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I8 MARS 29.
Under ir 1929 infalla fltskilliga
hundraArsjubileer som iro av intresse for oss katoliker' V6"ra engelslia trosforvanter skola i 5rr fira
hundrairsminnet av det parlamenfbeslut, som gav dem fulla medborgerliga rittigheter efter flrhundradens ftirftiljelser och fortryck: den
katolska emanciPationen flr 1829.
De franska katolikerna forbereda
sig som bdst att med storslagna
festligheter hogtidlighAlla ett av de
allr.a ikonaste av deras mflnga sko-

na minnen: den heliga

Jeanne

d' Arcs underbara befrielselirig under det stora flret 1429. Ju lingre
man gflr tillbaka i tiden, desto sv5rrare krlir det att exakt datera hdrr-

delserna. Dock torde man med stor
sannolikhet kunna sdga, att den
forsta boken om den helige FranThomas av Celanos
ciskus' liv
- firdig ir 1229 och
blev
legend
irevordiga
ati benediktinerordens
moderkloster Monte Cassino blev
grundat hr 529. EtI stort minne fol
Nordens hatoliker faller emellan
dessa b6.da ELr: den helige Ansgarius' ,forsta besirk i Sverige 61 829.

I det hatolska Sverige fFrr det innevarande Sret sin prigel av detta stora

I 100-frrsminne.

En allmin lingtan efter hivandet
av den sorgliga och meningslosa
grekiska schismen gir nu genorn
hela den katolska Kyrkan. En at'
de stora grekiska hyrkofiderna,
som grekerna girna giva hederstiteln teologen: den helige Gregorius
av Nazianz foddes omkring ir 329.
Det sikra Artalet lflter sig ej bcstemmas, men den store tyshe p,atristikern Bardenhewer har givit ovanstiende approximativa berikning.

Det finns emellertid en virldshistorisk hindelse som vi hristna
skulle hogtidlighfllla med mYcket
strirre hd:nforelse och iver in alla de
hdr anforda festan'ledningarna tillsamrnantagna, om vi blott kiindc
dess exakta datum: vir Friilsares
lidande och d<id. Denna frflga har
linge dryftats av de katolsha l6rde.
Man kunde fylla ett helt bibliotek
med de hocker som avhandla tidpunkten for korsoffret pi Golgata.
Dateringssvirigheterna iiro emellertid stora. Till ett sikert resultat har
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rnan icke kommit. Vi m6ste noja
oss rned sannolikhetsberikningar.
I(risti lidandesdrama igde ju runr
antingen den 14 eller 15 nisan. Under den tid Pilatus var landslror,ding och Kaifas oversteprist intrbt.
fade det tre gAnger att nflgon av
dessa dagar infallcr pi en l'rcdag,
Kristi lidandes dag: den 18 mars 29,
den 7 april 30 och den 3 april 33.
Denna sista datum infaller se sent,
att den ej torde komma ifrflga. Heit
nyligen har den franskc forsl<anerr
pdre Ferdinand Prat publicerat en
skarpsinnig unders<ikning. Han arrfcir flera omstindigheter, som tydrr
pi, att en lrestimd dateringstradi-

tion existerat bland de kristna redan fore kyrkomotet i Nicea. Flera
kyrkliga skriftstiillare under denna

tid ndmna

lidandetsA.rets honsuler',

och dessa dro just konsulerna frir
fr 29. De fyrtiosex Aren som f6rflutit sedan det herodianska tempelbyggets borjan (Joh. 2: 20) giva
oss exakt resultatet fu.29. Aven
andra grunder hunde anforas. som
peka i samma riktning.
En sdker losning har detta dateringsproblem dnnrr icke fAtt. Men
en betydande sannolikhet talar fcir
dcn stora minnesdagens datering

tiil

den 18 mars Sr 29.

LIDT OM FIRE SVENSKE HELGENER.
Dominikanerinden Ingrid af Skeninge (f 1282), biskop tsrynjolf
af Skara (t 1317), biskop Hemming af Abo (f 1366) og bislop
Nils Hermansszn af Linkoping (t 1391).
Under det mangeArige skisrna i
tlen vesterlandske kirke, der var

udbrudt i efterAret 1378, valgte svnoden i Pisa i maj 1410 kardinal
Balthasar Cossa -- dengang endnu
ikke prrest
til pave; han kaldte
- XXIII. Kirkeforsamsig Johannes
lingen i Konstanz afsatte ham imidlcrtid i maj 1415, og pavestolen stod
sA ledig, indtil samme koncil i novemtrer 1417 valgte en ny. Imedens
styrede denne synode kirken, og
rnodpaven Pietro de Luna (Bene-

dikt XIII), til hvis parti

Sverige

ihke hcirte, sad i Avignon som hoved
for en stor obediens.
I skrivelse,dateret Upsala 1. rnarts
1417, henvender det svenshe episkopat sig til synoden i Konstanz og
seger, at det ved sendebud nylig
har henvendt sig til den apostoliske
stol og modtaget gunstigt svar an54iende >kanonisering av tre helgener, berrimmelig ihukommelse, fra
Sveriges rige, nemnlig de salige fredre og i sin tid biskopper llikolaus
af Linkoping og Brgnjolf aI Skara

samt Ingrid, nonne i Shenninge kloster af prredikebr/drenes orden. I
alle disse lande og naboegnene er
det fast overlrevi'sning i de troendes
hjerter, at de pflgreldende ved sine
fortjenester, sorn striler ved mangfoldige ved deres grave skete mirakler, forrn&r at lregge sig irnelleru
hos Gud for alle folkeslags synder
og af Gud gyldigt udvirhe nide for
den stridende kirke i dette liv, og i
det tilkommende herligheden merl
de andre helgen>>. F.piskopatet beder nu indtrrengende kirlieforsamlingen taee sig sA interesseret af sagen hos den pave, der vcntes snart

valg[, at /nskel n A blive opfyldt.-)
Episkopatets sendebud var Link<ipingkaniken Lars Gedda, som
d/de dernede 2. november 1417, ni
dage f/r forsamlingen valgte den
nye pave, Martin V. Forellbig upnAedes intet afg/rende, rnen fra
svensk side fortsattes bestrrebelser-

*)

Benzelius' Tillag

til Diarium

nense, Ups. 1721 pag. 100 flg.

Vazste-
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ne, i hvilke biskop Hemming blev
indlemmet.
Det er ikke meningen, her at skrive de fire personers historie eller
berette hele udviklingsgangen i den
foreliggende sag, men kun at fremdrage lidt af mindre kendte ting.
Under 16. marts 1499 udfrerdiger
pave Alexander
VI i Rorn en bul-

le >Til de €r-

vrerdige bry'dre,

til

rerkebiskoppen
af Upsala (Jakob

II Ulfson),

riges, Danmarks og Norges befolkning og dens andagt er stor, og at
der har fundet uafbrudt dyrkelse
(veneratio) af de nrevnte personers
legemer og knogler sted pi grund
af formeningen om disse helliges
priselige liv og, som der siges, str6"lende mirakler. I de samme kirker, som de har
forestiet, hviler
de mindre s/mmeligt i forhold

skopperne af

rik II Tidemanson), Skara,
(Bryniulf Ger-

lakson) og Abo
(Nicolaus M"g>,lE

sfl

lyden-

rvre r di

ge

br/dre, hilsen og

apostolisk velsignelse. Igen-

anden mere passende og rerefuld

plads i

nem vor elskedc

s/nHemming

Gad, domprovst

Linkdping,

i

disse frorn.me an-

kammerherre,
Sveriges Konges

(kong Hans) og

riges repr€sentant hos Os og
den apostoliske

Biskolt Nils Hcrntorlssori

stol, er vi bleven

anslgt om, att
- legemerne eller knoglerne af biskopperne Nicolaus af Link<iping,
Brgnjolf af Skara og Hemtning
af Abo samt af Ingrid, nonne i
Skeninge klosler af st. Dominicus' orden, i Linkopings stift, god
ihukommelse, og hvis sjrele, sflledes som from tro der i landet er,
er salige for den guddommelige majestrets 6syn, m6. overfpres til et mere sfl,mmeligt sted. Det forsikres, at

sammenstrlmningen af rigerne Sve+)

nrevnte

kirker.
Bevregede af

Vor'

Svenske riksarkivets utrykte pappers-

bref under ovennevnte

be-

klredt. Derfor er
vi bleven bedet
om at vudiges,
at det af apostolisk velvilje rnfl
opn6.s og tilstedes, at de optages af gravene, i
hvilke de hviler,
og oferfpres pri
mest mulig spmmelig vis til en

bi'.

Link<iping (Hen-

ni) >
de:x)

vrerdigheden,

de d6r har

dato,

dragender tillader Vi altsA herved med apostolisk myndighed i
hetraktning af
bispevrerdighe-

den og det i/vrigt fremsatte, at
de ovennrevnte biskopper Nikolaus', Brynjolfs og Hemmings samt
nonnen Ingrids legemer frit og
lovligt mi optages af de steder
eller grave, i vilke de ligger, og
overfpres til mere s/mmelig plads i
henholdsvis Linkopings, Skaras og
Abos og nevnte klosters kirke med
de tilb@,rlige og vanlige ceremonier
og festligheder og anbringes efter
eders skln rnere prydeligt i overvrer
af andre fromme og hrederlige personer af begge

k/n af Sveriges,

Dan-

marhs og Norges befolkninger af
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som det
sarr,tme tungemflI og
med apostolisk
fors/mmer sig
lov uden samvittighedsskrupel
eller
rnistanke for afguderi hmdres ved
fromhed og rerbldighed med al
festlighed, indtil man han nfl til selve kanonisrttionen med den af cano-

foreskr&'ne hljtidelighed, s6.lei sinde. Af apostolisk myndighed giver Vi eder herved
fuld og fri bemyndigelse til, at overf/ringen sammen med offentliggPrelse.af de nrevnte saliges mirakler
kan foretages af eder tilsamm'en, af
to eller en af eder, ifald de /vrige er
lovlig forhindrede. Uanset rnodstridende apostoliske bestenrmelser og
forordninger og hvadsornhelst andet, der kan stfl i velen.
>Givet i Rom 16de marts 1499, i
det syvend'e 6r (af Vor paveembedsnes.

des som Vi har

tid

)

'

Alerander.,>

Til slut et par notitser om de fire
hellige: Dr. Nils Hermanson, i sin

tid huslrerer pi Ulf&sa, b.lev domprovst efter Hemming Gad, som
hverken st/ttet af unionspartiet eIler de nationale, aldrig blev bispe-

viet; i

1375 vi,edes ltdils,

til

biskop

af Linkoping. Ved hrans dpd 2. rnaj
1d191 skriver Vadstena dagbogen:
>Han var en mand af stor hellig-

hed; han forfattede'Rosa rorans
bonitatern' og flere andre helgenhistorier>. Nogen hpltidelig overfprelse af hans levninger (translatio) or,ntaler diariet ikke. Hans levned og mirakler, forfattet af en
Vadstenamunk, er udgivet af F,Ienrik Schiick i Antiquarisk tidskrift

fcir Sverige, V pag. 313-400.
Brgnjotf Algotson blev biskop af
Skara i 1,278 og d/de 6. februar
1317. Om ham skriver diariet under Ar 1492: >>Dagen efter den sa-

lige jomfru Marias optagelse i himlen (altsfl 16. august, unde.r hvilken
dato han ogs6. nmvnes i Upsalas
gamle kalender) fandt overf/relsen
af den sal. Brynjol,fs relikvier til en
rnere s/n'melig plads i Skara kirke
sted, med pave Innocens VIII's bemSrndigels,e. Gud vere pris og rere.>>
Inden foran stAende bulle af 1499
har altsd. tilladelse vreret given af
pave Innocens, som sad fra 148425i7 1492, og den h/jtidelige handling foretoges sikkert af den helliges navne og efterfllger pfl bispestolen, Brynjolf Gerlakson. Hans
levnet og kanonisationsproces kan
lreses i Scriptores rer. Suecic. III
II pag. 138-185.
Hemming af Abo blev biskop der i
1338 og d,6de 21. maj 1366. Han
stod st. Birgitta meget nrer. Om
hans translatio, som fandt sted i
Abo domkirke i 1514, meddeler diariet intet.
Ingrid Elofsdotter endelig, hvis

to brldre stiftede st. Martins

do-

minikanerindekloster i Skeninge
senere kaldet st. Ingrids kloster styrede det som abbedisse til sin
d{d 2. september 1282. Om hendes
overfgrelse skriver diariet under S.r
1506: >Pi st. Olaf, konee og martyrs dag (29. juli) fandt den salige
Ingrids translatio sted i byen Skeninge ved biskopperne Ingemar af
Vexio og Vincens af Skara i over-

v€r af rigsforstander hr

Svante

(Nilsson Sture) med mange herrer
og fruer og ,en uhyre folkernengde.
Gud vrere lov>. Ganske vist lfl Skeninge i Linkoping stift, men stolen
stod ledig siden Henrik Tidemiansons d@d 2l/12 1500, og f/rst 7.
arigust 1513 hlev mag. Hans Peterson Brask bispeviet.
Edw. Ortued.
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DEN KATOLSKA KVRKANS HARLICHET.
I. DE FYRA

