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Za dobrodziejów, Księża Misjonarve z Shuntehfu codziennie 
odmawiają modlitwy i co miesiąc odprawiają po 2 Msze św. 
oraz oHarują swe prace i trudy misyjne. 

Za pozwoleniem Władzy ducho.wnej. 

Zakł. Druk. F. Wyszy1\ski i S-ka, Warszawa 

w Shuntehfu 

Lisi Ks. Prefekta Apostolskiego 
Ignacego Krauze do Przyiaciól 

Polskiei Misii w Chinach. 
Shuntehfu w niedzielę Pa1lmową 1935. 

Drogie Dzie,ci Marji 

i Szlachetni nasi Współpracownicy! 

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z nami. 
Wszyscy K,sięża Misjonarze z Polts,kiej Prefelktury Shuntehfu 

i niże,j podpisany - przesyłamy Drogim Dzieciom Marji, wszy
stkim Kółkom Misyjnym, a zwłaszcza Przewielebnym Księżom 
i Si,ost>rom Dyrektorkom sel'deczne życzenia: 

,,We·sołego Alleluja". 
Nadejdą tam te życzenia późno, ale my je tu w same święta 

wielkano•cne .złożymy u stóp Pana Jezusa ongiś Zmartwych
wstałego, a te,raz ukryte,go w Tabernakulum, - złożymy w go
rącośd ducha, prosząc dla naszych Drngich Przyjaciół i PomGJc
nic Misyjnych o liczne łaski tak dla tego twardego, codzienne
go życia, jak więcej jeszcze dla uszla1chetnienia duszy i groma
dzenia soibie co.raz liczniejszych zasług w wieczności. 

Drogie Dzieci Ma,rji, ,,zapusz,czajcie ,sieci 11a głębię" i zdoby
waijcie co,raz więcej sympatyków dla naszej najświętszej spra-
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wy micsyjnej w Chinach. Całe miljony pogan żyj_ą ko!o nas: mi
jają nasze sfacje misyjne, patrzą na nas, a my ich me mozemy 
dostać pod swoią opiekę, bo, brak nam domków na ka1techume
naty, brak kapliczek, ;katechistów, księży, sióstr, dotktorów 
i infirmarzy. A hrak dlatego, ponieważ �kro�e n_as�e 1ochody 
nie po.zwalają nam myśleć d roz,sze.rzemu akc11 m1sYJne1 w pre
fekturze. A.le robimy, co tylko możen,iy. Zakupiliśmy s·zmat 
ziemi: jeden pod budo:wę :seminairjum dla :wychorwania kapła
nów-tubylców, drugi dla zbudowania kości?łka � zapocząt�o
wania parafijtki na drugim koń,cu te-go 80-cio-tysiącz,ne,g? mia
sta. Ks. dr. Szuniewic.z. za:kłada coraz to nowe przychodme ocz
ne w okoJicznychi wiosikach, aiby przynęcać dorosłych do tkate
chumenatu. Szkoły chłopców i dziewcząt msną w liczbę w ,ca
łej Prefekturze, słowem misyjna robota pali się w naiszem ręk�. 
A palić się będzie na szerszą ,skalę, _jeśli W aisze �erca, Dr?'gie 
Dzieci Ma,rji, i drodzy W·spółpracowmcy, zapłoną 1eszc·ze wię_k
szym ogniem mifości dla Misji. Ogromnie jesteśmy W am wdzię
czni za modlitwę i wsipółpracę i nap,rawdę ,pamiętamy o Was 
codziennie. Sumiennie odprawiamy miesięczne Msze św. za 
Was na Waszą intencję. Niech dobry Bóg nagrodzi obficie 
wsz;stkie Wasze wysiłki i wypełnia ,se,rca Wasze · po brzegi 
nadprzyrodzoną radoś-cią. 

Serdecznie Was pozdrawiamy i nadal o mod1itwę za nas 
uprzejmie prosimy. W miło-ści Jezusa i Ma,tki Najśw. 

Ks. I. Krauze, 
P,refekt Apostolski. 

