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Pamiętajmy o dusz�ch ąrogicb_ naszych zmarły9h, wpiszmy j� do
. Związku Mszall)egÓ, zapewniając
w ten sposób udział w licz
nych Mszach Sw., odprawianych w Polskiej Misji w ;C hinach,
na intencję dusz zmarłych wpisanych do Związk u
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Związek Przyiaciól Polskich� Misyi w Chinach
Członkowie q;ynni Związku - ofiarują codziel).nie na intencję polskich
Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdżia Ojcze nasz i Zdrowaś - or'az
składają miesięcznie ofiarę w jakiejkolwiek wysokości.
Członkami honor.owymi są zaś. ofiarodawcy większych sum na budowę
kaplic, kościołów, szpitali, lub którzy utrzymują katechistę lub kleryka
(25 zł. miesięcznie, lub wykupią dziecko chińskie (45 zł. jednorazowo).
Na intencję członków Związku - odprawiają się w siedzibie Związku
w Shuntehlu l<ilka razy w miesiącu Msze św., a Księża Misjonarze i Sio-.
stry Miłosierdzia ofiarowują swoje trudy misyjne.
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UWAGA! TRZY PIĘKNE ORYGINĄLNE NAGRODY:
1. jeąwa:bną chusteczkę chińską,
2. oryginalne pałeczki chińskie do jedzenia,
3. dwa oryginalne obrazki chińskie malowane na ryżowym papierze
przez11acza Redakcja ,,Wiadómości Misyjnych'' dla tych, którzy w dwu
najbliższych miesiącach żdobędą największą liczbę prenumeratorów dla
,,Wiadomości Misyjnych". Listę abonentów należy przesłać do Redakcji,
, Warszawa, Krak. Przedmieście 1, a pieniądze należy wpłacić na P; 'K. O;
1"'·
nr. 398 „Wiadomości Misyjne i Listy" i zaopatrzyć odpowiednim dopiskiem.
. Adres do Shuntehfu:
via Syberia
Chine
Hopeh
S. huntehfu
Mission · Catholique

Adres do Wenchow:
via Sybenia
Chine
Chekiang
Wenchow
Mission Catholique

Za pozwolenieQJ. Władzy Duchownej,
Cena
· nuQleru pojedyńczego 10 gr. PrenuQlerata roczna z przesyłką pocztową 1 zł. 80 gr.
Prenumeratę przyjmuje Sekretańat Misyjny, zob. str. 16.
.Adres Redakcji: Warszaw-a, Krakowskie Przedmieśc_ie 1. Tel. ·265-38. Księża Misjonarze.
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Zakł: Diuk. F. Wyszyński i S-ka. Warszawa

Ojciec św. Pius XI, Pa p i eż M i s y j błogosławi wszystkim człon
kom Związku Kola Przyjaciół Polskich M źsyj w Chinach. Wkrótce po ery
gowaniu tW Chinach Związku Kola Przyjaciół Polskich Misyj - Ks. Kon
stanty Witaszek, ówczesny· Dyreiktor SS. Milosierdzia, prowincji War. szawskiej, a obecnie Superior Księży Misjonarzy w Shuntehfu � uzyskał
to Błogosławieństwo - dla wszystkich członków i Pomocników Kola
Przyjaciół. Własnoręczny podpis Ojca św. jest wyrazem szczególnych
względów i d(!wodem jak drogą jest Jego sercu Ojcowskiemu wszelka ini
cjatyiwa, zmierzająca do współpracy misyjnej.
Sprawa, Misyina · - iest sprawq wszystkich katolików

.. Przypatrzcie się krainom, ie białe sq iui do żniwa"
(Św. Jan 4, 35)