KANNETECKNEN.
Att, sdLsom det sker, bruka ordet
hirlig om likt och olikt, 6ven det
mest vardagliga och triviala, ir ett
missbruk. Det borde sparas for det,
for
som ir viirdigt detta namn
himlen och det, som hor himlen
till. Docl< finnes nflgot iven pfl jorden, som med ritta kan kallas hirligt. Det ir den katolska kYrkan.
Ty det ljus, som utstrfllar frf;n henne ir ett 6rtershen av hans hirlighet, som dr >'rt:irldens ljus>, och
som tagit sin boning i henne; och
denna hirlighet iir si stor, att man
aldrig trottnar att beskflda den.
Credo sanctam Ecclesiam catholicam. Hur hogstiimt och hogtidligt
som etlklingar ej detta credo
eko frfln en liingesedan -ftirsvunnen
tid, den kristna trons guldfllder.
Vilken milande bild ger det ej av
kyrkans hlrlighet. Det visar, att det
gives blott en kyrka i virlden, den
som Kristus sjtilv grundade med sitt
ord till Petrus: >Du iir Petrus, och
pi denna klippa skall jag bYgga min
kyrka>.
Liksom kyrkan ir en, ir hon ocksi enig. F rir protestantismen med
dess tusentals sekter och partier
finns knappt nigot annatgemensamt
iin blotta namnet. I ovrigt rflder
dir en allas strid mot alla; och avsaknaden av en h6gsta auktoritet,
ett gemensamt overhuvud har lett
till religios anarki, sfl att den protestantiska vdrlden dr alL likna vid
en hjord utan herde, en hir utan
anfrirare, ett rike utan konung.
N{en varhelst det finns en katolsk
kyrka med en hatolsk forsamling,
det mi vara i norr eller soder, i
oster eller vilster, firas gudstjtinst
pi samma sitt med frambirande
av samma offer och fdrkunnelse av
samma lhra, med samma bektinnelse och samrna liturgi, utford pri
samma sprflk. overallt finna vi
'samma heliga sacratnent, samma

hriga moral

till

efterlevnad och sarn

i samma fullindatle
former. >Fastin spridd i vdrlden>,

rna kyrhliga liv

>>iir det, som kyrkan
hade blott ett hjdrta och en sjtil'
och den f<jrkunnar sin tro Pi alla

si.ger lrinaeu's,

tungomAl sfl overensstimmandc,
som hade hon blott en mun.))
Den katolska kyrkans medlem-

rnar 6ro ett ocksi i erkinnandet av
den styrande myndighet, sorn Kristus insti'ftat till enhetens bevarande. Fiirsamlingen b<ijer sig i lydnad for sin prdst, Priisten for sin
biskop och episkoPatet for honom,
som ir alla biskoPars biskoP, den
helige Fadern i Rom. Det iir en
andlg enhet, som giir den katolslia
Kyrkan till vdrldens starkaste malit
o"h d.t sanna nationernas forbund,
en inre och yttre enhet, som utgor
den skonaste uPPfYllelse av Jestr
forbon for de sina: )>Ut omnes
unurn sint>.
*
Och pfl en foljer >helig>. Den cn-'
het, som ir den katolska kYrkaus
signatur, iir en enhet i det goda, det
fromma och heliga.
Fastin stiftad av Gud sjiilv bestir den katolska KYrkan av minniskor med mhnskliga fel och brister, minsklig synd och shuld' Och
ingenstiides kinnes den egna ofullkomligheten sA djupt, ingenstiicles
erkrinnes den s6. villigt som i den

kyrka, dtir samvetets

ransakande

rii anbefallt sisom en daglig plikt

iir ett sacrament. Men sa
gives heller intet samfund, vari det
sfl oavlitligt fo l<unnas, att vi rin-r
>Guds verk, skaPade till goda gir-

och boten

ningar>. Att vandra i goda gitningar och bliva heliga ir det mirl,
so- dett hatolslia kyrkan satt fi'ir
alla, som tillhora henne; och det
har iven uppnfltts av sfl minga, att
denna hyrha med sktil blivit kallad:
>helgonens kYrlia>.

Vilken rikedom av medel bj utles
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dem icke ocksdL f<ir vinnandet av
detta hiirliga mfll ! Sacramentens
heliga sjutal, med vars nfi.degAvor

frin

livets morgon till dess
afton
brinen, detta sjilens mystiska -umginge med Gud
dr:n
- sina
tredutrbla rosenkransen med
djupa hemligheter
andakternas
blomster, som f6tt-sin figring av
paradisets sol och morgondagg,
korsvd"gens passionsblomster, Jesu
de f<iljas

hiirtaandaktens flammande

rcida

rosor och helgonandaktens snovita
liljor
betraktelsen, detta sjilens
forsjunkande
i Guds iskidande,
detta innerliga fordjupande i de
gudomliga sanningarna
bibelri,
- hristall.denna trons hilla med sitt
klara flode ,av levandc vatten och
den irev<irdiga traditionen, fortplantad frin tid till tid
uppbyg- de trogelsebricker, avpassade efter
endes olika, andliga stflndpunkt och
behov, od<idliga misterverk som Iornas fl Kempis >Kristi efterfoljelse>
och andra liknande
retretterna
till vila
och de andliga civningarna
och uppbyggelse f<ir de sjdlar, sonr
lingta efter ensamheten med Gud,
dc festliga vallfarterna rned vajande f,anor och sing och spel, som lyl'ter 6ga och hjiirta upp till de hirnmelska bergen, och klostren, vilhas
betydelse for ett heligt liv ir si stor,
att det kommit den man, vilken betraktas som Englands h<igsta, littcrira auktoritet, att utbrista: ,Jag
ldser aldrig om ett kloster utan ail
i tankarna biija mina knin och liysallt detta och mera
sa dess golv)>
till h,judes katolska
kristna i delas
kyrka. Och si djupt ingriper denna
i deras dagliga liv, en sidan forklaringens glans sprider hon diriiver,
att de vandra pi vardagens vdgar
som

i

en helgedom.

Det ir en vandring uppit, stiirrdigt uppAt; och de, som nitt helighetens hogsta och mest lysande tinnar, bisti dem,. som i deras fotspflr
striva efter samma mf,l. >De heligas samfund> ir ej blott ett vackert
ord i den katolska hyrkans trosbekiinnelse. Det 6r ett uttryck for

nigot innerligt kiint och upplevat,
for den aldrig upphorande foreningen mellan de troende

pfrL

jorden,

sjilarna i skirselden och de saliga
i himlen, den stridande, lidande och
triumferande kyrkan. Och komma
de pfl jorden innu kimpande denr,

som luttras och renas i skirseldens
l6gor till hugsvalelse genom siurl
honer och god,a girningar, ffl de
siilva mottaga hjiilp for sina strider av de saliga i himlen genom d'-:ras miktiga flkallan infor Gud. Det
iir en sam'horighet och gemenskap,
som strlicker sig bortom tid och
rum och skall ni sin fullkomning i
det eviga tempel, som ir uppfyllt
av Guds hirlighet, och dir seraferna ropa, den ena till den andra sitt
trefaldiga: >>Sanctus, sanctus, sanc-

lus>.

*

Denna helgonens hyrka, detta dr:
heligas samfund har ocksri rritt till
det skona namnet katolsk.
Det talas i dessa d,agar stora ord
om >lutherska virldskonvent>. Underliga ord, di det veter:ligen ej finnes nflgra luteraner att tala om i itminstone tre av de fem virldsdelarna. Iche ens det anglikanska
samfundet, det utan all jdmftirelse
storsta och vidast utgrenade av alla
protestantiska samfund, han hallas
universellt.
Ett dairf6r belvsande drag berittas ur den store, engelske convertiten Robert Hugh Bensons liv och
frAn en resa, som han f<lretog sig i
sin ungdom. Liksom alla sina landsrnin var han intagen av Englands
storhet, och sdLsom son av >hela
Englands primas> hade han siirskilt
h<iga tank,ar om den engelska kyrkans imponerande st:illning i vdrlden. Hans hipnad blev dirfor obeskrivlig, di han under sin fird fr6:r
det ena landet till det andra f<irgzives srikte efter denna kyrka och
uppdagade, att den pi minga hill
knappt var kind ens till narnnet.
FrAn att i hans rigon ha varit den
stora, virldsfamnande kyrkan sicinli
den ned till, vad den i verkligheten
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ir, en lokalkyrka f<ir oriket fast- dess
in med besittningar utom
grinser.
Nej, blott den ena, heliga kyrkan
ir allminnelig, katolsk. Men hon
iir det i eminent mening, ty hon har
ej blott en enastflende giva att med
sin miiktiga kraft genomsyra elt
folks lir', si att det leves i religionens tecken. Som intet annat kristet samfund ulbrecler hon sig ocl<sS, sfl att hennes grinser n6. fr6.n
solens uppgflng till dess nedging,
om,fattande folk och stammar av
olika tungomfll. Och det storsta
viirldsvilde, som historien vet att
omtala, ir ringa i jrimforelse dirmed. Den inre storheten motsvaras av en yttre.

*
Den religirisa utvechlingen inom
protestantismen har, som bekant,
gAtt i sfl ultr,amodernistisk riktning,
att vad som hittills allmint och
overallt g:illt sflsom sann kristendom, numera oppet och offentligt
fornekas. Och diir flterstflr efter ail
bibelkritik och allt nedbrytande av
de gamla dogmerna knappt en enda,
oomtvistad, .av alla erkind sanning.
Niir man dessutom f<irnekar, att det
riverhuvud gives n,flgon objektiv, frir:
alla tider och slikten gillande sanning, st6"r man dir i sjilva verket
p6" samma stflndpunkt som Pontitrs
Pilatus med hans fr$ga: >Vad iir
sanning?>> Och det gives i protestantismen intet svar pi den frAgan, ty
drir gives ju ingen hogsta instans
att vidja till. Forgives famlar protestanten efter ett fast stod for sin
skilvande tro i livets djupaste fr:irgor. Det slutliga avgorandet ir genom proklamerandet av den fria
forskningen overlimnat 6.t honoln
siilv; och resultatet blir direfter -ovisshet, tvivel och morker.
Hur annorlunda d6. i den kato!ska Kyrkanl Varje katolsht barn
l<dnner friilsarens lofte till sina liirjungar om >sanningens ande>, som
skulle >leda dem fram till hela sanningen>> och vet, att den av honom

grundade kyrkan i kraft av detta
lofte iiger sanningen och ej blott
spridda delar dirav utan ftela sanningen. Och det sunda ftirnuftet siiger katoliken, att vad som var sanning under kristenhetens forsta 6.rhundrade ej kan vara l<ign i dess
tju'gonde, vad som var sanning i
Jerusalem och Rom ej kan vara
l6gn i Wittenberg och Upsala. Hau
vet, att sanningen ir nigot evigt
forblivande, oberdrd av alla vixlande ld:rdomsvider, liksom klippan tir
obercird av de vindar, som susa dirover.

Siiker han sanningen, vet han
ocksi, hur den finnes. Han finnc'r
den genom det kyrkliga liroimbetet, som Kristus har tillsatt >f<ir att
den gudomliga sanningen dirigenom mfl troget bevaras och forkunnas f<ir hela virlden>>. Och tletta liiroimbete, anf<irtrott it den romerska pflven och de med honom
forenade biskoparna, besitter ofell-.arhetens giva, sfl att det icke hau
misstaga sig i tros- och sedeliror.
Att stiidse hfllla sig till dess utsltg
ir diirfor att vandra pfl sanningens
vig. Men att vinna sanningens krtr-'skap ir att homma frin mcirker iill

ljus. Man forstAr dirfiir, hur en
man som kardinal Newman efter

<ivergingen frin protestantismen
den katolska kyrkan sdLsom ett
tack till Gud for denna nid forordnade, att de orden skulle ristas Pfl
hans gravvflrd: >Frin dodens skug-

till

ga

till

sanningens solljus>.

