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Åter står vår heliga Kyrka sör

jande vid en faders bår. Benedictus 

XV har gått bort. Hastigt och 

oväntat kom budskapet om hans 

död; som ett offer för den lömska 

farsot som i världskrigets fotspår 



smugit sig fram över Europa föll 
han, den ädle och milde påven, 
vars namn för alla tider kommer 
att nämnas som världsfredens och 
försonlighetens högste och ivrigaste 
talesman under folk.hatets· och stri
dens fruktansvärda tid. I den hän
synslösaste kamp på liv och död 
stodo världens mäktigaste riken mot 
varandra. Kyrkans höge styres
man manade dem blott till förlåtan
de och fred. Lytta och plågade för
smäktade krigsfångar i fiendeland. 
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hans bår vågat mästra, klaga eller 
klandra. Endast uppriktig beund
ran och tacksam vördnad tala där 
till hans pris. 

Då världskrigets storm just hade 
brutit lös, måste Benedictus· XV gri
pa tag om rodret till Petri hotade 
skepp. Och under nästan hela den 
tid han höll det i sin hand, fortsatte 
de lössläppta ovädrets makter att 
rasa. Fram· genom farliga brän
ningar och skär förde han lyckligt 
med klok och säker hand förtrös-

Benedictus XV på lit de parade. 
Petri efterträdai·e på den romerska 
stolen tänkte endast på att lösa de
ras bojor och öppna för dem en väg 
till hemlandet. Utsvultna och elän
diga suckade barn och åldringf,lr ef
ter bröd i av kriget härjade hem. 
Kristi kärleksfulle ställföreträdhre 
hade ett klappande hjärta och .en 
hjälpande hand för dem alla. Uii0 

der Europas tyngsta lidandestid var 
han kristenhetens fader. Kärlek 
och barmhärtighet, som syntes out
tröttligen verksam för världsnödens 
lindrande, var hans ständiga strä
van. Därför finnes ingen, som vid 

tande på Himlens hjälp Kristi heli
ga Kyrka. I försonlig och högsint 
kärleks namn kunde han återknyta 
gamla band, som blott för några år 
sedan för alltid syntes brustna. Sår, 
som gudlös biättfärdighet slagit i 

. ·;) 

själva kristenhetens hjärta, det he
liga Rom, ville den store fredspåven 
se läkta. Kyrkans nya lagbok, det 
tjugonde seklets stolthet, blev det 
honom förunnat att fullborda. Ge
nom hans kloka insikt har den ka
tolska tron vunnit framgång och 
styrka i de mest olika länder. 

. Sveriges katoliker! Eder gamle 



biskop skriver Eder detta från sitt 
lidandes läger, där han alltjämt hål
les fjättrad av sjukdom och plågor. 
Dock vill han till och med där fin
na några tröstens och maningens 
ord till Eder i den gemensamma 
sorgen över vår bortgångne . Helige 
Fader. Minnens då, att den djupt 
:saknade Överherden ännu lever -
blott närmare Gud än förut - och 
att han alltjämt bedjande fortsätter 
det hjälpande verk på jorden, var
ifrån vi sågo honom så plötsligen 
ryckas! Minnens ock hans fader
liga kärlek, som sträckte sig till alla 
hans barn, också till de kringsprid
da och betryckta sönerna och dött
rarna av Roms Kyrka i vårt avläg
set liggande land! Glömmen ej de 
många bevis på huldhet och vak-
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sam faderskärlek, som han läm
nade oss! Ropen till Gud, den hög
ste Domaren, bedjen vårt lands he
liga skyddspatroner, att de måtte 
ledsaga vår bön fram till den Alls
mäktiges tron! Och bedjen, att 
den höge Benedictus må varda väl
signad med himlens rikedomar, att 
fredspåven snart måtte få njuta 
den frid, som övei:går allt förstånd, 
att kristenhetens kärleksfulle fader, 
som här på jorden blott tänkte på 
barmhärtighPt och offrande hjälp, i 
himlen snart måtte få skåda Fadern 
över allt vad fader heter, Honom, 
från vilken all god gåva kommer 
och vars namn är evig Kärlek. 

t A 1 b e r  t u  s, 
Biskop av Doliche, Apostolisk 

Vikarie för Sverige. 

UR VITA ANSCHARII 
AV SANKT RIMBERT. 

J(ap. 8. Ansgars kallelse till Sverige 
och den syn han därom hade' i 

drömmen. 
Under tiden begav det sig, att 

sändebud fråff Sverige hade kom
mit till kejsar Ludvig, prisvärd i 
åminnelse. Bland de ärenden de 
hade att framföra var också det, 
att de underrättade den allernådi
gaste kejsaren om att det bland de
ras folk funnos många, som läng
tade efter att antaga kristen guds
dyrkan och att deras konung också 
var villig att tillåta Guds präster att 
uppehålla sig där, om kejsaren blott 
ville vara så nådig att sända dem 
dugliga predikanter. 

Då den fromme kejsaren förnam 
detta, blev han mycket glad och 
begynte åter att förhöra sig, om det 
fanns någon som han kunde skicka 
till dessa trakter och som kunde 
undersöka, om detta folk var villigt 

att antaga tron såsom sändebuden 
hade förkunnat för honom och som 
kunde begynna att lära dem: den 
kristna gudsdyrkan. Sålunda före
tog sig hans majestät för andra gån
gen att förhandla med samme eder 
abbot, om det törhända skulle fin
nas någon bland hans munkar, som 
för Kristi skull var villig att draga 
till dessa trakter eller i alla fall 
uppehålla sig hos Harald, så att den 
man som nu var hos honom, nämli
gen Guds tjänare Ansgar, kunde 
åtaga sig denna sändning. 

Därför blev han på kejsarens bud 
kallad härifrån till hovet, och det 
blev honom tillsagt, att han oför
dröjligen skulle inställa sig hos kej
saren. Denne Guds man anade nog, 
vad man ville honom, och började 
av hela sitt hjärta att uppflammas 
av kärlek till Gud och att hålla det 
för sin högsta glädje, om han fick 



tillfälle till att arbeta på att vinna 
själar. Skulle också på en sådan 
resa mycken motgång och möda 
möta honom, så föresatte han sig 
likväl att lida detta med tålamod 
för Kristi skull. I sitt hjärta hyste 
han intet. tvivel om att detta stora 
verk skulle lyckas, ty han tröstades 
av en gudomlig syn, som Gud for
dom i sin nåd hade förunnat honom 
att se. 

Under den tid, då han som förut 
är omtalat uppehöll sig hos eder och 
genom tvänne syner redan syntes 
hava mottagit anden ovanifrån, 
förekom det honom nämligen en 
natt, att han hade kommit in i ett 
hus, varest flera predikanter stodo 
redo till att utföra predikoämbetet. 

Plötsligen blev han så i en hän
ryckning förd fram för dem och 
han såg sig omstrålad av ett starkt 
ljus från himmelen, klarare än en 
solstråle; och då han undrade över 
vad detta kunde vara ljöd också 
en röst till honom, icke olik den 
som han hade berättat att han hört 
i sin första syn, och den sade: "Din 
synd är förlåten!" Han svarade -
som vi tro på Guds Andes ingivelse: 
"Herre, vad vill du att jag skall 
göra?" Då hördes åter rösten, och 
den talade: "Gå och förkunna för 
hedningarna Guds ord!" 

Denna syn begrundade nu denne 
Guds tjänare i sitt hjärta. Han blev 
glad och jublade i Herren, ty han 
insåg, att detta redan delvis hade 
blivit uppfyllt som där hade blivit 
honom befallt. Men för att hans 
arbete skulle kunna bliva ännu 
mera utfört, önskade han också för
kunna Guds ord för svenskarna. 

Då han alltså hade blivit förd 
fram till kejsaren och denne hade 
sport honom, om han ville åtaga sig 
denna sändning, svarade han med 
frimodig röst, att han var redobo
gen till allt, som kejsaren hade be
slutat att ålägga honom för Kristi 
namns skull. 

Kap. 12. I Påvens bulla om den nor
diska lcyrlcosalcen. 

Och för att detta i framtiden 
skulle kunna behålla sin fasthet och 
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styrka sände kejsaren Ansgar med 
all hedersbevisning till den aposto
liska stolen och lät genom sina sän
debud, de högvördige biskoparna 
Bernold och Ratold och den beröm
lige greve Gerold, framlägga hela 
denna sak till hans helighet påven 
Gregorius' stadfästelse. 

Påven bekräftade honom så ock
så på sina företrädares vis både ge
nom en bulla och genom att giva 
honom pallium, lät honom få före
träde hos sig och utnämnde honom 
tillika med ärkebiskop Ebo av 
Reims, som förut hade mottagit 
samma sändning, till legat för alla 
de kringboende folkslagen, såväl 
svenskar och danskar som slaver 
och andra folkslag, vilka ha sin bo.
ningsplats i de nordiska landen. 
Och inför den heliga aposteln Petri 
helgonben och altare gav han ho
nom offentlig myndighet att vara 
evangeliets förkunnare. 

Och för att intet av detta i fram
tiden skulle kunna förhindras, så 
slog han med bannstrålen envar 
som stod emot eller sade emot eller 
på vilket sätt som helst lade något 
hinder i vägen för dessa den from
me kejsarens planer och dömde ho
nom till att dela lott med djävulen . 
och lida evig pina .. . 

Kap. 29. Ebos profetia om Kyrkan 
i Norden. 

- - - Och fastän de råd och 
förmaningar voro otaliga, varmed 
ovannämnde överstepräst (ärkebi
skop Ebo av Reims) tröstade och 
fröjdade vår faders hjärta, så kunde 
han (sankt Ansgar) dock i synnerhet 
aldrig glömma det samtal, som de 
hade haft, då de för sista gången i 
denna världen taltes vid om sin sto
ra gemensamma angelägenhet. Ty 
då vår biskop hade uppräknat de 
många svårigheter, som hade mött 
honom och sporde honom, vad han 
väl tänkte om hans sändning och 
bad, ja, uppfordrade honom till att 
säga det, ifall han härutinnan hade 
ett eller annat tröstens ord att säga, 
så var det som om en profetians 
ande kom över honom (Ebo) och 
han svarade: 



"Jag är viss på," sade han sålun-· 
<la, "att vad vi hava börjat verka 
för Kristi namns skull, skall bära 
f mkt i Herran. Ty det är min till
lit och det tror jag fast och visst, ja, 
jag vet det, att om det också för syn
dens skull liksom skall bliva för
hindl'Clt vad vi här hava begynt hos 
-dessa folkslag, så skall det dock 
aldrig gå helt om intet utan bära 
f1·ukt genom Guds nåd och lyckas, 
intill H errcms namn når till värl
.clens ände,." 

Sådan var alltså deras tro, med 
detta sinnelag sökte de de främman
de hedningarnas gränser, och med 
en sådan gudlig kärlek stredo de för 
Herren, av vilken de också utan 
tvivel skola undfå lönen för sitt 
:arbete. Detta fromma sinne vek 
aldrig från vår herres och faders 
själ· och han upphörde aldrig att 
,bedja för hedningarnas frälsning. 
Tvärtom - fastän hans stift nästan 
oupphörligen runt omkring blev 
ödelagt av vikingar, som kommo 
just från dessa hedniska folk, och 
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hans hus och gård blevo utplund
rade, så bad han dock beständigt 
för sina motståndare och vedersa
kare och anropade utan uppehåll 
den barmhärtige Gud för deras om -
vändelse, som tillfogade honom 
skada, och bad att det icke måtte 
tillräknas dem, att de obekanta 
med Guds rättfärdighet och bedrag
na av djävulsk villfarelse övade 
fiendskap mot de kristna. 

En så brinnande nitälskan hade 
han för denna sin ämbetsgärning, 
att han till och med på sotsängen 
aldrig upphörde att tänka på och 
Yerka för den, ända tills han drog 
sin sista suck. I denna fromma 
iver blev han sålunda borttagen 
från världen, och vi tro, att han 
genom Guds nåd till lön för sin 
goda kamp en gång på den allmän
na uppståndelsens dag härlig och 
salig skall gå in i himmelens rike, 
ledsagad av en stor skara troende, 
dem lrnn har vunnit för Herren av 
det danska och det svenska folket. 

LÄREN ALLA FOLK! 

Några d�igar efter Frälsarens död 
finna vi de elva apostlarna försam
lade på ett berg i Galileen. Sorg 
och besvikenhet tynga deras hjär
tan. De hade haft en förare, en 
mästare, som de i flera år följt och 
lyssnat till. Han hade utgivit sig 
för Guds son och judarnes konung. 
Men judarna hade icke erkänt ho
nom som sin konung utan dömt 
honom till korsets död. Till sor
gen kom så det lamslående tvivlet. 
Se, då står plötsligt den älskade 
mästaren, som de med egna ögon 
sett hänga på korset, mitt ibland 
<lem och han talar till dem så un
derliga ord: »Mig är given all makt 
i himmelen och på jorden. Gån 
<lärför, låren alla folk och <löpen 
dem i Fadrens och Sonens och den 
Helige Andes namn och lären dem 
:att hålla allt, vad jag har befallt 
€<ler; och se jag är med eder alla 

dagar intill världens ände.» - Matt. 
28: 18 flj. 

Vad skola de tro vid detta under 
och vid dessa ord? Förut hade han 
som en missdådare hängt på korset, 
nu talar han om all makt som är 
honom given i himlen och på jor
den. Var detta ej ett bländverk, 
en dårskap? Vad mästaren ej för
mått, det skulle dessa fattiga, oan
sedda människor förmå - att pre
dika den Korsfästes evangelium för 
hela skapelsen. De förstå ej ännu 
innebörden av de ord Frälsaren en 
gång talat: »När jag en gång är 
upphöjd, skall jag draga alla till 
mig», och att stunden nu är inne, 
då han, sedan han upphöjd på kor
set med vitt utbredda armar slutit 
alla jordens folk i sina armar, till 
sitt hjärta, åt dem särskilt vill an -
förtro sitt testamente innan han 
lämnar världen; vill delgiva dem, 



sin Kyrkas förste tjänare, sm sista 
önskan. »Han hade dött ej alle
nast för folket utan även för att 
församla och förena Guds barn, 
som voro förskingrade)> (Joh. 11: 
52). De skulle vara det verktyg, 
av vilket han ville betjäna sig för 
att åt människorna förmedla Evan
geliet och sin korsdöds frukter. 
Som apostlar, som trons förkunna
re, som missionärer, som ))Upprätta
re av trons lydnad bland alla follo 
(Rom. 1: 5) skulle de gå ut i hela 
världen och så uppfylla Frälsarens 
hjärteönskan » att alla måtte vara 
ett» (Joh. 17: 18-21). 

Kyrkans gudomlige stiftare, Jesus 
Kristus själv, var- den förste missio
nären, Guds egen utsände (Joh. 
5: 37, 20: 21) och liksom Fadern 
sände honom så sände han sina 
lärjungar. 

Mission, utsändande av kristliga 
lärare till Evangeliets förkunnelse, 
är alltså lika gammalt som Kyrkan 
själv, som är byggd på missionens 
pri:p.cip. Missionen är Kyrkans livs
villkor, ty vad är Kyrkan annat än 
en från Gud utgående sändning till 
den enskilda människan såväl som 
till hela nationer och folk för att 
tända och sprida den trons och kär
lekens eld, som världsfrälsaren själv 
bragt till jorden och ))ingenting an
nat vill, än att den brinner)) . 

