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Związek Mszalny 

Pamiętajmy o duszach drogich naszych zmarłych� wpiszm·y je do 
Związku Mszalnego, zapewniając im w ten sposób udział w licz
·nych Mszach Św., odprawianych w Polskiej Misji w Chinach,

na intencję dusz zmarłych wpisanych do. Związ_ku 
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Zwiq.zek Pr.zyiaciół Polskich Misyi w Chinach 
-Członkowie czynni Związku - ofiarują codziennie na intencje polskich.

'Księży MisjonaTZy i Siósfr Miłosierdzia Ojcze nasz i. Zdr.owaś - oraz 
_składają miesię�znie ofiarę w jakiejkolwiek wy,s-okośoi. 

Członkami honorowymi są zaś ofiarodawcy więk,szych sum na budowę 
_kaplic, koś-ciołów, szpitali, lub którzy utrzymują katechfstę lub kleryka 
(25 zł. miesięcznie, lub wykupią dziecko chińskie (45 zł. jednorazowo); 

·. Na intencję członków Związku- - odprawiają się w siedzibie Związku
w $huntehfu liilka razy w miesiącu Msze św., a Księża Misjonarze i· Sio
stry Miłosierdzia ofiarowują swoje trudy misyjne. 
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UWAGA! TRZY PIĘKNE ORYGINALNE NAGRODY: 
1. jedwahną chusteczkę chińską,
2. oryginalne pałeczki chińskie do jedzenia,
3. dwa oryginalne obrazki chińskie malowane na ryżowym papierze

przeznacza Redakcja „Wiadomości Misyjnych" dla tych, którzy w dwu 
najbliższych miesiącach zdobędą największą liczbę prenumeratorów dla 
"Wiadomości Misyjnych". Listę abonentów należy przesłać do Redakcji, 
Warszawa, Krak. Przedmieście 1, a pieniądze należy wpłacić na P. K. O.· 
nr. 398 „Wiadomości Misyjne i Listy" i zaopatrzyć odp·owiednim dopiskiem. 

Adres do Shuntehfu: 

via Syberia 
Chine 
Hopeh 
Shuntehfu 
Mission Catholique 

Adres· do Wenchow: 

via Syberia 
Chine 
Chekiang 
Wenchow 
Mission Catholique 

Za pozwoleniem Władzy Duchownej. 
' ' 

Cena numeru pojedyńczego 10 gr. Prenumerata roczna z przesyłką pocztową 1 zł. 80 gr, 

Prenumeratę przyjmuje Sekretańat Misyjny, zob. str. 16. 

Adres Redakcji: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 1. Tel. 265-38. Księża Misjonarze. 
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Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka, Wamawa 

Sierociniec w, Shuntehfu. 

Żen esy tchan 
Co to jest' dzieło św. Dziecięctwa? · Jest to· dżieło olbrzymie, obejmujące cały świat katolicki dzieło któr.e prowadzą ?�ieci. Odda,ją na to 1s,wój drobny grosik, otrz�many �d dob:ych rodz1�ow na słodycze lub zabawkę. Ofia.ry, z,da się, minimalne, ale ile metaz heroizmu potrzeba, rby dziecko wyrzekło się przedmiotu swych marzeń dziecinnych, ile zaparcia się s-iebie ... 
Ofiary P?W!arzam minjmailne, :groszowe, ale z tych drobnych ofiar, zebranych od dzieci całego świata, tworzą się sumy, które Stolica święta rozdzie-· 1a między misjonarzy całego ,świata na wyik,up dzieci pogańskich. Sumy wi-elkie, ale niestety, niewys:tarczają-ce ... -. 
Wykupić dziecko, znaiczy zapłacić -:a nie, a. potem wychować, a wychować na dobrego chrześcijanina. Dzieci - to przyszłość narodu a dzieci chrześcijańskie w krajach pogań·skich, to przyszłość Kościoła w tych kra·jach. W Chinach dzieci jest 1bar,dzo wiele, co świa-dczy, że naród ma wielką p�zyszłość przed sobą, Niestety, rodzice nie bardzo cenią sobie to błogosławieństwo_ Boże _i częst<;> wyzbywają 1się ich z domu. Szczególnie gdy pierwo

:odne dz�ecko Jest dziewczyinką, uważają, że przynosi z sobą nieszczęście 
1 często się zdarza, że popToistu wynoszą je w prole i pozosita,wiają na łasce losu. 
. · Ile takich dzieci znalezionych przynoszą do Misji katolickich, trud�o. przeliczyć. · Przynoszą dobrzy ludzie, więc jakże nie przyjąć niebożątka,

Sprawa Misyina - iest sprawą wszystkich kotolik�v,, 



a przecież trzeba zapłacić za fatyigę i poświęcenie, bo po kilkanaście, a na
wet kilkadziesiąt wiorst ,dźwigają ciężar, a nieraz i lmkieł1kę z prosa kupią. 
by głód dziecka zaspokoić i kI'zyk uciszyć. . , . . 