>Omnia instaurare in Christo>
alltings fornyelse i Kristus var -ju
Pius X:s valsprih. Och sflsom ett
svar

p6.

hans

diri

uttalade, brinnan-

de onskan har en fdrnyelsens tid
med fornyelsens krafter inbrutit for
den katolska kyrkan. Riken sammanstortade och troner follo i spillror. l\[en den katolska kyrkan gick
oskadad ur stormen, ja, stdrre och
starkare 5n nflgonsin. Och liksom
f<irr brukar hon innu sin makt blott
till det godas tjrinst, sA att hon allt-
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jiimt 96r sig f<irtjiint av det namn,
som givits henne

mdnsklighetens

stdrsta vilg6rarinna.
Med det goda menar jag dfl icke,
vad hon utrittat firr konst och vetenskap, for l<ullur och upplysning
utan hennes verksamhet pfl det sociala, moraliska och religidsa omrfldet. Jag menar hennes arbete for
den sociala utjimningen, for ,frerl
och fcirsoning mellan de olika folkklasserna liksom nationerna emellan. Jag tiinker pfl hennes kamp
for sedligheten i en virld av orenhet, mogen for Sodoms och Gomorras ode, pi hennes flammande protest mot dem, som slutit forbund
ined doden och kontrakt med helvetet for att fordirva r'&rt slikte genom k<ittets frigorelse och pfl allt,
vad hon gjort fdr virnande av iktenskapets helgd, av mannens ira
och kvinnans virdighet, av familjens hiilsa och barnets ritt till livet, av folkens lycka och slihtets

>>L' Osseruetore Romano> bringer
under 14. Februar et Udtog af Credos Beretning om Det Danske Vikariaf (Januarheftet Side 5 ff.). Det
er en stor .lEre for Credo, at se siq
refereret i selve Vatikanets Organ.
Det hindrer dog ikke Redaktionen i
at /nske, at Gengivelsen paa enkelte
Steder havde varet mere overenstemmende med Artiklens danske
Tekst. Saaledes har Johs. J/rgensen ikke udgivet >7. Bind af Legenden: 'Over de valske Mile',> og P.
I\{etzler ikke skrevet >et Arbejde
over Niels Beskow>. Naar det end-

framtid. Jag tinker f6rst och

sist

p6, vad som ligger henne varmast
om hjirtat
minniskornas and- vil, deras frilsning
liga och eviga
och salighet.
Och katolsk caritas glommer ej
for dem, som redan slutits i hennes famn, de mflnga, som vandra
vilse eller sitta i morker och dtidens
skugga. Med strAlande offerglidje
och aldrig trottnande tilamod soker
hon dem i en alla land och folk omfattande mission. Pius XI:s stora
tanke, ndr han lit srinka korset
over nordpolen, ir den katolska
kyrkans konungatanke, for vilken
fsnksn att for Gud
hon strider
fr6.n pol till pol.
vinna hela virlden
Och bakom allt det rastlosa arbetet,
hela den storartade, alla hinder
trotsande verksamheten och sisorn
den hemliga drivkraften dirtill stir
det av krirlek brinnande hjirtat -cor ardens.
Priist i Saenslca statskgrkan.

videre hedder: >Desuden er P.
Schindlers liturgiske Artikler blevet
samlet i et Bind>, er dette aldeles

misvisende. I selve den danske Artikeln staar: >>Pastor Schindler har
samlet og uduidet sine liturgiske Afhandlinger fra Ugebladet; Verkets
f@rste Bind er udkommet>. (Uphrevelserne af Redahtionen.) f)a >Osservatore Romanos>> Udtog er fremkommet Credos Redaktion uafvidende, fralregger vi os alt Ansvar
for dens Unljagtigheder.
Redaktionen.
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DOMINIKANERNE
At Prekebrodrenes gamle, navnkundige orden for alvor har gjertoptatt sin gjerning i Norge er i de
senere ir blitt merkbart pfl mange
til glede for alle som elrnflter
- fedres gamle Kirke og onsker v€rre
sker dens gjenreisningsarbeide held

og fremgang. Det lille kloster i

Neuberggaten i Oslo med sine tre
patres har i lopet av fi flr erhvervet
sig en meget fremtredende posisjo;r
i det hatolske kirkelige liv her i lan-

D

tige gjester, men for fl bli hos oss
og gjenopta sitt ved reformasjonen
avbrutte virke.
Munkeordnerne hiirer, som enhver vet, til Moderhirkens integritet
og har alltid vrert en meget vesentdenlig faktor i katolsk kirkeliv
- som
nd her av offervillige rnenn
vier sitt liv til de hoieste ideelle formil med frivillig forsakelse, for
Kristi og evangeliets skyld, av alt
som karr vere en hemsko for foten

orninihtn,crhirken

det. Patrenes prehen- og foredragsvirhsomhet sdrvel som deres ypperlige innlegg i dagspressen viser at de
er levende med i alle tidens store
spcirsmAl og har funnet den tone
som skal til, forat det som sies finner gierklang i det norske folkehjerte. St. Drominikuskirkens festlige innvielse sondag d. 2 oktober
1927 blev derfor en gledesdag for
oss norske katolikker; ti denne begivenhet kunngjorde for oss at
Sankt Dominikus's sdnner ikke bare var kommet til Norge som flyh-

I NORGE.

i

O

sIo.

i arbeidet for Kristi store sak. Vir
historie vidner om at det ikke rninst
shyldes klosterordnernes innsats at
den katolske kirhe ogsi her i Norge
fikk si dype rotter blant folket.
Verden vil nu engang se Kristi evangeliums hoie idealer oms,att i praksis. FA ordener har irnidl'ertid vrer't
sA inderlig knyttet til den gamle
kirkes virke i Norge som dominikanerordenen.
Hvor forunderlig lyder ikke historiens beretning om den hellige
Dominilius og hans Andelige son-
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ners virksomhet i apostolatets tje! D,a den store ordensstifter
efter et vidunderlig strfllende helgenliv lukket sine riine i Bologna
den 6. august 1221, var hans orden
allerede utbredt over hele Europa.
Sjelenes fr'else var dominikanerordenens mfll, og alt i dens regel og
hele virkeplan gikk ut pA dette. Nflr
munkene frir S,ankt Fransiskus's og
Sankt Dominikus's tid alltid hadde
bygget sine klostre i avsidesliggende egne, var det, fordi deres gjerning kun var botens og bonnens.
Disse to nunkeordener toh ogsfl
apostolatet op pfl sitt program. Derfor ser vi dominikanerne og fransiskanerne slfl sig ned i byene, hvor
de kunde ta sin del av den aktive
sjelesorg. Og Sankt Dominikus's
s<inner gikk ennu et skridt viderr:
enn fransiskanerne, idet de isrer
valgte de byer til hovedsete for sin
virksomhet, hvor der fantes universitet\:r og lrerde skoler. Studiene blev derfor hovedhjornestenen,
hvorpfl Sankt Dominikus opforte
sin orderrsbygning, og dominikaner'ne blev i ftirste rekke en lurd orden. Videnskapelig forsherarbeide,
teologi, bibelstudium
det var ordenens vesentligste opgave.
Og formilet rar A utdanne en skare av
ordets forkynnere sgm alltid stod
pA, hoide med tiden. I)erav kom ordenens navn Ordo Praedicatotunt
neste

orden. Den

kjer-

-Prekebrodrenes
lighet, hvormed dominikanerne omfattet videnskapelige sysler illustreres best av Johannes fra Salisbury's
ord: >Et kloster uten boker er som
en festning uten vAben>. Tomas fra
Aquino, Albertus Magnus, Raymoncl
fra Pennafort er navne sorn vil lyse
med udcidelig glans til de sildigste
tider. Vi som i vAr hovmodige selvovervurdering sA ofte er tilbtiielige
til A se ned pfl forgangne tiders videnskapelige arbeide, biir erindre at
>de dypeste tanker ikke er tenkt ved
det elektriske bluss, men ved mid-

delalderens talglys og oljelamper,

li-

kesom de videste syner ofte er skuet
fra klostrets ensomme celle>.

Som et veldig Herrens vrer gihk
den nye apostelskares forkynnnelse
vide om land.

I Herrens hus I6d deres tale
nted EIdd fta himlens alterild.
bondens stue, kongens sole

I

dens gjenklang ldd, snart sterk,
snart mild.

De splintret sgndens skjold og panser

med pinseuuets flamnTebtus.
De stormet heresiens sftcnser,.
og dognets guder sank i grus,
Som representanter for ordenens
predihantvirksomhet er det tilstrekkelig i nevne menn som Girolamo
bavonarola, Pietro fra Verona, Giovanni fra Vicenza, Henrik fra Kri'ln,
Vincenzo Ferrero
deres like har
- Den nyere tid
verden aldrig hatt.
kan neppe opvise et storre apostolisk geni enn Dominikanerordenens
gjenopretter i Frankrike, pater Henri Dominique Lacordaire (18021861), hvis veldige veltalenhet bruste som en fjellfoss gjennem et samfund som hadde glemt Gud. Friier
man hertil ordenens enorme innsats
p6 kunstens omride samt i det karitative og sosiale liv, vil det forst6s
hvad det m6tte bety for Kirken at
denne orden bare 60 6r efter sin
stiftelse talte over 400 hlostre rundt
om i Europa.

Her i Norden grunnlas det forste
dominikanerkloster i Lund i1222,
flret efter den hellige Dominikus's
dod, og snart utgjorde de skandinaviske land en egen ordensprovins,
Dacia, med 43 mannsklostre og 4
kvinnehlostre. I Norge var der 4
mannsklostre, nemlig i Oslo, Berg;en, Nidaros og Hamar. Klostrene
fihh sine forste prester og br6dr{r

63

fra England, siden fra Lund og Sigtuna, inntil personalet blev helt
norsk. Av Shandinaviens biskoper
var 29 dominikanere, deriblant den
bekjente bishop Peter av Hamar
som fullforte Hamars katedral og
innfrirte frukttrer og havekultur til
300 6r virl<e[ Sankt DoOolandcne.
* .minikus's sonner i Norge. Si kom
reformasjonens stormvrer og la alt
ode, og av ordenens blornstrende
klostre har vi nu ikke annet tilbahe
enn de nylig avdekkede ruiner av
St. Olavs dominikanerkloster i Gamlebyen i Oslo og nogen forvitrede,
halvt begravede murrester i Trondhjem og pfl Hamar.

Men Sankt Dominikus's stinner
glemte ikke Norge og Norden i de
tunge irhundreder som fulgte efter
kirkeomveltningen. I 1632 gjorde
de et forgjeves forsok pfl i gienopta
den avbrutte virksomhet, idet pater
Ambrosius van der B,ater fra Belgien begynte apostolisk virksomhet
i Laruik sammen med den norske
prest og konvertit Rugius. Tvungen
av den intolerante lovgiving og myndighetenes fanatisme mAtte han
imidlertid snart igjen forlate landet'
Endelig

h<isten 1920

kom to

- patrene Hdlaine
og
dominikanere,
Taillard, fra det sollyse Fr.ankrike
til Norge og 'slog sig ned i Oslo.
Fem ir tidligere hadde deres hol-

landske ordensbrodre flPnet en misjonsstasjon p5. Bornholm i Danmark. Da de franske dominikanere
i pinsen 1921 Spnet sitt lille provisoriske kapell i det gamle trehus i

Neutrerggaten, var der noh al grunn
til i minnes dikterens ord om den

annen ternpelbygning:
>>Forakter ei de rinqe dage>>

sd klang det ouer tempelgrusfra Herrens munn, du hender suake
crbeidet pd det a.nnet hus,
en hgtte kun d lignes ued

kong Salomons i herlighet.

Stille og ufortrodent begynte

to dominikanere sitt arbeide i

de

det

fremmede land og vandt hjertene
ved sin ekte prestelige optreden,
sine fine takt og hoie kultur. De
fikh dog ikke opleve St. Dominikus-

kirkens reisning; ti pater H6laine.

blev revet bort av en snikende sykdom, og pater Taillard kaltes av sin
ordens foresatte tilbake til hjemlandet. Men grunnvolden var lagt for
et apostolisk virke av dominikansh
isrer preken-, foredragsnatur

PA denog skribentvirksomhet.
ne grunnvold har pater Prior

H.