Życie Zbawiciela, jakkolwiek wedle wy.rażenia autora „Naśladowania"
było „krzyżem i męczeństwem", nie mniej jednak pełno na tej drodze
krzyżowej kwiatów radości, uniesień duszy. Taki np. óbrazek ze św.
Jana zacytowany to chyba nie jedyny moment wesela duchowe,go na
szego Z:ba,wcy. Momentów podobnych w życiu apostolskim Mistrza
było duż;o. Nie inaczej też ibyło i jest z uczniami Mistrza. Wiele mówi·
się o trudach apostolstwa, rzadziej jednak o radości i pog,od'zie, którymi
dusze promienieją. Nikt chyba nie jest tak wesołym jak apostoł. Rzuco
ny ręką Bożą na za.gon misyjny jeden cel ma przed sobą - budować na
tym zagonie królestwo, Boże. Ponieważ nie o własną sprawę chodzi, tyl
ko Bożą, czuje siię więc narzędziem w ręku wszechmocnego a mifosier
nego Boga '. Do- niego wznosi swe błagalne ręce i z głębi serca woła:
„Przyjdź królestwo Twoje!" A dohry Bóg, co chce wszy,stkich zbawić
i do prnwdziwej wiary przyprowadzić, radością niebiańską wypełnfa jego
serce. Właśnie takiej radości niebiańskiej byliśmy uczestnikami przed
kilku dniami. Już od pewneg,o cza,su we wsi Tia czuan, leżącej o 10 klm.
na południe od Ku-lu, były pewne widoki na otwarcie nowej gminy
chrześcijańskiej. W połowie listopada ub. r. przyszła delegacja katechu
menów, ze wspomnianej wsi, prosząc o posłanie do nich katechisty propagandysty. Chętnie na prnpozycję przystaliśmy i w dniu oznaczo
nym, posłaliśmy tam dwóch ,katechistów. Nie wiedzieliśmy jednak, że ta
wieś Tia czuan ·dzieli się jak gdyby na dwie wsie - na wieś właściwą
Tia czuan i drugą małą, przylegającą do pierwszej z połud. zach. krańca,
t. zw. Tia czuan cchję tchuen. Katechiści wysłani pos·zli do wsi Tia
czuan, a nie do Tia czuan cchję tchuen. '.fuż u wejścia do wsi piękna
szkoła państwowa n,ormalna. Weszli więc tam. Nauczyciel szkoły poga
nin przyjął ich bardzo grzecznie, a zapytany przez jednego katechistę,
czy tu są katechumeni, coiby chcieli słuchać kazania, odpowiedzi1ał:
.,I owszem, katechumeni są liczni i chętnie posłuchają nauki katolickiej".
Po chwili podwórze przed szkołą zapełniłio się ludźmi. Nasi katechiści
wygłosili 4 - 5 kazań. Zmrok zapadał już, kiedy wracali do domu. Wra
cali zadowoleni, bo uczynili zadość pragnieniu proszących i spragni,o
nych nauki katolickiej. Niestety ni,e wiedzieli oni o fym, że prnszący ich
z kazaniem katechumeni nie byli ze wsi Tia czi:tan, tylko z Tia czuan
cchję t_chuen. Ci zaś czekali do wieczora, a kiedy i na drugi dzień nikt
się nie zjawił, wysłali drugą delegację.
I'�-cieszali'śmy ich jak mogliśmy. · Termin był nazn'.:aczony; Tymczasem
mają prz.ejeżdżać na misje Kis. Ks. Czerwiński i Cch1ao (chińczyk).
Wysłali więc kilku ludzi, by misjonarzom zastąpić drogę i zaprosić
_z ,Jrnzaniem do siebie. Tak się też i stało. P,rzejeż·dżających tamtędy
In:isjona·rzy gwałtem wprost ,spr,o,wadzili db swej wsi, !Prosząc o głoszenie
im słowa Bożego. iKs. �s. Czerwiński i Cc:hja·o, · widząc iich ,szczere chęci
i ten zapał w przyjęciu nauki katolickiej, sami tym zapałem porwani za-
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�zęli głosić kazania na ulicy. Wieczór już się zbliżał, a mieli jeszcze jakie
15 klm. do ,przebycia. Musieli więc ruszyć w dr-ogę, ,żegnając jak naj
serdeczniej spragnionych .wiary katechumenów. Kto posłucha niniejsze
go ,opowiadania bez wahania może za św. Janem powtórzyć:- ,,Podnieś
cie oczy wasze, a przypatrzcie się krainom, że 'białe już są d-o żniwa".
Okolice misyjne Ku-lu naprawdę d'ojrzały do żniwa. Liczba katechume
nów zwiększa się z roku na rok. Jednocześnie zwiększają się też i za
potrzebowania. Tu założyć szkołę, tam posłać katechistę - propagan
dystę, to znowu wynająć jakiś dom pod szkołę etc. etc., ale •s_kąd zdobyć
środki na ich utrzymanie? Chińczycy sami nam ich nie dadzą. Liczymy
na pomoc naszych Przyjaciół. Mimo wszystko, serce się raduje na widok
oblfitości żniwa. Pragniemy też, iby i Czcigodni Wspótpracownicy-ce
misy j wiedzie}� o tym, i by raidość niebiańska wypełniła ich serca, bo, - jak mówi św. Jan - ,,Kto, żnie, bierze zapłatę - 21biera owoc na żywot
wieczny". Gr,omad'źmyż jak najwięcej tych owoców, a jednocześnie zdo
bywajmy jak najwięcej dusz Bogu, budując królestwo Boże na ziemi.