Ks. lgn. Krauze Pref. Ap. wśród wiernych 

Niezmierzone pola dusz pogań

skich Azji dojrzały do żniwa! 

POLSKA MISJA W CHINACH 

przygotowuie 1600 pogan do Chrztu św. 

Apostolska P1refoktura Shuntehfu podzielona jest na 7 ogrom
nych pa,rafiij. W każdej z nich vracuje jeden ilub dwóch Kcsię
ży Misjonarzy Polaków. Karżda parafja ,p.11zy kościele posiada 
sz,kołę dla dziewcząt i drugą dla chłopców, katechumenat ,czyli 
szkołę, w którei uczą się dorośli poganie katechizmu i przy
chodnię oczną. Wszystko t,o i est miejscem propagandy katolic
kiej. Obe·cnie nia terenie całej Prefektury jest 40 katechume
natów dla mężczyzn, w których przygotowuje się do Chrztu 
św. 1218 osóh i 26 ,katechumenatów żeńskich, w !których uczy 
się 382 kdbiet. w, ubiegłym roku przyjęło Chrzest św. 581 po� 
gain doro1słych. Nadto udzielono Chrztu św. 2404 dzieciom ro
dziców pogafrskich. Najwięcej nawróceń jest w parafji Ku-lu. 

Codzienna modlitwa chrześciian w Chinach. 

,,Je,su Szen Sin - c-ul kuo łui-,kao u Czau-kuo!" 
(Najświętsze Serce Jez.usa, nie1ch Królestwo Twoje zstąpi 

do Chin!). 

Ostatnie półrocze przyniosło wiele pociechy. 

Ks. Ja:n Redzimski, probo,S'zicz .parafji Cza'111kudże (pref. Apo
stolska Shunfohfu) pisze dnia 6 lutego 1935 raku: 

Kate,chiści, wra,cai� do domu na nowy chiński ,rok {księży
cowy), 1zdawali ,siprawę ze swej działalności. W entuzjazmie, 
jak niegdyś Apostoł1owie i uczniowie po powrocie ·ze swej po
dróży po wsiach i miasteczikach, opowiadali ,o skutkach i owo· 
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cach ich pracy. Tam nawrócił się ochrzczony dawniej lecz nie
praktykujący chrześcijanin, tam kilka pogańskich rod.zin chce 
się ml!wrócić i już zaczęli się uczyć katechizmu, ówdzie poga
nie chcą zamknąć własną szkołę, by posyił,ać swe �dzieci do ko
ścielnej. Dwie; gminy po kilkanaście !rodzin w ka,żdej na norwo 
otwarte. Uczy w nich dwóch katechistów i kaitechiistkra. 
W�zystko to, bardzo piękne, ale smuteik napełnia mą duszę 111a 
myśl, że nie będę mógł zadosy6uczynić tym prośbom z po.wadu 
braku pieniędzy. W pierwszym półroczu otworzyłem 10 szkół. 
Niestety w drugim półroczu nie da się ich utrzyima<1_ A wielka 
szkoda, bo dużo dobrego można zrobić przez s•zkoły! 

Kaplica w Tschy-dżu-dżuan. 

Ks. Wacław Czapla, probosz-cz paraf.ji Ta-sin-cizwang (pref. 
Ap. Shuntehfu) pisze dnia 24 lutego 1935 r�ku: 

O 40 kim. na północo-zachód od Ta-sin-czwang w górach 
znajduje się gmina katolicka w Tschy-d!żu-idżuan. Je:st to naj· 
bardziej w tym kierunku wysunięt,a placówka. Już przes,zło 
od 20 lat zbiernli się chrześcijanie na modlivwę w domu wy
najętym od pogam. Nadarzyła się teraz ,sipos,oibność kupienia 
niedrogo, kawałka ·ziemi - z1a 150 zł, na którym w przyszłości 
będzie można wybudować kaplicę :za ,ja:kieś 500 zł. Pukam do 
ser1c ofiarnych w Polsce, może znajdzie się ,jaki dobro.czyńca, 
który swym datkiem zechoe się przyczynić do budowy Domu 
Boże-go. Górale, mieszkańcy Tschy-d:żu-dżuan, są ba,rdz.o bie
dni; nie mogę więc spodziewać się ,od nich wielkiej pomocy. 
Ilek,roć razy jestem tu_ u nich, zawsze mi przy,chodz.ą na myśl 
słowa_ Pana. Jezusa: ,,Zal mi tego ludu!" - bo ·z braku pienię
dzy me mo.głem założyć ani szkoły, ani tdać im katechisty. 