Przyjmujemy. - Dziecina wykąpana, na.karm10na sp1 w kołysce. Zaraz 
nazajutrz otrzymuje łaskę nad łaskami ... Chrzest św. 

Właśni rodzice wyrzucili ją z. łona rodziny, a oto Kościół święty, Matka 
nasza, przyjmuje je na łono Swej wielkiej ,rodziny chr-ześcija�sk_iej. 

Gdybyśmy .chcieli te wszystk'ie opuszczone ,dzieci chować u siebie, trze
baby mieć dla nich dom wychowawczy tak wielki, jak w Warszawie, ale 
że go nie posiadamy, zmuszeni jesteśmy oddawać karmicielkom na wy
chowanie. Dzieci oddawane na zewnątrz otrzymują znamię, !które je od
różnia od dzieci pogańskich. Jak wykazała świeżo sporządzona· mapka, 
dzieci nasze są umieszczone w promieniu kilkudziesięciu ki,lometrów. 
· Co miesiąc karmicielki oibowiązane ·są z,głaszać się w dniu wyznaczonym

z dzieckiem po wyipłatę. Opłata niezbyt wielka, gdyż tylko p<Y pięć złotych 
miesięcznie, ale na tak wielką i,lość dz��i suma wypłacona miesięcznie 
dochodzi do ikilkusel chińskich dolarów. Dzieci przebywają/ u karmicielek 
przeciętnie do czwartego roiku życia, potem wracają ,d? �isji i ot_rzymują
wychowanie najpierw w ochronce, a potem w szkole m1syJne1, g1dz1e otrzy-

. mują naukę, uczą się szyć, i zaprawiają s1ię przy tym do zajęć domowych. 
Przed czterema laty p,rzynieI,ion:o do Misji maleńkie dzieciątko, •znale

:zione w rowie. Po otrzymaniu Sakramentu Chrztu św. mała Zosia, takie 
nosi imię, umieszczona została u ,pewnej zacnej pogańskiej rodziny, która 
po śmierci własnego ukochanego dziecka, pra'.gnęła przyjąć na wychowa
nie sierotkę z Mi-sji. Co miesiąc regularnie z,głaszała się karmicielk'a z ma
leńką Zosią,· która chowała się zdrowo i rosła na pociechę swych przybra
nych rodziców. Przeszło tak cztery lata, czas już lbyło pomyśleć, by Zosię 
odebrać od pogańskiej rodziny, gdyż dziecko :było roztropne i nad wiek 
rozwinięte. 

Zmiarkowała się poczciwa karmicielka, że dziecko utraci, a że calem 
sercem przywiązała ·się do niego, postanówiła zrezygnować z miesięcznej 
opłaty i dziecko przy ,sobie zatrzymać. 

Upłynęło cztery miesiące, a naszej Zosi ani śfadu. 
Trzeba się było zabrać energicznie do odebrania ,dziewczątka. Wysła

no wywiadowcę, ,którego obowiązkiem jest odwiedzać dzieci, należące do 
Misji, sprawdzać, czy im się krzywda nie dzieje i w razie potrzeby od
bierać je z powrotem. 

Wywiadowca taki, mając mapkę i nazwiska karmicielek, orientuje się 
w sytuacji, a jednocześnie O'ddaje wielkie ll!sługi temu zbożnemu dziełu, 
gdyż będąc jednocześnie :katechistą, korzysta z 1rnżdej okazji, by w po
gańskich rodzinach ziarno Słowa Bożego zaszczepić. 

Otóż pewnego pięknego dnia wybrał się nasz ZclJcny wywiadowca p. Ho 
na poszukiwanie Zosi. Dowiedziawszy się od naczelnika ,gminy chrześci
jańskiej w owej oddalonej o 15 km od Shun-teh wios•ce o miej·scu jej po
bytu, zaszedł do mieszkania, pytając o Zosię. Tymczasem pantoflo�ll; 
poczta doniosła już tej rodzinie wiadomość, ,że dopytują się w wiosce o JeJ 
wychowankę, postanowiono ją ukryć, co się im też udało. Biedny p. Ho 