.-.Ks. Ks. Misjonarze placówki misyjnej Ku-lu.
Tchię diu tiaÓ hao ...
Przed niedawnym czasem objeżdżając naszą Prefekturę wstąpiłem do
P'ing hsian,g. Spotkałem tam dwóch młodych ludzi - katechumenów,
zwiastujących wspaniale przebudzenie się powiatu
Ku-lu do przyję
cia nauki Chrystusowe'j. Przed dwoma mniej więcej laty wspomniani wy
żej dwaj młodzie·ńcy zasłyszeli coś o religii katolickiej od nieznanego
chrześcijan�na na targu, a był to jeden 'Zi wędrownych katechi'stów.
W pierwszej chwili nie zwrócili zbyt wielkiej uwagi na usłyszane praw
dy. Po p,owmcie do d'omu, jakiś głos _wewnętrzny wciąż ich upominał,
mówiąc: ,,T,chję dżu tjao hao" - religia ikafolidka jest prawdziwa. Kiedy
ten głos po przez cały szereg dni nie ustawał ich upominać, zaczęli
wreszcie dopytywać ,się: ,,Caj nali jou Tchj,e dżu tjao" - gdzież ma;my
szukać tej religii prawdziwe'j? Ponieważ chrześciianie z pow. P'ing
hsian są skupieni wyłącznie na północy powiatu, na pograniczu między
pow. Ku-lu i P'ing hsiang, nie mogli prze,z dłruższy czas znaleźć nikogo,
ktoby ich mógł skierować -do jakiegoś ośrodka chrześcijan. Wreszcie
ktoś im powie,dział, że w mieście pow. Nan-ho, odległym o 25 klm. na
zachód od P'ing hsiang, istnieje przychodnia oc.zna, zało,żotn,a przez ks.
Dr. Szuniewicza, tam więc można dowiedzieć się o nauce katolickiej.
Na drugi dzień wybrali się z tobołkami w -drogę. P,o· przybyciu do miasta
Nan ho z łatwością odszukali przychodnię Oczną. Pracujący tam kate"" chista - infirmar,z Zen-ly czchuen przyjął ich� ser:cem ,otwartym, peł
nym radości. Goście ·bawili u niego tydzień cały, spędzając czas na dys
putach religijnych. Mniej więcej, w tym samym czasie plan otwarcia
przychodni: ocznej w mieście P'ing hsiang dojrzał --:upełnie. Wynajęto
2 małe domki za cenę 80 zł. rocznie i przystąpiono d'o ich odnowi'enia.
1

Pomagai Misionarzom w krzewieniu

Wiary Katolickiei
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Ks. Stawarski, misjonarz
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Módl się za Misie!

Wieści z Wenchow
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ganka z trw9gą przekraczała progi kat echumenatu . Co to będzie! Po
paru tygodniach powiada : ,,A to ja nie wiedziałam, że religia katolicka
tak a piękna ; kiedy wrócę do rodziców na wioskę, wszystkim będę opo
wiadała , jak to dobrze czcić prawdz iwego Boga".
Mamy także i sierocinie c dla dziewcząt. Przyjmujemy dzieci w ,osta
tecznej n ędzy materialnej i mor alnej. Kiedy dziewczynie grozi śmierć, bo
j ej rodzice nie chcą żywić, chcą ją po prostu zabić, powia damy im: daj cie
Popierai prasę misyiną!
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nam to dziecko. Jeszcze parę groszy damy im za· nie:· Kiedy rodzice chcą
sprzedać dziecko· w ręce pogańskie ku wiecznej zgubie, powiadamy im;
oddaj nam je, my je wychowamy. I tak zakład zawsze pełen. Kiedy. do
ra:stają, wydajemy zamąż za kat,olików. Często nachodzą mnie rodziny,
bardzo biedne, w nędzy i chcą nam oddać dziewczynkę. Zbiedzone to,
obdarte, prnstaczek. Serce się kraje. Wtedy w duszy m o jej stacza się
walka. Serce mówi, przyjmij, wj,dzisz jaka nędza, głód. Rozum powiadą:
takie dziecko trzeba chować aż do 18 - 19 - 20 roku żyda, do zamąż
pójścia i zakłada się jedną nową rodzinę katolicką. Ile to k o sztuje przez
tyle lat! Z drugiej stro ny za te pieniądze w katechumenacie naszym mo
żemy dać .wychowanie religijne najmniej 8 - 10 jednostkom. Za te same
pieniądze przyjmując sier,otę, dajemy Kościołowi ie·dnostkę jedną, jedyną;
przyjmując dzieci do katechumenatu, dajemy Kościołqwi jakie 8 - 10
jednostek. Zatem rozum musi brać górę, choć se.rce targa się w kawałki.
Najlepiej byłoby jedno i drugie roihić, ale na: to trzeba, mieć fundusze!
Z końcem półrncza c,o za. radość na egzaminie. Dzieci świetnie odpo
wiadają, rozumieją, odpierają zarzuty, dzieci rok żyły po katolicku. Te
nabożeństwa okazałe, uroczystości, przykład drugicih, słowo ho że, to im
na zawsze zostanie w pamięci i podnosić je będzie na duszy. Są
dumne, żę należą do Kościoła katolickieg.o. Na wsi będą uczyć braci
i siostry i są&iadów.
Nie mówiąc o sierocińcu, same te dwa katechumenaty kosztują ,nas
rocznie około 800 do la�ów amerykań•skich. Szkioła upaństwowiona dla
chłopców drugie 800 dolarów roGznie. Skończyliśmy rok 1936, ale zdaje
się, że nie o tworzymy tych szkół w roku 1937. Ważniejsi są katechiści.
Co mamy, musimy ·ob.rócić na katechistów, 'ho inaczej stanęłaby cała
ewangehzacja. Szk,oły muszą paść ·ofiar-ą biedy. Z lękiem myślę o tym.
W tym wypadku nie mo�ę jednak milczeć. Misje nie są własnością jed
nego księdza misj,onarza, ale należą do całego Kościoła. Niech wierni ka
t,oliicy zastanowią się nad tym i sami wypo,wiedzą się. Jedynym wYiiściem
natychmiastowa p omoc wydatna. Mo.że jednostki mają fundusze zbytecz
ne, może poszczególne parafie urządzą składki na ten cel, pomoc gwał
townie potrzebna. Zwracałem się ,o pom o c do Francuzów, An,glików,
wszyscy mówią Polska ma tak mało misyj, Polacy wszyscy gorliwymi
katolikami, to nie podobne, by wam nie dali pomocy.
Ojciec św. chce nam oddać w najkrótszym czasie całą misję Wenchow
i utworzyć w Chinach drugą .prefekturą polską. Nasuwają się jednak ol
brzymie trudności. Jeżeli my Polacy teraz ani jednej parafii utrzymać nl'e
możemy, -a w dystrykcie Wenchow jest ich obecnie 9, jeżeli my dzieł
istniejących p o dtrzymać nie potrafimy, cóż mówić o utrzymaniu i roz
woju całości?
Za najważniejsze uważam szkoły katechizmowe, bo .ratuje się dusze,
otwiera się im 1bezpo,średnio niebo, buduje się Kościół żywy, stwarza się
podstawy p o d nawrócenie całego narodu pogańskieg,o, wpro wadza się
ten naród w jedną wielką rodzinę katolicką, której gło wą widzialną Pa
pież, a o stateczną niewidzialną sam B6g.
Ks. Paweł Kurtyka - misjonarz.
,.,