Lydande den gudomlige Mästa
rens uppdrag ha apostlarna och de
ras rättmätiga efterföljare utstrött 
i världen Evangeliets fruktbringan
de korn och Kytkan har allt intill 
den.na dag ansett som sin heligaste 
plikt ej blott att förvalta de henne 
anförtrodda sanningarna och nåde
skatterna utan även att utbreda 
Guds rike på jorden. Denna Kyr
kans uppgift sträcker sig ej blott 
till dem, som sitta i hedendomens 
natt och aldrig skådat trons ljus, 
utan måste omfatta även de folk, 
som en gång ägt men avfallit från 
de evangeliska: sanningar, som 
bragts dem av moderkyrkans ut
sända missionärer. 

Kyrkan kan ej och får ej såsom de 
eviga sannningarnas väkterska vara 
likgiltig för alla dem, till vilka hon 
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genom dopet har en obestridlig rätt. 
Därför söker hon återvinna de för
lorade fåren av sitt hus. Hon ihåg
kommer därvid den Gode Herdens. 
ord: »Jag har ock andra får, som 
icke äro av detta fårahus; även dem 
måste jag föra härtill; och de skola 
höra min röst och det skall varda 
ett fårahus och en herde. » (Joh. 
10: 16.) 

Kyrikan ser i dessa sin överste 
herdes ord icke blott ett löfte utan 
även en sträng uppmaning att sam-
la den skingrade hjorden. Som en 
hoppets ljusstråle lysa, som en fri-
dens profetia ljuda dessa Frälsa
rens ord i Kyrkans öron trots den 
tilltagande religiösa splittringen i 
våra förvirringens tider. Hon litar 
därvid på hans ord, som byggde 
henne på hälleberget och som är 
med henne genom tiderna och be
varar henne mot helvetets portar 
genom alla tider. 

Är Kristi Kyrka en allmännelig 
Kyrka, då är hon det ej blott till 
tiden utan även med avseende på 
rummet. Då ligger i hennes inner
sta väsen den nödvändiga driften 
att utbreda sig. 

I hedendomen fanns det blott 
folk- och .statsreligioner. Varje na
tion hade mestadels sina egna gu
domligheter och dyrkade uteslu
tande dessa. Människosläktets av
fall från den ende, sanne Guden må
ste medföra denna religiösa splitt
ring och denna måste i sin tur bi
draga till de enskilda folkens skar
pare motsättning i stället för deras. 
närmande till varandra. - Även 
judendomen var ingenting annat än 
en nationalreligion. Den hade den 
bestämmelsen att bevara och fort
planta tron på den ende, sanne 
Guden och hoppet på en komman
de återlösare. Den skulle emeller
tid icke utbredas utanför det utval
da folkets gränser och omfatta an
dra folk. Denna uppgift fick först 
den Kyrka, som stiftats av Åter
lösaren själv, som kommit i världen 
för att frälsa alla och vars återlös
ningsverk i sina frukter skulle med
delas. människorna av hans Kyrka. 

Så hade Herren Gud i gamla för-



bundet förutsagt det, så måste det 
ligga i väsendet, i bestämmelsen 
hos den enda, sanna och fullkom
liga religionen - »Begär av mig» 
säger psalmisten, »och jag vill giva 
dig folken till arvedel och världens 
gränser till egendom» (ps. 2: 8). 
» Från solens uppgång alltintill dess 
nedgång skall mitt namn varda 
stort bland folken och på alla orter 
skall offras åt mitt namn och ett 
rent spisoffer frambäras. » (Malach. 
1: 10-11.) 

I sina djupsinniga liknelser har 
Kristus ej blott antytt utan tydligt 
förutsagt sin Kyrkas världsomfat
tande uppgift. Likt ett senapskorn, 
i början ringa och oansenlig, skulle 
den växa och bliva till ett stort 
träd under vars grenar alla jor
dens folk skola bo. - I stilla, men 
oemotståndlig verksamhet, likt sur
degen skulle Kristi Kyrka genom 
Evangeliets surdeg genomsyra värl
den och människohjärtat till dess 
allt är genomträngt av Kristi ande 
och jordens anlete förnyat. .Tesu 
Kristi Kyrka växer liksom en kropp, 
som fulländas. Kristus själv är hu
vudet, Kyrkan är kroppen. Kyrkan 
fulländar huvudet Kristus, liksom 
huvudet genom lemmarna först 
bliver en hel kronp. Därigenom 
bliver Kristus nämligen för mänsk
ligheten, vad han skall vara, att 
han genom Kyrkan drager alla män
niskor till sig och dessa i allt sluta 
sig till honom (Ef. 1: 18). 

Skrankorna, som synden rest 
mellan de olika folken, skulle ge
nom världsfrälsarens nåd nedri
vas och alla människor i kärlek 
och sanning bilda en enda stor fa
milj, ett verkligt nationernas inner
ligaste förbund »Så älskade Gud 
världen, att han utgav sin enfödde 
Son, på det att var och en, som 
tror på honom icke må förgås, utan 
hava det eviga livet» (.Toh. 3: 16). 
Frälsaren själv hänvisar i detta sitt 
uttalande tydligt till sitt frälsnings
verks omfattande av alla människor. 
Ledsaga vi honom på hans vandrin
gar under hans läroverksamhet, så 
skola vi höra honom ständigt åter
komma till sin stiftelses universella 
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karaktär. Intet folk, ingen stam; 
ingen nation, intet släkte får uteslu
tas från den lycka, som han genom 
sin Kyrka vill bringa mänsklighe
ten. Han förkastar som oberättigad 
den trångbröstade skillnaden mel
lan hedningar och judar; han brin
gar genom sitt Evangelium och sin 
nådeanstalt »dem, som fordom voro 
fjärran, närmare genom sitt blod. 
Han gjorde av de båda ett och ned
bröt avskrankningens skiljemur, 
fiendskapen, genom sitt kött. Han 
förkunnade sin frid för dem, som 
voro fjärran och för dem som voro 
nära. Genom honom skola vi alla 
hava i en och samma anda tillträde 
till Fadern.» 

Kristi Kyrka får därför icke så
som en liten obekant sekt föra en 
okänd tillvaro eller betrakta sig 
som ett litet samfund av särskilt 
utvalda själar, som ej fråga efter 
medmänniskornas odödliga själar 
och deras frälsning. Hon måste 
vara en världskyrka och för alla 
folk vara de eviga sanningarnas 
läromästarinna. Ett religiöst sam
fund, som ej söker utbreda sig, för
nekar i och med detsamma, att den 
gör anspråk på att äga sanningen, 
ty den, som vet sig äga den, vill 
också meddela den åt andra. Kyr
kan har alltid visat sig förstå den
na sin uppgift och mission i värl
den. På sin panna bär hon redan 
i de första århm1dradena namnet 
»den katolska» den allmänneliga. 
Genast sände hon ut i världen sina 
lärare för att upptaga alla folk i sitt 
moderssköte. En underbar fram
gång krönte hennes bemödanden. 
Redan den helige Paulus kunde 
säga om de första heliga missionä
rerna: »Deras ljud har utgått över 
hela jorden och deras ord till värl
dens ändar» (Rom. 10: 18). Så 
kunde han se Mästarens förutsägel
se besannad: » I sko len vara mina 
vittnen i .Jerusalem och i hela .Tude
en och Samarien och ända intill 
jordens gränser.» 

Med helig stolthet höllo de heliga 
fäderna i de första kristna århun
dradena fast vid namnet »katolsk•> 
(allmännelig) - »Kristen är mitt 



namn, katolik är mitt tillnamn» , sä
ger den helige Pacianus (Epist. I 
ad. Sempr.). 

Benämningen katolsk är intet 
partinamn, genom vilken Kyrkan 
skulle skilja sig från övriga ännu 
s. k. kristna samfund, ty inom Kri
sti Kyrka kan det omöjligt finnas 
flera i väsentliga punkter varandra 
motsägande partier. Det är en be
nämnii1g, som Kristi enda, sanna 
Kyrka maste bära, ty i detta namn 
ligger hennes uppgift på jorden för
borgad. Kyrkans världsomfattande 
mission är, som vi sett av Jesu egna 
förutsägelser, icke en tillfällig egen
skap utan en till hennes innersta 
väsen hörande, ovillkorligt nödvän
dig förutsättning för att kunna kal
las Kristi Kyrka. Blott en Kyrka, 
som är medveten om denna sin 
sändning att förkunna Kristi Evan
gelium för alla folk, är en stiftelse, 
som motsvarar Frälsarens gudom
liga makt, vishet och kärlek. »Gud, 
vår Frälsare, vill att alla människor 
skola varda saliga och komma till 
sanningens kunskap» (I Tim. 2:4). 
Ty i sin översteprästerliga bön be
der våra själars högste herde själv 
för alla tiders apostlar och troende: 
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(Joh. 17) »Detta är det eviga livet, 
att de känna dig, den ende sanne 
Guden och den, som du har sänt, 
Jesus Kristus (3 v. ). Såsom du har 
sänt mig i världen, så har även jag 
sänt dem i världen (18 v.). Jag 
beder ej allenast för dessa utan ock 
för dem,< som genom deras ord kom
ma att tro på mig, att de alla må 
vara ett, såsom du, Fader, är i mig 
och jag i dig, på det att även de må 
uarn ett i oss» (20-21 v.). 

Att arbeta på detta Jesu Kristi 
mål genom sin heliga Kyrka äro ej 
blott hennes tjänare och präster 
kallade. Alla hennes medlemmar 
hava mer eller mindre samma heli
ga uppgift och om alla Kristi san
na Kyrkas medlemmar gälla därför 
apostelns ord i brevet till efesierna: 
>> Så beder jag nu eder att vandra 
värdigt den kallelse, varmed I bli
ven kallade, med all ödmjukhet och 
saktmod, med tålamod fördragan
de varandra i kärlek, vinnläggande 
eder om att bevara Andens enhet 
genom f riclens band, det är ju en 
kropp och en Ande, en Herre och 
en tro och ett. dop, en Gud och allas 
Fader» (Ef. 4 :  1. f.). 

P a s t o r  S. N o r d m a r k. 

ETT LAND MED · VIDA GRÄNSER. 
VARLDSKYRKAN OCH VARLDSMISSIONEN. 

Genom ett egendomligt samman
träffande av tvenne betydelsefulla 
ininnesfester har år 1922 för vår 
Kyrka kommit att bliva ett missio
nens jubelår. Ett trehundraårs
jubileum: ,, Den 22 juni 1622 upp
rättades genom Gregorius XV :s 
apostoliska konstitution » Inscruta
bili divin(l) Providentite arcano" ,  
Propagandakongregationen i Rom, 
som sedan haft den högsta lednin
gen av hela den katolska missions
verksamheten i sin hand. Ett 
hundraårsjubileum: År 1822 grun
dades i Lyon den stora, nu världs
omspännande » Föreningen för 
trons utbredande" ,  som väl kan sä
gas hava varit en av de förnämsta 
drivande krafterna i den moderna 

katolska missionsrörelsen, som än
nu är i växande. I en till biskopar
na riktad rundskrivelse av den 3 
december 1921 påminner Propa
gandakongregationens prefekt kar
dinal van Rossum om dennas upp
rättande för 300 år sedan och på
minner dem om deras heliga plikt 
att väcka och underhålla missions
intresset hos det katolska folket i 
alla länder. I Rom skola med an
ledning av jubileumsåret särskilda 
högtidligheter och tacksägelseguds
tjänster hållas vid pingsttiden, och 
det var den nyligen avlidne påvens 
livliga önskan, att det på liknande 
sätt blir ihågkommet överallt i den 
katolska världen. Härigenom har 
året 1922 ytterligare fått sin prä-



gel som ett den katolska Kyrkans 
missionsår. 

För oss katoliker är det en stolt 
fröjd att känna sig som barn av 
Världskyrkan, detta land med vida 
gränser, som ständigt växer och ut
vidgar sig. Det är en världsmission, 
:som denna Kyrka betraktar .som sin 
heliga plikt, hon vill göra alla jor
dens folk till Kristi trogna under
såtar. Här kunna vi endast lämna 
en summarisk översikt av denna 
omfattande, vitt utgrenade verk
samhet, några siffror och data med 
inströdda anmärkningar, som kun
na giva åtminstone någon liten in
blick. i det outtömligt rika ämnet: 
Världskyr kans världsmission. 
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Den katolska missionen har al
,drig vilat alltsedan Kyrkans första 
år, och den skall också aldrig vila, 
:så länge den stora missionsuppgif
ten ännu icke är slutförd. Detta · 
hindrar dock ej, att somliga perio
der i .  kyrkohistorien varit mera liv
aktiga för det stora umvändelsever· 
ket än andra. Det är sålunda un
der en sann blomstringstid för ka
tolsk missionsverksamhet, som Pro
pagandakongregationen grundas. 
Den omfattar största delen av 1500-
och 1600-talen, då särskilt genom de 
ledande katolska kolonialmakternas, 
Spaniens, Portugals och Frankrikes 
kraftiga hjälp hela Mellanamerika, 
nästan hela Sydamerika och delar 
av Nordamerika kristnades och 
grunden lades för katolskt kyrkligt 
arbete i Indien, Kina och Japan. 

Även detta årets andra stora 
miss10nsminne, Lyonerföreningens 
grundande, bör ses i sammanhang 
med en livaktig missionsperiod inom 
Kyrkan; denna börjar just på 1820-
talet, framträder allt tydligare om
kring år 1830, och manifesterar sig 
särskilt efter 1870 på de mest olika 
sätt. Nu har missionsrörelsen ock
så gripit det katolska folket icke 
blott i Frankrike, Spanien och Ita
lien utan ock.så i Tyskland, Belgien, 
Holland, Schweiz och annorstädes. 
Nu ha också genom de senare upp
täcktsresandenas forskningar väl
diga nya områden skapats för mis
sionen i det inre av Afrika, i Austra-

lien och Oceanien. Nu finnes det 
knappast någon del av världen, dit 
Världskyrkans mission icke ha1' 
nått. 

Om den moderna katolska mis
sionsrörelsen vore mycket att säga. 
Den uppbäres av en mängd mis
sionsföreningar bland präster och 
lekmän, verkar genom föredrag och 
tidskrifter upplysande och intresse
tande på skilda orter, samlar pen
ningmedel till den ständigt behö
vande världsmissionen, anordnar 
missionsutställningar och grundar 
apostoliska skolor. Icke minst 
kämpar den med bönens mäktiga 
vapen. De gamla religiösa ordnar
na tävla i missionsiver med de un
der 1800-talet grundade kongrega
tionerna, sålunda verka benedikti
ner, fransiskaner, dominikaner och 
jesuiter sida vid sida ute på missi
onsfältet. Bland de moderna kon
gregationerna är det särskilt en, som 
är av intresse för Sveriges katoliker. 
Det är Jesu :Hjärtas Kongregation, 
vars präster också verka här i lan
det, i Malmö och Göteborg. Den 
stiftades år 1877 i Saint Quentin i 
norra Frankrike av pater Leo 
Dehon, som ännu alltjämt är dess 
generalföreståndare med residens i 
Briissel. I Belgien, Holland, Itali
en, Luxemburg, Tyskland och 
Österrike har den filialer och ver
kar på missionsfältet i Brasilien (se
dan 1893), Kongostaten ( 1897), Syd
Brasilien, Kanada och Kamerun. 
För närvarande räknar denna kon
gregation 4 provinser med 330 prä
ster, 200 skolastiker, 190 noviser, 
120 bröder och över 500 elever i 
sina 8 missionsskolor. Särskilt tyc
kes dess mission i Kongostaten vara 
blomstrande (1920 räknade den en
ligt officiell rapport till propaganda
kongregationen 21,788 kristna, 
18,712 katekumener, 302 katekister, 
2,403 skolbarn). 