Bądźmy wszyscy misionarzami - każdy no swoim . mieiscu 

?Ył zmart�iony, ale nie dał, z� wy�rane. Udał, •że wierzy wszystkiemu c i us,unął _się z domą, r?zmyslaJą�, Jakby pomyślnie swą wyprawą ztkoń-.<:zyc. W siadł na rower i �abr�ł się do odwrotu.' Okrążywszy! w.ioskę wpadłzm�nac�a do ch�ty, g?z�e me sp�dziewano się go już wcale. Ujrzawszydwie dziewczynki rprawie Jednolatki, bawiące się wesoło nie namyślając sięwca,le'. porw�ł obie. Podni6sł się wielki gwah i naturalnie! odrazu się wyda_ło, ktora z mch jest poszukiwaną Zosią. 
. P,rzr:brani rodzice Z_osi nie mogli jednak łatwo wyr z eo się dziecka. CałaJ)roce�Ja przybył� z mą. do Shunteh. Zaczęto błagać, że nie chcą pieniędzy. za dzreako, byle Je mogli zachować ·dla sie!bie. -

Zal n�� było po�zciwych ludzi, ale dziecka poganom zostawić nie można.Zrozumieli nareszcie, że nic nie wskórają i z ciężikim sercem wrócili do domu. _M�ła Zosia,,. któ�a , równi�ż p�zebol�ła rozł�c.zenie się ze swą opiekunką, JUZ n� drug.i clzien _os"_Vloiła się z Siostrami i ze swymi nowymi towarzyszkami W ochronce 1 _widać było, że czuje się U na;s doskonale. 
. Ta_k upłynęło dwa dm. Gdy oto znów zgłosiła się cała procesja kobiet
1 �ęz ?zyzn z_ przybraną mamusią na�ze/ Zosi na czele. Z płaczem opowiada Ją, J�k u mch tera� pus.to w domu 1 wtdzą, że nic ich pocieszyć nie z,doła tył�·� Jed�n Pra�dzrwy Bóg, którego pragną poznać i pokochać. Siedem�;11ascie osob z t�J rnd�1�y, w tym kilku mężozyzn, zapragnęło wstąpić doKatechumenatu 1 pr,zyJąc Chrzest św. Czy to J;1ie oudowne wprost zdarzenie?! Opuścić dom i .�ś? do ik�techui:ienatu teraz, gdy roboty w ir,olu wnet sięrozpoczną, dla Chmczyka Jest ofiarą naprawdę wie1lką. A oni pragną poznać Jedynego Boga i Dawcę wszelkiej pociechy.Slkąd spłynęła na nich ta łaska? Duch św. tchnie kędy chce i kiedy chce. Łaska wiary św. je,st łaską, którą wymodlić trzeba. Modlitwa i ofiara otos� dwa ?zynni�i, które stwarzają cuda. Ofiara złożona na św. Dzieło Dziec1_ęctwa _1 modlitwy naszych pomocników misjonarskich, oto, co się przyczyma do licznych nawróceń. 

Modlitwy i o�ia,iry nie_ tylko z gros•za, ale i ofiary ze swych upodobań,ze swych utrap1en codziennych dobrze zniesionych. 
�az_naczyła:m, że _ fundusz ofiar,owany ;przez Stolicę świętą na Dzieło św.Dz1ec1ęctwa Jest mewystarczający. Niestety, w tym roku fundusz ten jużwr:czerpany, a tu jesz,cze długie miesiące do końca rnku misyjnego,f. J. do 30 czerwca. 
_Wiemy,_ ż; _w ,k:ai� bi�da, a_ jednak z ufnością czekamy stamtąd pomocy.

• N�e o?awiaJc1e s15, ze _kr&J się P:Zez to zuboży. Pan Bóg kocha tych, coofiarme grosz swoJ odaJą na drogie Mu Dzieło Misji i hojnie nagradza nietylko w wi,eczności, ale i w tym żyoiu. 
. Przecież Mji'>ja Chińska , ikfórą ;rnbjęli :po,ls.cv Księża Misjonarze, topi�rwsz� ,J?la�owka polska "':' Chinach, a powierzył ją im nasz ukochany pols�r P�p:�z �m.s XL Będąc Jeszcze w Polsce Nuncjuszem ten wie1l1ki Miłośmk MisJl w!,dział z przy�rośdą, że Polska w podboju pogaństwa dla Chrystusa :a� n,ilkły udział !bierze, wciągnął ją do tej pracy zostawszy OjcemChrzescrJanstwa. Zaszczyt to wielki dla Polski, powinna też odpowiedzieć

Pomaga i Misionarzom w krzewieniu Wiary Katolickiei
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temu wezwamu z całym zapałem i ofiarnością, na jaką tylko zdobyć. s� 
może. 

Widzimy Misje francus.kre w Chinach: piękne kościoły, wspąniałe zakła
dy wychowawcze ... np. w �ąsiednim Czeng-Ting-F.u piękna katedra, inałe 
i wielkie Seminarjum, zakład miłosierdzia jak miasto. W Pekinie przepięk
ne koścoiły, dom miłosierdzia „Zen-esy tćha,n" dla 1500 dzieci, a takich do
mów same Siostry Miłosierdzia mają przeszło 30. A w naS'zej Prefe!kturze? 
A u nas? 