Z �oni;1�zności apelujemy do serc szlachetnych i oHarnych 
w 0Jczyzme, by wspomogły na·s w dziele po,zyskiwania dusz 
Chrystusowi Panu. Ufność, że wezwanie nie poz·ostainie bez 
echa, ileż to planów podsuwa na przyszłość! Po jesieni rzucić 
kilku katechistów w góry i te dusize proste ,pociągnąć do wia
ry_ ś�. Za kilka lat zamies,zkał,by t.a'm misjonarz i szedłby bar
dz1eJ 111a zachód aż do, granicy prowincji Hopei i Szansi!. .. 

Marzenia apostolskie ... zuchwcł!łe, ale możliwe do wpi rowa
dzenia w życie przy łasce Bożej. Daj Boże, by się spełniły! 
Przyjdź Królestwo Twoje! 
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Odpust w C.zankudże 

w święto Matki Boskiei .z Lourdes. 

Cho,ć do oclpustu jesz,cz.e tydzień, to jednak pr:zygotowania 
już w całej pełni; wszyscy chrześcijanie przy robocie, ale co 
dziwniejsze, że i poganie sami wpraszają się z pomocą nietylko 
przy strojeniu kościoła, ale nawet chcą mieć udział w święcie 
i mają 1złożyć dary. Chrześcijainie ·zdobią wnętrze kościoła, 
szczególniej figurę Matki Boskiej, stojącą w niszy nad wielkim 
ołtarzem. Kawały jedwahiu z wypiscł!nemi na nich zlotemi 
lite!.r;a,mi zwieszają się od stropu, 1siprawiając oryginalne aile ła
dne wrażenie. Plac przed k,ościołem zrównano, prz.ed bramą 
po,stawi!ono łuk triumfalny. Zrobił g,o bezinteresownie jeden 
z pogan. 

Kościół w Czan-ku-dże wybudowany zo,stał przed 40 laty, 
przetrwał z,aiburzernia bokserskie, w czaisie których wszyscy 
chrz.eścijanie musieli uciekać. Zabrali z .sobą figurę Matki Bo
skiej z nad wielkiego ołtairza. Wrócili po trzech mie1siącach, 
ale nie za:stali ani śladu ze swych domów, tylko !kościół został 
nietknięty. 

Przyiazd ks. Prefekta. 

W dzień przybycia Ks. Prefekta od rana, z gorączkowym 
pośpiechem ko,ńoz.ono rr-esztę przy,gotow:ań. W południe wyru
szyli wszyscy wierni na spotkanie clio, są/siedniej wioski, odda
lpnej o 2 kim. Kilkuinaistu z n,ich przywdziało, wo�·skowe mun
dury, zaopatrz-y,li się w mauzery i kar:aibiny, by tworzyć straż 
przyboczną dostojnika Koś1ci.oła. N a-turalnie lme zapomnieli z:a -
prosić i ,orkie-strę. Rozmaite piszczałki i trąbki miały oka·z�ę 
do popisu. Wyruszyli zbyt wcześnie - trzeba, ibyło czekać aż 
do wieczo,ra. W wiosce tej niema .chrześdjan, ale mimo to 
powitainie odbyło się urioczyśoie. W trzech punktach na środ
ku ulicy ustawiono st,oły z potrawami. Przy każ,dym stole mu
siał się Ks. Prefekt zatrzymać nietyle, by ,jeść, ile, by zadosyć
uczynić grz.e,czności i przyiąć honory. Dalej niesiono, Ks. Pre
fekta w lektyce, a po.ganie, poprzebierani za lwy, poprzedzali 
cały po,chód, zatrzymując się co chwila i dokonywują•c różnych 
figur tanecznych. Nic dziwne.go, że się jU:ż ściemniło, gdy przy-
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byli do foościo.ła. Z Ks. Prefektem przyjecha:ł �s. Skowyra, 
a w przeddzień przy;byli Ks. Ks. Gó11ski, Czapla, Stawarski 
i Krzyża:k. 