D. Bechaur og patrene.Lutz og
Vanneuf uille arbeidet trofast videre. | 1927 sendte den nYreiste St. Dominikuskirke sine
forste klokkeklemt ut over Oslo
og forkynte at en av historiens
brustne trider atter var knyttet, og

1928 ipnet dominikanerinner av
den 3. regulrere orden sitt Sankta
Katarina-hjem for unge Piker i
Gjorstadgaten. Nye opgaver vil melde sig,'ef lersom irene gflr, men ogsi cle vil sikkerlig finne sin losning.
Den gamle historiske ordens rerefulle tradisjoner borger for det.
K. Kjelstrup.
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JESUS oCH ArcTENSKAPETS
ouPPLOsr-rGHET.
COR JESUS ETT UNDANTAG? KATOLSK
PRO'TESTANTISK
Och det begav sig, sA herittas hos
M.arkus l0; 2: >Dfl tridde fariseerna fram och fr&gade honom f6r
att fresta honom: Ar det en man tilllfltet att skilja sig ifr,f,n sin hustru?
Men han svarade och sade till dem:
Vad har Moses bjudit Eder? De
sade: Moses har tillAtit att skriva

ett skiljebrev och shilja sig frin
henne. DA svarade Jesus och sade
till dem: Ftir edert hjirtas hirdhets skull skrev han eder detta bud.
Men frin skapelsens borjan har
Gud gjort dem man och kvinna.
Fordenskull skall en man civergiva
sin fader och moder och hfllla sig
till sin hustru, och de tvA skola vara
ett kott. Si iro de icke mer tvA,
utan ett k<itt. Vad siledes Gud har
sammanfogat, mfl. m5nnishan icke
fltskilja"
Och i huset frigade
hans lirjungar
honom Ater om detsamma. Och han sade till dem:
Var och en som skiljer sig ifrin sin
hustru och gifter sig med en annan, han begAr iktenskapsbrott
mot henne. Obh om en hustrur skiljer sig ifrfln sin rnan och gifter sig
med en annan, sdL bryter hon dktenshapet>. Evangelisten 1,uftas berittar om denna friga med foljande ord: >Var och en, som skiljer sig
ifrAn sin hustru och gifter sig med
en annan, han gor hor, och den
som gifter sig med en som [r shild
fr6n mannen, han g<ir hor> (Luh.
16: 18). Dessa Jesu ord iro klara
och bestimda
och omisstydbara.
- sig, sd ltinge den
Att gifta om
-andre maken annu rir i liu, stdr i
strid mot Jesu liira. Skilsrnissa,
fnr att sedan kunna ingA nytt iihtenskap, tillits iche av Jesus, och
Jesus gjorde i detta auseende icke
ett enda undantag. Vil ldses hos

U

PPFATTNING.

-

OCH

19: >Var
och en som skiljer sig frin sin
huistru, utom for hors skull, och
gifter sig med en annan, han begAr
evangelisten Matteus 19:

iiktenshapsbrott; och den som gifter sig med en fr6nskild, han begflr
tiktenshapsbrott>. Dock foreligger
h[r hlott ett skenbqrf undantagsfall. Skulle Jesus verkligen 'hava
tilletit ett sidant viktigt undantag,
di hade iven Markus och Lukas
iche forbigfltt detta, sA m.iste vi efter hort riverldggning sigri oss. Och
skulle di den helige aposteln Paulus icke hava bittre kint till Herrens evangelium, in att han under
uttryckligt iberopande av Jesus
forhlarar: >Och dem, som iro gifta, bju'der icke jag, utan Herren, att
hustrun icke skall skilja sig ifrfln
mannen, men om hon har skilt sig,
si forblive hon ogift eller fcirlikc
sig med sin man. Aven mannen
forskjute ej hustrun>? (1 Kor. 7:
10-1 1.) Och vidare: >En kvinna
under man iir bunden vid lagen, siL
linge mannen lever, men om hennes man d6r, ir hon losgjord frfln
mannens lag. AIItsi skall hon heta
iktenskapstlryterska, om hon undt'r sin mans livstid lever med en
?lnnan man; men om hennes man
dcir, ir hon fri frfln mannen,s lag,
sA att hon icke 6r iktenskapsbryterska, om hon lever med en annan
man> (Rom.7:2-3).
Det medgives girna att Mt. 19:-9 >utan,frir
hors skull>> iir ett kors for bibeltolkarna. Minga forsiih hava blivit
gjorda, for att komma undan sv&righeterna och kunna forhlara stillet hos N{atteus pi ett fu,llt tillfredsstillande s:itt. Ett av de nyaste och
mest tilltalande forklaringsforsriken
g<ir friljande reflektioner: Farise-

65

erna tredde fram for att fresta Jesus. Det fanns nimligen hos Jesu
samtida skriftlirda tvfl olika ltiroriktningar angeende iktenskapets
loslighet, en stringare och en mildare. Tvistedpplet for dessa tvi
riktningar, var 5 Mos. 24: l. >>Ftir
nflgot vederstyggligts skull>>, si heter det ddr, kunde mannen skriva
skiliehrevet flt sin hustru. Vad menades med uttrycket >vederstyggligt> ? Rabb,i Schammai, en dfltidens lirare, och hans skola menade, att dirmed endast borde forstis
iktenskapsbrott och kanske nigra
fA andra mycket svflra fall. Den
andra liiroriktningen, som kallade
sig efter Rabbi Hillel, tolkade uttrycket >frh nflgot vederstyggligts
skull> pA det sittet, att mannen av
om
vilken anledning som helst
- nog
den dn i grund och botten var
hade ritt att f<irsi betydelsel<is
pari5sslna fiiskjuta sin hustru.
stridsfriga,
religga Herren denna
vilken han enligt deras fiirmenande ej, ku,nde l<isa utan att stota sig
med ettdera partiet. Jesus svarade
sflsom Markus, Lukas och Matteus
beritta. Dock har blott Matteus,
vars evangelium ju i forsta rummet
var avfattat f6r judiska liisare, med
hinsyn just hirtill berort det omtvistade 6mnet, det omstridda uttrycket. I enlighet med Jesu lhras

hela karaktir, som utmiirkes av
>>kravet ..pi en hilgre sedlighet in
gamla testamentet hade uppvisat,
liksom han forsvarar .Iesus hir
- de gamla hade
ut hade svarat: till

blivit sagt

jag sdger eder

sin
och en som skiljer sig fr6.n -:
icke ens (ej heller) fcir
hustru
>>var

vederstyggligts) skull
hors (n6got
ir skilsmissa tillflten och gifter
sig med en annan, han -beg6.r iktenI sprflkligt avseende
skapsbrott>.
- oversittning icke
ligger en sidan
utom m<ijlighetens rickvidd. Forl<larar rnan Matteus 19: 9 pfl detta
sittet, sA vinner Sven lirjungarnas
svar: >Forhflller sig mannens sak
rned hustrun si dfl iir det icke gott

att gifta sig> den ritta psykologisha
bakgrunden.

Att ge nirmare in pi den rent

sprikliga sidan kan doch hdr icke
komma i frAga. Vi registrera blott
detta forklaringsfiirsok, for att visa:
det finns goda mtijligheter, att utl5gga N{t. 19: 9 i overensstdmmelse
med Markus, Lukas och Paulus.
Katolska Kyrkan sisom sidan har
dock icke forklarat sig for niLgot av
dessa olika tolkningsforsok. Hon
erkdnner det exegetiska korset i Mt.
19: 9 men framhAller: >Den heliga

skrift kan icke motsiga sig sjilv.
I'It. 19: 9 mflste fdrklaras i enlighet med Jesu hela lira, som den visar sig, nir vi riverskAda hela nya
testamentet. Det 'oklarq,l stillet
Mt. 19: I skall uttydas i enlighet
med Markus 10: 2 och Lukas 16: 18
och Paulus, p6. vilka stillen samma

sprirsmil behandlas fullkomligt
otvetydigt. D:ir sktinjas icke en,s en
skymt av att Jesus skulle hava
tinkt pi att medgiva ett enda undantag f<ir skilsmissa. >>Om nigon
siger, att Kyrkan misstager sig, nir
hon i iiverensstimmelse med evangeliets och apostlarnas uttalanden
ld:rt och lir, att genom iktenskapshrott av en av makarna det iktenskapliga bandet icke kan upplosas,
samt att ingendera, icke ens den
oskyldiga parten
under den
andras livstid kan ingi ett nytt giftermil

han vare bannlyst>,
fcirklarade det allminna kyrkomirtet i Trient (sess 24, can 7). I motstrid mot nya testamentet anser
iven den grekisk-ortodoxa kyrkan
iktenskapsbrott som en legitim orsak till skilsmissa. Inom den lutherska kyrkan har man f<irnedrat
sig till Snnu st6rre eftergifter. Dock
saknas ddr ingalunda mdn, sorrl
fastsl5 att enligt Jesu l6ra icke kan
vara tal om ett enda undantagsfail.
F<ir nigon tid sedan vinde sig Sveriges irkebiskop pi nytt mot skilsm.zissoepidemien.

(Jfr

Svenska Dag-

bladet 21 januari 1929.) >>Frfln Jesu
striinga regel: 'Den som skiljer sig
frfln sin hustru och tager sig en an-
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nan hustru, han beg6.r ri.ktenskapsbrott mot henne' gores hos Matteus
ett undantag.> >Jesus riknar mcd
verkligheten, med mdnniskohjirtats hflrdhet, med k:irlel<sloshet och
osanning, med l5ttsinne och otuktat

visende, med kallsinnighet

och

last.> >Nir dktenskapet faktiskt blivit brutet genom otukt, medger Jesus enligt Matteus dess upplosning>,

sade irkebiskopen i sina uttalanden mot skilsmissoyran.
Jesus,
- visste
den allvisa Gudam,inniskan,
nog, vart det skulle fora att medgiva iven blott ett enda undantag
och gjorde det icke. For ovrigt -5rr
det ganska intressant att se, huru
Sveriges nuvarande ldrde iirkebiskop tdnkte om Jesu l:ira angAende
Sktenskalets ouppl<islighet, under
en tid, dfl han icke innu innehadc
en sidan hog statskyrklig stillning.
I sin boh: Jesu bArgspredikan och
vflr tid, Stockholm 1899, finnes sid.
91 ff. friljande passus: >Vi iro dirmed framme vid birgspredikans
andra hud om d"ktenskapet: dess
undantagsl\sa ouppl6slighet. Aven
detta bud beror pfl, att Jesus gAtt
till sakens grund. Det rir iclre ett
nytt laghud att ersitta Moses' frireskrift, utan en ny uppenbarelse av
iktenskapets visen. Denna oerhorda idealism ir icke ett pihiingt tickelse, utan uppenbarelsen av Aktenskapets grund, av kirlekens kArne.
Till iihtenskapets visen h<ir med
nridvindighet dess ouppl<islighet.
-Det ir personlighetens oindliga
virde, som Jesus hd"vdar, nir han
utan komprozriss gor gillande, att
den, som har tagit en hustru, ej har
ritt att skilja henne frfln sig.
Men verkligheten svarar ej emot
id6n. Huru drima om alla omaira
och otrogna iktenskap? En hristens
forhflllande kan ei vara underkast:lt
tvivel. Har han eller hon ingitt tiktenskapel utan den tillbiirliga, allvarliga sjiilvprovningen, s6. Ar det
ett ansvai:; som han eller hon ej har
ritt att helt behvimt kasta ifrin sig.
En r:itt kristen mflste med trilamod
biira foljderna, taga korset pfl sig

Jesus.
Ett annat
fall iir vanligt. Intet iktenskap
6r helt fritaget dririfr6n. Under
och f<ilja

den dktenskapliga samrnanlevnaden

minsklig synd ocl-r.
svaghet inb<irdes skuld. Dfl giller
det att praktisera den hristna liran
om engern och f<irlAtelsen och 6terupprdttelsen. Denna shuld kan gA
inda till den otrohet, som i Mattei
text benimnes >hor>, iktenskapsbrott. Ar d6" grinsen given frir den
kristna forlitelsen och frir den kir'lekens trohet, som ligger dirunder?
Angustinus skriver om dktenskapsbrott:
se Cat. Rom. V: 10
-:
'varfrir -skulle icke en troende man
mottaga sin (otrogna) hustru, nrir
Kyrkan upptager henne? Eller varf<ir skulle icke hustrun forlAta sin
otrogne man, om han ingrar sig, dA
Kristus frirliter honom?' Redan behantskapen m.ed Jesu ord Mt. 18:
22 'icke sju utan iinda till sjuttio
gAnger sju g6nger skall du forlita',
borde hava giort de kristne sedelilarne och exegeterna misstinlisamma mot det hos Matteus tillagda undantaget frAn riktenskapeis
ouppl<islighel' o. s. v.
Annu cn
synpunkt bor goras gillande.
Att
av iktenskapets brott sluta till iiktenskapets upplosande rir att tillmAta det kroppsliga livet en alltfor
dominerande betydelse.>-Se skrev
en gdng Sveriges nuvarande frimste
statskyrkoman.
- andra punkter
I{ir som i minga
har katolska Kyrkan. som man ser
ensam hillit fast vid skriftens
vid Jesu ldra. Att vilja komnra
skilsmi-ssoyran till livs med konrpromissande, med halvheter, rned
att samtidigt ,bryta mot Jesu. iira,
synes oss som om man ville utdriva
Beelsebub, djd"vlarnas furste, med
nflgra sm6-dj:ivlar.
Det finnr:s
- omfatta hela
bloLt ett botemedel: att
Jesu ldra
att erkdnna, att clet
var ett av -de mest odesdigra misstag som n6gonsin gjorts, niir IVIartinus Ltrther forklarade, >fr.ktenshadLsamkas genom

pet dr nigot helt naturligt sesorn
att dta och dricka
men icke ctt

-
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en andra hustru, medan Rom hellre

sakrament>, och att det var liira
cidesdigert, nir han rubbade pfl clcn
garnla katolska uppfattningen onl
iktenskapets undantagsl<isa oupploslighet, ja t. o. rn. medgav att lantgreven av Hessen lade sig till med

tilliit, att hela England slets loss
frin katolska Kyrkan iin det vilie
vika minsta fjiit frin Guds rena ortl
om iiktenskapets ouPPloslighet.
G. Wtischle.