Zapis.z się do Związku Prxyiaciół Polskich Misii w Chinach

E. CASTEL C. M.

RÓŻA

CHIN
WANG

1.IV 1917 - 24.II 1932 r.
W ostatnim numerze op.isaliśmy
dzieciństwo Marii Teresy. Zapoznaliś
my ,się z jej otoczeniem - śledziliś
my jej ,r.ozwój - po1dziwiając nade
wszystko silną wolę dziecięcia. Na
zewnątrz - n,ic nadzwyczajnego nie
zdar.zyło w jej życiu - a j ed.nak
w fym zaciszu P. Bóg przyg�towywał
wielkie rzeczy. (Red.).
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ROZDZIAŁ III.
Pierwsze wezwanie: Wiara.

Mając lat 12, Ta-żuń otrzymała świadectwo z ukończenia szkoły pań
stwow�j. Jako nagrodę i dla upamiętnienia tak ważnego dnia, ojciec po
_
stanowił Ją sfotografować. Ubrała się więc odświętnie w piękną sukien
kę, .z różowym szalilkiem na szyi i książkę wzięła do ręki.
. Pafrząc na Ta-żun odnosiło 1się wrażenie, że całe życie będzie szczęś
h'Wla, .� że radość będzie jej nieodłączną towarzyszką. Nie,ste.ty, jurż wtedy
_zdr-owie jej !budziło wielkie zaniepokojenie rodziny, a oględziny lekarskie
w��az�ły zarod�k nieubłaganej ch or o by płucnej. Bez namy,słu ojcie<.: za
w10zł Ją do szpitala ,św. Michała i oddał pod opiekę Sióstr Mifosierd'zia
20 ltiteg,o 1929 roku.
· Pokój, który zajęła, był malowany na biało. Całe urządzenie było utrzy
mane w tym 1samym koforze, co na Ta-żun sprawiło do datnie wrażenie.
Si ost�a piel�g:niarka �aik jak cień przesuwała się z pokoju do pokoju i tak
_
�ule i z. takim ?ddan!�m r,o,�dawała le�ar�twa i zwracała się do chorych,
ze od pierwszeJ chwili Ta-zun czuła się Jak g,dyby lepiej.
Dziwny zmysł spostrzegawczy po,siadało to mł,ode dziewczę. Pochła
ni�ła . i �naliz'.o wała_ europejskie otoczenie dotąd jej nieznane. · Pewnego
_ dosz,ły z 'kapli•cy do· uszu Ta-żun· z zacie
dma 1ak1es. ta1emmcze mefod1e
. ka!Wieniem przysłuchuje się im:,- ,,Jakie to, dziwne, po śpiew�ch euro
pejskich nastę, p1tją melodje chińskie?" - zapytuje: - ,,Co r o bią Siostry
na górze o tak wczesnej godzinie?"
- ,,Mo�lą się" - odpo;wiada Katarzyna, chrześcijanka o g o rącej wie
_
rze,· ale bez wykształcema, meodłączna ,opi,ekunka Ta-żun w szpitalu.