Uroczystość Matki Boskiei z Lourdes. 

W wigilję święta słuchali księża spowiedzi, a w wolnych 
chwila:ch słuchaliśmy opowiadań Ks. K:s. Skowyry i K<rzyżaka, 
co dopiero przybyłych z Polski. 

święto samo wypadło bardzo okazale. Ks. Prefekt odprawił 
Mszę św. pontyfikalną i wygło,sił !kazanie, po południu zaś uro
czyste błogosławieństwo. 

P,o nabożeństwie poganie ofiarowali Ks. Prefektowi dwa ka
Wlały crzerW1onej materji w dorwód ,czci i poważania. Znalazły 
się i lwy, a po nich „dżu-ma" - we,soły taniec ludo,wy. Za te 
grzeczności trzeba byfo poga:n wynagrodzić. Zasiedli więc do 
stołu - zajadając pałeczkami kapustę i mło-mło" to jest chleb 
chiński, pieczony .na parze. 

Późno wie,czorem rozeszli się wszyscy do domów. 
Bez wątpienia, że uroczystość wywarła wielkie wrażenie tak 

na pogan, jak i na chr,ześcijan. P�rrw:szyin pomogła poznać 
wielkość, potęgę i wspaniałość Kościoła św., drugich zaś utwier
dziła w wierze i za,chęciła do gorliwości. 

Ork-iestra dz,ieci chińskich. 

-9-

Praca misyino- lekarska. 

S. Wiktorja pisze z Shuntehfu dnia 3 krwietnia b. r.
Chorych w szpitalu mamy ta.k wielu, że wszystkie kąciki za

pełnione. Mężczyzn mamy 64, a kobiet około 40-tu. Wielu 
czeka na miejsce w szpitalu ,już od ,dłuższego czasu. Operacje, 
to już nie wiem do jakie� licz,by dojdą. Ks. Dr. Szuniewicz 
operuje codziennie. Bywa i po 6 operacyj jednego dnia. Ruch 
w przychodniach .również wielki. W naszej na przedmieściu 
Nę-Kła wykonano w ciągu 'O:statnich 9-iu miesięcy 26000 opa
trunków. Ks. Dr. Szuniewicz znów organizuje dwie nowe przy
chodnie obwodowe. 

Za nadesłane zioła lecznicze i lekarstwa serdeczne Bóg za
płać ofiarodawcom. Ks. Prefekt odprawił za nich specjalnie 
Mszę św. 

SZEN - FU - TA - żEN. 

Duchowny Ojciec Wielki Człowiek - przyjeżdża leczyć oczy! 

Tej treści ogłoszenia mzlepiorne na murach wioski, ·zwiasfoją 
przybycie Ks. Dr. Szuniewicza z pomocą lekarską. 

l i 
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Wiosenne wiatry z pustyni Gobi. 

Wiosna w Shuntehfo zaczyna się silnym wiatrem, który nie
sie z pustyni Gobi goirący piais-ek, ,a niekiedy takie tumany, że 
na parę kroków nic nie widać. Mur, ota:czający mia:sto, chroni 
nas niec,o, od ty;ch zasp pirusz1czystych, ale 1mimo to trudno, od
dychać. Księża muszą być ibardzo ostrożni w swych podróżach 
misyjnych w tym okiresie, bo często wiatr !przyniesie ,tyle pia
sku, że a,ni przejść ani prze,jechać nie można. 

Gorzko-słona woda w Kulu. 

