Misja polskiej prowincji zgromadzenia misji w chinach 1929-1949
We wspomnieniach misjonarzy

STATUT ZWIĄZKU
PRZYJACIÓŁ POLSKIEJ MISJI W CHINACH1
1. Nazwa. Związek Przyjaciół Polskiej Misji w Chinach.
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2. Cel. Związek pragnąc Kościołowi Katolickiemu dopomóc do szybkiego rozrostu w
Chinach, wziął sobie za zadanie wspieranie polskich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w
Chinach przez modlitwę i dowolną ofiarę. Przez tę apostolską współpracę dążą członkowie
Związku do własnego uświęcenia.

3. Członkowie. Członkami mogą być katolicy, którzy sympatyzują z Polską Misją w
Chinach. Do Związku mogą należeć osoby wpisane do innych stowarzyszeń kościelnych i
mogą tworzyć w danym stowarzyszeniu Koło czy Sekcję Związku.
Członkowie dzielą się na:
a) Czynnych, którzy mówią codziennie Ojcze nasz i Zdrowaś Mario za polskich
misjonarzy i pogan, nad którymi pracują, którzy składają miesięcznie dobrowolną
ofiarę w jakiejkolwiek wysokości.
b) Honorowych, którzy dają ofiarę na utrzymanie katechisty w wysokości 30 zł
miesięcznie, katechistki 15 zł miesięcznie, seminarzysty 15 zł miesięcznie, sierotki 50
zł rocznie, albo którzy łożą na cele misyjne jednorazową kwotę 100 zł.

4. Korzyści. W głównym domu Polskiej Misji w Chinach w Shuntehfu odprawiają
Misjonarze dwa razy w miesiącu po wszystkie czasy Mszę św. za członków Związku i
ofiarują za nich swoje modlitwy i trudy misyjne.

5. Formalności. Członkowie muszą być wpisani w głównej księdze Związku w Shuntehfu.
Do Związku można wpisywać dusze zmarłych w tym celu, aby – o ile jeszcze pomocy
potrzebują – stały się uczestnikami wspomnianych korzyści.

6. Zarząd. W zarząd lokalnych Kół czy Sekcji wchodzi prezes lub prezeska, sekretarz lub
sekretarka i kasjer względnie kasjerka. Połączeniem tych lokalnych zrzeszeń jest Związek
Przyjaciół Polskiej Misji w Chinach. W skład zarządu związkowego wchodzi jako
dyrektor czyli główny kierownik Związku Prefekt Apostolski w Shuntehfu i jego
sekretarz, który jest równocześnie skarbnikiem.

7. Siedzibą związku jest główny dom polskich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w
Shuntehfu w prowincji Hopeh, w Chinach Północnych.
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Ks. Ignacy Krauze CM Pref. Ap.
Shuntehfu, dnia 1 lutego 1934 r.

zaczerpnięto z opracowania Ks. Wacław Jęczmionki CM, PREFEKTURA APOSTOLSKA
SHUNTEHFU CHINY 1935
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