EN HJALTES DOD.
Det var under ett bescik som Danmarhs och Norges katolska bishopar frir nigra flr sedan avlade i
Stockholm. Med stort intresse vandrade de bAda hoga g[sterna ortthring bland Nationalultseums shatter. M,en ingenting av hela denna

En

H

sanning u,nderbart. Det kan blott
forhlaras av Nils Forsbergs utomordentliga :irlighet och strivan att
se sanningen utan forutfattade meningar. Det iir ocksfl nigot underbart over den flldrige konstndren
sjilv som trots sina 86 flr tYckes ha

jijltcs

rikedom fdngslade dem mera dn
den stora duken av Nils Forsberg,
som heter En Hjiltes Dod. Vid utgingen voro de ivriga att kcipa fotografier av den berilmda tavlan som
f<irefoll dem genomandad av ikta
katolskt liv. F<ir biskoP Smit var
det itminstone en trost att fi behfllla detta minne frAn sitt Stocliholmsbesok, sirskilt di han senare
av en striing viktare PFr Skanseu
blev forbjuden att fotografera och
till och med bertivad sin hamera vid
ingflngen till denna unika nationalpark.

Att en icke-hatolsh honstndr si

fullstdndigt lyckats fflnga en upphojd katolsk stimning forefaller i

Ddd.

en ynglings sjiilskfriskhet och hiinfcirelse. Ur mer in en synPunkt lonar sig ett besok p6 hans hemtrev-

liga villa llav med magnifik utsiht
over Sundet och det danska landet.
Sjnlv pistflr han att den nr bYggd
som en fransk bondstuga. Frimlingen m6"ste le undrande over
de fransha bondstugorn'as oanade
prak t.

I den av behaglig

honstnSrlig

vArdsloshet priglade ateliern htinger en vildig bild av En Hjiltes Diid.

Det ir underligt att betrahta denna
skapelse som man gjorts fortrogen
med redan i tr,arnadrren och bredvid
densamma se dess frejdade skaPare
Sva alla iinskade kommentarer.
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>Det ir tre id6er som jag hir sirskilt velat glorifiera>, seger han,

>religionen, fosterlandet och familjen, tre stringar som mer in nAgra
andra fA vira hjirtan att klappa.>
Man frirstflr att forarbetena till de:rna storslagna komposition tagit hel..t
fyra 6.r i ansprik. Men sjilva dtrken milades pfl fjorton dagar. P6"
borjad den 1 mars 1888 avslutades
den den 15 mars samma 6.r. Niis
Forsberg som gick med i fransktyska kriget 1870 som sjukvirdssoldat hade tillfille att i Iivet se en
miingd bilder av samma art som den
han forevigat pfl duken. Denna hr
sfl att siga en syntes av hans vaclinaste minnen fr6.n krigslasaretten.
Sjnlva scenen har han homponerilt
sjilv. Den arkitektoniska bakgrurrden dr diremot direkt hdmtad ur
verkligheten. Vi se ett parti av
Notre Dame i Paris strax till hoger
om ingingen. Endast en kolonn
som skulle verkat storande pe bilden 6r borttagen. Av sjiilve ilrkebiskopen av den franska huvudstaden fick den unge konstniren tillitelse att sitta i domkyrkan och gora
sina utkast. >Vilka bilder av levande fromhet sig jag icke under detta
arbete>, utbrister den minnesgoclr:
gamle konstniren. >En gAng korn
en kyrkobesdkare och s6g sig our
for att se om det fanns nigon i nirheten. Jag syntes ej. Kyrkan ver'
kade torrn och ensam. Di bojde sig
den tredjande ned och kysste golvet.>>

F-or den lille korgosen pA. bilden
har konstnd.rens egen son stAtt modell, liksom hans hustru ir modellen till den d<iende hjiiltens forkrossade moder, som faller pA knd f,ranrf<ir singen. Man f<irstAr, att det
miste ha varit oerhrirt anstringande att en lingre stund droja i en
sidan stillning. En ging var ocks:i
den uttriittade modellen avsvimmad
sfl att mistaren fruktade, att horr
var d<id. Generalens rnodell var cn
verklig officer frin fransktyska
kriget: general Ducrot, som dog endast ett ir efter"tavlans fulldndning.

Det ir ocksi en verklig abb6 som
stitt modell till tavlans prist: den
gamle pdre Crosse, som frirut varit

sjilasorjare vid ett straffingelse

och f<iljt 49 livdtimda pfl deras sorg-

liga sista frird. Tvi gflnger kom
till Nils Forsberg och stod
modell. Sjuksystern pfl bilden :ir'
m6lad efter en verklig sjuksyster,
denne

en soeur de Vincent de Paul, som
konstniren givit en annan ordens,
drbkt.

' Annu alltjimt ir den

gamic
l<onstniren verksarn. Annu vilver
han storslagna plarrer. >Vad det
skulle vara h:irligt att mAla en bild
som protest mot kriget>>, utbrister
han. Ty Nils Forsberg hor till dern
som anse, att en konstnir mflste ha
id6er att gfl efter. Fcir de degenerationssymtom som framtrdtt hos eu
senare tids konst har han foga f<ir.
stdLelse. Dadaism, futurism m. rnir for honom >>en konst f<ir dflrhu,sen>>. Den katolske besokaren
finner emellertid den viltaligaste
fredspredikan fullbordad stfl mitt
i ateliern. Det ir den helige Ansgarius pr,edikande ftir nordminnen.
Nflgon g6ng i slutet av 1890-talet
hade domprost Per Eklund uttalat
sin cinskan att fi nflgra monumentala bilder till Lunds domkyrkas
absid. Nils Forsberg borjade rnflla
och mAla utkast. Men av det hela
blev ingenting. Per Ekltrnd var
som bekant en sprflksam och hjirilig man, men han hade icke alltid
auhtoritet att ffl sin vilja igenon.
Nu har den gamle konstniren
skinkt den ena av sina Arrsgariusbilder till Helsingborgs lilla katolska frirsamling. Ett vackrare minne av Ansg'ariusiubileet 1929 -hade
denna icke kunnat onska sig.
Ty Nils Forsberg iir alltjimt err
hembygdens son. Han besoker alltjimt, ndr tillfille erbjuder sig, sin
hemsocken Riseberga niira det minnesrika Ftrerrevads kloster, ett av de
stoltaste namnen frin Skines kyrl<liga storhetstid. Ett kloster ir ett

hus som sprider vilsignelse <iver
den omgivande bygden och ennu

flrhundraden efter dess forstorelse
Iever nigot av denna vilsignelsc
kvar. Under sin lflnga vistelse i
Frankrike har Nils Forsberg delvis
forfranskats. Han talar helst franska och iven i tal och rorelser
har han nflgot franskt. l\{an skulle
tro, att det enbart ir intrycken av
den storslagna och intensiva fran-

ska katolicismen som varit de skatill En Hjiiltes D6tl.
Men vid nirmare bekantskap med
detta iktkatolska konstverks skapare brirjar man undra, om icke
dess djupaste rot ir att stika i den
shflnska myllan, nhra den killa till
kristet liv och kristen livssyn sorn
hette Herrevads kloster.
pande krafterna

DET DANSKE STERILISATIONSLOVFORSLAG.
og dertil hflRadikale Ideer
er i
rer Sterilisations-Forslaget

Reglen baaret af en OPtimisme,
der
Problemer,
de
gpr
for
blind
der
ligger i Sagen. Saaledes maa vi forstaa den Selvf/lgelighed, hvormed
den b,rede Offentlighed gav sin Tilslutning til Forslaget. Der var dog
ogsaa dem, der f/lte >en instinktiv
Modvilje> (Pastor Bindslev) eller
nrevnte Sterilisationen i Forbindelse
rned andre nedbrydende Tendensel
paa det seksuelle Omraade (Professor Wieth-Knudsen). Vi Katholiker slutter os til disse Modstandere
af Lovforslaget. F'or os staar Sterilisationsproblemet som et Sp/rgsmaal, der ik\e kan besvares ud fra
Fagkundskab alene, men til sin Bed/mmelse krrever baade Indsigt i
Livets store Sammenhreng og Orientering efter de evige Synspunktero
der behersher vor Tilvrerelse'
De katholske Moralister erklrerer
alle uden Undtagelse, at Sterilisationen
selv Lovforslagets begrrenpaa det nuvarende Tidsssfls punkt- maa betragtes som et letsindigt og uf ors'uarligt Eksperintent.
Det overvejende Flertal gaar et
SI<ridt videre og forkaster ogsaa
Sterilisationen i sig selv som umoralsk. Den teoretiske Dr/ftelse af
Sp/rgsmaalet f/rer n/dvendigvis ind
paa de naturlige Moralloves Anvendelse paa et ganske specielt Tilfrelde. Da er det, som bekendt, ikke altid let at naa til Klarhed og Sikker-

hed. Saaledes ltan vi forstaa, at enkelte katholske Moralister, som f.
Eks. Josef Mayer i sin Bog >Die
gesetzliche Unfruchtbarmachung
Geisteskranker>, har udtalt sig
mindre tilbageholdende og fremf/rer Grunde, der efter deres Mening gdr Sterilisationens Tilladelighed til en vis Grad sandsynlig.
Genstand for denne teoretiske

Unders@gelse er ikke Sterilisation
af normale Nlennesker i neomalthu-

siansk Hensigt -- hvilket vel alle
rettrenkende N{ennesker betragter
soln en Forbrydelse. Spprgsmaalet
kan kun dreje sig om psgkisk abnotmes eller degeneredes Uf rugtbarg@relse i racehg giejnisk Q jemed.
I sig selv betragtet er Sterilisatiosom Smertenen en Lemlvstelse
- som Funktilf/jelse en Ragatel,
tionstab en absolut alvorlig Sag, i
det den g0r Individet utlygtigt til
Forplantning. Den direkte Sterilisation, ved hvilhen man tilsigter
ihke Helbredelse, men selve Ufrugtbarg@relsen, er i Strid med den naturlige Orden; denne tillader kun at
ofre et Lem eller Organ for den
Helheds Skyld, som de er en Del
af, d. v. s. naar det er n/dvendigt for
at bevare Livet. Et operativt Indgreb, der ligger udenfor det legemlige Livs Interesie, er umoralsk.
Illan vil maaske indvende, at Kirken i sin Tid har tolereret Drenges
Kestr'ation for Sangstemmens Skyld.
Dette var et Misbrug, der til en vis
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Grad kan forstaas ud fra Renessancetidens Overvurdering af Sangkunsten. Benedikt XIV udstedte et
Forbud imod Kastrationen, men
uden synderlig Virkning; endnu
Leo LIII har maattet sklide ind
mod dette indgroede Onde.
Sterilisationens Forsvarere hrevder, at naar det almene Vel krrever
det, har Statsmagten Lov til at gribe ind i sine Undersaatters Ret til
Iegemlig Integritet. Men man glemmer, at de Sindsyge, der her kommer i Betragtning, ikke er Forbrydere, der ved egen Skyld har mistet
deres Ret til personlig Ukrrenkelighed.
Men giver ikke Samfundets l{ldstilsland
den fra de degenererede
truende -Pa1's
Staten Ret til at
- disse Mennesker,
forgribe sig paa
selv om de er ushyldige?
Lad os