W części prefektury Shuntehfu w ok,olicy Ku-lu niema zwy
kłej wody do picia. Wyobraźmy sobie, choćby 1jederri dzień let
ni w Ku-lu. Upał dochodzi do 60 stopni. Cała atmosfora po
dobna do; goreją,cego pieca, kula sł-oneczna na rozpaloną zie
mię wysyła nowe, corarz silniejs•ze pr,omienie. Desz,cz. nie pada 
kilka tygodni. 

Od czasu do czaisu Ks. Stawarski, probo.sizcz z Ku-lu, przy
pomina o jedynym sposobie· ·zaradzenia złemu - wy.budo-waniu 
studni artezyjs!kiej. 11 Czy w sprawie ,studni cl!rtezyjskiej w Ku-lu 
można mieć jaką nadzieję tna pomoc z Polski?" pisze Ks. Sta
warski w jednym z ostatnich listów. Odpowiedzmy na to py
tanie, •choćby najdwbniejpszą ofiarą! 

Nie chcę być Papugą! 
Nie chcę się nazywać Pa-dża !

Przychodzi z ,płacz•em do S. Teresy stain1szfoa i mówi: Niech 
mi Siostra zmieni imię, �a już nie chcę ,być Pa-diżal I zawodzi 
biedna starowina. Pa-dża - paipuga - myśli S. Teresa, bardzo 
ładne imię, o co jej chodzi nie rozumiem. W Chinach jako 
imiona zwy.kle daje się nazwy ptaków, zwierząt, ro,ślin. Po 
chwili rzecz się wyjaśniła. Staruszka .niedawno została 
ochrzczona, ale wszyscy domownicy w Misji, •szczegóilniej sta
ruszlki z Prnytułku nazywali ,ją da:wnem imieniem. Nazwa ta 
była jej przykrą, więc S. Teresa musiała uroczyście ogłosić 
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wszystkim, że Pa-diża nazywa się teraz Malija (Marja) i uszczę
śliwiona sta·ruszka wróciła do ·schron-iska, rozpowiadając po 
drodze, że1 już pa!pugą nie jest. 

Podziękowanie. 

Do Stowal'zysze,nia Dzieci Marji w Domu Opatrzno.ści Bo
skiej pisze Ks. Frnnciszek Stawa�ski, proboszcz z Ku-,lu dnia 
30. L 1935 r.

Opaitrzność Boża opiekuje się nietyLko W aJs,zym domem, ale
i o mnie też nie zapominia. Ostatni Wasz datek w sumie 80 zł. 
przeikonał mnie o te:m. Byłem już od miesiąca w krytycznem 
połio�eniu i oto, w najpotrzebniejszej chwili 111adesizła Wasza 
ofiara. W tym .roku 4 lutego obchodzą ChińcŻycy święto no.
woroczne. W Chinach jest zwyczaj, że w dniu tym nie mo,że 
być żadnych długów, wszystkie rachunki :muszą być uregulo
wane. Łaitwo fo :powiedzieć, ale tt,udniej wykonać. Byłem 
sam w wielkim kłopocie, skąd wziąć trnchę gro1szy na zapła
cenie różny,ch należności. I właśnie dzięKi W a,s,zej pomocy bę
dę mógł choć w części to uczynić. 

W modlitwach moich pamiętam ,o iW as, drogie Dzieci Marji. 

WSPIERAJMY POLSKĄ MISJĘ SHUNTEHFU! 

Znów Księża Misionarze 

iadą do Shuntehfu. 

Szybki rozwój pra.cy misyjnej na te,renie Prefektury Shun
tehfu wymaga nowych sił z Polski. Nic dziwne·go, że Y'!.. tym 
roku już trzeda grupa Księży jedzie do Polskiej Misji w Chi
nach. 

