med eder deltaga i dessa i sanning
vdlsignade stunder, som Gud i sin
oiindliga godhet skinkt eder. Me
vi bedja till Gud, vSrr skapare, himmelens och jordens, folkens och
natoneriras h<igste herre ! M& vi bedja till Honom, att han mfltte skdnka den oroliga och fcirvirrade virlden och alla folk, som hemsiikas av
den nuvarande tidens lidanden och
som frukta f<ir morgondagen, fred
och ordning ddrigenom, att de pfl
den ritta vlgen Stervlnda till erk5nnandet av Hans gudomliga dverh<ighet, i lydnad fcjr Hans heliga
lag, i utcivande av rrittfrirdighet och
en strirre kiirlek mot de vilsegingna ! Den helige Fadern uppmanade
Sven de troende att bedja fiir honom
framhdll, att hans an--han
svar ?ir
sfl stort och stunden att avI:igga r:ikenskap sA nira f<ir honom
samt tackade dem fcir deras b<iner
under hans sjukdom, genom vilka
han kallats till livet f6r en tial
f<ir huru liinge vore blott Gud bekant. Di piven slutat sitt tal, utb16to hundratusentals minniskor
i dinande hyllningsrop. Pfl efterrniddagen iigde de katolska minnens lysande procession rum: katolsk aktions medlemmar, arbetarungdom, marinen, arm6n, luftflottan, prelater, abboter, 100 biskopar
och kardinaler och i deras mitt pA
ett av sex prdster buret podium det
allraheligaste, som kardinal Pacelli
h<ill kniibrijande. PA mFrndagen celebrerade den pflvlige legaten en helig m6ssa i Karmels sjukhus, dir
den heliga Th6rdse's jordiska liv
slutat, varefter han ldrnnade Lisieux med Paris som nhrrnaste mfll,
diir han ocksi firade en pontifikal-
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mlssa i Notre Dame-katedralen--i
ndrvaro av h<iga kyrkliga, statliga
och diplomatiska dignitirer. Senare intog kardinalen frukost hos
franske presidenten efter att hava
mottagit hedersbetygelser av ett

kompani av det republikanska gardet. Aven utrikesministern och staden Paris beredde den pivlige Iegaten ett officiellt mottagande
vid det senare tillf5llet inskrev han
sitt namn i den franska huvudstadens gyllne bok.
DA hiir och dir i pressen uttalats
en frirmodan, att kyrkopolitiska

syften f<iranlett kardinalens

resa
en

till Frankrike, avgav denne vid

mottagning fdr journalister, tillhrirande de mest skilda partiriktningar, f<iljande fdfklaring: Den mission, som f<irt honom till Frankrike, vore helt och hAllet av religi<is
natur. Den giillde att pA ett alldeles
s:irskilt sdtt 5ra den heliga Th6rdse,
som med ritta kan kallas Pius XI:s
pontifikats stjhrna. Han kiinde vil
till att i en del av pressen en fiir

honom smickrande

j:imf<irelse

gjorts mellan hans besrik och hans
bercimde fiiretrddares, kardinalstatssekreteraren Consalvis frir iiver
130 5r sedan. Men situationen dA
och nu vore helt olika. Men vare
sig det giiller avslutandet av ett
konkordat eller invigningen av en
basilika, alltid iir milet Guds hra,
folkens sedliga utveckling och fosterlandets sanna vil, som Kyrkan
vill tjiina. "Mfi tider och orter vixla, Kyrkan har ingen annan uppgift
och ingen annan Srelystnad dn att
ofcirtrrittat arbeta pfl storsta rncijliga lycka it individerna och samh:illet, pi samvetenas fostran och
sjdlarnas f<irridling, pA utbredandet av rrittfiirdighet och krirlek, pfl
okad pliktuppfyllelse mot Gud och
niistan."
Hedersbetygelserna .i'id hans avresa fciljande dag <ivertrdffade nhs-

tan dem, som visats honom vid
hans ankomst.