Ro.z�.zer.zai

„ Wiadomości

Misyine"

a żenie
W Eur·opie n azw aną byłaby boną do dzieci, w Chinach wyr
".
amah
„
jej
to
jest
.
wschodnie wzięło górę
.
.
- ,,Czy wiesz K at arzyno, op,owi a·d ano mi, że w 1900 t. Siostry WYJ·
mow ały oczy dzieciom, ale temu nigdy nie_ wierzył am". I poczęła za•sypy�
. ,
w ać Kat arzynę gr adem pyt ań:
- ,.Do kogo Siostry się modlą?... Do Boga?... Kim jest Bóg?... Kto to
jest M a tk a Boż a?... To Siostry komunikują?.:. Co to jest Komuni a?...
Trzeb a być ochrzcz.oną, żeby pójść do nieb a!... Co to jest Chrzest?..."
I w tych kilku odpowiedzi ach mieścił się c a ły z asób wiedzy teologicza była zmuszon a odpowi ad ać n a z a nej K at arzyny, któr a · bez
· wytchnieni
pyt a ni a Ta-żun.
- Bóg jest wszędzie, więc dl aczego Go nie widzę?- A więc
Bogów?
- Ależ nie, jedęn Bóg w trzech osobach, czyli Trójc a św.
. .
N a c·o Ta-żun st anowczo:
- Trójc a? Wytłumacz mi to, K atarzyno.
Wobec t akiego zapyt ani a pozost ało tylko K at arzynie zadokumentować swoją niez achwi aną wi arę: ·· ·
::-- Tak jest, p anienko!
- Ale skąd wiesz o tym?
Wtedy K at arzynie wyp adło uciec. się do argumentu używ anego zwykle
przez ludzi prostych.
- Ojciec duchowny powiedzi ał! J a wierzę, że tak jest, ale wytłuma 
czyć tego nie potr a fię. M a my Ojców b ardzo uczonych, którzy n a wszyst� .
kie z apyt ania ,odpowiedzieć mogą.
Nagle T a -żun odzywa się:
- Chcę porozmawi ać z Ojcem.
Przychodził_ właśnie w tym cz asie do szpital a Mysjon arz, który odwiedzał umier ającego: księdz a Chińczyka .. Do niego poszła T a -żun ze. swoją_
ópiekunką. Op atrznościowe zetknięcie się n aszej małej z k atolickim du
chownym nie było zwykłym zd arzeniem. Kto wie czy ta bolesn a ofi ara
. życi a tubylczego, kisiędz a n.ie była źródłem ·ł aski u Ta-żun?
Pierwsz a lekcj a odbyła się n atychmi ast. Misjon arz wytłoniaczył jej
„Modlitwę P ańską". T a -żun uważnie isię prcZysłuchruj,e i t a n auka je'st' dla
niej t aka prost a, t ak a pr awdziw a i tak pociesz ając a, że nie znajduje· '1
w niej ż adnych z arzutów tylkio prosi o __ d a lsze wytłom aczenię.
· Od tej chwili wiar a utwierdziła się w serduszku tej prawej
d�iewczynki.
Gdy·powróciła ·do, swego pokoju przywoł ała Kat arzynę:
:_ Czy ma:sz · róż aniec·? ·
·
·
.
- Owszem, mam.
- Co trzeb� odm awi ać n a większych zi a rnkacą, a co n a mniej$zy�h?
� Trzeb a się najpierw n auczyć: Skł a d Aposfolski, n astępnie Modli
�wę P ańską, P?zdr,owienie Anielskie, a n areszcie Chw ał a ._Ojcu, Synowi
1 Duchowi św.. 1 t. d.