Dnia 2 stycznia wyjechali z Warszawy Ks. Ks. Kazimierz 
Skowyra i Fran cis-zek J(�zyżaik. ( O.d,,,,,.-rnx..,._,.�,., l

Tegoż dnia piszą ze Stołpców: 

. ' 
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Jeszcze raz żegnamy wszystkich drogich nam i ziemię na

szą •ojczystą. Za chwilę przekraczamy ,granicę". 
Po dziesięciu dniach piszą już z grnnky Mandżurji: 
,,Droga mimo silnych mrozów i Za.ISP śnieżnych na bezhrzeż

nych przestrzeniach Rosji i Syberji dość dobrze nam przeszła, 
tylko o je.dną dobę pociąg się spóźnił. Dobrze, że mieliśmy 
trochę żywności z Polski, bo kartki żywnościowe przez Rosję 
służyły rtylko na no,rmaLny czas podróży. Termosy n.ieo,cenione. 
Nie wiem, kiedy staniemy w Shuntehfu, bo na granicy Mand
żurskiej c·zekamy już trzy doby, by pociąg ruszył. Obiecują, 
że już dzisiaj pojedziemy. Przydały •się 'bardzo rękawice na ba
raniej skórze. Ina,czej możebyśmy się wszystkich palców 
u ,rąk nie doliczyli. Ufamy, że szczęśliwie dotrzemy do kresu
naszej podróży". 

W ko,ń,cu .lutego nads,zedł liS!t pisany na miejs-cu w Shuntefhu. 
„Przyjechaliśmy 25 stycznia 111a miejsce zdrożeni bardzo, ale 

cali i zdrowi. Odpoczywamy. Został nam jeszcze jeden bo
chenek chleba z Polski. Poł-owę posłaliśmy Siostrom, połowa 
została dla narszych Księży. Radość wielka, boć to chleb z W ar
szawy. Tutaj pieką jakąś potrawę na pa,rze i to ma za:stępować 
chleb. 

Dnia 29 stycznia b. r. wyjechali do Chin Księża Misjonarze: 
Ks. Wadaw Jęczmionka i Ks. Stanisław Kotliński, drogą przez 
Triest-Shamghaj. Z krótkich kartek pisanych z dmgi dowia
dujemy się, że podróż odbyli szczęśliwie i 15 marca wylądowali 
w Shanghaju. 

Przysłany z drngi przez Ks. W. Jęczmion:kę opis świątyni hin-
duskieij w Bombaju, załączamy poniżej. 

Dnia 2 maja wyjechali do Shuntehfu drogą przez Triest
Shanghaj Księża Misjonarze: Franciszek Arciszewski, Józef 
Grabka, Stainisław Czerwiński i Józef Paciorek 

Wiadomości z podróży poda1my w następn'r'm numerze pi
semlka. 

Dla Ciebie, Panie! 

nhliża się g,odzina 7 wieczorem, godzina pożegnania Misjo-
narza, ja,dącego do Chin, ze swą matką. 

Og.ień dogasa na kominku. Lampa rzuca mdłe światfo na po
smutniałe twarze matkj i syna. 
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- Już cię, synu, na ziemi więcej rnie zo,ba,czę ...
Dwie strugi łez płyną po zoranej twarzy staruszki.
Synowi pęka ,ser,ce z żalu. 
� Zegnaj, mateczko, i pobłogosław na drogę! 
Powoli wstaje staruszlm, kładzie swoje drżące dłonie na gło

wę klęczące·go syna, ale mówić nie może. 
Mówią dale'ko lepiej zafaawione oczy. 
Zakreśliła ·zna:k 1krzyża w powietrzu, ścisnęła głowę, potem 

ucałowała swoie dziecko ... raz ost1atni ... 
Wyszła ·na próg domu i patrzała za odchodzącym synem -

Kapłanem. 
Lampa na podwórzu r.zucał1a ceglaste świa,Ho na twardy 

bruk i czarną postać Mis�onarza. 
Przed bramą syn prz.ystanął, obei,rzał się, zdjął z głowy ka

pelusz i popatrzał w oczy matki-staruszki, nabrzmiałe bólem. 
- Dla Ciebie, Jezu! - iwyszeptały usta ...

, 

Swiątynia Hindusów w Bombaiu. 