Kanske det allra mest glädjan
de med denna nutidens katolska 
missionsrörelse är dess stora utbred
ning i hela den katolska världen, 
Amerika ej mindre än Europa. Det 
katolska Tyskland visar alltjämt 
varmt och verksamt intresse för 



Kyrkans m1ss10n och har givit de 
värdefullaste impulser till ett för
djupande och systematiskt organi
serande av såväl missionsstudium 
som missionsverksamhet. (Professor 
Schmidlin i Miinster är här det 
stora namnet. )  Frankrike är allt
jämt lika beundransvärt i sitt out
tröttliga arbete för trons utbredan
de. Fastän de franska katolikerna 
numera helt och hållet måste un
derhålla Kyrkan och alla dess in
rättningar i sitt eget land på privat 
väg, ha de likväl fortfarande både 
pengar och missionärer kvar för ett 
omfattande missionsarbete. Fram
förallt berömmes E'lsass-Lothrin
gens folk för sitt varma och verk
samma missionsintresse. Dessa pro
vinser ha fått hedersnamnet » det 
klassiska missionslandet. » Också 
Holland och Belgien utföra en i 
förhållande till dessa länders stor
lek imponerande verksamhet i mis
sionens tjänst. På sista tiden har 
också det katolska Schweiz börjat 
ryckas med i denna väldiga mis
sionsrörelse, som också i Italien och 
Spanien för varje dag griper mer 
och mer omkring sig. Ännu bety
delsefullare för vår missions ut
veckling är måhända det livliga mis
sionsintresse, som de sista åren vak
nat bland Förenta Staternas katoli
ker, som särskilt ekonomiskt på 
kraftigaste sätt ha understött Kyr
kans väldiga arbete för trons utbre
dande. Även de sydamerikanska 
republikerna ryckas alltmer med i 
denna världsrörelse för världsmis
sionen, likaledes Irland och Eng
land, Polen, Ungern och övriga ka
tolska länder i Mellaneuropa. 

Vi kunna väl förstå, att en så stark 
ideell världsrörelse omöjligen kan 
bliva utan motsvarande frukt. Vis
serligen blev den kato.lska missio
nen på flera olika sätt hindrad och 
hämmad genom världskriget och 
dess härjningar, men de sår som då 
slogos synas nu vara på väg att 
läkas och nya möjligheter för fram
gång och växt öppna sig alltjämt. 
I Kina, vars moderna missionshisto
ria börjar omkring 1582, funnos en
ligt statistiken av år 1918 1 ,963,639 
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katoliker och 459,364 katelmmener. 
Japan och Korea räknade samtidigt 
167,239 katoliker och 4,314 kateku
mener. I det förra landet grunda
des missionen mot 1500-talets mitt 
av den helige Frans Xaver, nyare 
tidens utan jämförelse störste mis
sionär, till Korea nådde evangelii 
förkunnelse först mot slutet av 
1700-talet. I Brittiska Indien, där 
missionen varit verksam sedan 
1500-talets början, finnas nu nära 
3 millioner katoliker särskilt i syd
liga delen av landet. Bortre Indien, 
där kristenförföljelserna rasade med 
största häftighet ända långt in på 
1800-talet, har för närvarande 
1,231,129 katoliker och omkring 
25,000 katekumener. Filippinerna 
utgöra det enda land i Asien, som 
är helt och hållet vunnet för kristen 
tro ; så gott som alla dess nära 8 
millioner invånare bekänna den ka
tolska tron. På de Ostindiska öarna 
leva något över 100,000 katoliker. 
De mohammedanska länderna i Asi
en äro långt mindre mottagliga för 
kristendomen, .där har missionen i 
regel inga nämnvärda resultat att 
uppvisa. Däremot anses stora delar 
av Afrika för mycket hoppgivande 
missionsmark, så mycket mera som 
betydande framgångar där redan 
kunnat antecknas, fastän det afri
kanska missionsarbetet i större ut
sträckning först på 1800-talet kun
de påbörjas . Särskilt anses Uganda 
( 168,207 katoliker, 68,615 kateku
mener ) och Madagaskar ( 258,075 
katoliker, 19,528 katekumener ) va
rit i hög grad tacksamma missions
fält. Enligt 1918 års statistik fun
nos i Nordafrika inalles 396,084, i 
Mellanafrika 702,341 ,  i Sydafrika 
165,595 och på de afrikanska öarna 
697,666 katoliker ; slutsumman för 
hela Afrika skulle sålunda närma 
sig 2 millioner. Bland de stora nam
nen i Afrika-missionens historia 
märkes framförallt kardinal Lavi
gerie ( 1825-1892 ) ,  villren år 1868 
grundade de Vita Fädernas Kongre
gation för evangeliseringen av de 
svartas världsdel, och grevinnan Le
dochowska, den energiska grundar
innan av det för Afrikas omvände!-



se verkande Petrus-Claver-Sodali
tiet. Också bland hedniska negrer 
och indianer i Nord- och Sydameri
ka verkar den missionerande 
Världskyrkan icke utan framgång. 
(Resultatet i Nordamerika 232,486 
katoliker, i Mellan- och Sydamerika 
1 , 1 49,456 katoliker. )  Till och med 
till Australiens lågtstående urinvå
nare och Stilla-havs-öarnas vildar 
sträcker hon sin moderliga hand. År 
1918 räknade hon bland de förra 
13 ,450 anhängare, bland de senare 
199,260. Belysande för det nuvaran
de missionsläget kunde anses vara, 
att fastän Asien har mycket fler ka
toliker än Afrika ( 1 3,972,516  mot 
1 ,961 ,686) ,  Afrika likväl har fler 
katekumener än Asien (548,631 
mot 533,950 ) .  

Det är  alltså en långtifrån mörk 
bild av sin missionsverksamhet som 
Världskyrkan kan visa sina barn, 
då de gå att fira missionsjubelåret 
1 922. Forntiden har varit skön och 
ärorik och ej mindre rik på värde
fulla erfarenheter och lärdomar, 
den katolska samtiden är som aldrig 
förr missionsintresserad och mil.l
medvetet energisk och därför kunna 
vi hoppas mycket av världsmissio
nens framtid trots de otaliga hinder 
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och svårigheter, som ligga i dess 
väg. Men ännu gälla de gamla or
den: »Skörden är mycken, men ar
betarna äro få.» I sin ovannämnda 
rundskrivelse till biskoparna skriver 
världsmissionens ledare kardinal 
van Rossum allvarligt manande 
bland annat: » lVIessis autem im
mensa adhuc manet colligenda, 
inumerabiles hominum multitu
dines m tenebris adhuc sedent 
et in umbra mortis, exspectan
tes nuntium pacis et lucis Evan
gelii. » (Men ännu återstår en 
väldig skörd, som måste insam
las, ännu sitta otaliga skaror i 
mörker och dödens skugga och 
vänta på fridens och det evangeli
ska ljusets budbärare.) Intet gott 
barn av Världskyrkan, ingen som 
verkligen älskar Kristi rike på jor
den, landet med vida gränser, kan 
stå likgiltig för hennes världsmis
sion. Måtte därför missionsjubile
ets år 1922 framförallt väcka och 
föröka missionsintresset, tända och 
uppelda missionsivern hos alla dem, 
som med ödmjuk tacksamhet och 
glad stolthet räkna sig som barn av 
den världsfamnande romerska Kyr
kan! 

B.  D. A. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

Conco1•dia Catholica. 

Onsdag;en elen 4 jan. hade Concordia 
Catholica å Restaurang ContinenuaJ.s fest
våning anordnat sin sedvanliga julgrans
fest. 

Några minuter över kl. 5 var den stora 
salen till trängsel :fylld med småtting;ar, 
som i b ö.rjan synbarligen kände sig ,en 
smula b ortkomna i det bländande ljuset 
och på det glatta parkettgolvet. 

Först sjöngos nägra julsånger av en li
ten barnkör, sedan d'<!nsade man kring 
granen, lekte och stojade. Kl. 6,15 kom 
aftonens stora clou, s,agos,pelet Feens gud
dotter av Anna vVahlenberg, en utmärkt 
lyckad prestwtion av näg.ra ungdomar som 
tydligen voro i besittning av goda skåde
spelaranlag. Sedan choklad serverats åt 
barnen och kaffe ät de äldre, utdelades 
julklappar, och efter ytterligare en tim
mes Ide och dans var elen glada festen 
slut. H. G. 

Sankt Ansgars Sal. 

Sedan fil. lie. J. Linders förklarat sig 
på grund av hopade göromål icke kunna 
kvarstä som medlem i Sankt Ansgars Sals 
föreläsningsnämncl, har Hans Högvördighet 
Biskopen utsett civilingeniör E. Roesler 
att vara medlem av föreläsningsnämnden. 

Vårterminens föreläsningar togo sin bör
j an den 1 februari. 

B. D. A. 

Göteborg. 

Efter mönster av elen i Stockholm verk
samma Concordia Catholica har även i 
Göteborg bildats en katolsk familjeför
ening, som fått namnet Sankt Sigfrids 
Gille efter Smälands och Västergötlands 
!frejdade apostel. I styrelsen invaldes utom 
pastorerna van Heugten och Kuipe,rs hrr 
Törnell och Verheyen. 

G. E-n. 
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CREDOS POST. 

Till detta nummer, som särskilt 
talar om Världskyrkan och hennes 
världsmisson, har Credo fått mot
taga icke mindre än tre upplysande 
brev från vänner, bosatta långt bor-
ta från Nordens länder i de främ
mande världsdelarna. En av dessa 
sänder oss en hälsning från Ameri
ka, från det vidsträckta Canada, den 
andre skriver till oss från Asien, 
från det folkrika Kina, den tredje 
slutligen från Afrika, där Kyrkan i 
hans hemland, Madagaskar, äger ett 
av sina mest lovande missionsfält. 
Att Credo så långt borta i världen 
äger vaksamma vänner kan icke 
annat än uppmuntra och glädja på 
det högsta. Så binder blott Världs
kyrkan folken _ och själarna sam
man. 

Montreal, november 1921. 
Canada, detta väldiga land i Norra 

Amerika, där två olika raser dela en 
jordyta av 8,000,000 kvadratkilome
ter, vilken är fylld med naturrike
domar, har ännu blott en befolkning 
på 9 millioner. Av dessa äro 3 ½ 
millioner katoliker, till största delen 
av franskt ursprung (3  millioner). 

Framsprunget av det sjuttonde 
seklets kungliga Frankrike blev Ca -
nada utomordentligt gynnat i religi
öst avseende. Den renaste katolska 
tro satt vid hennes vagga, ty Frank
rike hade blott den moderliga tan
ken att utså katolicismen och civili
sationen i sin avlägsna koloni. Vårt 
moderland förstod väl sin roll som 
Kyrkans äldsta dotter och landets 

uppbyggerska och sände därför till 
den fjärran västern endast utvalt 
folk, mönsterkatoliker, som fram
förallt strävade att vinna nya under
såtar för Kristus på samma gång 
som de vunno dem för fädernes
landet. Ja, de voro alla, ledarna 
lika väl som de djupa leden, stor
slagna, hjältemodiga och alltigenom 
apostoliska. Canadas mark blev 
vattnad med martyrernas blod, och 
detta blod gjorde den fruktbar för 
himlens välsignelser. Trots alla för
följelser växte sig den canadensiska 
tron allt starkare. 

Men när Frankrike hade övergivit 
sin koloni, vilken är sjutton gånger 
så stor som moderlandet, och hen
nes 65,000 moderlösa barn kommo 
under engelskt herravälde, då var 
det prövningens timma som hade 
slagit. Allt blev satt i gång för att 
förmå "de papistiska fransmännen" 
till avfall, men papisterna voro för 
starka, de blevo också här "de stän
diga segrarna". De slöto krets om
kring sina präster, utvecklade sig 
vidare under skyddet av sitt fran
ska språk, och beslutsamma, utan 
fruktan och tvekan, ställde de sig 
ansikte mot ansikte med förföljarna, 
vilka tack vare den starka invan
dringen hotade att översvämma de
ras land. Och nu ha de 65,000 från 
1700-talets slut endast genom folk
ölming blivit till tre millioner, och 
deras tro är alltjämt stark som gra
niten i deras berg. De föröka sig 
alltjämt, leva i gott förhållande till 
portestanterna och fortsätta att of-
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fentligen praktisera sin evigt gällan- stöd och andlig förnyelse för de 
de tro och tala det språk, som skyd- ledande klasserna. De katolska 
<lat densamma. Det är detta man arbetarna ha nu också börjat bilda 
kallar "det canadensiska under- egna föreningar för att skydda sig 
verket" . mot det skadliga inflytandet från de 

De som komma till Canada på be- neutrala och socialistiska organisa-
sök bruka stå häpna inför denna tioner, som redan ivrigt söka be-
vår uthållighet och katolska vitali- arbeta folkopinionen. De för några 
tet. Man finner här flera biskops- år sedan organiserade s. k. "Voga-
stift i förhållande till folkmängden geurs de Commerce" utgöra sedan 
än i något annat land på jorden. ett mäktigt stöd för den katolska 
Vi ha nämligen icke mindre än 42 aktionen. De arbeta som en slags 
sådana, vari över 30 högre skolor resande missionärer, som arbeta för 
och 350 handelsskolor utså trons I de slutna reträtterna och sprida 
och vetandets ---�-,�--- goda böcker och 
kostbara frön. tidningar, bilder 
Våra tre stora av Jesu Hjärta 
katolska univer- o. s. v. Deras till 
sitet blomstra, ordspråk vordna 
2,000 församlin- iver, deras all-
gar bilda medel- mänt erkända 
punkter för det munvighet äro 
katolska livet, en mäktig hjälp 
3,500 präster äg- för den goda sa-
na sig här åt ken. Tre stora 
den omsorgsful- katolska dagliga 
laste själavård, tidningar för-
1,200 ordensprä- svara vår tro 
ster predika, un- och våra tradi-
dervisa och mis- tioner, våra ide-
sionera med out- er och vår fran-
tröttl ig iver, ska kulturrikt-
4,400 bröder gi- ning. Dessutom 
va barnen den ha vi också tal-
första skolun- rika veckotid-
dervisningen och ningar och revy-
över 16,500 syst- er. De från Ir-
rar sysselsättasig Kardinal Louis•Nazaire Begin. land stammande 
med den kvinn- Ärkebiskop av Quebec. katolikernahålla 
liga ungdomens utbildning. Vi- 1 som bäst på med att grunda en dag-
dare ha vi sjukhus, barn- och ålder- lig tidning, skriven på deras språk. 
domshem, fattighus, barnkrubbor, Själva drivfjädern för katoli-
med ett ord alla dessa institutioner, cismen i Canada har alltid försam-
som den katolska kärleksverksam- Ungen varit med sin enkla, men 
heten har frambragt. mäktiga organisation. Vårt land 

Våra kyrkliga ungdomsföreningar har smyckat sig med klocktorn, i 
leva ett blomstrande liv. L'Associa- deras skugga ha sedan församlings-
tion Catholique de la Jeunesse Cana- borna kommit och slagit sig ner 
dienne (den canadensiska ungdo- och så bildades kärntruppen, själ-
mens katolska förbund) med sina va det gamla gardet av den katol-
140 föreningar och 2,000 medlem- ska armen. Det var detta som kom 
mar lyser som en hoppets stjärna den kände biskopen av Nancy Mgr 
för framtiden. De s. k. slutna re- de Forbin-Janson att utbrista: "O 
trätterna för män och kvinnor ha franska canadensare, du folk med 
sedan några år tillbaka vunnit stor hjärta av guld och klockor av sil-
betydelse särskilt som välbehövligt ver ! "  Runt omkring klocktornet 



spira och växa så alla de företag 
och alla de initiativ, som komma 
det katolska livets kraftiga livs
saft att nå överallt. Kloster, skola, 
collegium, föreningar, kongregatio
ner, barn- och ålderdomshem, sjuk
hus, välgörenhetsföreningar, lant
mannaförbund, föreningar för 
manlig och kvinnlig ungdom, allt 
detta, som är klocktornets tillbygg
nader och församlingens stolthet, 
fortsätter prästens personliga arbe
te, ty denne står alltjämt som allas 
fader, vän, rådgivare, sanne andlige 
ledare. Marskalk Fayolle blev 
blott för en kort tid sedan slagen 
av detta, då han tillsammans med 
den franska missionen genomreste 
provinsen Quebec.  I Revue des 
Deux Mondes för den 15 september 
192 1  skriver han: 

;'Han (prästen) deltager både i 
det offentliga livet och i familjeli
vet, han utgör en integrerande del 
av samhället och lever mitt ibland 
folket. Överallt har man vördnad 
för prästen. Prästerskapets verk
samhetsfrihet är oinskränkt. Sko
lorna äro konfessionella och bud
geten för elen offentliga undervis
ningen är delad mellan dem allt
efter lärjungeantalet. Katoliker och 
protestanter leva förövrigt i det 
fullkomligaste samförstånd och 
ömsesidigt oberoende." 