K1lika maleńkich kościołków, a poza tym kapliczki, często w chacie wieś
niaka, przypominające stajenkę Betleemską ... 

A w ja,kich warnnkach pracują misjonarze?!. .. 
Prawda, że Pan Jezus kochał ubóstwo, ale chińczykowi imponuje piękny 

kościół, bo je.go zmaterializowana dusza nie rozumie re,ligii bez okazałego 
kultu zewnętrznego. 

· A nasz dom miłosierdzia? Nasz maleńki „Zen esy tchan"?
Mały i ciasny, ie pierwsza lepsza epidemia, pomimo opieki lekarskiej,

zdziesiątkuje naszą dziatwę, jak to miało miej,sce pned dwoma łaty. 
Wiemy, że i w kraju bieda, ale wspomnijcie na· garstkę polskich misjona

rzy, Mórzy opuścili Ojczyznę, by na krańcach A'zji spełniać wolę Ojca 
świętego, przyjdźcie nam z pomocą, wszak to ,dzieło nasze i Wasze. 
Dwa razy daje, kto pręd,ko daje, a Pan Bóg stokrotnie zapłaci. · 

, - S. Anna Szoldrska

S.zkola katechistów w -Ku-lu 

Milion pogan. Piętnaście tysięcy chrześcijan. 30 bezdrożnych kilometrów 
w promieniu od rezydencji misjonarza. Czasem dwa razy dziennie wyjazd 
z Olejami św. do chorego. Ko,ściół, kazania, spowiedź, szkoły misyjne, 
przychodnie misyjne dla chorych... Dość już wyliczać. Jasnem jest, że 
misjonarz o własnych tylko siłach nie jes,t w możności podołać zadailliu na
wracania swojego obwodu. Któż go zastąpi? 

Po objęciu Prefektury oglądali się polscy księża za pomocą w krzewie· 
niu wiary. Trudno· było znaleźć odpowiednie siły pomocnicze wśród „no
wych" chrześcijan, ikitórych katolicka generaicja nie wznosiła się ponad 
jedno, najwyżej dwa pokolenia. Z konieczności należało zwrócić się do 
sąsiednich wik,ariatów: z prośbą o pomoc w wyszukaniu naiuczycieli do ka
tolickich szkół oraz katechistów do propagandy. Długo jednak tak trwać 
nie mogło, gdyż niemowlęcy okres, kiedy się korzysta przy piersi ma,tk_i,kiedyś ·się wreszcie kończy i, po okresie szkolnym należy o własnych s1- . 
łach iść przez życie... , _ Otwarto więc w Kiulu szkołę kate'chistów. Pierwszy rok, próbny, wydał 
dyplomowanych własnych katechistów, których. natychmia:st pochłonęły· 
misje obwodowe, do pracy. Drugi rok rozpoczyna· się pod hasłem: dwu
letnie studia, gruntowne przygotowanie bojowników miisyjnych. 

Któż kształci te młode zastępy? Kto wlewa· zapał w młodociane serca? 
Oczywiście misjonarz zagrzewa do walki z ciemnotą pogaństwa i nadaje 

Szkoła katechistów w 
Kulu. Siedzą: · X: Pre.f. 
Ap. I. Krause C. M., Ks. 
Fr. Stawarski C. M. 
Obok Ks. Prefekta stoi 
Li Paweł, dyrektor szko-

ły katechistów. 

kierunek pracom, ale kierownika bezpośredniego dobór decyduje o owoc
nym wykorzystaniu łask bożych. 
· Nie otwierał K,s. Stiawar,srki szkoły, ale znalazł odpowiedniego, dyrekto
ra*). Kilkunastoletnie doświa,dczenie, rozum, takt, a przede wszystkim
głęboka wiara Zę-sin-s1zaen wykazały już po pierwszym roku pracy, że
wyb9r padł doskonale. Uczniowie zdali egzamin celująco, wszyscy byli
z:aprawien.� do objęcia placówek misjonarskich pomocniczych. Brakło wzo
rów, nie było doświadczenia w organiza·cji podobnych szkół, a jednak Bóg
dobry pobłogosławił, i dzieło kształcenia własnych zastępów krzewicieli
wiary, gotowych każ-dej chwili na wezwanie mi•sjonarza, jest już oparte
na mocnych podstawa-eh. No, nie zupełnie ściśle, gdyż brak jednej ko�
lumny: podstawy materialnej. Oj, choćbyż to mieć za:pewnione utrzymanie
dyreMorra szkoły Zę-sin-s•zaen I Choćby te 40 zł. miesięcznie! U famy.
Opafrzność dała nam zadanie, Ona też nafohnie do czynu ofiarnego.