Czy wpisałeś 1u.z swoich . drogich .zmarłych
do Związku Mszalnego?
I

K at arzyna jest w swoim żywiole, gdy może uczyć p acierza , wszystkie
modlitwy umie na p amięć. Wolniutko, ·p arokrotnie powt arz a jej modli
twy, które już naz ajutrz T a -żun umi a ła. Z wielkim skupieniem dziewecz
k a poczęła odm awiać różaniec, z ast anawi ając się i rozhie.r ając k ażde
wezw anie.
K a tar�yna. jest, dumn a z uczennicy, ale wkrótce nowe trudności ją
zaskoczą.
Pewnego dni a wiec.�orem z apytuje T a -żun:
- N�sze Credo rp� chińsku zaczyn a 5.ię od słów: ,,Ło sinn" co znaczy
.
wierzę
1 p·owt a rz a się przez c ałą modlitwę. P,owiedz mi Kat arzyno ile
razy ten wyr az j_est powtarz a ny w Credo?
Katarzyna ?niemi ał� z przera żeni a, ale nie chcąc uchodzić za igno
r antkę odmawia w mysh_ c ałe Credo, r achując wyraz 1 Ło sinn" a le z a
każdym r azem wyp ad a inna licz:b a t ak a jest zdene.rwo� a.n a.
Ta -żun r a dośnie:
- Jakt,o ty,,.st ar a chrześcij ank a, któr a od dzieciństw a odm awi asz
Credo, nigdy się n ad tym szczegółem nie z astanowiłaś? Ja od razu
·zauważył am, że .powt arz a się 12 r azy.
K at arzyn� wzb�rzon a . p�trzelbuje z adosyć uczynieni a, biegnie więc do
swych kolez anek 1 z ad a 1e 1m to .s amo pytanie.
były t akie, które twierdziły,
W\elk�e zdziwienie ,og aynęło wszystkie,
. więce1,; ale n a dokł adną liczbę nie n a
. się
ze
powt arjl a 10 r!łZY, mne ze
trafiły. K at ar�yn a odetchnęła z ulgą...
(c.d.n.).

. Kaidy może .zostat oicem
chrzestnym, lub m�tkq chrzestną
chińskiego dziecka
Óto. dwa j dzia rscy chłopcy, katolicy -
pr�edstawia ją się swym Dobrodziejom.
n!l Da lekim Z achodzie. Ma ją czapki na
głowie -. co według ,zwycza ju chińskiego ·
oznacza wielki szacunek.

Chrzestni synowie
Przyjaciół Polskich Misyj z Brzuchowic.
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. Z!ói ófiarę na Polskq .·
· Mi się w Chinach

Dzyle, dzyle i nic więcei ...

Wśród cierni pogaństwa .._.
Miałem wyjechać na misję do dość odległej wioski: Upl_anowałen: �o.
bie, że rano po-załatwiam jeszcze niektóre sp.ra�y, obrnd z1_err� wczesmeJ,
a potem wyruszę w dr.agę. Nie�tety ni� zupełni� uid�ł,o. m�, się ten plan
wykonać. Zaraz po Mszy św. z1.aw1ł się czł-ow1e� ,r _P;·OS1i , m1s1onarz.a
do chorego. Nie ma rady, trzeba wszystko zostaw1c 1 1echac. Zabrałem
czun fu pa,o" (.zawiniątko z ,olejami świętymi). i p1;1ściłem _się row-erem d�
wskazanej wioski. Dziwiłem się trochę, bo wiedziałem, ze w w1-osce teJ
chrześcijan nie ma. Możliwe, ie jakiś wędrowiec, a może jc1Jkiś chrześcijanin przyjechał w goś 7 inę �o krewny�h pogan i �am zac��;o�ał.
Przed wioską oczekiwał JUŻ na mme znany m1 chrzescl)anm z poblis
kiej wioski, by mnie poprowadzić do mieszkania chorego. W p�dwórku
spotkałem chrześcijankę i ta mi dała objaśnienie. Mówi, że to JCJ daleka
krewna w młodości ,ochrzczona, ale ,przez rodziców pogan, wydana z.o
stała za poganina mimo wszelkich sprzeciwów krewnych chrześcijan.
Trzeba wiedzieć, że przy wydaniu dziewczyny za mąż najważniejszą
prawie rolę odgrywa pienicłdz. Chinka posagu nie przynosi mężowi,
lecz on sam musi sobie żonę wykupić, że się tak wyrażę. Nic też dziwne
óo że r-odzice nie pytają się o zgodę i zdanie dziewczyny. Obecnie nowe
p-r�wo chińskie pr.zyinaie każdemu prawo '?C:�ydow�ni� ? swoim ż�ciu.
Jest to już wiele więcej zg,odne z nauką rehgu katohck1e1, lecz uwazam,
że nie wszyscy rodzice będą pytali się o zdanie swej córki, dopóki przy
wyda:waniu jej za mąż odbywać się będizie transakcja pieniężna.
Otóż i tak musiało być z wyżej wspomnianą ,dziewc.zyną. Dla chrześci
janki musi to być cios okropny, a!e cóż bi�d l:a. może 1:�rad�i�. przeciw
przemocy? Nie zawsze mąż poganm zostawia Jer wolnos� rehg1Jną, a &?
rzej jes.zc.ze, jeśli teściowa je,st gorhwą poganką,. spełniagcą wszystkie
praktyki zabobonne; Mimo."'.'�zelkich prób i us�łow-ań �zie�czy_na �osta
nie pozbawioną pociech rehgąnyc?· W dom� !ą się p1l�u1�, mgd�1� ru
szyć si� nie może, a zwłaszcza me pozwolą JeJ zobaczyc się z m1sJona
rzem.
Tak też się miała sprawa z moją cho·rą. Je-dnak szczególna Opatrzność
Bo-ża czuwała nad nią, że dostąpiła w g.odzinę śmierci miłusierdzia Boże
i z wielką ufno�ci� -�·czeki
go. Wyspowiadała się bardzo p.rzykładnie
:
wała chwili, ,gdy uwolniona zostame z tego padołu, by po sm1erc1 połą
czyć się na zawsze z Tym, od którego -oderwać ją chciano za życia.
Przypnmniała mi też tak często widziany obrazek, gdzie Dobry Pasterz
znajduje wśród cierni zaplątaną, zgU'bioną owieczkę.
11