För att riktigt kunna visa denna 
det katolska livets beundransvärda 
intensitet vill jag nu meddela några 
detaljer ur den årliga kyrkostati
stiken. Jag väljer då en stads- och 
en landsförsamling. Sålunda kan 
församlingen av den Obefläckade 
Avlelsen, rue Rachel, Montreal, 
uppvisa följande siffror för ett år : 
Befolkning 18,000, dop 850, vigslar 
145, begravningar 394, första kom
munioner 1 410, kommunioner i 
medeltal varje år 450,000. I lands
församlingen Nicholet äro motsva
rande statistiska siffror : Befolkning 
2,980, dop 93, vigslar 38 , begrav
ningar 83. 

Detta är ungefär medeltalet för 
hela landet. 

Ett sedligt liv, präglat av evan
gelisk självtukt och ömsesidig hjälp, 
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enkelhet och traditionskänsla -
med dessa ord kunde man bäst 
karakterisera den canadensiske 
kristnes religiösa liv. Så välsignar 
Gud också våra hem och skänker 
föräldrarna stora barnskaror. Sys
konkretsar på 8, 10, 12 ,  16, ja, 20 
barn äro alltjämt vanliga företeel
ser i Canada, och tack vare denna 
starka nativitet kan canadensaren 
småningom befolka de stora vidder
na av sitt land, så att säd, kyrkor 
och barn kunna uppväxa där det 
förr var ödemark. Give Gud att 
denna starka katolska livsström al
drig måtte uttorka. Men aldrig kan 
det goda få vara i fred för de onda 
makternas angrepp. Också vår ca
nadensiska tro är hotad och anfal
len. Den är utsatt för angrepp både 
från den amerikanska materialis
men och från protestantismen, som 
lever i hennes omedelbara närhet. 
Båda dessa makter ha börjat rikta 
sig mot den evigt gällande katolska 
tron. Småningom utbreder sig alle
handa ideer om en "mildrad" kato
licism, uppfostran blir mindre man
lig, rikedomen kommer oss att 
övergiva vår gammaldags sträng
het i seder och bruk, de blandade 
äktenskapen förorsaka beklagliga 
härjningar. En principlös press 
utbreder indifferentismen, ja, ut
bjuder emellanåt farlig villfarelse i 
små doser. Särskilt vill man kom
ma åt familjen, den canadensislrn 
katolicismens starka kraftkälla. 
Här gäller det att med all kraft 
sätta sig till motvärn och återupp
Jiya våra fäders tro, om vi här i 
Amerika vilja fullfölja deras un
derbara verk för Kristi Kyrka. 

Till allra sist en anmärkning. 
Kan man ännu kalla Canada ett 
missionslancl? Vi svara både »ja"  
och "nej » .  Det gäller att förstå 
saken rätt och genast uppklara en 
gammal fördom. Det finns ett 
Ost-Canada, det gamla Nya Frank
rike, och ett Väst-Canada, där Kyr
kan är hierarkiskt organiserad och 
strålar så härligt, att hon för när
varande måste räknas bland de 
mest blomstrande kyrkor i världen. 
Men ett så vidsträckt land, som 



vårt, som marskalk Fayolle nyligen 
kallade » icke ett land utan en oänd
lighet», omfattar ännu nästan out
forskade områden, som i sin helhet 
utgöra missionsfält. De ligga sär
skilt söder om Hudsonbukten och 
ytterst mot norr. Hela vägen längs 
det Arktiska Havet från Alaska till 
Hudsonbukten och från Hudson
bukten till Labrador finner man 
på ett brett bälte av väldiga prärier, 
insjöar och skogar kvarlevor av de 
gamla infödda stammarna. Man 
räknar numera omkring 120,000 
dylika avkomlingar av rödskinnen. 
Men de leva så spridda i dessa väl
diga polarregioner, att man där be
räknar ungefär en invånare på 250 
kvadratkilometer. Missionärerna 
följa emellertid efter dessa själar, 
som de vilja vinna. I kanot om 
sommaren, på skidor och i släde om 
vintern, genom köld och snö och is 
fara de fram genom dessa gräns
lösa ödemarker, medan de med 
alla slags offer och försakelser utså 
det »goda budskapet», vilket av 
dessa snöns och skogarnas barn 
kan göra trofasta söner och döttrar 
av Kristi Kyrka. 

0 1 i v i  e r  H. B e a u  1 i e u S. J. 

Nanking, december 1921. 
Jag ville här skriva några ord om 

vår katolska Kyrka i Kina. Då den 
helige Frans Xaver vid Kinas kust 
nåddes av döden, just då han skulle 
ha börjat att förkunna evangelium 
för vårt folk, fanns det icke en enda 
kristen i hela landet. Nu är det nä
stan 2 millioner av mina landsmän, 
som känna Kristus och bekänna sig 
till den katolska tron. Omkring 
2,000 präster, varav 985 ldneser, äro 
redan i full verksamhet för att om
vända Kinas 400 millioner. Allt 
flera och flera övergå också till vår 
Kyrka. Förr i världen visade våra 
bildade klasser en viss motvilja för 
att erkänna, att någonting kunde 
vara gott och bra, som kom utifrån, 
från en värld, som de icke kände. 
Vårt land var ju både starkt och 
välmående, och de grannfolk som 
vi kände till voro mer eller mindre 
under vår överhöghet. Därför sök-
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te inte heller våra ledande män i 
gamla tider impulser till materiellt 
eller moraliskt framåtskridande i 
utlandet; ty de menade att de kunde 
finna dem mycket bättre inom det 
egna landet. 

I alla fall började vi att anknyta 
förbindelser med de utländska mak
terna, och då lärde vi småningom 
inse, att vi både ur materiell och 
moralisk synpunkt hade mycket att 
vinna av en större kännedom om 
utlandet. Numera vill Kinas ung
dom utveckla sitt land till en stor
makt. Med denna avsikt för ögo
nen har regeringen runt omkring i 
landet grundat universitet, och mån
ga av mina landsmän resa till Euro
pa eller Amerika för att sätta sig 
in i moderna kulturfrågor. 

Vi ha också kommit alldeles ifrån 
den gamla tidens religiösa förföl-
jelser. En dag sade en av mina 
hedniska vänner till mig: »Jag ville 
gärna bli katolik, men min mor 
skulle aldrig tillåta något sådant. >> 
Då svarade jag: »Det behöver du 
inte vara rädd för. Du behöver 
bara säga henne, att vi nu för tiden 
ha full frihet på den punkten. » Och 
- mycket riktigt - när han sedan 
gick och talade om för sina föräld
rar, att han ville bli katolik, så sva
rade hans far av sig själv: »Gör som 
du vill! Enligt lagen har ju numera 
var och en rätt att välja vilken re
ligion han vill. » 

Denna lilla händelse, som har 
tilldragit sig i en by långt borta 
från Kinas kulturcentra, visar ock
så, att mina landsmän numera 
utan större svårigheter kunna över
gå till kristendomen. Herr Lout
chensiang, som flera gånger varit 
vår utrikesminister och för närva -
rande är chef för den kinesiska de
legationen vid Washingtonkonfe
rensen, är ju förövrigt katolik. Ett 
stort antal av mina hedniska lands
män stå Kyrkan mycket nära, ge
nom att de alltid ha levat ett heder
ligt och gott liv. Särskilt bönder
na kunna lätt mottaga dopet. Åt
skilliga av dem ha redan mer än en 
gång bett till » Himlens Ärevördiga 
Herre, » som har himlavalvet till sitt 



tempel. Jag har även lagt märke 
till, att de studenter, som lärt kän
na evangeliet och Kyrkan på när
mare håll, i regel visa mycken lust 
att övergå till den katolska reli
gionen. 

Men skörden är mycken i vårt 
land med sina 400 miljoner invå
nare. Och då man tänker på dess 
stora naturrikedomar särskilt på 
olja och järn och än mer på den 
storartade industriella utveckling 
som Kina nu med europeisk och 
amerikansk hjälp börjat genomgå, 
så finnes stor anledning att frukta 
att alltför många av mina landsmän 
uteslutande skola ägna sitt intresse 
åt det materiella framåtskridandet 
och bli likgiltiga för religiösa frå-
gor. 
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först under de sista femtio åren, då 
de franska missionärerna lyckats. 
tränga sig fram på centralplatån 
av Madagaskar, som den katolska 
tron har kunnat göra framsteg. För 
närvarande är hela ön delad i fem 
apostoliska vikariat, vilka alla om
besörjas av franska missionärer. 
Just i år öppnas ett seminarium här 
i Tananarivo. Nio teologistuderan
de utbildas där för att om fyra år 
vara färdiga präster. Elva andra 
unga madagasser ha också börjat 
studera till präst. Ända tills nu ha 
vi blott haft fyra infödda präster, 
alla tillhörande religiösa ordnar. 
Att det sålunda blivit möjligt att på 
ort och ställe utbilda ett inhemskt 
prästerskap visar, att flera mada
gassiska familjer börja bliva san

na härdar för kristet liv 
och att man .fått sinne 
för Kyrkans traditioner 
och seder. Som belägg 
härför kan jag berätta en 
liten historia, vilken i all 
sin enkelhet kunde an
ses belysande. 

Här måste vi också till 
lägga, att åtskilliga av 
våra 47 apostoliska vika
rier alls icke ha några 
seminarister, ja, inte ens 
några infödda lärare till 
sitt förfogande i brist på 
medel. Men i en mission 
utan både seminarister, 
infödda lärare och kvinn
liga missionsarbetare kan 
man ingenting uträtta. _ 
Därför hoppas . vi nu 
också, att våra svenska 
trosfränder med sina bö

Pater ]. Wang. 

En missionär är en 
dag ute och besöker en 
by. Han ser flera småt
tingar sitta på marken 
och leka. Framför dem 
står en rad diminutiva 
skålar, fyllda med örter 

ner och sina sympatier ville vara 
oss behjälpliga vid det stora om
vändelseverket av Kinas hedniska 
millioner, så att de alla måtte finna 
vägen till den katolska Kyrkan och 
att det snart också hos oss måtte 
varda blott en hjord och en Herde. 

J a c o b u s  W a n g. 

Tananarivo, november 1921. 
Vid Afrikas östkust, skiljd från 

denna genom Mosambikkanalen, 
sträcker sig från norr till söder den 
stora ön Madagaskar som den sis
ta återstoden av ett gammalt fast
land, som · uppslukats av havet. 

Då portugiserna på 1400-talet 
stega i land på öns sydspets , kvar
lämnade de där några präster. Men 
dessa första evangelisationsförsök 
voro dömda att misslyckas. Det är 

och sandkorn. Prästen vänder sig 
till den minste i sällskapet - en 
ung herre på fem och ett halvt år, 
och frågar honom: "V ad håller ni 
på med därborta?"  - "Vi laga vår 
lilla middag." 

Missionären pekar med sin käpp 
på en av de . små faten och säger: 
"Vad har ni i den tallriken ? "  -
"Ris ." - "Och i den?" - "Grön
saker." - "Och i den här då? D et 
är bestämt kött?" - "Visst inte". 
svarar barnet mycket bestämt, "i 
dag är det ju fredag, och då får 
man inte äta kött." 

Ett oskyldigt svar, som tydligen 
förråder en allvarlig religiositet 
hos föräldrarna. Och likväl äro 
de äldsta katolska familjerna här 
på ön icke mera än en 50, 60 år 
gamla:. Men som nyligen en missio-



när på Madagaskar har skrivit: 
"Vid femtio års ålder kan en man 
vara farfar. Vid femtio års ålder 
har en mission nått fram till tred
je generationen. Den första består 
uteslutande av hedningar, som ha 
blivit ryckta direkt ur otrons mör
ker och styggelser. Den andra om
fattar pckså! :sådana, som kunnat 
döpas redan vid späd ålder, barn 
till omvända hedningar. Den tred
je generationen slutligen räknar 
redan talrika barn av födda krist
na och betyder också ett nytt fram
steg för missionen, särskilt genom 
en ännu ful1ständigare immunitet 
mot allt hedniskt inflytande." 

Ett tecken på vår missions krist
na vitalitet är bland annat det år 
efter år antjämt växande antalet 
bikter och kommunio-
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protestantiska familjerna påträffar 
barn och ungdomar, som övergått 
till vår katolska tro. Dessa äro 
icke de minst ivriga och verksam
ma inedlemmarna av vår Kyrka. 
För att följa Guds kallande röst 
måste de övervinna stora svårig
heter icke minst från sina föräld
rars sida. Man kunde få en föue
ställning om dessa genom följande 
utdrag av ett brev, som avsänts till 
en ung katolsk flicka av hennes 
bror i �hela familjens namn. De 
protestantiska föräldrarna hade 
nyss fått höra, att denna unga 
flicka gått i kloster. Se här vad 
hon får höra: "I grund och botten 
älskar du oss ej. I synnerhet äl
skar du icke pappa och mamma. 
Ty du vill icke leva hos oss och du 

vill icke vila med oss i 
vår familjegrav . . . (Ma
dagasserna hålla mycket 
styvt på att få bli begrav
na i familjens gemen
samma grav. ) Om du 
nu älskar dina föräldrar, 
så tag åter på dig din 
lamba (vår national
dräkt ) och kom tillbaka. 
Men om du icke vill 
komma tillbaka, så hör 

ner. I vårt vikariat, Ta
nanarivo, hade kommu
nionernas antal år 1920 
höjts till 1 .005,724. Det 
är inte så litet i ett stift, 
där det blott finnes 
103,666 döpta katoliker, 
däri inberäknade både de 
små barnen och de vuxna 
konvertiter, som ännu 
inte ha gått till sin första 
heliga kommunion. För 
att kunna meddela de 
heliga sakramenten åt 

, nu vad vår familj har be
Pater D. Ramananjara. s. ]. slutat. Vi övergiva dig, 

vi · betrakta dig som 
död. Svara på detta brev, så snart 
du har fått det. Om du inte vill 
komma tillbaka till oss, så ska vi 
kläda oss i sorgdräkt en månad. 
Efter denna månad ha vi upphört 
att sörja dig. Då kan du icke läng
re skriva oss några brev, ty då är 
du död." 

alla sina kristna, måste missionärer
na året om vara ute på apostoliska 
resor. Ty i det ovan omtalade vi
kariatet Tananarivo finns det icke 
mer än fyrtio präster för 850,000 
invånare, och i ett närbeläget vi
kariat ha vi endast trettiotre präster 
för 500,000 invånare. 