-215Abbotstiftet Solesmes jubilerar.
Abbotstiftet Solesmes i Frankrike har nyligen firat hundraflrsminnet av sitt iterupprdttande.
Grundat i b<irjan av vArt Srrtusende

har abbotstiftet under irhundradenas ging upplevt bide glansfulla
tider och svAra hemscikelser. Det
blev ett offer frir den franska revolutionens stormar, men den icke
lflngt frAn det gamla abbotstiftet
fddde Dom Gu6ranger, som i Rom
intr:itt i benediktinorden, samlade
en ny benediktinsk familj omkring
sig och vhckte abbotstiftet till nytt

rikt liv.

Solesmes har genom honom blivit den liturgiska rrirelsens
vagga, varifrin starka impulser till
den katolska fromhetens och det
kristliga livets fdrnyelse utgA.

"Greuelpropaganda"
land.

i

Tysk-

Pi en mringd platser i olika delar av Tyskland slndes enligt C. I.
C. dagen frire flrets Kristi lekamensfest till alla hem ett flygblad, som
pi ett ofiirblommerat sitt dokumenterar den anda, vari kulturkarn--

i Tyskland fiires. Det lydde:
"Den som den 27 maj deltager i
den s. k. Kristi lekamens-proces-

pen

sionen, som fcir niirvarande ingen-

ting annat 5r dn en demonstation
mot det tredje riket, inrangerar sig
medvetet bland 1) separatister (biskop Hugo Maria i salig Aminnelse),
2) menedare (biskop Bornewasser

av Trier), 3) barnaskdndare, 4)
utrivare av onaturlig otukt (iiver
1000 patres av olika ordnar), 5)
landsfiirrddare i frirbund med kommunister (Rossaint), 6) s. k. sjiilas<irjare, som i Kristi namn till Guds
hcigre dra skdnda mindeririga barn

-- i biktstolen, pi prediksstolstrappan eller i pr:istgfrrden.

I bibeln eller vid altaret stir detta
Kristusord: "Den som fdrfcir en av
dessa smA, som tro pA mig, honom
vore det b:ittre, att en kvarnsten
hiingdes om hans hals och han
sdnktes ned i havets djup". Var

iro kvarnstenarna f5r alla dessa
fcirbrytare i priisterlig driikt? Man
karakteriserar storfiirbrytarna sorn
rnartyrer, och frin prediksstolen
beskyller man den tyska pressen
fcir kign och bakdanteri. PA uppdrag av frirbrytarcentralen i Rom,
i vars spets Srkeskojaren pflven
st$r, smidar en kardinal i Arnerika
vAr Fiihrer pfl det nedrigaste I Denne usling betecknar sedlighetsprocesserna sorrr en "Greuelpropaganda" mot Kyrkan.
I tyskar, som haven kvar eder
hederskdnsla, viinden eder med avsky bort fr5n dessa gemena minniskor, som icke vilja nflgot annat
in tvinga vArt Ater Fria Tyskland
tillbaka under prdsternas piska och
i virt land Ateruppliva medeltiden
med dess tortyr, inkvisition och bAl !
Ned med Rom !"

I Bayern har med anledning av
en stiftsungdomsdag ett flygblad
med friljande innehAll utdelats:
"Tysk ungdom!
Du 5r i dag kallad till f<irsamlingskyrkan. Om du tror, att du
drir i dag tj:inar din Gud, ririsstar
du dig. Motivet till att dessa kretsar utveckla sA mycken aktivitet
6r ett helt annat. Det gir si smAningom upp f<ir tyska folket vad
den svarta politiken betyder. Det
katolska prdsterskapets osedliga
fcirvillelser iro icke, som man siiker
inbilla dig, enstaka fiireteelser. Nej,
det dr hiir friga om en allmin epedemi i dessa kretsar. Och man tror,
att man i dag pi nytt skall vinna
dig f<ir den alleita saliggiirande
Kyrkans sak.
Tysk ungdom!
Om du iir sund, miste du s?iga
nej till dessa komplotter. Du blir
blott ett redskap fcir Vatikanens
dunkla maktpolitiska syften. VArt
tyska f5derneslands historia biir
hava visat dig, vart den katolska
Kyrkans politik fdrt Tyskland. Det
iir tysk ungdoms plikt att tiinka
tyskt och icke internationellt. Du

kan

i

trossaker g6ra vad du vill

men ett mflste du sdga nej till: om
det dr uppenbart, att du missbrukas

en klick, som i Adolf
Hitlers'Iyskland mfiste fiirsvinna,
d& gives det blott en liisning: Strid
till det yttersta mot fosterlandets
fienderi Visa dessa mdnniskor, att
du kdnner avsky fiir deras beteende,
vdnd dem ryggen l"
Kommentarer till dessa birda dokument Sro tiverfliidiga.
Vad sedlighetsprocesserna betriffar jrimfcir Credo, juli-aug. 1937
s. 183. ff..