f/rst unders/ge, om der -overhove-

det foreligger en N@dstilstand, der
kun kan afhjelpes med Sterilisation.
I Lande med strcrk Indvandring
af fremmede Racer som Amerika
eller i Lande, der ved Krigen er berlvet Hundrede Tusinder af deres
bedste Mrend, vil man lettere kunne
tale om en racehygiejnish Nfldstilstand. Men under sredvanlige Forhold sonr i Danmarh turde det vmre
tcmrneligt vilkaarligt at betegne et
bestemt Antal af Sredelighedsforbrydere eller en vis Grad af Sindsygeanstalternes Overfyldning som
Ngdstilstand og Grundlag for Steriiisationens tserettigelse. >Paa Grund
af alvorligere Arvefejls store Sjreldenhed>, skriver G. Winter, Professor ved Universitetet i Konigsberg
og selv Tilhrenger af Sterilisationen,
>vil degenereredes Ufrugtbarg/relse nreppe nogensinde faa praktislr
Betydning.>
Men selv om der kan tales om en
N@dstilstand, maatte der vel ffl,rst
sp/rges, om denne ll@dstilstand er
forskgldt eller ej. Et Samfund, der
vedblivende selv fremkalder sin
N@dstilstand, mister Retten til at
udstede >N/dstandslove>. Saalrenge

tr[agthaverne ikke anvender de nor-

male Midler mod Samfundets Degeneration, giver ingen I{/dstilstand
dem Ret til at gribe til Sterilisationens radikale og voldsomrne Middel.
Men lad os antage, der forelaa en
uf orskyldt N@dstilstand. Selv da vil
N/dstilstanden ihke vrere en Retskilde, af hvilken der flyder Bemyndigelse til Anvendelse af hvilketsornhelst nldvendigt Middel. Det
vilde vrere en Overdrivelse af Statstanken at paastaa, at Staten har
den Opgave i fuldt Omfang og
for enhver Pris at verne om sin
Eksistens. Staten har ihke nogen
absolut Bestemmelse til Eksistens,
Integritet og Velferd
i hvert Fald
efter kristen Livsopfattelse,
der
ikke driver Afgudsdyrkelse med
Statsmagten. Med sin begrrensede
Ret til Selvhevdelse er Staten henvist til de Midler, der ligger i dens
Natur" Slaar disse ikke til, maa det
ovcrlades til Skaberens Vilje, hvad
der vil ske. Han er den absolute
Elerre, der har Liv og D@d, Velfmd, og Tilbagegang i sin Haand.
Hellere Forfald og Udslettelse end
Frelse ved Overgreb og Uretfgdighed. Ingen Nldstilstand helliger et
slet Middel.

Sterilisationens Talsmrend fors/ger nu at udlede Statens Ret til

Ufrugtbarglrelse paa anden Maade.
Det er, siger de, slet ikhe noget Indgreb i andres Rettigheder; thi de
degenererede har overhoved ikke
nogen Ret til Forplantning.
De egentlig Sindsyge han vi her
lade ude af Betragtningen. De kan
paa Grund af manglende Indsigt og
hremmet Viljesfrihed overhovedet
ikhe indgaa ,tsgteskab. Forplantning er i Forvejen gjort dem umulig ved den Indespmring, deres Tilstand gpr nfldvendig. Men saa de
mange andre, der i tilstrrekkelig
Grad er Mennesher for at hunne
indgaa ,iEgteskab, men vil sette
Bdrn i Verden, der enten er arveligt belastede, eller for hvis Opdragelse i hvert Fald Forreldrene ikke
kan brere Omsorg! I saadanne Til-
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frelde

vil Kirken

ganshe

vist fra-

raade ,lEgteskab, men dog resPektere di'sse Menneskers F-rihed og paa
anden Maade s/ge at b/de Paa saa-

danne,iEgteskabers uheldige Virkninger, navnlig ved at lregge B/rnenes Opdragelse i egnede Hrender.
Sterilisatorerne vil imidlertid gaa
radikalt til Vuks; de vil holde
Menneskeuhrudtet nede eller rettedog ikke mere
re udrydde det
alligevel maa
end at de steriliserede
indgaa rEgteskab. F or den katholske Bevidsthed staar et saadant
Agteskab som noget urent og naturstridigt -_ forgiftet i sit inderste
Vresen, idet Agteskabets f/rste og
vresentligste F"ormaal, Forplantningen, er udelukket i selve Samlejet.
Kirken vil aldrig kunne anse saadanne rEgteshaber for gyldige. Den
foretrrekker en yderligcre Bebyrdelse af Samfundet eller rettere af den
kristne Caritas frem for den rnoralslie Forsumpning, Sterilisationens
Ofre udleveres til.
At Sterilisationslovcn ikke er det
Kolumbusreg, som mange synes at

anse den for, fremgaar af dens
Skabne i Slerilisationens M@nsterIand, d.e Forenede Stater. Af de 18
Stater, der har indf/rt Sterilisationen, er der endnu kun svv, der
praktiserer den. Indtil 1926 var der
i alt blevet udf@rt 6244 Sterilisationer. I en af Sterilisationsstaterne
Montana
svarer Sundheds-

-kommissionen- paa en Enqu6te, der
blev foranstaltet af >Comitee of
Cacogenic Control>> i 1920, at det er
tvivlsomt, om Loven ihke har vreret
mere til Shade end til Gavn. At 124
amerikanske Anstalter, som ved Loven var bemyndigede til Sterilisation, har de 93 vregret sig ved at
g/re Brlrg af denne Fuldmagt. Man
synes altsaa at foretr.ekke Internering fremfor at slippe de samfundsfarlige Individer ud som Hunde
rned Sterilisationens Mundkurv paa.
Thi helt ufarlige er de ikke. Da deres abnorme Kdnsdrift er i Behold,
vil seksuelle Voldshandlinger ikke
I det hele taget
vrere udelukhet.

-

vil man ved at sette sig ind i

den

rige Literatur om Sterilisationen faa
det Indtryk, at den oprindelige Sterilisationsenthusiasme er paa Retur
og de Stemmer bliver flere, der ikke
ser Frelsen i et forvovent Indgreb i
Naturens Love, men i trofast LYdighed mod dem.
Naar ogsaa Kredse, der ikke deler
vore moralske Betrenkeligheder, stiller sig afvisende overfor Sterilisa-

tionen, maa Grunden dertil hoveds@ges i den nuvrerende Arue'
lighedslxres ufardige Standpunkt.
Uberegneligheden ligger i denne Teoris Vresen. Det endelige Re-qultat
er altid et Produkt af konstsnte Arveanlreg og den foranderlige Afpasning, ganske bortset fra Mutationernes Spring. Krhpelin g/r oPmrerksom paa, at selv i de PsYkisk
normales Familieslregtskab forekommer der saa mange PsYkoPatologiske Afvigelser, at Arvelighedens
Betydning ligefrern bliver tvivlsom.
Schallmayer (Vererbung u. Auslese
1910) sl<river: >Indtil nu hender vi

sageligt

ikke et eneste Menneskes arvebiologiske Stamtavle>. Angaaende Degeneration er det umuligt at sige,
hvorvidt Milieuet brerer Skylden eller Nedarvning, og ved denne sidste,
hvorvidt det drejer sig om Kimforgiftning (Alkohol og Syfilis) eller
virkelige Arveanlreg. De eneste Sygdomme, der udelukkende forPlanter
sig ved Nedarvning sYnes at vrere
srerlige Former for Epilepsi og Chorea. End ikke ved disse SYgdomme
lader det sig forudbestemme, om
B/rndne faar dem og i hvad antal,
Rrekkef/lge eller Styrke. Saalrenge
det er saa vanskeligt at stille det biologishe HoroskoP for Afkommet'
mangler Sterilisationen sit vigtigste
Grundlag.
For os Katholiher er dog andre
Momenter afgflrende. Den katholskc Kirke har ikke udtalt sig om

Splrgsmaalet endnu. Men der kan
ikke vere Tvivl om, at den vil skrere
tvrers igennem enhver teoretisk Dishussion og i sin Afg6relse hovedsageligt lade sig bestemrne af det
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pektiu, som Sferilis ationen aabner for Fremtiden. Det er ikke vanskeligt ,at se Bukkefoden i det velmente Lovforslag. F aren for Misbrug vil ligge snublende nter, navnlig i et moralsk degenereret Samfund som vort. Den lovhjemlede
Sterilisation vil trods alle Forbehold
P ers

give de antikonceptionelle lendenser Vind i Seilene. Det Thit Jensenske Milieu vil hilse den med Jubel.
>Her er Vejen>, saaledes vil Loven
blive fortolket, >her er l\{idlet, det
sikre, r,adikale, nresten smertefri
Middel imocl B6rneplagen.> Sterilisationen vil slaa, Porten op paa vidt
Gab ind til Neomalthusianismens
forjattede Land. Nu har den private Sterilisation noget at skyde sig
ind under I Vasektomi, Salpingotomi og slige Operationer vil blive populrere, som de allerede er det i
Frankrigs fine Verden.
Lad den
racehygiejnishe Vinding-ved Sterili-

sationen vrere.aldrig saa stor, den

vil ikke kunne opveje den Skade,
der indirekte tilf/jes Samfundet.
Rigsdagens Flertal er

slaget.

\ri kan kun

for Lovfor-

haabe, at man

ikke vedt.ager Porslaget uden samtidigt at omgrerde Loven rned de
strengeste Klausuler og ledsage den
rned positive sociale Love, der verner om det bedste og det brerende i
Folket og saaledes vil hidf/re en
virkelig Raceforbedring f. Eks.

Love, der letter Tilverelsen for
b/rnerige Familier. Men fremfor alt
burde Lovgiverne sette en Stopper
for den neomalthusianske Agitation
i Stedet for at opf/re dens For-

-kremper

paa Finansloven.

(Da Lovforslaget blev vcdtaget i
Folketinget 1. Marts, var Artihlen
gaaet i 'lrykken.)
A. Menzinqer S. J.

KYRKOKRON I KA FOR I928.
>Jag tycker mycket om dem, som
giva, men jag tycker dnnu mer our
dem, som bereda mig tillfille att
giva>, vttrade Pius XI, dA han nyligen till irkebiskopen av Aix Mgr.
Rividre overlimnade ett bidrag till
dennes seminariebygge.
PAvens ord illustreras pi bista
sitt av hela hans verksamhet. Han,

som anvinder forsvinnande litet
for egen del, han utmirl<er sig genon1 en givmildhet, som stricker
sig till alla omr6.den av minsklig
kultur. Trogen pivestolens urgamIa traditioner, ir Pius XI en varm
beskyddare av vetenskap och forsk-

ning. Icke minst giller hans intresse det Vatikanska biblioteket,
dir han sjilv i yngre ir var verk-

sam sflsom 'bibliotekarie, och med
glndje mottog han den hjllpande
hand, som ricktes av en icke ka-

tolsk institution, Carnegie-stiftelsen, vilken vill limna bidrag till

denna forskningens fristad, rippetr
fcir alla utan avseende pA religion
eller nationalitet.
Genom PAvens insatser har iven
ett nytt institut for kristen arkeologi oppnats i cisarernas och apostlarnas stad, d'iir stenarna ofta tala
ett iinnu kraftigare sprflk in ord
och skrift.
Sitt intresse ftir hivdaforskningen har Pius XI idagalagt d"ven dirigenom, att han vid historikerkongressen i Oslo l5t sig friretrSdas av tre l5rde med virldsrykte,
M9r Baudrillard, rektor vid hatolska institutet i Paris, George Goyau,
den beromde forfattaren, och M,gr.
Batifol, kind genom minga utmArkta aribeten, bl. a. Le Sidge
Apostolique.
En av Roms mest betydande stiftelser, Propagandakollegiet, som i
aila missionslinder verkar till outsnglig vilsignelse, skall hidanefter

fi

sina nya liroanstalter pA Monte
Janicolo. och grundsten invigdes av
P6ven vid Lourdes-madonnans fot
i Vatikanens tr:idgflrd.
Llnder flrets lopp har Pflven i trt:
st<irre encyklikor skirskfldat n,frgra
av dagens kyrkliga frAgor i den gudomlisa sanningens ljus. I encyklikan >Mortalium animos>> av den 6
jan. 1928 varnar han f<ir >pankristianismen> med dess oklara stdllning till minga av den gudomliga
uppenbarelsens trossanningar, icke
rninst kristendomens grundsan-

Rom, liksom han genom nyorganisation av Bibelinstitutet ddr tillviigabragt ett fast centru'm ftir detta
arbele.