"Protestanterna", skriver den 
ovan citerade missionären, "voro 
här fyrtio år förr än vi . . . I några 
städer ha de också lyckats bibe
hålla majoriteten framför oss, de 
stödja sig på en utmärkt organisa
tion och på en församling med åt
skilliga förmögna och inflytelserika 
medlemmar, men i andra �täder 
och särskilt på landsbygden är ka

. tolikernas antal betydligt större än 
protestanternas . . .  " 

Det är icke sällan man bland de 

Den unga flickan svarade med 
mycken känsla, att hon nu mer än 
någonsin kände sig fästad vid sina 
föräldrar, men att hon måste lyda 
Gud, som hade kallat henne. Mån
ne de kände sig övertygade härav? 

Trots alla missionärernas an
strängningar är vår väldiga ö långt 
ifrån helt och hållet omvänd till 
kristendomen, och hedendomen är 
ännu icke på långt när utrotad. 
Likväl kan man i de rent hedniska 
byarna iakttaga en påfallande mot-



taglighet för evangeliet. Och härav 
måste vi nu begagna oss. 

Fyra byar, som ligga omkring 
fem eller sex dagsresor från Tana
narivo, bådo för en tid sedan om en 
katolsk missionär. En präst for dit, 
organiserade det hela, sedan måste 
han åter resa därifrån. Tre hela 
år blevo så dessa präktiga männi
skor lämnade åt sig själva. Men 
trots denna missionärens långa 
frånvaro hade de förblivit fulla av 
iver. 

På sydvästra kusten gjorde i fjol 
en annan missionär en apostolisk 
resa. Denna trakt hade ännu icke 
alls blivit evangeliserad på grund 
av den stora bristen på lämpliga 
krafter. Han finner emellertid en 
liten skara katoliker, som ditkom
mit från det inre av landet för att 
driva sin handel. De känna sig 
värnlösa mitt ibland hedningarna 
och bedja inträngande att regel
bundet få mottaga besök av missio
nären. "Övergiv oss icke", bönfalla 
de, "utan kom och döp våra barn 
och sammanvig våra ungdomar. 
Många av hedningarna här längta 
efter undervisning. Vi ha redan 
lärt dem de första grunderna av 
trosläran. Nu måste Ni fullborda 
deras undervisning. Det är all
deles nödvändigt att vi åtminstone 
tid efter annan få hit en präst." 

Prästen hör på, och det skär ho-
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nom i hjärtat. Hur skall han re
gelbundet kunna besöka en trakt, 
som ligger så långt borta från cen
trum utan varje slng av kommuni
kationsmedel. Egentligen måste 
man bygga kapell, tillsätta kate
kister och grunda skolor. Men var
ifrån får man medel därtill. Ma
d�gasserna äro väl i allmänhet fri
km:tiga, men de ha icke mycket 
rengar. Det är tvunget, att missio
nären [;an hjälpa dem att inköpa 
timnwr till bygget och möbler till 
skolrummd och ställa om att kate
kisterna och lärarna få sin lön. 

De arabiserande göra i denna 
trakt en rätt så livlig propaganda 
för mohammedanismen. Om man 
icke kommer dem i förvägen, skall 
evangeliseringen till slut bliva myc 
ket besvärlig. Moharnmedanernas 
fanatism är ju allmänt känd! 

Att detta missionsfält är frukt
bart har man väl av det sagda kun
nat förstå. Men "den otroliga dis
proportionen mellan fårens och 
herdarnas antal är beklämmande. 
I ett av vikariaten på centralplatån 
av vår ö finns det blott en missionär 
på 3,750 kristna." Och ungefär 
likadant är det överallt här på 
Madagaskar ! Må vi alltså bedja 
skördens Herre att han sänder ar
betare i sin skörd! 

D a n  i e l  R a m a u  a n  j a r a S. ,I . 
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ABBE CAMILLE COSTA DE 

BEAUREGARD. 

Ingen protestant, knappast en ka
tolik kan göra sig en föreställning 
·om vad en katolsk präst förmår 
uträtta. 

Blott de löften, han avgiver vid 
prästvigningen, sätta honom på ett 
helt annat plan än andra männi
skor. I det han avsäger sig alla 
anspråk att äga familj, förmögen
het och självständighet, har han 
för hela livet bundit sig till Kyr
kans tjänst. 

Men dessa band, som kunna tyc
Jrns så hårda, ge honom egentligen 
·den största friheten, - friheten 
ifrån sig själv. 

En man som inte längre är bero
ende av vanliga personliga fordrin
_gar, kan först helt och hållet ägna 
sig åt sin (sj)ilsutveckling. Intet 
hindrar honom, att i alla livets 
skiften endast leva för Gud. -

Då frågas det: »äro alla katolska 
präster fullkomliga» .  

Ingen människa är fullkomlig, 
men om man talar om olika upp
-gifter vill man framställa, vad 
,denna uppgift innebär, och vad den 
kan åstadkomma. Liksom man 
inte, när man t. ex. talar om musi
ken, påminner om dem, som ha 
varit dåliga musici ; utan om dem, 
som ha visat, hur långt man i bästa 
fall kunnat nå, likaså litet räknar 
man med de präster som ha svikit 
det religiösa idealet. Man vill 
framhålla dem, som ha visat oss 
·den höjd dit den prästerliga vär
·digheten har givit dem möjligheten 
-att nå. -

Det onda, eller mindre goda hos 
-en katolsk präst, får världen myc
ket snart reda på. Men det stor
-artade och hjältemodiga som utmär
ker tusentals katolska andlig as liv, 
kommer mycket sällan till männi� 
·skors kännedom, av den enkla or
saken, att ju frommare en katolsk 
präst är, desto omsorgsfullare för
·söker han att dölja sina barmhär
tighetsverk och sina uppoffringar. 

Man kan väl säga, att medan de 

flesta människor sträva efter ära · 
och berömmelse, är det en god ka
tolsk prästs innerligaste önskan, 
att förbliva obemärkt. - Emeller
tid lyckas det honom inte alltid. 
Det finns ett italienskt ordspråk 
som säger: »Två ting låta inte dölja 
sig: kärlek och hosta.» 

Detta gäller inte blott om den 
världsliga kärleken, utan också om 
den kärleken som fransmännen 
kalla »charite» .  - Vi ha tyvärr 
inte på svenska ett mot detta fullt 
motsvarande ord, ty varken »barm
härtighet» eller » kristlig kärlek» 
återger hela dess betydelse. 

Det innebär »den sköna kärle
ken» den vartill den Heliga J ung
frun är moder, och som egentligen 
är den enda, allt omfattande kär
leken. 

Där denna kärlek lever och ut
breder sig, kan den inte döljas, 
lika litet som en stad som ligger 
på ett berg. Den lyser vitt omkring, 
till glädje och uppbyggelse för alla 
som ha förmågan att beundra det 
beundransvärda. 

Kyrkan har oändliga skaror av 
män och kvinnor som levat för 
denna sköna kärlek, och vi veta 
namnen på dem som Kyrkan för
klarat heliga. Men oöverskådlig 
är skaran av alla dem, som i det 
fördolda har fört ett heligt liv, och 
vars minne strålar som de otaliga 
obekanta stjärnorna i vintergatan. 

Vi behöva inte gå århundraden 
tillbaka i tiden, för att finna dessa 
Guds stridsmän. I dessa gudlösa, 
omänskligt grymma tider, finnas 
de överallt, och utgöra den dolda 
kraft, som ännu håller liv i mänsk
lighetens fördärvade och utpinade 
lekamen. För varje gång man upp
täcker tillvaron av en sådan själ, 
som endast lever för det högsta kän
ner man sig lycklig, får ånyo ett 
glimt av hopp om vårt vilsekomna 
släkte, och man skyndar gärna att 
visa andra på den tröst man har 
funnit. 



Då hit till Sverge så få katolska 
böcker nå fram, har jag med den
na artikel önskat göra läsaren av 
Credo bekant med en av dessa un
derbara människor, så stor i sin 
ödmjukhet, så ödmjuk i sin stor
het, le chanoine Camille Costa de 
Beauregard, död 1910, alltså blott 
för tio år sedan. 

Camille Costa de Beauregard föd
des i Chambery, på slottet de la 
Motte den 17 februari 1841. 

Fadern, ·Marquis de Costa var en 
ivrig patriot och en djupt religiös 
man. Det är betecknande för hans 
karaktär vad han en gång skriver: 

))Glöm inte, att den sanna nobles
sen består i ädelmod, livets renhet, 
känslornas upphöjdhet, i ·  en stän
dig självuppoffring och i en oöver
vinnelig skräck för allt som är 
falsk och lågt. )> Ungdomsvän med 
Cavour, nekade han att · inträda i 
Giobertis regering, och drog sig till
baka till sitt slott i Chambery, där 
han levde för sin talrika familj och 
för barmhärtighetsverk. 

Hans hustru var född markisinna 
de Verac, och var dotter till den 
unga vicomtesse de Noailles, som 
vid 22 års ålder blev giljotinerad 
vid revolutionen i Paris. Då hon 
besteg schavotten, hörde hon en 
man, som skulle efterträda henne 
i döden, svärja vilt. Hon vände sig 
då emot honom och bad innerligt: 
»För Guds skull, bed om förlåtelse ! )) 

Båda makarna de Costa uppfost
rade sina 9 barn i den allvarligaste 
kristliga anda. Deras levnadssätt 
var det enklaste och tidigt vande . 
de barnen att undvara och försaka. 

Den lilla Camille var från födseln 
sjuklig, och förorsakade sina för
äldrar mycken ångest och oro. -
Men samtidigt hade han en så 
älskvärd och lätthanterlig natur, att 
han utgjorde hela hemmets glädje. 
Som litet barn sade han en gång 
till sin far. »Far ! jag kan inte rå 
för att alla människor hålla av 
mig. » 

Från hemmet skickades han vid 
10 års ålder till colleget i Brage
lette i Belgien, där hans äldre brö
der redan befunno sig. I skolan var 
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han mycket omtyckt av lärare och 
kamrater, men inte vidare flitig . . .  
Musik och teckning intresserade 
honom mest. Enligt hans egen ut
sago var han en ganska svår·
hanterlig elev, som var svag för allt, 
som var vackert, även för fina och 
eleganta kläder. 

Vid elva års ålder genomgick han 
här en svår tyfus, som efterläm
nade spår av lekamlig svaghet un
der hela livet, men han bevarade i 
övrigt de ljusaste minnen från den
na sin skoltid. 

Efter avslutade studier fick han 
av sin fader tillåtelse att resa en
sam till Paris, dit han begav sig 
med stor glädje. Men nu började 
hans svåra tid, då tvivel, förvirring 
och ångest bestormade honom så 
starkt, att han hela sitt tillkom
mande liv med fasa tänkte på den
na period. 

Hans enda tröst och hjälp under 
denna kris, var abbe Favre, vars 
stora fromhet och allvar höll ho
nom uppe i kampen. 

Då han återkom till sitt fäderne
hem var hela hans själ härjad av 
våldsamma strider ; men som nä
stan alltid när en människa genom
går svåra andliga anfäktelser, 
märkte ingen något därav. Under 
denna tid sysselsatte sig Camille 
de Costa ivrigt med sina älsk
lingsämnen, måleri och musik, och 
han var själen i hemlivet. Till sitt 
uppträdande var han alltid nobel, 
och hade till och med en viss svag
het för elegans, vilket gav honom 
tillnamnet Hiddaren)> .  Men sam
tidigt vaknade hos honom mera 
och mera kärleken till de fattiga 
och lidande, och småningom upp
offrade han hela sin sympati för 
det vackra och bekväma, för att i 
rikligare måtto kunna hjälpa och 
understödja behövande. Hans van
dringar upp till bergen till de fat
tiga blevo allt oftare återkomman
de, och han var den mest välkom
ne gäst, inte blott därför att han 
hade med sig materiella gåvor, utan 
därför att han med sitt varma 
hjärta och sin livliga begåvning 
alltid spridde glädje och' mod vart 



han kom. Trots sitt ständiga and
liga lidande, vartill nu också kom
mo kroppsliga smärtor av alla slag, 
föreföll han alltid sin omgivning 
äriskvärd och uppmärksam. Man 
hade känsla av, att han aldrig tänk
te på sig själv. 

Vid denna tidpunkt gjorde han 
:bekantskap med en man, som fick 
det största inflytande på honom. 
Det var abbe Chenal. Egentligen 
var denna man i allt motsatsen till 
Camille de Costa. Utan spår av 
konstnärligt sinne, föreföll han 
:Sträng, för att inte säga hård. Men 
han var i själva verket av en 
·djup hjärtegodhet, och deltagande 
för allt lidande. Han var en oför
:Sonlig fiende till allt, som bar spår 
av fåfänga, överlägsenhet eller vik
tighet. Aldrig kunde han uppnå 
,en nog stor ödmjukhet för sig själv 
eller andra, och med stor iver tog 
han sig an Camille, och var honom 
en sträng läromästare. Camille im
ponerades av - vad man kunde 
lmlla hans nakna gudsfruktan. 

Småningom lugnade sig stormen i 
hans själ, och slutligen kom den 
dag, då Camille, gömd bakom en 
pelare i kyrkan av sin fulla över
tygelse kände, att han blott ville 
tillhöra Gud och tjäna honom hela 

· :Sitt liv. 
Den tid som nu följde var för 

honom mycket lycklig. Sedan hans 
själ hade fått frid, kände han hela 
hemmets rikedom. Han gjorde be
tydande framsteg i sin målarkonst 
och ägnade sig med dubbel iver 
åt alla fattiga och lidande i trakten. 
Samtidigt blev han lärare åt sin 
:yngste broder Olivier, vars uppfost
Tan han ledde. (Denne unge man 
föll vid tjugoett års ålder vid 
Sedan 1870 . )  

Men mitt i denna tillvaro som 
tycktes bliva så harmonisk för 
Camille, kom plötsligt kallelsen till 
det prästerliga ämbetet. Att börja 
med bortvisade han tanken därpå 
som en övergående föreställning. 
Men beständigt starkare och tydli
gare talade hans samvete till dess 
han var övertygad om, att det var 
Guds vilja, att han skulle lämna 
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världen för att helt och hållet ägna 
sig åt Kyrkans tjänst. 

Då detta blev klart för honom, 
kostade det honom förfärliga lidan
den. Abbe Chenal hjälpte honom. 
trofast i kampen, till dess ögonblic
ket kom, då han måste meddela 
sig med sina föräldrar. Det var 
med bävan han betrodde dem sin 
avsikt, ty han fruktade att hans 
beslut skulle kosta dem alltför stor 
smärta. De visade dock sin äkta 
kristna övertygelse genom att taga 
emot hans budskap som en heders-

. betygelse. De skulle få tillåtelse 
att offra ett av sina barn åt Gud. 

Emellertid bestämdes det att Ca
mille skulle resa till Rom, åtföljd 
av sin bror Paul, som var sjöoffi
cer, och som nästan samtidigt med 
Camille hade känt sig: kallad till det 
prästerliga ämbetet. I Rom ämna
de de rådfråga pere Freyd, superior 
för det franska seminariet dä1 stä
des, en man, vilken hade en stor 
förmåga att urskilja de olika själs
anlagen. Hans avgörande . ämnade 
de båda bröderna underkasta sig. 