till att rddda

Kyrkofiirfiiljelsen i Mexiko
fortsitter.
Enligt "Basler Nachrichten" har
mexikanska episkopatet skrivit

till Fcirenta Staternas,

Englands,
Spaniens, Sydamerikas och Filipinernas episkopat och bett dem rikta b<iner till den helige Josef om att
verklig frihet mirtte fiirlhnas katolska Kyrkan i Mexiko.
I Mexiko ftirsiggir sedan nflgra
flr tillbaka en agrarrevolution i stor

stil, och katolska Kyrkan trlffas

mest av denna omvdltning. Kyrkan
innehade med sina vidstriickta missionsomr6rden rdtt mAnga-bebyggda
landomriden. Redan 1873 f<irbj<ids
genom lag samtliga ordnar i Mexi-

ko, men divarande presidenten

Porfirio Diaz stirjde fdr att denna
lag i viss mfln upphiivdes, d. v. s.
den fick icke praktisk tliltimpning.
F<irst 1917 vid en ny uppdelning av
jordegendomar pflbjtids, att religicisa sammanslutningar av vilken
konfession de dn mfl vara icke hava
ritt att fiirvalta eller inliisa jordegendomar. Allt vad Kyrkan Sgde

av s6rdana eller ldt ftirvalta genom
en tredje person tillf<illstaten. Sedan dess har en kamp mot Kyrkan
p6gAtt, sorn hnnu icke 5r slut. Med
seghet strider man fortfarande pfl
bida sidor. Fiirst helt nyligen fiirklarade president Cardenas infcir
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icke vore regeringens uppgiff att ufveckla antireligiris propaganda, men

att det heller icke vore dess sak att
understcidja nAgon som helst religicis institution. Den nuvarande regeringens m6l vore att fcirverkliga
sitt reformprogram pA det ekonomiska och sociala omrfldet.
I "Katholisches Kirchenblatt"s
(Berlin) nummer fcir den 25 juli
uttalar sig en frin Mexiko hemkommen katolik pi fiiljande s:itt:
"Cardenas och hans meningsfrlnder iro svurna fiender till Kyrkan,
det visa de i all sin handel och vandel. Om de nu anse det nodv:indigt
att flter tippna nAgra katolska skolor, 6r detta ingenting att falla i
hhnryckninE; dver, ty tusentals
barn hava ingen skola, vari de
kunna gfl. Ehuru skolg6ng iir obligatorisk, fattas det <iverallt skolor. Vad det betriiffar att kyrkor
6ter cippnas, har jag det intrycket,
att det kommer att krhva hundra-

tals flr frir att Steruppbygga vad
de politiska vandalerna fdrstcirt.
Vi sigo en kyrka, som en gAng var
"ett vdrldens underverk", inen sedan flera ir tillbaka :ir fullkomligt
kal. Det hr en av dem, som iter
cippnal.s -- ddrfcir att den som sevirdhet inbringar pengar frAn nyfikna turister. Aven om templen
skulle skinkas tillbaka, vad skall
det fattiga kyrkfolket, som pfl sin
tid f<irdrevs och skingrades och berovades alla existensmedel, taga sig
med dem?"

till

MEDDELELSE.
"Dansk-Islandsk Samfund" har
bragt uon Holstein Rathlous danske
Ouersettelse af "LILJA" (se Credo,
Juni 37, S. 131). Srertryk d Kr. 1,50
kan faas ved Henvendelse til Dr.
Arne MOller, Haderslev Statsseminarium.

en l5raresammanslutning i provinsen Jalisco i Guadalajara, att dct
Hilsingborg 1937. Aktiebotaget Boktryck.
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