Nasz okręt Conte Rosse zatrzymał się w Bombaju od godziny 
8-13. Postanowiliśmy te kilka godzin wykorzystać i zobaczyć
miasto. Wyszliśmy dwaj Księża i dziewięciu Braci z Trewiru
w bi,a,łych kaskach kolonjalnych na głowie. Po drodze przyplą
tał się do nas jakiś Hindus młody, mówiący po angielsku. Pole
ciliśmy mu, aby nas zaprowadził do największej w Bombaju
świątyni Hindusów, wyznawców braminizmu.

Mijamy kilko,pięfo:-owe budynki, w stylu przeważnie miast eu
ropejskich s'tawiane, ulice asfaltowe. N a ulicach ruch i krzyk 
nadzwyczajny. Idziemy jezdnią, ho chodniki nierówne, wodą 
zlane. Niekiedy ocierają się ,o nas ·siwe bawoły z rogami i ma
łym garbem, ,ciągnące towary na małym wozie. 

O g:odzinie 10 stajemy przed świątynią Hindusów. Byłem nie
co zaoskocz.ony jej wyglą,dem. Pewien byłem, że będzie to kolos 
gdzie� przy .publicznym placu o dużych bramach i filarach. Tym
czasem zobaczyłem dom piętrowy jaik wszystkie inne w ulicy, 
tylko ma front rzeźbiony w drzewie i zielono pomalowany. Idzie
my po, jakichś ośmiu schodka,ch drewnianych na werandę. Sia
damy na1 ławy i ściągamy ·obuwie, które stawiamy przy sanda-

(J 
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ła�,. należących do ludzi modlących się widocznie wewnątrz.
Nie Jest to żadna czynność liturgiczna, bo przy zwiedzaniu zam
ków królewskich trzeba także zdjąć obuwie. Idziemy do wnę
�rza·: �oło nas ruch. Wchodzą i wychodzą mężczyźni, niewiasty
1 d_z1ec1. W,szyscy �apół na,dzy. WśTód fałd dziwacznie pozwija
nej koszuli _bły

_skaJą pr�wi� czarne nogi i ramiona. Na głowach
turh

;a
ny. N1e�iasty maJą 1edwahne chusteczki. Co chwila sły

cha� u�erzeme -�z�onów, których jest kilka na wysokim parte
rze 1 piętrze. Dz1ec1 podskakują, aby dzwonu ręką dostać i ude
rzyć. Jest to czynność liturgiczna. 

�?�trza świ�tyn� tru?no ·01pis_ać. T�zebahy bowiem wszystkie
bozki 1 ,czynnosci lrturgiczne z ich wierzeniami powiązać i wy
tłum�czyć. Ułożyłaby się z

0 

tego opisu gruba broszurka. Dlatego 
ro�aJę tu tylko to, co przypadkiem zauwa:żyłem. Na parterze 
i p1ętrze są .duże sale jak nasze sale parafjalne. Posadzki mar
�urowe, sufit)'.' rzeź�ioi:ie w drzewie i lakiem zielonym obciąg
nięte. Sale konczą się Jakby wąskim przedisiookiem z licznemi 
we1sc1ami. W progu_ tego wejścia sta·ł np. Hindus pół obnażony
z �ur1banem na_ głowie (m�śmy wszyscy 9-ciu mieli kaski na gło
wie), w ręka-eh trzymał Jakby dwie grube zapałki na końcach 
rozżarzone. Okadzał w ten spos,óib posążek kobiecy z marmuru 
wielkości dużej lalki, przed którym zwiesz:ały się z sufitu dwie 
szk,lamki ·z ohwą i palącemi się ·kwiatami. Hindus przewodnik, 
który do te,j świątyini należy mówił nam pół-głosem, że ten bożek 
przebywa w świątyni 4000 lat. Ludzie stawają tu ,chwilę, patrzą 
błagalnie na posążek i modlą się, kadząc lurb frzymając w ręku 
czerwoną ,różę z papieru. Niekiedy idą na środek sali, zapalają 
grubą świecę, na kamiennym stoliku rnzsypują żółtawe ziarna 
ryżu, ukła.dają je w kilka liter, niby wyrazy modlitwy i zawo
dzą dosyć głośno płaczliwe pieśni. Śpiewając, ,siedzą albo klę
czą na j_e?ne� �ola1:ie luh na piętach. _Jedni śpie�ają, drudzy
rozmawiaJą, mm srto1ąc, podnoszą dłonie do gory 1 szepcą mo-
dlitwy. 