Medan Camille nästan med för
färan hade erfarit sin kallelse, var 
det med entusiasm och jubel som 
Paul hoppades bli upptagen i präs
terskapet. Hur överraskade blevo 
de då inte, då pere Freyd uttalade 
sin dom! 

Han rådde Paul att gifta sig och 
bilda familj : »Ej Ni, men edra barn 
skola ägna sig åt Kyrkan,» var hans 
ord, vilka senare bekräftade sig. 
Till Camille sade han däremot, att 
hans kallelse var Kyrkan. Han bor
de genast inträda i seminariet. 

Vid denna avgörande dom, säger 
Camille att han kände det som om 
)) alla hans · ben krossades och hans 
själ slets ur hans kropp » .  

Båda bröderna återvände till Sa
voyen för att meddela föräldrarna 
resultatet av resan, och samma år 
1863 inträdde Camille de Costa i 
seminariet Santa Chiara i Rom. 

Så snart det hade stängt sina por -
tar efter honom, erfor han en väl
görande vila. De utmärkta »peres 
de St. Esprib , som omgåvo honom, 
meddelade honom snart den harmo-



niska glädje som blott finnes i de 
samkväm där Guds ande råder. 
Camille kände sig också lycklig, och 
han säger, att om han vetat vilka 
fröjder som Yäntade honom skulle 
han ha kommit mycket förr, istäl
let för att fegt hava dragit ut på 
tiden. 

Nu utvecklade sig hans väsen till 
sin fulla styrka: alla som levde 
tillsammans med honom, kunde 
inte nog berömma hans kärlek, 
hans iver, och kanske allra mest 
hans stora ödmjukhet. I sina egna 
ögon var han den ringaste av alla, 
färdig till de svåraste och minst 
ärofulla arbeten, alltid glad och 
tacksam. Hans enda svårighet var 
att finna sig i de många undantag 
som gjordes för honom på grund av 
hans sorgligt klena hälsa, den häl
sa som under hela hans liv tyngde 
hårt på honom. 

Här i Rom var det han började 
arbeta för de fattiga barnen. 

Han hade rent av en lidelsefull 
kärlek till de små. Att hjälpa, upp
fostra och glädja barnen, isynner
het de fattiga och övergivna, var 
hans starkaste behov, och han äg
nade sig nu av hela sitt hjärtas kraft 
åt det barmhärtighetsverk som kal
lades )) Santa Catarina;) , På sina 
promenader var han beständigt om
given av en skara barn, vilka han 
delgav alla sina rika och vackra 
tankar. Han beredde dem till de
ras första heliga kommunion och 
blev för hela deras tillkommande 
liv en oförgätlig vän. 

I Roms luft trivdes han som en 
planta vilken kommit i den rätta 
jordmånen och han utbryter : »Det 
är för mycket ! Vad har jag gjort 
för att förtjäna allt detta. Vad åter
står det mig för mitt övriga liv )> .  -
Men kampen och mörkret uteblevo 
icke. Det kom tider av gräsliga 
andliga lidanden, då han martera
de sig själv med samvetsförebråel
ser utan grund. Genom hans bikt
fad ers hjälp kom hans själ till ro, 
och den 26 maj 1866 invigdes han 
till präst av kardinal Patrizzi. 
Hans bön var då att han måtte bli 
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och förbli en ödmjuk, fattig och 
undangömd präst. 

Han erbjöds nu en verksamhet 
hos en romersk präst, och för ho
nom var det lockande att stanna i 
detta Rom, som han älskade så högt 
och vars klimat gjorde hans svaga 
hälsa så gott ; men han förstod att 
han skulle få ett svårare och mera 
uppoffrande arbete i hemtrakten 
och han återvände till Savoyen. 

På den tiden var Monsignore Bill
ret ärkebiskop i Chambery. Efter 
Savoyens förening med Frankrike 
hade han blivit utnämnd till kar
dinal. Han var en djupt gudfruk
tig, enkel och man törs väl säga 
helig man, som genast uppfattade 
Camille Costas karaktär. Han ut
nämnde honom till vikarie vid ka
tedralen. 

Därmed började de Costa att upp
träda som predikant, och väckte 
som sådan mycken beundran. På 
predikstolen, liksom i livet, var det 
särskilt för de fattiga och arbetande 
klasserna han både kände och tala
de. Han insåg att faran för dem 
var att förlora sin religiositet, var
för han icke blott sympatiserade 
med deras rättigheter, utan påmin
de dem om deras plikter mot Gud. 
Mest av allt lågo dock barnen ho
nom på hjärtat. I dem såg han 
framtiden och att uträtta något för 
deras utveckling och lycka var hans 
högsta önskan. 

Då inträffade något som avgjorde 
hans öde. En förfärlig koleraepi
demi utbröt i Chambery. Nästan 
i varje hus föllo människor offer 
för den pestartade farsoten, och i 
sy:µnerhet härjades de fattigas kvar
ter. Överallt fann abbe Costa för
äldralösa, fattiga barn, överlämnade 
till nöd och undergång. Fastän 
understöd i form av gåvor ström
made rikligt in från alla håll, fanns. 
det dock ingen som personligt 
kom alla dessa olyckliga små till 
hjälp. - Medan de Costa såg sig 
omkring för att finna någon kraft
full hjälpare vände sig abbe Chenal 
till honom och sade: 

))Du är mannen! )> 



Camille de Costa hade intet hem 
att erbjuda barnen, visste ingen 
som han kunde kalla till sin hjälp 
och led av sin ytterst svaga hälsa, 
men kallelsen tycktes honom vara 
ett svar på hans innersta önskan: 
att kunna bli en fader för de fatti
gas barn. Han vände sig med bön 
om råd till pater Freyd i Rom, och 
fick genast ett svar med lyckön
skan, som om han redan skulle ha 
börjat verket. 

Nu gällde det att skaffa ett hem 
för barnen. Av greve de Boigne 
vars familj alltid hade varit de fat
tigas välgörare, blev han mottagen 
med öppna armar. Han kände sig 
tacksam för äran att vara ihågkom
men av de Costa, och gav honom 
genast till förfogande ett boställe, 
kallat Le Bocage, härligt beläget vid 
foten av ett berg, omgivet med den 
rikaste vegetation. 

Men innan de Costa samlade de 
övergivna barnen i det nya hem
met gjorde han en resa genom 
Frankrike för att studera hur 
liknande hem voro ordnade på 
olika platser. Han besökte dock 
först Rom, där han beundrade or
f elinalet vid kyrkan: Scmta Anna 
del Falegnami, grundad av en fat
tig murare, och därefter alla de oli
ka barnhemmen i Paris, Amiens, 
Al'l'as, Douai, Le Thl·epol't, Pau, 
Lourdes och Mars�ille, där han lär
de känna många märkliga person
ligheter, som helt hade ägnat sig åt 
fattiga barns och ungdomars vård 
och uppfostran. - - -

Väl hemkommen började han ge
nast inreda Le Bocage. Med brin
nande entusiasm började han arbe
tet, en entusiasm som aldrig över
gav honom, trots alla stora besvär 
och alla bittra besvikelser. 

Han hade funnit den miljö som 
passade honom, och de människor 
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han mest ömmade för. Han insåg 
att i de svåra omständigheter vari 
de fattiga leva, och de numera hat
fulla och gudlösa omgivningar vari 
de arbeta, behöva de en levande och 
djupgående religiös överbevisning 
till stöd och rättesnöre i livet. 

Till uppfostran av de föräldra
lösa eller hemlösa barnen till star
ka och modiga kristna människor, 
ägnade abbe de Costa numera sitt 
liv, och han verkliggjorde det som 
abbe Helluin i Arras hade sagt : 

»För att göra något gott emot ar
betsklassens barn och vinna deras 
hjärtan, måste man betala med sin 
person, leva deras liv, som en av 
dem, mitt ibland dem. >> Han var 
både far och mor för barnen och 
förstod att helt sätta sig in i deras 
tankegång, varför han också för
stod att vinna deras fulla förtroen
de och varma tillgivenhet. 

Emellertid kände han, sedan le 
Bocage hade existerat två år, att 
han behövde kvinnlig hjälp till 
hemmet. Hans val föll då på St. 
Vincent de Paul-systrarna, dessa 
kvinnor som redan ett par århun
draden ägnat sig åt de fattigas och 
barnens tjänst. Hans egen älskade 
syster Olivie hade blivit Vincent de 
Paul-syster i Paris och han företog 
nu en resa till orfelinatet vid 
d'Elancourt för att få ett par Vincent 
de Paul-systrar till » le Bocage » som 
mödrar för barnen. Det lyckades 
honom också, och i maj månad 
kunde han hälsa tre av dem väl
komna till hemmet. Därefter ut
såg han en fjärde, soeur Gabrielle 
till föreståndarinna, vilken plats 
hon sedan innehade till sin död, 35 
år senare, till abbe Costas stora be
låtenhet och till välsignelse för hem
met. 

(Forts.) 

H e 1 e n a N y b 1 o m. 



Februari . är sankt Ansgars må
nad, då vi årligen fira det oförgäng
liga minnet av Nordens Apostel, 
som först av alla för våra fäder för
kunnad� Kristi evangelium och lade 
grunden till fädernas Kyrka, som 
sedan under århundraden var en 
del av den världsomfamnande ka
tolska Kyrkan. I detta februari
nummer är det också särskilt 
Världsky1·kan och hennes väldiaa 
missionsverk, som fängsla vår upp
märksamhet. 

Julaftonen mottog den Helige Fa
dern efter gammal sedvänja kardi
nalkollegiets lyckönskningar. I sitt 
sYar framhöll påven, att även år 
1922 kommer att medföra flera 
l�atolska jubileer, bl. a. den hel. 
Filip Neris, den hel. Ignatius'  av 
l,oyoJa, den hel. Teresias och min
net av den hel. Frans av Sales' död. 
1nd firandet av den sistnämnde 
l1Plige kyrkolärarens jubileum skall 
påven utsända en rundskrivelse till 
hela kristenheten. Ar 1922 kommer 
särskilt att rikta den katolska värl
dens uppmärksamhet på missionen, 
emedan det då är hundra år sedan 
den betydelsefulla katolska mis
sionsföreningen "Congregation pour 
l.a propagation de la foi" stiftades 
och då jubelfester komma att fi
ras med anledning av Asiens apo
stels den hei. Frans Xavers helgon
förklaring och den hel. Fidelis' av 
Sigmaringen, Rhätiens apostels död. 
Påven hoppades att firandet av 
dessa minnesdagar verksamt skall 
bidraga till att allt mera utbreda 
sanningens gudomliga ljus. 

At kardinal Bertrnm har den Hel. 
Fadern överlämnat en gåva av 
500,000 lire för att till julen utdelas 
till nödlidande av medelklassen i de 
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tyska stiften. At kardinal Piffl i 
Wien har påven givit en lika stor 
summa för hungrande och frysande 
barn. 

Den 24 maj detta år kommet i 
Rom nästa internationella eulwri
stiska kongress att samlas. Med 
påvens medgivande har den romer
ska lokalkommitten redan fastställt 
programmet. Festligheterna kom
ma att avslutas den 29 maj med en 
högtidlig procession med det heliga 
sakramentet i Peterskyrkan, i vil
ken Hans Helighet själv kommer 
att deltaga. 

Enligt dekret av rituskongregatio
nen ha nu fyra nya fester införts 
i Kyrkans kalender: söndagen i tret
tondedagsoktaven den heliga famil
jens högtid, den 24 mars ärkeängeln 
Gabriels, den 28 juni den helige 
kyrkoläraren Irenei och den 24 ok
tober den helige ärkeängeln Rafaels 
fest. 

Dominikanerorden kan för jubi
leumsåret 1921 offentliggöra föl
jande statistik. Orden räknar för 
närvarande 4,737 medlemmar, för
delade på 202 konvent och 150 
mindre hus. 

Dominikanerna leda den filosofi
ska och teologiska undervisningen 
vid tre högskolor, en i Manila på 
Filippinerna, en i Fribourg i 
Schweiz och slutligen det frejdade 
Collegium , Angelicum i Rom. Den 
helige Dominicus' andra orden 
(nunnor) räknar 4,827 medlemmar 
och den tredje orden ( för män och 
kvinnor, som leva ute i världen) 
20,065 medlemmar. Särskilt i de 
franska, tyska och belgiska novi
tiathusen har på sista tiden en stark 
ökning av nya kallelser varit märk.
liar. Ordensgeneral är som vi re
dan veta den holländske pater Lud
vig Theissling, den s}uttiosjätte i 
ordningen av den helige Dominicus' 
efterträdare. 

Den 7 december invigdes det nya 
katolska universitetet i Milano un
der stora högtidligheter av kardinal 
Ratti, den nyligen utnämnde ärke
biskopen av denna stad. 



Det belgiska konungaparet har 
för avsikt att besöka påven i Rom. 
Det har utan svårighet givit sitt bi
fall till de betingelser, som den Hel. 
:Stolen uppställer för suveräners re
sor till Rom och besök i Vatikanen. 

Ett konkordat har avslutits mel
lan den Hel. Stolen och den Lettiska 
1·epubliken. Den senare lämnar den 
katolska Kyrkan full rätt att själv 
bestämma om sina angelägenheter. 
Den Hel. Stolen upprättar i Riga ett 
:ärkebiskopssäte, som kommer att 
,direkt lyda under Vatikanen. Dom
kapitlet för Rigas stift återupprättas. 
Den lettiska regeringen förpliktar 
sig att til:l den romerska Kyrkaa 
överlämna en kyrka i Riga för att 
:användas som domkyrka och ett 
lämpligt hus till ärkebiskopligt re
·sidens. Alla präster utnämner ärke
biskopen på grundval av den kano
niska rätten. Den lettiska regeringen 
garanterar ärkebiskopen och dom
kapitlets medlemmar ett tillräckligt 
underhåll. Den katolska Kyrkan 
grundar egna skolor. I Rom kom
mer ett lettiskt kollegium att upp
Tättas för att utbilda präster för den 
unga republiken vid Östersjön. Ge
nom detta konkordat fattar den ka
tolska Kyrkan för första gången åter 
sedan 400 år fot i dessa länder som 
,en officiellt erkänd institution. 

I Konstantinopel har högtidligt in
vigts det monument som rests till 
Benediktus XV:s ära för att bringa 
honom en hyllning för hans stor
:artade kärleksverksamhet under kri
get. Närvarande voro vid avtäck
ningen bl. a. den turkiske kron
-prinsen, andra släktingar till sulta
"11en, medlemmar av hovet, regerin
.gen och senaten samt representanter 
för Frankrikes, Italiens, Englands, 
Förenta Staternas och Greklands 
beskickningar i Konstantinopel. Av
delningar av hären och flottan para
derade. 

I Burgos i Spanien ägde nyligen 
Spaniens första missionskongress 
rum. Det beslöts att införa "Präster-
1ias missionsförening" i Spaniens 
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samtliga stift. Av den största bety
delse för den spanska missionsverk
samheten kommer det centralsemi
narium för missionen att bli som 
skall upprättas i Burgos på grundval 
av det missionsseminarium som re
dan förra året grundades i denna 
stad. 