Z frontu Misyinego 

Miły ,i pogodny· mamy dziś dzionek. Słoneczko świeci ja,sno, ptaszki 
ćwierkają radośnie, ze wsi dochodzą wesołe ,gwa-ry. Tętni życie. 

Tak samo było wczoraj i ongiś i nie zwracałem na to zwykle uwagi, bo 
prz,ed memi oq;yma roztaczała się jasna, :promienista, niczem nie zmącona 
przyszłość. 

Natomiast dzisiaj odczuwam między przyrodą a sobą jakiś kontrast, któ
rego nie przeżywałem przedtem. Skąd ta zmiana w usposobieniu? 

W pmgach mej misji ,stanęła poważna troska. W tych dniach wydałem 
osta-tnie miedziaki. Co będzie ,dalej? Pierwszy raz mnie to spotkało - tu 

·· •i Że--sin s.zae.ti Li P�weł, lat 53, ze wsi S·jał-fan, pow. Kuan-cun, Ukoń,czył szkolę p-o
wsz-echną kościelną, potem prywatnJe pr,zerahiał program s,zkoły średniej i wyż.szej i tak
o własny,ch siłach ,doszedł ,do, wysokiego w Chi.nach stopnia wied.zy t. zw, ,,sin-t.schae"
t. j. Bakalaureat ,Z litera-tury. - Przez całe swe ży-cie 1pracowa,ł gorliW1ie dla K0·ścioła
słowem i .piórem. Prze_d ,dwoma laty został ,powołany na kier_ownika nowo·utwo-rzonej
szkoły dla ka-techistów.

/ Po pi e r'a i prasę m is y i n ą !



pośród obcych ludzi, zdał� o:d swoich. Tym boleśniej to odczuwam. Bo 
być pomiędzy swymi a między obcymi to nie to samo. Ale nie poddaję się 
:rozpaczy, bo jest Bóg tia niebie, Móry i lilie ta:k cudnie przyodrz!iewa 
i ptaszki karmi, które ani nie sieją, ani nie gromadzą zapsów, a żyją. 
Uważam jednak, że siedzieć z założonymi rękoma i czekać tylko ·zmiłowa
nia Bożego nie wypada. 

Posłuchajcie więc Drodzy Prżyjącielle nasz�j Misji. Pragnę podzielić się 
z Wami tym, co mi w tej chwili tak bardzo leży na ser·cu, bo,wiem ciężar 
rozłożony staje się lżej,szym, a trud znośniejszym. 

Troską napełniają mnie ;głównie dusze po·gan i ,ich zbawienie. Dlaczego? 
Przybyłem ..tu do pogan nie po to,1 by ograniczyć się tJlko do jednej' miej
scowości, lecz by sze.r_zyć lkrólest�o Bo,że w-trzystu przeszło wioskach. ,Oto 
świe,żo powierzono rhi olbrzymi teren prawie ze stutysięczną rzeszą pQgaq 
i nałożono obowiązek nawracania ich. Ta cyfra 100 tysięcy nieochrzczonych 
dusz, nfo nawróconych jeszcze. pogan, a r,ozrzuconych w ,setlkach _wiosek, 
nie daje mi spokoju, zmusza do działania, do szukania skutecznych środ
,ków. To mus, od którego żaden misjonarz się nie uwolni. Racz,ej padnie, 
ale się nie cofnie. Jestto owe pełne - ni,e grozy, lecz energii i sił ponad 
siły - ,,biada mi, gdylbym ewangelj,i nie opowiadał" (1 Cor. 9, 16), 