. Przy_ schodach sprzedają sztuczne róże. Zaczynają n:am się
ciekawie przyglądać, szczególniej intrygują ich nasze czarne 
i;karpetki, robią swoje my:agi. 

W innych drzwiczkach przed innem bóstwem jakaś Hinduska 
robi wielkie koła bujnym pióropuszem, jakby ochładzała bożka. 
Niema tu na;bożeństwa, któremu przewodniczyłby kapłan, lecz 
ka.żdy robi, co chce : to chodzi, to rozmawia, to się śmieje, to 
dzwoni, to pa,li świece, kadzidło., to śpiewa, to koszulę poprawia. 
Zupełnie indywidualne nabożeństwo. Na dole są baseny z wu� 

,, 
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gdzie Hindusi myją nogi, głowy, ręce, urządzają jakieś litu.rgicz
ne aiblucje. 

Wyszliśmy wreszcie z pewnym niesmakiem i politowaniem 
dla tych ludzi, którym tak dobrze z oczu patrzy, a którzy szu
kają Boga „po omacku". 

Czyż ,chrześcijańska Europa nie przyśle im misjonarzy? 
Są w Bombaju hisZ1.pańscy O.O. Jezuici (siedmiu księży i ty

luż braci), którzy w ,swojem wspaniałem kolegjum wychowują 
1400 dzieci hinduskich, w tej liczbie uczy się 500 dzieci katolic
kich. Ale co, to na 1.300.000 mieszkańców? Dzięki Bogu i za to. 
Kat.oli:kó� jest tu 16.000. Widziałem po drodze 4 sklepy z figur
kami Pana Jezusa i świętych. 

W Bombaju ,brakuje chrześcijańskiego miłosierdzia. N� mniej 
ruchliwych ulicach spoty½ałem ·co sto kroków przy ch?dmku P?'d 
drzewkami postać, zasuniętą w szmatę czy kołdrę. Hmdus ob1a
śniał mnie, ·że to są ludzie z Bombaju bez domu i pracy. Kato
lickie miłosierdzie, ,szkoły wyższe, okazały kościół robiłyby s.wo
j e w tern wielkiem mieście. Wielu Hindusów przerzuca. si� do
islamizmu, albowiem wyznawcy Mahometa maJą tu dommuiący 
wieżycami nad miastem meczet, w któ_rym Hindu�i _wciąż się mo
dlą, a zwłaszGza w piątek w ·połudnte wypeł?ia Ją p�rtero_wą
i piętrową salę po, brzegi. Oby dl_a tych_ pocz_c1wyc� H_mdusJW,
których jest 350 miljonów, przybliżyły się dm zbaw1ema! 

X. Wacław Jęczmionka, C. M.

11111111111111111111111111111111:1111111111111111111m1111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111u111111111111111n111111111111111111111111111n111111111111111111111n 

Z Polskiej Mis,ji w China-eh przyjedzie do Polski w sierpniu 

Ks. Ignacy Krauze, Prefekt Apostolski Shuntehfu. 

Adres Po.iskiej M�sji w Chinach: 
Chine . Hopeh - Shunte,hfu - Mi:ss�on Catholique . 

Nwdeszły fofog,ra,fje wykupionych dzieci: ,,Terenia" dla 
uczen111ic gimnazjum p. Gagatnickiej. 

Widząc poinad sobą aparat fotog,raficzny, rozmyśla z niepo
ko�em, c@ to być może - paluszek w buzi świadczy, że myśli 
poważnie. 

„Eufemja" jest dziewczątko har-dzo żywe i sprawia bardzo 
dużo, kłopotów swoje j „kunene", czyli siostrze ze żłóbka. 
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