I den nybildade T.ie'clwslovakiska 
Republiken fortsätta de kyrkopoli
tiska stormarna ännu alltjämt att 
rasa. Tyvärr är det huvudsakligen 
en del av själva prästerskapet, som 
härvid uppträder som oroselement. 
Det bör emellertid genast i början 
anmärkas, att den överväldigande 
majoriteten av landets klerus, till 
ett antal av omkring 1,600 organi
serad i Prästernas Klubb, med stör
sta trohet håller fast vid Kyrkan. 
Endast omkring 100 mestadels 
tjeckiska präster hava den 8 januari 
1920 helt och hållet uppsagt Rom 
tro och lydnad och grundat en ny 
skismatisk kyrka med starkt nega
tivt program. Dessutom finnes dock 
en tredje grupp, mellanpartiet, 
medlemmarna av den oppositionellt 
färgade prästföreningen Jednota. 
Det är denna, som på senare tiden 
framkallat mycken oro inom den 
tjeckoslovakiska kyrkan. På sin 
generalförsamling av den 25 augusti 
1921 valde Jednota en ny kommitte. 
Ärkebiskopen av Prag Mgr. Kordac 
vägrade strax att godkänna denna 
kommitte och skickade i stället den 
första kanoniska varningen till dess 
samtliga medlemmar med uppma-· 
ning att omedelbart upplösa den
samma. Jednotas styrelse sände då 
till alla föreningens medlemmar en 
skrivelse, adresserad till "Det Hög
,,ördiga Tjeckoslovakiska Episkopa
tet". Häri uppmanas prästerna till 
öppen revolt mot de kyrkliga myn
digheterna. Bland annat ombådos 
de underskriva följande förklaring: 
"jag är solidarisk med kommitten 
och förklarar mig suspenderad ( ur 
stånd att med biskops medgivande 
förrätta prästerlig tjänst ) liksom 
dess medlemmar." Mot denna skri
velse protesterade Prästernas Klubb 
synnerligen energiskt genom en till 



landets alla präster riktad prokla
mation av den 9 november 1921, 
som bland annat påpekar, att den 
Helige Faderns uttalanden i de de
batterade stridsfrågorna varit så 
klara, att de borde kunna tjäna som 
direktiv för varje trofast präst. På 
detta klargörande och krafti�a öpp
na brev kunde Jednota icke svara 
något direkt. I stället lät den i tid
ningen Narodni Politika ( 1  decem
ber) publicera en "Värdig protest 
mot Benedikt XV:s tal till de tjecki
ska pilgrimerna". Denna framstäl
ler kategoriskt påven som "ytligt 
och illa underrättad om det religiö
sa läget i landet, om J ednota och 
dess program". Redan den 5 de
cember svarade Prästernas Klubb i 
tidningen Lid på denna "värdiga 
protest", påvisande, att den stödde 
sig på rena förfalskningar och att 
den Helige Fadern nyligen genom en 
officell deputation blivit noga infor
merad om det religiösa läget i den 
tjeckoslovakiska republiken. Så 
långt den tjeckiska tidskriften Sur
sums framställning av händelseför
loppet. Det är högst sannolikt, att 
denna kyrkliga kamp kommer att 
fortsättas. Den var länge förutsedd, 
och för Kyrkan i Tjeckoslovakien 
kan det i längden endast bliva till 
gagn att småningom rensas från de 
skadliga och osunda elementen, vil
ka länge hindrat hennes fria växt 
och utveckling. 

I Korea hava benediktinerna upp
rättat ett seminarium för utbildande 
av ett inhemskt prästerskap. Fem
ton koreanska studenter ha nu flyt
tat in där. 

Den Helige Fadern har givit en 
ansenlig summa för byggande av ett 
katolskt studenthem i Madras i 
Indien. Framför stadens murar 
har ett område av mer än tjugu 
hektar inköpts för denne stiftelse. 
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Den underbara syn, som på annat 
ställe i dagens nummer skildra5, 
efter sankt Ansgars lärjunge Rim
berts Vita Anschal'ii och som kal
lade Nordens apostel till Sverige,. 
finnes framställd på en stor tavla i 
Malmö katolska Kyrka. Denna är 
utförd av den svenske katolske 
konstnären Gotthard Werner, född 
1837, död 1903. 

Med anledning av vår helige Fa
der Påven XV:s bortgång har Hans. 
Högvördighet Biskopen fått motta
ga kondoleanser från såväl Konun-
gen som Drottningen. Även Stock
holms stads överståthållare He
derstierna, statsminister Branting, 
kabinettskammarherren greve Axel 
Wachtmeister, förste hovstallmästa
re Edvard Sager och konstnären 
greve Georg von Rosen ha uttryckt 
sitt deltagande, statsministern i ett 
synnerligen hjärtligt brev, vari sär
skilt den avlidnes ·storslagna verk
samhet för fred och försoning un
der krigsåren framhålles. Dess
utom har ett stort antal medlem
mar av härvarande diplomatiska 
kår på olika sätt kondolerat: bel
giska, finska, franska, grekiska,. 
holländska, italienska, mexikanska, 
polska, portugisiska, schweiziska,. 
spanska, tjeckoslovakiska, tyska 
och ungerska ministrarna, general
konsulerna för Tysk-Österrike och 
San Marino, republiken Chiles lega
tion, franska militärattachen m. fl. 

I Salzbergen i Hannover har ny-
ligen därvarande kyrkoherde Ger
Jwrd Theissing avgått med döden. 
Den avlidne var åren 1875-1884-
anställd som präst vid Sankta Euge
nia Kyrka här i Stockholm. Många 
av våra äldre församlingsmedlem
mar bevara honom alltjämt i tack
samt minne särskilt berömmande· 
hans fromhet, hans rättframma 
sätt och .stora förmåga som bar
nens uppfostrare och lärare. 



1 
Credo tror sig tillmötesgå ett all

mänt känt behov, då med detta 
nummer en särskild avdelning av 
tidningen ägnas åt våra katolska 
hem, innehållande kortare artiklar 
av uppbygglig art, belysande små 
berättelser och bilder ur livet och 
notiser ur historien som ha särskilt 
intresse för Nordens katoliker. 
Framförallt vår katolska ungdom 
skulle här finna den lämpliga perio
diska läsning, som den i Sverige 
länge saknat och väl behöver. 

Den heliga lgnatius av Antiokia. 

Den 1 februari firas av vår Kyrka 
den helige Ignatius' fest. Han var 
den andre efterträdaren av aposteln 
Petrus på biskopsstolen i Antiokia 
i Syrien, som denne år 42 hade ut
bytt mot biskopsstolen i Rom. Om 
Ignatius' tidigare levnadsöden fin
nas icke tillförlitliga historiska do
kument att tillgå. En tilltalande le
gend låter honom vara det barn, vil
ket Herren framställde för sina lär
jungar, när de sins emellan tvistade 
om, vem som vore den förste bland 
dem, i det han sade: »Den som öd
mjukar sig såsom detta barn, han 
är den störste i himmelriket. »  An
ledning till denna legend har möj'
ligtvis varit ett namn som Ignatius 
utom sitt egentliga namn brukade 
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kallas för, nämligen Theophorus, 
d. ä. buren av Gud. Utan tvivel 
kände han apostlarna och umgicks 
med dem, i synnerhet med aposteln 
Johannes. 

, Icke heller om hans biskopliga 
verksamhet är mycket känt. I för
grunden träder han först under kej
sar Trajanus ( 98-117 ), som var 
upphovsmannen till den tredje av 
de blodiga förföljelserna, vilka de 
första kristna under de hedniska 
romerska kejsarna voro utsatta för. 
Då denne kejsare år 107 segerrik 
och ärekrönt hade återvänt från 
kriget mot Dacierna och ämnade 
förhärliga denna triumf, föranstal
tade han för romerska folket under 
123 dagar glänsande fester. Till 
folkets nöje fingo därvid 10,000 
gladiatorer och 1 1 ,000 vilda djur 
falla offer för döden. 

Troligtvis hade den romerske 
statsämbetsmannan i Antiokia an
ordnat det så, att även lgnatius och 
några av hans vänner, som på grund 
av sitt frimodiga vittnesbörd för 
Kristus hade blivit dömda till dö
den, genom sin död skulle höja fest
ligheternas glans. Så fördes de då 
under mångahanda obehag och li
danden till Rom, där först två av 
Ignatius' kamrater blevo dödade av 
vilda djur. Till dödsdag för lgna
tius var den 20 december bestämd. 



Han fördes till Kolosseum, den kän
da jätteamfiteatern, vilken tack vare 
påvarnas omsorg är räddad åt efter
världen och vars väldiga ruiner 
ännu stå kvar såsom ett hemskt 
minne av skräckfyllda gångna ti
der. Dit ha då tusentals vid blodiga 
skådespel vana människor samman
strömmat för att se den syriske bi
skopen i kamp med lejonen. Att 
döma efter det språk, Ignatius för 
i ett brev till den romerska försam
lingen, står martyren mitt i det dö
vande larmet av ursinniga åskådare, 
mitt i raseriet av de mot honom 
lössläppta vilda djuren glad och 
oförsagd, ståndaktig och modig, 
längtansfullt lyftande sina händer 
till Kristus, tills han försvinner un
der lejonens tassar. Endast några 
sönderslitna lemmar samt uiumga 
strimmor och spår i sanden beteck
na, att hans ande ur denna rövar
håla flugit till himmelens rena eviga 
fröjder . Hans kvarblivna ben sam
lades och bragtes i säkerhet av de 
kristna i Rom, vilka under bön, 
gråt och Guds lovsjungande höllo 
sorgegudstjänst efter honom. 

Den helige Ignatius' martyrium 
är ett av de vackraste och betydelse
fullaste, som finnas upptecknade i 
vår Kyrkas annaler, framförallt på 
grund av de sju apostoliska brev, 
som han på vägen till Rom skrivit 
till 6 olika församlingar och till 
Polykarpus, biskop av Smyrna. 
Dessa brev, vilkas äkthet står över 
allt tvivel, hava i likhet med de av 
de bå,da; apostoliska fäderna Cle
mens av Rom och Polykarpus för
fattade epistlarna den betydelsen, 
att de avlägga ett vältaligt vittnes
börd om tron i den allra första 
kristna tiden: ett vittnesbörd som 
har så mycket större värde, ju när
mare det står apostlarnas tid, med 
vilka de kommit i personligt um -
gänge. 

Av synnerlig vikt är den helige 
Ignatius' vittnesbörd för läran om 
själva Kyrkan. Han talar om Kyr
kans hierarkiska författning, i det 
han noga uppräknar hierarkiens 
olika lemmar: diakot1er, präster, bi
skopar, vilka folket bör underkasta 
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sig. Han talar om Rom såsom »före
ståndarinna för kärleksförbundet», 
varmed han menar hela Kyrkan. Av 
påvens primat över hela Kyrkan och 
biskoparnas föreståndareskap i de 
enskilda stiften betingas för honom 
den nödvändiga enigheten i tron. 
Men han intygar icke blott formen 
för denna författning utan fastslår 
också, att den är ett allmänt, såsom 
berättigat, erkänt faktum. Så hava 
vi då ifrån den allra första kristna 
tiden ett ojävigt intyg om vår Kyr
kas lära, att hennes hierarki med 
påven i spetsen icke är ett männi
skopåfund, utan är grundad på 
Kristi egen instiftelse. 

Till slut må här anföras några 
ord ur brevet, som den helige mar
tyren flera månader före den 
våldsamma döden, han var dömd 
att ljuta, skrivit till den kristna för
samlingen i Rom: ett brev, som 
andas glödande kärlek till Kristus 
och vittnar om den egenartade upp
höjda sinnesstämningen hos de 
kristna i denna Kyrkans hjältetid. 

» Såsom Kristi fånge hoppas jag 
kunna hälsa på eder, om Gud för
länar mig nåden att förbliva det in
till slutet. Om I icke blanden eder 
in i saken, kommer jag verkligen 
att avlägga vittnesbörd för Gud, om 
I icke träden såsom hinder i vägen. 
Jag besvär eder, att I icke visen mig 
en otidig ömhet. Låten mig varda 
mat för djuren för att komma i åt
njutande av Gud. Jag är Guds vete, 
jag måste söndermalas av de _vilda 
djurens tänder, att jag måtte be
finnas såsom rent offerbröd. Re
dan nu kämpar jag med vilda djur 
(han menar fångvaktarna). Så övar 
jag mig i kampen med vilddjuren, 
som vänta på mig. Jag hoppas, att 
de skola vara mig bevågna; ja, jag 
skall smeka dem, att de genast sön
derriva mig och ej göra med mig 
såsom med andra, vilka de icke vå
gade vidröra. Förlåten mig, jag 
vet, vad jag har att fördraga. Nu 
börjar jag att vara en sann Kristi 
lärjunge. Eld och kors, en hop av 
vilda djur, sönderrivande av ben, 
sönderhack.ande av lemmar, alla 
plågor av onda andar må komma 



över mig, blott jag kommer i åt
njutande av Kristus. Att dö för 
Kristus är bättre, än att härska på 
jorden. ,, 

E d w a r d  W e s s e l. 

Brevet från Amerika. 

En liten historia, av vill,en mycket 
är att lära. 

Det stod rätt illa till för "Skogs
Klara,, .  Hennes man hade plötsli
gen dött. Den lilla stugan i skogs
brynet, där han .,som smed levat 
med hustru och barn, skulle säljas 
på auktion, så att fordringsägarna 
skulle erhålla sitt. - Hade Klaras 
man blott fått leva ännu några år 
så hade han genom sitt flitiga arbe
te och sin sparsamhet nog ordnat 
allt och räddat det lilla välskötta 
hemmet. - Nu såg allt hopplöst ut. 
Vänner, som kunde hjälpa henne i 

· nöden med den erforderliga sum
man, kände hon inga - och ford
ringsägarna tålde intet uppskov. 
Bland dem var en, som var särskilt 
intresserad i denna sak. Det var 
värd.shusvärden i grannbyn. Han 
affärer gingo dåligt, hans namn 
och rykte voro ej de bästa. Om 
religionens fordringar bekymrade 
han sig föga. Det glunkades om 
att hans liderliga levnadssätt bragt 
hans hustru i graven. - En månad 
efter smedens död gör han Klara i .  
grannbyn sitt giftermålsanbud. Den 
präktiga skötsamma änkan, det 
lilla trevna hemmet, gården med 
jorden och jaktmarkerna, allt tyck
tes honom lockande för att bättra 
upp den egna dåliga ekonomien. 
Fru Klara var dock själv av en an
nan mening. Hon kände väl sin 
heliga religion och dess fordringar 
och visste att på gudlöshet bygges 
ingen familjelycka. Hon gav friaren 
ett tydligt nej . - Då fann han en 
annan utväg, sålde sin affär och 
för det erhållna köpte han de öv
riga fordringsägarnes del i sterb
huset. Nu hade han vapen i han
den mot den stolta änkan. Hon 
skulle bliva hans. Betalningsfristen 
var ute. Han lämnar henrie inte 
längre anstånd. 
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Nu står modern med sina små 
utan utsikt till hjälp. Kyrkoherden, 
som eljest alltid visste råd, hade in
gen utväg. Själv fattig, hade han 
förståelse för andras nöd och hade 
vandrat långa vägar för att finna 
en hjälpande hand. Förgäves. Svåra 
tider rådde efter kriget. Ingen hade 
något ,över för sin nästa. Sitt eget 
namn och sitt fattiga bohag bjöd 
den gode herden i pant, men ingen 
godtog det. Sorg och förtvivlan 
rådde i stugan vid skogsbrynet. .  