Dzisiaj, j,eżeli dla kogo, to właśnie dla tego pogansikiego olbrzyma na 
WschodŻie wybiła ·godzina zbawie,nia. Żniwo gotowe. Bóg obficie szafuje ła1s
ką nawróceń. Chińczycy nie gardzą nią. Wielu, bardzo w,ielu z nich szczerze 
pragnie się nawrócić, tysiące prngną słuchać słowa Bozego, Lecz jeden, drugi 
misjqnarz na sfo tysięcy poga'll nie wiele do,każe. Jedno kazanie w jed
nej miejscowości pogan nie nawróci. Chcąc ich nawrócić, trzeba tam stale 
przebywać przez ,dłuższy czas. Có1ż więc czynić, jeśli takich miejscowośoi 
jest kilkad,ziesiąt, jeśli wszędzie pragną słuchać słowa Bożego? Sam nie 
mogę przebywać równocze,śnie w kilku miejscowościach, a misjonarzy cią
gle za mało. Musimy więc mieć szczerze oddanych nam świeckich pomocni
ków, którym by można z całym zaufaniem powie,rzyć sprarwę głos1ze'!lia 
Ewangelii. Są nimi ka:techiści i katechistki. Misjonarz to ófice,r na froncie, 
który w cza.is czy nie w czas, w p:01rę czy nie w porę, ogląda staino:wiska i pa
trole misyjne. Misjonarz to dowódca, który przy prostym. stole - przy bla
dym świetle kaganka przyjmuje w swej lepiance rapor,ty swych katechi
stów - kreśli plany, wydaje ,rozkazy. Tam się posunąć, im uderzyć, ale 
śmiało i odważnie. Je,śli odcinek zagrożony, sam niezwłocznie biegnie na 
pomoc. W ten sposób wre systematyczna uiparta walka z ciemnotą pogań- ' 
stwa, z zabobonem i ·szatanem. Lecz moim żołnierzom.:. brak chleba. Ta 
garstka pomocników napełnia mnie troską. Przecież fo ostoja mi$jonarza. 
Taki katechista czy katechistka, będąc tej samej rasy, tej samej narodowo
ści, co i ten poganin, łatwiej dostanie się do wnętrza jego <luszy, niż obcy 
mu misjonarz, do którego na początrk,u jest jeszcze uprzedzony. Po,zys,kaw
szy już ich zaufanie i chcąc przeobrazić te dusze od wieków pogańskie na 
S'zczerze chrześcijańskie, kait:echiisfa musi rrzebywać w jednej i tej sa
mej miej·scowości przez dłuższy czas, przez kilka miesięcy lub nawet j,2sz
cze dłużej. Codziennie musi tam głosić kazania, ja•sno i przystępnie tłuma
czyć prawdy wiary świętej, rozwiązywać trudności, zw:alczać uprzedzenia, 

Zapis.z się do Związku Pr.1:yiaciól Polskich Misii w Chinach 
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Rekolekcje katechi-
stek w Shuntehfu. 

zbijać zarzuty, a zapalać og�e? miłości Bo_żej, _ gasić na�iętności � ��b?bo_ny, 
uczyć wreszcie najpotrzebmeiszych modhtw _1 z:-vyczaJOW �?rzes�11an,sk17h.
Dopiero po takim gruntownym przygotowann�. i obserwacp mozna _udzie
lić katechumenom Chrztu św. już bez obawy, ze potem odpa<lną, wrocą do
pogaństwa. . , 

Ciężka i głęboka to orka, ale te-ż gdy się w_ ta� przygotowaną rolę r�u�1 
żiarno siłowa Bożego, ono nie gnije, nie wydzióbie go sza-tan, l�cz, wzrosme
i wyda stokrotny owoc. Trud, to �iezwykły, to ?rac;a w ikam1e�11.ołom�ch�
ale też wykuwa się tu dusze silne Jak .granit, męzne Jak dusze __ lwow �łka 
zaru .• Jak łatwo to przewidzieć, pochłar.ia wiele czasu, e_nergn o:az srod
ków materialnych, bo ac�kolwiek nasi 'katechiści poś_więca�ą swe siły, z�ro.
wie i '2?dolności sprawie Bożej zuoełnie bezirJ.teresowrne, �d Jednak są ludzm1.
Misjonarz musi im dać przynajmniej na dbuwie, chleib 1 wodę. Na _wodę--:-
ździwi się ktoś? Ni�stety, nie jestto tylko pusty frazes! bo tu w Chmach pi
jemy tylko 1przegotowaną wodę. Nikt nie_ r1;1szy suroweJ wo�y z obawy zara
żenia się chorobami, 0 których Eu�orpa JUZ dawno _zap_oi:nmała. Stą_d _ nawe�
na ws,i trzeba płacić za wodę do picia„ Dl�teg?' tez .n:is1onarz musi 1m d_ac
miesięcznie choć kilkanaście złotych n� n�1kome�zme1sze_ ?otrzeiby._ �le Je
żeli w ,kasie niema ani grosza? Praca misy1na usta Je, bo kto z o głodzie i chło-
dzie będzie pracował? · . k h' t · · lZal mi, ach żal mi bardzo mych niestrudzonych ofiarn�ch : ate� -is ow, z3:1 

mi tych dUJSz pogańskfoh, łaknących światła 1 słowa Bozego, ktor� katechi
. ci muszą z konieczności porzucić, bo misjonarz nie ma środ�ów �a ich �t

1
}Yh

ma:n:ie. Im· więcej mo,żna utrzymywać ka-tediistów, tym w1ęceJ pogans ic 
- dt.11sz można uszczęśliwić i pozyskać ich Bogu i:a ·z��.sze. . . 

Dobrzy ludzie, szlachetni Przyjaciele naszeJ 1'.'11sp, natęzcie s�uch .. Cz�
· słyszycie? To poganie tak_ jęczą pod okrut1;1ym J,arzmem _ szatana, tysi�cz _

nych zabobonów i nieprzeliczonych znachorow, wyzysrku1ących łatwowier 
ność pocz-ciwego chińskiego ludu. 