Ks. Redzimski C. J,if.
22 listopada - ·
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Zainteresui się Polskimi Misiami w Chinach

Chała pod Pekinem, 9. XII. 36.
... Skończyły się dni podróżowania, a rozpoczęły dni żmudnego uczenia się
chińszczyzny i jesz.cze żmudniejszego bezruchu. - Podróż, mimo pewnych
przy�rości była dla mnie. bardzo miła. Doświadczyłem w niej i mięk
ki�g� su�i�cia ll:°dczas ci�zy i . �;:-wracani� żo!ądka podczas burzy.
N1ec1erphw1łem się trochę ciszą, JeJ JednostaJnośc1ą - .mogłaby wreszcie
nadejść jaka zmiana pomyślałem - i nadeszła. Resztką swej siły musnął
nas tajfun dnia 9 lisfopa,da i igrał naszym okrętem przez dwa dni. Morskie
dolegliwości pewnie nikogo nie ominęły...
.,Ale i to minęło i _dóhiliśmy do Shanghaiu. Trzeba się pakować i wyno
sie. Ale przedtem Jeszcze trzeba było przejść przez ręce celników. Już
za ap?stolskich czrusów ludzie miewali do tych panów pewne żale... Prze
kopali nam poprostu wszystkie bagaże, zaj·rzeli do każdego zakątka.
Wprawdzie niczego nie oclili, ale spełniając swe urzędowe obowiązki naro. bili w walizach i skrzyniach takiego nieporządku, że trzeba było wszystko
· · pakować, jak kiedyś w Kra_kowie przed wyjazdem. Ale jednak nie uszliśmy
cało, bo oclono nam odrobinę czekolady, którą ktoś życzliwy dał nam
w ostatniej chwHi na podróż.
. . R:iedy ju� z��leźli�my się poza_ obr�beill: cła i bardzo skrupulatnych cel
mko,w pow1tahsmy s1� z ncllszym1 ks1ężm1 1 • którzy po nas przyjechali X. Czapla_ z Shunteh 1 X. Brzóska w Wencbow. Kilka-dni odpoczywaliśmy
co był� rzeczą bardzo dobrą po ostatnich zapasach
w naszeJ
prokurze,
_
_
mo;s�1c? -· ¼-1edy to praw1� przez trzy dni nic nie braliśmy do ust. Ks1ęza Jadący do Wenchow JUŻ po trzech dni:ich ruszyli chińskim statecz
kiem ku swoim domenom. Zaś X. Jankowski i piszący te słowa dotrwa
liśmy _aż do niedzieli 22 listopada. Punktuali1ie o godz. 24 w niedzielę
ruszyliśmy do Shunteh, dokąd to przybyliśmy 24 listopada o godz. 13.
A to co? czy to Polska? Wszyscy zebrani na stacji to prawie rodowici
P,olacy! ,obdarze!łi �nie _ws�yscy) pi�kny�i, szlache,ckimi Wcłsami. Napraw
dę takiego przyJęc1a się me sp.odziewaliśmy. Był więc X. Superior Wita
szek, X. Jęczmionka, X. Górski, X. Cymorowsld, X. Redzimski, X. Krzy
żak, X. Ardszewski, X. CzerwińSJki, brat Józef i brat Stanisław. Były też
nasz� polskie S�. �iłosierdzia, · oczekując na nowe towarzyszki. Powitaliś
my się serdecz,me _1 ruszamy ku naszej rezydencji. Różnie się ruszało. Je
dni motocyklem, inni rowerami, wreszcie i rykszami.
I tak wres,zcie po kilkutygodniowej mitrędze dobiliśmy do miejsca na
szego przeznaczenia.
Dobrze ?am było -i miło w Shunteh- ale tylko przez jeden tydz;c.r.. Tyl
ko przez Jede?, bo _ nie doczeka:liśmy się dru�iego, wyjeżdżając zaraz do
Chała na studia chińszczyzny. Studia! Chińszczyzny! Dzyle, dzyle i nic
więcej...
Ks. G. Krzysfeczka C. M.
1

Polscy

misionarze w Chi11ach reprezenluiq
naszq _k�tolickq Oiczyznę

Kościół

......