I d.'n tretlje encyklikan >Miscreutissinrus Redemptor> (av den 8 maj
1928) manar Piven sina andliga
barn till bot och uppmuntrar dem
alla att osa livets vatten ur Jesu
hiiirtas stindigt fliidande, outtomliga nidektilla.
Den 20 december firade Pius XI
50-flrsdagen av sin fiirsta heliga
miissa (i kyrkan San Carlo al Corso

Dcn zterkliga riirclsen' f 6r hristcnhetens

cn'an'de

Pdacn prcsitlcror uitl cn pontifiholntii.sstt cnligt gre kisk ritus

ning: Kristi gudom, och framhiller, att verklig enhet vinnes endast
pi sanningens grundrtal, s&som redan aposteln Johannes, kirlekens
och enhetens helige tolk, kraftigt
h5vdar (2 Joh.9-10). Slutligerr
manar Pflven alla skilda soner alt
S.tervinda till den katolska moderkyrkan, Kristi sanna kyrka, byggd
pfl den orubbliga klippan: Petri
stol. >>Du ir Petrus (klippan) och
pd denna klippa skall jag bygga
min kyrka> (MFtt. 16: 18): endast
pi denna klippa kan den iikta kyrkliga enheten resas.
I encyklikan >>Rerurn Orientalium)) av den 8 sept. 1928 anbefaller
P6.ven varmt orientaliska studier
sflsom ett huvudmedel till frimjande av de orientaliska kyrkosamfundens union med moderkyrkan i

i

.

Petersk5'rhan

1878) och pfl grund hirav liste han
en stilla missa vid pflvealtaret i S:i
Peterskyrkan: 40,000 personer bevistade den, och 120 barn mottogo
sin forsta heliga kommunion av PAvens hand.
Med anledning av sitt 50-Arsjubileum hal Pflven for de troende oPp-

nat ett kyrkligt ju'belir med dess
rika andliga skatter, gtillande frin

och med den 20 december 1928 till
och med den 20 december 1929.
Bland glidjande tilldragelser inom
hyrkligt liv mA riknas den boneoktav for kristenhetens iterf6rening i trons enhet, vilken i hela
v'irlden fciranstaltades av katoliker,
>ortodoxe>> och protestanter under
dagarna 18-25 januari 1928.
Pfl minga hflll inom den katolska
kristenheten ha offentliga forboner
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i hyrkorna

anordnats f<ir Mexikos

katoliker, vilka frfln dirvarande

bolsjevikregerings sida iro underkastade forfoljelser, innu fruktansvdrdare 5n de, som gingo ut tiver de
forsta kristna, med vilka Mexikos

martyrer kunna tiivla i trosfrimodighet och stdndaktighet. De forfolidas talan har f<irts iven av en
stor protestantisk tidning, Daily
Ne'ws, London, medan annars de

flesta icke-katolska organ, stora och

smfl, antingen tiga eller taga forIryckarnas parti.
I bolsievikernas fcirlovade land,
Ryssland, fortgi f<irfoljelserna, och
bland mer kinda offer m6 nimnas
Mgr. Teofil Skalki, till borden polack, en prdst, uppskattad icke blott
av katoliker utan dven av de >ortodoxe>>,

populir sirshilt i

arbetar-

kretsar frir sin osjiilviska verksamhet. Han har av sovjets h<igsta
domstol dcimts till 10 Ars fingelse
bch 5 irs f6rlust av medborgerligt
fortroende, anklagad frir att uppegga arbetare mot
gudsfornekelsen. Till bolsjevismens
f<irdrirvligaste frukter hiir ungdomens forvildning. >Statistiken>>, skriver till
och med >Gazette roujge du soir>,
f6r den 9 juli .1928, >lir oss, att
brottsligheten bland barn vexer
systematiskt>, och i en liten uppsats, >>Barnens helvete

i

sovjets

lin-

der> p,ipekar den utmirhta tid-

skriften >La Vie

Intellectuelle>>

(jan. 1929), att mindeririga begitt
brott, varav 13,461 st<i,lder,
265 mordbrandsanliggningar, 118
mord, 324 riverfall med mordvapen
och 236 sedlighetsbrott pi sovjets
omride endast under 1924. I Ryssland hava v6.ra rornersk-katolska
trosforvanter icke endast att utstfl
svira fcirf<iljelser, utan m,Aste iven
leva i en i sedligt avseende osund
atmosfdr. Men trots allt hilla de
ut genom ett nri.dens under. Detta
29,527

griller icke minst Sibirien, dir
150,000

katoliker bo hringspridda

pf, de katolska fcirposter,

sout

grundades huvudsakligen av polska

landsfcirvista, vilka av den garnla

moskovitiska tsarregimen drevos
bort frin Polen fiir sin trohet mot
nationalitet och katolsk tro.
Det Ateruppstindna polska riket,
som riknar nira 30 miljoner medborgare, har varit vittne till glndjande yttringar av katolskt liv. En
storartad sidan var den eukaris-

tiska kongressen i Lw6w, (Lem-

berg), som inom sina murar fick
se prinas av Polen, kardinal
Hlond, och rikets irkebiskopar och
'biskopar samt talldsa skaror av
deltagare. Under dagarna 18 och
19 juni var staden om aftnarna illuminerad, och inda ute i fattigkvart-eren lyste smfl ljug. Den 1g
juni voro 60,000 personer sarnlade
ute pfl Sokolfiiltet, diir kardinal
Hlond celebrerade missan med

sAng av 2,000 barn.. Predikan holls
av Mqr. Okoniewski. Pi eftermiddagen drog genom gatorna en procession, sidan som man nistan endast i Polen fir se den: Kardinal
Hlond med monstransen,beledsagad
av en stor del av stadsbefolkningen,
diir biskoparnas skrudar, munkarnas kipor, officerarnas och soldaternas uniformer, studentkorporationernas och brodraskapens stan-

dar lyste som

firgrika inslag.

Ett glidjande tidens tecken ir
att den katolska ungdomsrtirelsen
>Odrodzenie> vinner anslutning

bland studenterna vid universiteten
i Warszawa, Lw6w, Krakau, Posnan, Lublin och Wilno: 93 procent
av Warszawas studenter forklarade
sig vara troende hatoliker.
Ocki i flera andra linder sluter
ungdom.en upp under katolska bandr. lVien, ddr ibland en skrdnig
antiklerikalism stdller till upptriiden, sig Lflngfredagen talrika katolska ungdomsskaror samlas i brin
for Mexikos f<irfoljda katoliker, och
Tyrolens ungdom betygade sin trohet mot Jesu Hjirta. Tyrolen har
lyckan att inom sina grinser ha en
av den katolska teologiens yppersta
fyrbflkar: Innsbruck med sin av jesuitfider ledda teologiska fakultet,
liksom Schweiz har sitt internatio-

t,,

nella katolska universitet med dominikaner sflsom professorer i teologi. I framtiden fir Osterrike ytterligare ett huvudsite for katolsl<
vetenskap: under stor h<igtidlighet
i nirvaro av kardinalerna av Wien
och Mfinchen, mflnga biskopar och
fiirhundskanslern Mgr. Seipel lades
nimligen i Salzburg den 25 novenlber grundstenen till ett katolskt
universitet, det f<irsta tyska, dir
rnihinda min kunna uppsti, i
stAnd all. upptaga manteln efter en
av den katolska historie-forskningens friirrste m$lsmin, Ludvig Pas-

20,000 och Boerenbond med nistan 10 ginger s6. stort medlemsantal.

Ocksi Tyskland, som riknar
nila 21 miljoner katoliker, har alt
uppvisa en stark katolsk ungdo'msrorelse, och dess frimste ledare i
Bayem, X{gr. Mihael Buchberger,
har av Piven blivit utniimnd till biskop av Regensburg. Att katolikerna d"ro ypperligt organiserade i
Tyskland, ddrom vittnar varje Ar
de glinsande katolikdagarna och
centerns framgingsrika kamp for
riitt och riittvisa dven fcir katolska

Pius XI hortschrerar kalhen, under en tmiissa i Sirtinslta l{afellet.

tor, han som pfl d<idsbridden vttrade, att hans hjirtas sista slag gillde den romerska Kyrkan och p,flvedomet.

Det hatolska universitetet

i Nij-

megen, ett av de mflnga vittnesb<iiden om de hollindska katolikernas

beundransvirda offervillighet, kan
glndja sig flt okat antal studerande.
Och medan Belgiens katolska akademisha ungdom finner Ijus och
ledning vid Lowains universitet,
som h,land sina lirare rAknat en
t\fercier, den sedan virldsberrimde
haldinalen, fylkas de djupare ledens unga skaror i livskraftiga katolska sammanslutningar sisom
Jeunesse ouvridre catholique med

ordnar. Tyskland, dir for ieke sA
linge sedan deras frihet var mycket
kringskuren, ir nu ett av de mest
klosterrika linder i virlden. Dtir
finnas for nirvarande 536 manliga
kloster med 9,972 munkar och
6,489 kvinnliga kloster med, 71,720
nunnor. I)e manliga ordensmedlemnrarna utgoras av 577 benediktiner,
1,528 franciskaner och 450 jesuiter,
vartill l<omma ett ansenligt antal representanter fiir andra ordnar och
kongregationer, vid vilkas sida arbeta talrika sammanslutningar av
lekmin, exempelvis Bonifacius-ftireningen for underst6d av katolska
forsamlingar spridda i diaspora,
och de katolska akademikernas f<ir-
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bund, som hflllit en med ritta mycket upprnirksammad studie-vecka
i Konstanz. Ett gl5nsande vittnes.
btird orn katolsk kultur b$de i forntid och nutid utgcir den under iret
hAll,na hatolska pressutstillningen i
C<iln.

>Katolsl< renlssans>> var huvudtemat i det tal, sorn holls av den
lrekante franske diktaren Paul
Claudel, som nu iir Frankrikes amtrassadrir

i Washington,

nyss blev kreerad

till

d& han helt

hedersdoktor

vid universitetet i'Ottawa.
Han pAvisade, att det intressantaste ,fenomenet i den senaste franska litteraturen ir den katolska pflnyttfcidelsen: i v;Ara dagar vinder

tilt katolicismen bide i skcinlitteraturen och i
vetenskapliga,och filosofiska verk.
Den genialiske diplom,aten framhrill
litteraturen" Ocks$ i det dagliga livet gclr den sig g llande denna katolsha renAssans" och dess mirkesmin ir Frankrikes bildade ungdom, som i upprop manar kamraterna att h,6ja knd vid altarrunden
for att mottaga piskkommunionen:
av de olika h<igskolornas studerande i Paris hiirsarnrnade ej mindre
in 13,000 rnaningen. Minga av dessa studenter flro d.ven verksarnmll
s€rsom frivilliga lirare i de kristne
skolor, som med stora uppoffringar
underhillas av katolikerna, dfl som
behant religionsundervisning ej fflr
rneddelas i statens skolor. Ej mindre glediende ,ir det, att iven drr
djupa katolska leden i Frankrike
organiserat sig. Knappast en minad frirloper, utan att massmoten
av flera tusen katoliker hdllas i olika delar av landet, hivdande katolikernas rdtt och pflyrkande upphivande arr undantagslagarna mot de
andliga ordnarna" Dessa manifestationer ffl dnnu stcirre betydelse, dirigenom, att Frankrikes katoliker
sedan itskilliga flr iro sammanslutna i ett stort katolskt nationalf<irbund, som st6r under ledning av general de Castelnau, rAknar omkring
3 miljoner katolska rndn, och har
sig uppmiirksamheten

bahom sig rninst 15 miljon'er franska katoliker. Fastin franska katoliker hava dryga bordor for underhill av skolor och priisterskap,
diL staten ju icke l6.mnar nigot bidrag, iro de bland de frikostigaste
givarna till hednamissionen, liksorn
ocksi Frankrikes snbner och dottrar
dro de friimsta att offra sig sd.som
missioniirer, och det pi de farligaste posterna t. ex. bland spetiilska. Och missionirernas heliga

beskyddarinna, S:ta Thdrdse de
l' Enfant J6sus fortfor att erovra
hjirtan. I Egypten t. ex. hava bil-

dats sammanslutningar med hennes namn, och det icke endast av
katolska flickor utan dven av prientaliska hristna, ja av muhamedan-

ska flickor: >la petite Reine de
l'Egypte> kallar Frangois Veuillot
den heliga karnreliternunnan frfln
Lisieux.
I missionslinderna, t. ex. i Kina
uppsti inhemska kongregationer,
vilka sf,ledes i sin rnfln bidraga att
realisera Pfivens program om inf<jdda prdster: i Asien iiro mer 5.n
52 % av alla katolska missiond"rer
infodda. Varm beundran ha de katolska Kina-rnissionirerna vickt:
under de fruktansviirda f orfoljelserna stannade de flesta pA sina
poster.