. . . ł a Skończyłem i żegnam, bo zarraz wy:uszam z; słowen: Bozym _ i _pos. ug � 
kapłańską do odległych pogan, którzy Jeszcze me słyszeli o poko1u i wiecz 
nym szczęściu w niebie. . Ks. FR. KRZYZAK, misionarz w Czarl,kudie.

Rozs.zerzai „ Wiadomości Misyine"
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X. E. CASTEL C. M.

RÓŻA CHIN 

MARIA TERESA WANG 

1.IV 1917 - 24.II 1932 r.

Znamy już wdzięczną postać chiń
skiei,io dziewczęcia Ta-żun. Pogan
ka. Dziecko państwowego urzędnika. 
Styka się z wyznawcami wiary św. 
w Szpitalu Kalolickim. Zrozumiała. 
Serce jej zapłonęło miłością dla ide
ałów Chrześcijańskich. Konsekwent-
nie i,dzie do celu. Red.

ROZDZIAŁ Ili. 
(Ciąg dalszy}. 

Jakaż to jest jasność umysłu u tego dziecka, które nie wie, że jest 12 
artykułów wiary i które twierdzi bez wahania i p,o jednorazowym p-ze
czytaniu Credo, że wierzymy w 12 artykułów. 

Człowiek jes_t .zdumiony taki•m wyczuciem nadprzy,rodwnym Ta-żun, 
które jej odkrywa podstawy wiary w całej prawdżie wledy, gdy o,na 
za'ledwie od paru -dni je1st katechumenką. 

Dzieweczce odmawianie różańca przypadło bardzo .do serca. 
Siostra pielęgniarka zauważyła, że Ta-żun ·o oznaczonych g·odzinach 

c�asami rano, czasami wieczorem, leżąc w łóżku zakrywała głowę prześ
crnradłem .. Przypuszczając, że robi to przez żarty, :pie wspominała o, tym 
nikomu i nie zwracała na to uwagi. Sądziła, że dziecko samo zaniecha 
figli. Myliła się jednak i nareszcie zapytała: 

- Moj,e dz:ieck,o, dlaczego chowasz. głowę pod: pr.ześcieradło, fo, jest
niezdrowo, lepiej jest oddychać na wofoym powietrzu. 

Siostro, odmawiam różaniec. 
Siostra zdziwiona, nie może zrozumieć. związku jaki zachodzi między 

odmawianiem różańca a nakrywaniem głowy. 
Zauważyłam, mówi Ta-żun, że jeśli odmawiarm różaniec ż O'twarty

mi oq;aimi, myślę o rozmaitych rzeczach (nie znała jeszcze wyrazu 11roz
targnienie") i &kupić się nie mogę. Próbowałam odmawiać różaniec
z zamkniętymi ?czami, wtedy zasypiam, a gdy mam głowę pod przeście-
radłem mogę mieć oczy otwarte i myślę iedynie o modlitwie. 

Fakt t�n p�zypomina �dpo:wiedź św. Teresy ,od Dzieciątka Jezus, gdybędąc dz1eck1em ,odpow1edz1ała darnie klasowej, która ją zapytała corobi w dnie wolne od lekcji? 
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C.zy wpisałeś iui swoich drogich .zmarłych, 
d.� Zwiq.zku Ms.zalnego? ·

- Bardz,o często 'chowam się w kąciku w moim pokoju i myślę ...
- A o czym myślisz?
- Myślę o Panu Bogu. . . . . .. 
Dziwny zbieg myśli, wszak Ta-żun 1eszcze nie czytała 11Dz1e1e Duszy 

Ta-żun dostała jako upominek katechizm ilustrowany z tekstem w ję
zyku �hińskim. Dzięki swej wrodzonej zdolności odczytywania pism�
role się zmieniły i Ta-·żun obecnie uczy Katarzynę, która &ię stała potul
ną uczennicą i która pokornie przyznaje, że panienka wytłomaczyła i�i 
różne ustępy z Pisma św. i z Żywotów świętych, o których me me 
wiedziała. 

Ta-żun robi postępy w nauce religii. Ponieważ jej pier�,s·zy nauczyrn.el 
zmuszony hył powrócić na swoj� placówkę �i�yjną, w�ęc :�hecnie i�y
ksiądz · codziennie przez pół godzmy wykłada 1e1 katechizm 1 on własme 
miał szczęście doprnwa:dzić ją do Chrztu i do I Komunii św. 

Postanowienie Ta-żun zo,stania chrześcijanką już dawno w ni�j doj
rzafo, ale jakże doprowadzi ,do .urzeczywistnienia swój zamiar? 