nieszporach
błogosławieństwie N ajśw. Sakramentem wrócili znów do swego
więzienia.
, S�chow (Kiangsu),· Profesorowie i uczniowie szkoły katolickiej w Suchow z ebrali
porn1ęd�y sobą 117 dol. chińskich i w ysłali wraz. z telegramem generałowi Fu -tso-yi
_zachęcarąc l!o by p o�agał bro!1ić Suiyuan. Uczniowie zdobyli tę sumę w ten sposób''
.
że przez dwa tygodm e o dmaw iali s obie jednego posiłku.
P':king._ OO. Fr ��ci�zk,anie zaJ ożyli w pobliżu uniwersytetu kat. dom zakonny dla
.stu dmm 1ęzy,ka ch,msk1eJ:!o.
· h ghai. Zmarł _ tu w y?itny his!·oryk i znawca misyj w Chinach, profesor uniwersyteru Aurora Ks. Jozef de la Serv1 ere S. J. (Ag. L umen).
· ·
· �po�t na usługach misyj, W Dżinapur w Bengalii niedawno rozegr-ali parb· P1łk
�
n ozne J . s�udenci pariasi kato!. kolegium z bram.inami i muzułmanami szk. ł r ącf
z �y�ik ie� 4_:0, 7:0_ i_ 3:0.. Zwycięstwo podniosło znaczenie kościoła t;k :_ :c:!�h
panasow, Jak I branunonw I muzułmanów. (Fid).
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Wiadomości Misy;ne?

DORAŹNE POTRZEBY
WYJĄTEK Z LISTU KS. JANA REDZIMSKIEGO.•

„W ohecnym roku znajduję się w .trudnośdach finansowych
tak że
sprawa misyjna na tym ucierpieć mo1że. Brak mi w moim ,budżecie 200 zł.
na ten rok - jest to wielki uszczerbek w funduszu sz:kolnym. O ile nie
otrzymam tych pieniędzy będę musiał zamknąć s z e ś ć szkół i <lz.ieci bę
dą poz,baw�one nauki katechizmu. J,ak
, aż by to była nfopowetowana szk1o
da, bo przecież przez dzie-ci trafiamy ,do ri odzin. Mł·odzi,eż ·to przyszłość
naszej prefektury.
1

WYJĄTEK Z LISTU X. A. GóRSKIEGO:

Dostałem do utworzenia nową pa:raifję. Przedtem k-się.dza ,tam nie był.o.
Parafia liiczy 20 klrn. w pr,omieniu Niema koścroła, domu mies.zkalne·go zwykłe dorny chińskie i podwórka. Przy tym obwód-24 ws-ie i cała ma
sa nowych chrześcijan. Tneba tu wiele nakład.u i pi.enię<lzy. W le.cie
strasznie trudno jeździć mi rowerem - a jednak trzeba. Jedynym
wyjściem byłby motocykl - ale skąd wziąć na to piemądze ?"
11

KS. FR. STAWARSKI Z KU-LU PISZE:

Potrzeba nam kaitechistów. Czy by nie znalazł się jaki Dobrodziej, który
by z-echciał ufundować stypendiium dla j.ednej z nowoutworZ1o.nych gmin
chrześcijańskich?
------------------------------------1

Sekretariat Polskiej Misji w Chinach - Warszawa, Tamka 35.
Tel .. : 644-11 i 529-79. P.K.O. Nr. 398. ,,Wiadomości M isyjne i Listy".
1) ułatwia bezpośrednią korespondencję z Polską Misją w Chinach i udziela
kich informacyj;
2) przyjmuje dla Polskiej Misji w Chinach ofiary;
3) przyjmuje bieliznę kościelną płócienną, ornaty, medaliki, krzyże, różańce,
zy i t. p.;
4) wypożycza przeźrocza misyjne, fotografie oraz filmy (stop-film) 56 obrazów do
aparatu Ornaka pod tytułem „Praca misyjna polskich Księży Misjonarzy i Sióstr
Miłosierdzia w Chinach";
5) przyjmuje Z/lpisy do Związku Przyjaciół Polskich Misyj w Chinach;.
6) wpisuje dusze zmarłych do Związku;
7) wysyła na życzenie, ,,Wfadomości Misyjne";
8) przyjmuje prenumeratę, którą wpłacać można przez P. K. O. 398. ,,Wiadomości
Misyjne".
Utrzymanie katechisty lub kształcenie kleryka kosztuje 25 zł. miesięcznie.
Wykupienie dziecka z nadaniem imienia jednorazowo 45 zł.

---------------------------------ać n� konto ozeJrowe
Dowolne ofiary ,na P.olską Mi,s,ję w Ohma-eh prosi.my pmekaizyw
Przeloriony XX M.is,•ooa.rQ:y
Ks. Konstanty .Witaszek,
PKO. 197513
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