En svår kamp börjar nu rasa i 
Klaras själ. Skulle hon ändå inte 
för att rädda barnen och den gamla 
modern offra sig själv - sin lycka 
sin religion och antaga giftermåls
anbudel. Modern, för vilken hon 
yppade sin frestelse, slog bevekande 
sin arm om hennes hals och bad 
henne dock betänka, vad hon stode 
i begrepp att göra - bringa sig 
själv och barnen i timlig olycka, då 
han nog snart skulle förstöra det, 
som ännu fanns kvar ,ja vad värre 
vore, komma henne och barnen att 
förlora kanske tro och religion. -
" Men vad skall jag då göra? Man 
är då väl inte mer än människa och 
måste leva. " - » Gud skall nog hjäl
pa - låt oss ej upphöra att för
trösta på hans hjälp » ,  var den gam
la prövade moderns ord till den för
tvivlade dottern. » Vår bön var Ho
nom kanske ännu ej välbehaglig, ej 
andäktig, ej undergiven, ej enträgen 
nog. ,, 

Blott några dagar återstå tills 
tvångsauktionen skall äga rum. 
Gamla mormor ensam vakar. På 
knä har hon sjunkit i hörnet där 
den korsfästes bild . hänger mellan 
några helgonbilder. - Hennes mun 
rör sig i bön, som blir alltmer brin
nande. » Nu, gode Gud måste du 
hjälpa dina barn, som sätta sin till
lit till dig - du har ju själv sagt: 
Bedjen och I skalen få - Kommen 
till mig I alle som arbeten och äro 
betungade och jag skall vederkvicka 
eder. - Låt mitt hopp ej komma 
på skam. » Så kämpade hon med 
Gud i bönen och hon tog sin till
flykt till de heliga, att de skulle 
genom sin förbön understödja hen-



nes svaga bristfälliga bön vid den 
Allgodes tron. Hennes blickar gingo 
från den ena bilden till den andra, 
från den Korsfästes, till hans smär
torika moder och vidare till den h. 
Josef. - På en gång reser sig den 
gamla, glädje lyser ur hennes ögon 
- Gud har visat henne en utväg. 
-Har han hört hennes bön? 

Följande dag efter morgonmässan 
ber hon att få tala med kyrkoher
den, som med undran ser hennes 
glädje, då hon räcker fram ett 
gammalt gulnat brev med orden: 
» Nu har jag funnit en utväg!» Hon 
berättar nu huru hon under bönen 
kom att rikta sin blick på ett gam -
malt porträtt på väggen, en bild av 
hennes bästa ungdomsväninna, 
som i unga år rest till främmande 
land och gift sig. » Jag gav henne 
mina sista sparslantar med på re
san och här i brevet skriver hon 
flera år därefter, att hon ej vill 
glömma min vänlighet och att hon 
en gång vill tänka på den, som bi
dragit till hennes lycka.» 

)> Och var är nu Maria?» »Ack det 
står ju där i brevet, långt långt borta 
i Amerika!» - En mörk skugga 
g\ed över den gamle prästens an
lete, då han med möda kunde tyda 
de förbleknade bokstäverna. 
» Det är en lång väg dit. Om vi 
skulle skriva redan i dag, så skulle 
det dock dröja många veckor in
nan vi kunde få svar. För övrigt, 
lever er barndomskamrat ännu? 
När skrev hon sist till er?» - Präs
ten sökte efter brevets datum. -
»Ja, ja» - sade han sorgsen, då 
han såg den gamla kvinnans tydliga 
missräkning - »brevet är daterat 
år 184 7 - sedan dess kan Maria 
vara död och begraven.» Han stop
pade det gulnade brevet tillbaka i 
kuvertet och ville just räcka det till
baka, då hans blick föll på frimär
kena. - »Nå, alldeles värdelöst är 
brevet ändå icke», sade han. -
>)Märkena äro gamla och sällsynta 
och ni skulle kunna få så mycket 
därför, att ni kanske skulle kunna 
betala räntorna, om värdshusvär
den ännu vill giva eder anstånd. -
.Jag samlar själv märken för missio-
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nen och vill se efter, vad dessa kun
na vara värda. » - Efter en liten 
stund kom han tillbaka från det 
inre rummet. - » Låt mig se en 
gång till», sade han och satte för
storingsglaset till ögat och gick fram 
till fönstret. - Blott ett ögonkast 
och han utropar ined glädje i 
rösten: »l sanning, ert förtroende 
har ej kommit på skam. Ni be
höver ej ens skriva till Amerika. -
Det gamla brevet är värt en för
mögenhet. - Se på frimärkena. -
Dessa äro ej mycket värda, men 
detta lilla här till två pence från år 
184 7 från ön St. Mauricius är värt 
flera tusen kronor. -» 

Så hjälpte Gud på ett underbart 
sätt i nöden. För det sällsynta fri
märket erhöll »Skogs-Klara» så 
mycket, att hon kunde rädda sitt 
lilla hem och med en duktig gesälls 
hjälp fortsätta mannens arbete. -
Hon förblev änka - sådan som en 
änka prisas i Evangeliet. -

Av ovanstående berättelse framgår att 
"små smulor också äro bröd". Fram
lidne Mgr. Dr Rud. Kiesler har ge:nom 
träget samlande av frimärken under många 
år tillfört St. J osefsföreningens kassa rätt 
betydande slantar. - För missionsända
mål existera i de flesta katolska trakter 
samlarefören ingar, som taga vara p å  di
verse saker, som i allmänhet anses, onyt
tiga och kastas bort, bland annat frimär
ken, stanniol, gamla möbler och kläder, 
metall o. s. v. Saker som i r inga mängd 
föga värde ha, men samlade kunna in
bringa medel till missionens hjälp . De 
nuvarande valutaförhållandena kunna för
vandla några lfå kronor till stör,re summor 
i utländskt mynt. - Pastor S. Nordmark 
låter efter tillsägelse pr St. Telef. Sö 81 
avhämta allt vad som i nämnda väg tros 
hava något värde, samt begagnade vykort 
från världens länder · för undervisningsän
clamål. 

En moders välsig·nelse. 

En präst berättar om sig själv föl
jande: Varje morgon då jag som 
gosse gick till skolan och sade adjö 
till min mor, lät hon mig knäböja, 
tog vigvatten och gjorde på min 
panria korsets heliga tecken och gav 
mig sin välsignelse med på fä rden. 
Ännu i dag är jag övertygad om, 
att denna min. moders välsignelse 



bidragit till framgånge1i i mina stu
dier och min nuvarande prästerliga 
lycka. Det kom den dag, då icke 
längre jag utan min moder knä
böjde - inför sin son och bad om 
hans välsignelse. Det var den nå
d'.;n� stora dag efter prästvigningen, 
da Jag som nyvigd, ung präst från 
seminariet återvände till hemmet. -
» Min son», sade min moder til] 
mig, »nu äro rollerna ombytta. Du 
är nu Herrens smorde tjänare -
jag behöver nu välsignelse från 
ovan genom dina vigda händer. » -

Huru många föräldrar välsigna 
sina barn i våra dagar och lägga 
därigenom grunden till deras och 
egen lycka? 

S. N. 
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Papist. 

Den bekaii.te store folkledaren i 
Irland, Daniel O'Connel kallades en 
gång på hån av en anglikaner på 
grund av sin katolska tro för pa
pist .  »Ni tror » , svarade Irlands be
friare saktmodigt på det tarvliga an
greppet mot andras tro och överty
gelse, ), att Ni därmed tillfogar mig 
en skymf. Ni vet emellertid icke, 
vilken stor ära Ni gör mig med till
talet papist. - Ja, jag är en papist 
och är stolt däröver ; det ordet sä
ger mig nämligen, att min religiösa 
tro genom påvarnas oavbrutna led 
räcker ända till apostlarna och 
Jesus Kristus, som sänt dem. Eder · 
religion tager sin början däremot 
först med Henrik VIII av England. » 

VÅR TIDNING. 

Revision. 

Unclertecknacle. av Hans Högvördighet 
Biskopen utseclcla revisorer att granska 
Credos, Katolsk 'riclskrifts, förvaltning och 
räkenskaper för tiden i januari-31 de
cember 1921 få efter verkställt uppdrag 
medde:loa : Vi hava genomgått tidnino-ens 
räkenskaper med clärtill hörande verifika
tioner, inventerat bankräkningarna och ha
va funnit allt i gocl ordning samt tidnin
gens förvaltning skött med sto.r skicklig
het. Det. är e:n särskild gläclje för reviso
rerna ,att till allmänhetens kännedom brin
ga mecldelanclet, att uncler året 1921 sti!f
tats en fond, som uppgår till kr. 5,559 : 44 
och vars .räkenskaper vi likaledes hava 
genomgått och godkänt. - På grund här
av få vi tillstyrka, att redaktionskommit
ten beviljas full och tacksam ansvarsfri
het för ticlningens förvaltning under året 
1921. 

6tockholm den 3 febr. 1922. 
A. l\Ie-yer, pastor .  

G. Håkansson. V. Salmson. 

I anslutning till ovanstående: revis,ions
berättelse beviljar jag Credos, Katolsl, Tid
skr.ifts, redaktionskommitte full ansvarsfri
het för år 1921. 

Stockholm elen 4 februari 1922. 
t A 1 b e ,r t u s B i .t t e r, 
Biskop och Apost. Vikarie. 

* 
För intresserade fasta bidragstecknare 

finnas tle reviderade ,räkenskaperna ut
lagda till påseende å mottagningsrummet, 
Götgatan 46, under tiden 18-24 februa.ri .  

Credos Fond. 

B ehållning från 1921 
Hans Högvördighet B iskopen 
Doktorinnan L. Sundström 
Herr Carl Ftirstenberg 

kr. 5 .559 : 44 
100 :-
20 : -
10 : -

Summa kr. 5,689 : 44 
B i  drag tHl Credos fond mottagas tack

samt av -redaktionskommitte,rade eller kun
na insändas till Credos exp, B iblioteksga
tan 29 Stockholm. 

UNGDOMSFöRENINGEN L!ETITIA ··-1 firar sin sedvanliga årsfest so'ndagen den 26 februari, varvid 
Ester,. Bibliskt skådespel av E. Jaqizer, I kommer att uppföra�_. För att alla i1_1tresserade skola få tillfälle att åse detta vackra drama me�. amne ur den heliga historien, uppföres det två gånger lo:dagen den 25 och so'ndagen den 26 februari ?ada aftnarna . med början kl. precis '/, 8 e. m. 

. . a Hotell Contmentals festvåning (Vasagatan 22). 
Behallmngen kommer att användas till olika välgörande " cl "! k • 
Biljetter å kr. 2,50 tillhandahållas å Credos expeditio an B"bt 't

o
k 
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EDOS �OND ska)! bliva ihågkommen. 

n, 1 10 e sga . samt 1 Sankt Eriks skola, Götgat. 46. 



1. Onsdag. St. Ignatius .  Biskop. Martyr. 
2. ·Torsdag. Maria Kyrkogång. (Kyndels

mässa.) 
3. Freclag. St. Blasius. Biskop. Martyr. 

(Jesu hjärtas fredag.) 
4. Lördag. St. Ansgar. No,rdens apostel. 
5. Söndarr. Femte efter trettondagen, 

(I högm. Maria Kyrkogång. ) 
G. Måndag. St. Titus. B iskop. Bekännare. 
7. 'I'isdag. St. Romuald. Abbot. 
8. Onsclag. St. Johannes av i\fa.tha. Bok. 
9. Torsdag. St. CyriUus av Alexandria. 

Kyrko lärare. 
10. Fredag. St. Scholastika. Jungfru. 
11. Lördag. Den obefl. Jungfruns uppen-

barelse i Lourdes. 
12, Sönda{f. Septuarresima, 
13. Måndag. Ferialdag. 
14. Tisdag. St. Valentin. Martyr. 

Redan 110s de första kristna finna v•i 
bruket av b i 1 cl e r för att pryda guds
tjänstplatserna. B ilder, ehuru livlösa fö
remål, tala dock till människan ett förståe
ligt språk, ära öppna böcker för deTo bil
dade såväl som för den obildade, ät·o spor
rande exempel och föredömen för det goda, 
ära en källa till vederkvickelse och tröst, 
höj a  människoanden ifrån j orden till him
len och stämma själen till andakt. För 
att emellerliicl b ilderna ej skola förfela sin 
verkan gälla angående bildernas uppsättan� 
de i en kJ•rka vissa föreskrifter och få bil
der ej uppsättas utan b islwplig tillåtelse. 
- Av frulrtan att kunna bliva misstänkt 
för avgudatjänst reste man i äldsta tider 
ej J:Jilclstocler eller statyer. Utsmyckningen 
av cle heliga p latserna b estod mestadels 
av måle,ri och mosaik med mångsJtjiftande 
ornamentilr, linie.ornamentik (geometr. 
linj er) blomsterornamentik ( ej direkt 
avbildningar av naturen utan star
lrnre och yppigare) djur ocl1 män
ni,skoframställningar mecl symbolisk be
tydelse. Bland de äldsta dylika sym
Jrnlerna finner man i katakombe•r
na : 11isken för nattvarden, lammet för Fräl
saren, duvan för friden, lejonet (av Juda) 
väduren, vinrankor, lagerkvistar, palmer, 
ringen oc,h en hopringlad orm ( evig,heten) ,  
arken (Kristi Kyrka) ankaret (hoppet) o .  
s. v .  Av senare tiders framställningar 
torde några ta•rva förklaring. Änglarna 
avbildas som ynglingar i vita kläder, sin
nebiild tf.ör oskuld och renhet. Vingarna 
antyda cleras beredvillighet att uppfylla 

15. Onsdag. St. Sigfrid. B iskop. Martyr. 
Smålands Apostel. 

16. Torsdag. Ferialdag. 
17. Fredag. Ferialclag. 
18. Lördag. Den Heliga Jungfruns tide-

gärd. 
19. Söndarr, Sexarresima, 
20. Måndag. Ferialdag. 
21. Tisdag. Ferialclag. 
22. Onsdag. Gathedra S. Petri Antiochice. 
23. Torsdag. St .  Petrus Damianus. Bi

skop. Kyrkolärare. 
24. F,reclag. St. Matthias. Apostel. 
25. Lördag. Den Heliga Jungfruns tide-

gärcl. 
26. Söndarr, Fastlarrssöndugen, 
27. Måndag. Ferialclag. 
28. Tisdag. Ferialdag. 

Guds viija. Ofta bära de i handen en kalk, 
skål eller rökelselrnr som tecken på att de 
bära människornas b ön inför Guds· tron. 
Apostlarna .framställas med. verktygen för 
deras martyrium eller med tecknet  på de
ras värdighet, Pe.trus med nycklarna, Pau
lus med bo)rnn eller svä•rclet, Johannes med 
en kalli: och däri en orm, Andreas med det 
efter honom upplrnllade korset i form av 
ett X o. s. v. Evangelisterna avbildas mecl 
de sinnebilder, som ära tagna ur Ezechiels 
syn och Joh. uppenbarelse : l\fattheus i 
människogestalt - med vingar, Markua 
som ett lejon med vingar, Lukas som en 
tjur med vingar och Johannes som en örn 
eller med en sådan vid sin sida. Helgo
nen med något på deras liv eller verksam
het syftancle emblem. Thomas av Aquin, 
elen store 1ovsångaren av Alt. h. Sakrament, 
bär en monstrans, Den h. Dominikus med 
hunden och facklan, syftande på dominika
nernas vaksamhet mot 1rrlärare. Marty
rerna bära matyrpalmen i sin hand eller 
avbilclas med det pinoreclskap, varmed cle 
avlivades, så den 11. Laurentius med hal
s,tret, elen h. Katarina, martyren, med stegel 
och hjul. Den h. Josef och Aloysius bän 
den vita liljan, den h. Agnes ett lamm och 
elen Il. Katarina av Sverige har vid sin 
sida •en hincli, som symbol för deras 
jungfrueliga renhet och oslmlcl. Strålekro
nan, glorian kring huvudet (vid Kristus
och Mariabilcler ljus lmingstrålande hela 
gestalten) betecknar heligheten ooh deras 
himmelska härlighet. 

S. N - lc 
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