Bland missionsomriden i Afrika
uppvisar sirskilt belgiska Kongo
glidjande framsteg. Dir arbeta g
apostoliska vikarier, 11 apostoliska
prefekter och nira 600 prister, ivrigt verksamma att berga den andliga skorden.

tiksom Hollands katoliker,

sfl

fldagalngga Forenta Staternas brin-

nande nit frir trons utbr:edande,
och ingenstides iir konversionernas
antal sfl stort sorn i Nordanrerika.

Det britliska imperiet med

dess

friskt och kraftigt pulser,ande hatolska liv har i 6r ffltt bevittna en
sillsport imponerande yttring av
katolskt liv: den eukaristiska
vArldskongressen i Sidney, besokt
av 350,000 katoliker, d. v. s. l/5 av

Australiens katolska befolkning.

tt

Hirr annorlunda nu 5n fiirr. Ftrr
725 ilr sedan, den 15 maj 1803 listes fiir ftirsta gengen mdssa Pfl
Australiens jord, och de viirldslig*

m;rndigheterna ovade di allehanda
trakassErier for att hindra katolsk
sjillavflrd.
Nu diremot forklarade Premierrninistern, att han till fullo insflg
kongressens stora betydelse, och de
borgerliga myndigheterna hava visat det storsta tillmotesgflende.
D.fl listes den forsta mdssan av
en fattig prist, fader James Dixon,
som icke ens hade en ordentlig, altarsten, hans misskrud var Sammansalt av gamla gardiner, och kalken vat av tenn, tillverkad av en
stackars deporterad fflnge.
Nu celehrerades miissan av Fflvens legat kardinal Ceretti i nirvaro av 60 irkebiskopar och biskopar, och en gyllene kalk, en gflva av
den Helige Fadern, lYftes vid kon'sekrationen mot skyn tlnden talrika
kyrkklocko,rs mdktiga klang: 9'0OO

personer

fyllde domkyrkan, och
kni utanfiir. Pi freda-

50,000 bojde

gen liste legaten messa under bar
hirnrpel: 20,000 harn omgflvo altaret. Prfl lordaggn rnottogo 30'000

barn clen heliga kornm'unionen'.
Sondagen var kongressens sista
dag. Den fiiregicks av nridnattsnrlssa i Australiens alla katolska

kyrkor. Efter celebrerad pontifikalnrissa, drog legateh i. hogtidlig procession med sakramentet till hamnen, besteg ett praktfullt smYckat
fartyg, och for p* d:etta, oimrgivet a.v
hundratals andra, till triingsel fyllda fartyg ut till havet och vtilsignade oceanerna, och ur sina hjiirtans
djup kunde Australiens katoliker
med den Heliga Jungfrun uppstimrna: Magnificat anirna mea Dominum. (Lukas 1: 46.)
Kulla i Odensvi, S:t Ansgars dag
1929.

&ustaf Arntfelt.
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IRICUS IHRFORSIUS.
Han var en man som gick sin
egen vig, uppenbarligen likgiltig
fcir vad andra tyckte eller sade. An-

sprflksl<is och odmjuk med mycket
han blott for sin
tro och sina studier. Hur lycklig :ir
srnfi. behov levde

icke en minniska, som lyckats bliva sA oberoende av loide sig.sjiilv
och andra.
Hela sitt linga liv arbetade han
med rastl6s flit i den svenska forn.
forskningens tjinst. Som ett erkinnande f6r sitt livsverk erholl han Antikvitetsakademiens stora guldmedalj. Sjeln bar han
priigeln av gammal
tid. Den gammalsvenska klostertraditionen tycktes ha

forkroppsligats i
honom. Han passade bra

i

det garn'

Ia Vadstena. Ortstidningarnas utta-

landen vid hans
frinfille visa, att
han var en allmint
aktad och 6rad man

i den lilla

staden.

iter sig tvenne Birgittasystrar som
grister i den gamla klosterkyrkan.
Han fich uppleva den dag, d5. dessa
systrar kunde grunda ett Sankta
Birgittas Vilohem i Diursholm.
Sjnlv fick han i sitt dlskade Vadstena mottaga en av Kyrkans hogsta dignitArer, Kardinal van Rossum, som han vilkomnade med ett
latinskt tal. PS avst6nd kunde han
folja birgittinernas arbete, se hur
det vixte och blev till vilsignelsef<ir

rninga. Han fick
till och med uppleva den dag,,d6l en

Rirgittakyrka kunde invigas i Oster-

gotlands

storsta

stad.

Det var

denna

kyrkas forste herde, som vigde honom till vilan pi

Vadstena gamla
kyrkogflrd. Kyrko-

herde Overschie talade drirvid over orclen

:

>

Det ir

be-

st6.mt fcir minniskan att en gAng
dri, varen dirfor re-

do>. OcksA i sina
skriver: >I sin reliEri:t:s Iltr!orsins.
testamentariska begiositet (var han)
stimmelser visade
sfl varm som endast den kan vara,
sig . den gamle vlktaren vid Birvilken i sjilens frilsning ser jordc,
gittas grav sitt livs stora kirlek
livels enda mening. Ddrfor vordadc
trogen. Hans utsokta boksamling
alla gamle lhrfors, och sigo upp till
rinskade han enligt ortstidningen
honom
han, den ringdste bland
se inrvmt >i ett eventuellt bli- som han brukade siga>>.
de ringa,
vande kapell i Vadstena f<ir uttjinPi en minneskrans sorn sindes
ta barmhirtigshetssystrar>. Utan
En Vadstenatidning

till

begravningen kallades han >den
trogne viktaren av Birgittas grav>.
Liinge var han den enda katoliken i
den heliga Birgittas slad. Hur glad.
de det honom ej, att han till sist
fick uppleva den tid, dA de gamla
birgittinertraditionerna iter trorjade spira i Sverige. Han var med vid
minnesfesten 1923, dA Vadstena

tvivel har Ericus Ihrforsius icke uttrycht sig si egendomligt i sitt testamente. Om han skulle uttalat en
liknande tanhe i sin sista vilja, si
gdllde det sikert fdrhoppningen, att
framtiden nflgon gfing skall fora
den heliga Birgittas d6ttrar tillbaha
till den heliga Birgittas stad.

79

redos torn
En rnedlem av den protestiska
Gustuu Adolfsf6reningen i Tyskland, vars karitativa eindam$l pfl
det protestantiska omrAdet motsvarar den katolska Bonifaciusftireningens inom romerska Kyrkans

sfir, har riknat ut, att det sista

flrets inkomster motsvar:ar en genomsnittlig giva av tl pfennig per
huvudav den protestantiska befolkningen i landet. Med ett visst ve-

jimfrir han denna siffra med de
sumrnor som Bonifaciusforeningen
insamlat bland den l<atolska be-

rnod

folkningen. Ty under det att den
protestantisha ftireningen bland
Tyskl'ands protestanter, vilka dock

uppgA till ungefir tv$ tredjedelar
av rikets. folkmingd, endast lyckats
insamla 71,000 mark har dess hatolsl<a motsvarighet bland TY.klands katoliker ffltt 650,000 marh.
Tgskland har f<ir ndrv. 20,193,334

hatoliher. Dopens antal var

1926

355,000, begravningarnas 232,000
och kommunionernas 206,373,163.
Pi varje katolik komma allts6. 9,'1
kommunioner pr ir. 50% av den ka-

tolska befolkningen fyllde sin p6skplikt. De aktiva sjilasorjarna voro
16,376, de teologie studerandena

2,831. Pi varje hundratal aktiva
virldsprister komma 14,8 teologie
studerande.

Till Kipa skrives frAn Buftcresf.'
>Efter de forfiiljelser, som den grekisk-hatolska (d. v. s. den unierade
Kyrkan) hade att lida i Ruminien
dr nu en period av uppsving att
vinta, di den nye ministerpresidenten Maniu, som fiir kort tid sedan
vid en uppvaktning, som gjordes f<ir
honom, forklarade, att han sorn alltid varit en troende .och trofast son
till den grekisk-katolska Kyrkan,
vilken ocksfl hans farnilj sedan flera
generationer tillhort, icke blott har
Ior avsikt att instilla dessa fiirfiiljelser utan att iven positivt under'
stridja den katolska KSirkan.
Till Kipa skrives frin SYd-A/riftc;
Genom enhilligt beslut av SYd-Rodesias parlamient har det bestamts,
att den for ett Ar sedan avlidne pre-

miirministern Sir C. Conghlan, en
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utmirkt katolik, per Stateburial
(begravning pi statens bekostnad)
skall bisittas i det berdmda Matoppohills.

Den apostoliske delegaten frir
Syd-Afrika, drkebishop Gijlswijl<
O. P., som nyli$en lyckligen flterkommit frfln sin tredje Romresa,
presiderade vid den sista kongres-.
sen av den i antal och inflytande
st:indigt vixande katolsJ<a f oreningen i Kapstaden. Forhandlingarnas
huvudintresse riirde skolvisendet.
Delegaten uppm.anade alla stadens
och omnejdens katoliker att sluta
sig till denna fi:irening, i det han

hinvisade till Holland som ett

exempel pA vad katolsk aktion fiirmAr. Nigon tid dlrefter foretog

han personligen

grundstensliggningen av pristseminariet i Ma,rianhill. Det ir beriknat att kunna
giva utbildning flt hundra infodda
prister. Redan finnas dir 30 infiidda seminarister.
I stiindigt vixande befinner sig
ocksfl Catholic-Africran-Union. C. A.
O:s stora mAl iir en niira sammanslutning till Syd-Afrikas v:il av alla
religiost-sociala och praktiska strivanden av de ka,tolska infodda under ledning av hatolska missionirer.
Den sista statistiken av Marianhills vikariat visar f<iljande siffror:
60 prister R. M. M., 15 vdrldsprilster, 160 missionsbrcider R. M. M.,
.140 missionssystrar C. P. S., 70 inf<idd:a nunnenoviser, 290 infodda lii-

rare och l5rarinnor, 30

inf<jdda

priistkandidater, 15 inf6dda munkaspiranter, 52,500 svarta ka{.oliher,
1,215 vita katoliker, 900 katoliker av blandras, 40 kyrkor, 166

kapell,9 sjukhus, 11

barnhem,

20 viilgorenhetsanstalter, 17 apotek,

ett prist- och tvfl lhrarseminarier,

ett pa.r hundra folkskolor, fitskilliga
mellanskolor, nigra induslriskolor,
en ikerbrukskola.
Det av den schweiziska kapucinerprovinsen frirvaltade apostoliska

Fldlsingborg

vihariatet Dar Es Saa.lem, sorn behant ett mycket folhrilit omr6.de (4{)
millioner mdnniskor') rned huvudsakligen muhammedansk befolkning uppvisar iven i sin sigta &rsberittelse gticljande fram-steg f<ir
den katolsha missionen. Ocksi hir
har sirskild uppmd:rksarnhet dgnats
it undervisningsvisendet. Som bekant arhetar den engelsha regeringen energiskt pA en reform av skolvisendet i Syd-Afrika. Hdrvid samveilrar.den, nir det lr friga om den
katolska befolkningen, pi det intimaste med de hyrhliga myndigheterna. De schweiziska hapucinerna
li.ta nu d.ven vid Londons universitet utbilda de unga missiondrer,
som.skola skickas till detta land.
H,ela det katolska Tvskland s<ir-

jer den tidiga d6den ai, professorn

i moralteologi vid den filosofiskteologiska htigskolan i Passau, Dr
Ignaz Klug. Till hans rnest betydande verk, som vi varmt skulle
vilja rekommendera, hor >Lebensbeherrschung und Lebensdienst>,

som behandlar sociologiska och
pedagogiska problem, varom nobelpristagaren Rudolf Eucken i
ett <ippet brev till Dr Klug skrev,
att han utan att kunna stanna genomlist detta arbete och berdmde
det sflsom en av de mest betydande
katolska publikationer.na. Vidare
har han skrivit: >Der Heiland der
Welt>, >'Die Tiefe der Seele> och
>Der }lelfer Go[t>; deL sista arbetet
lr en kristen vdrdeetih.
Frir hclt kort tid sedan har ocksi

en av 1'ysklands mest bemdrkta

kyrkomdn diitt, n:imligen den forste
vigbiskopen av Berlin Mqr Deitmer.
Han foddes ir 1865 i Miinster och

utndnndes i februari 1923 till titulirtiskop av Sora. Som bekant ir
Berlins biskopsstift ett av de allra
st<irsta i Tyskland och rihnar over
450,000 katoliker.
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