- A więc. Ojciec myśli, :że mogę być ochrzczoną?
- Rozumie się, moje dziecko, jesteś dostatecznie pr�ygotowana, ale

nie ma. gwałtu. Jesteś małoletnia, dlatego koniecznym 1est prze·d osta
teczną decyzją, która będzie miała wpływ na twoje dalsze życie, powia
domić o tym twego oj·ca i uzyskać od niego pisemne pozwolenie, jest to 
warunek niezbędny, by Kościół zgodził się na udzielenie ci Sakran;tentu 
Chrztu św. 

- Już dawno o tym myślałam, odrzekła Ta-żun, i list do ojca już jest
napisany. 

Korespondencja zamieniona pomiędzy Ta-żun i jej ojcem zaginęła i na 
razie :nie ?1ożna jej :było ,odnaleźć; w streszczeniu podamy to, co zapa
miętaliśmy i co nam Ta-żun opowiedziała. 

Napisała więc· do ,ojca z prośbą o pozwolenie zostania chrześcijanką
katoliczką, na co jej odpowiedział, że sam będąc zwolennikiem wolności 
sumienia w zasadzie nie jest przeciwny, by została ochrzczona w wierze, 
która jej się tak podoba, ale biorąc pod uwagę jej młody wiek, zaniep,o
koj·ony je,st tak szybką decyzją. Zostać chrześcijaninem jest to postano
wienie bardzo po,ważne, nad któ.rym głębok,o trzeba się zastanowić. Oba
wia się, czy nie jest t.o, chwilowa zachcianka tylko. Radzi, by poczekała 
do lat 20-tu, by ,ostatecznie si_ę zdecydo�ać. 

Nie była to kategoryczna odmowa, ale jednakże nie było to i przyzwo
lenie. Odpowiedź taka nikogo nie zadziwiła, ale jak na nią zareaguje 
Ta·żun. Może · podda się zniechęceniu? 

Po namyś·le w następują.cy sposób odpisała ojcu: 
11Czyż mogę być pe�na, że dożyję do 20-u lat? Zresztą, pociecha, któ

rą doznałam, ucząc ,się religii katolickiej jest najgłęhs.zą jakiej doznałam 
w swym życiu". 

Ojciec może \być pewny, że postanowienie jej nie jest chwilowym ka
prysem, ale pochodzi z przekonania i z woli głęihoko uzasadni,onej. Ale 
przede wsżystldm niech ojciec nie ma żadnych obaw, Ta-żun s·zczerze 

Zbawiłeś' cud.zq dus.zę, .zapewniłeś .zbawienie · własnei 
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go kocha i on nie wie, że ,od czasu jak poznała przykazania Boże zdała śmierci jego duszę zaprowadzą do ni;b". O siebie się nie boi: ale _ o rodzmę,sobie sprawę, że miłość dla rndziców, to uczucie tak na,turalne i miłe która nie zna prawd wiary św. Odwiedzał go często J<-a!ech1sta 1 podtrzy-j�st też przykazanie·� _Bożym i obecnie jeszcze więce j go kocha . Ko,ńcz; mywał na duchu. Chory umarł, urząd�o�o _mu kafohck1 pogrzeb, aby r?-hst, pokorme ponawtaJąc prośbę •o zezwolenie z-osta:nia chrześcijanką. dzina umocniła w wier�e św., do ktoreJ Jakby testamentem powołał Ją 
_Tym raze� p. �ang dał si� wzrus _zyć! od;I'isał,_ że list jej sprawił mu :':" .·;· głos umierającego ojca.w1;lką przyJemnosc,, bo spodziewał s1ę sdneJ wolt po swej córce. Stwier- ' 'd�1wszy _z zadl0wole!Iliem, że nie �ziała ,przez !kaprys i będąc. pewnym, że

Ks. Paweł Kurtyka C. M. 
�1e cofo1e _d�ne$o sł,?wa, z chęcią zezwala itla · przedstawioną prośbę
1 szczerze JeJ wmszuJe . 

Ufność Ta-żun zwyciężyła. Pomyślna wiadomość którą się z nami podzieliła us,pok,oiła nasze czcze o'bawy. I z wielkim r-ozmachern, wskazując na przyszłość Ta-żun zapytała:- ,,A kiedy będzie Chrzest? . .. " · ' (C.d.n.). 
Lekcia chińskiego 

Imiona w brzmieniu chińskim: Agnies'zka - I ni ,se; Alfons - Ja eul fong sło. 
Przyslof!Jie �hińskie: Dżę li_ Ian ło joł luo chu kchoł -- to znaczy: unik-3:ąws�y w1lcze1. nory_ wpada s1ę w paszczę tygrysa. Mówi s,ię w znaczeniu,ze umknąwszy JedneJ trudności zaraz popada się w następną.

Wieści z Wenchow 
W ostatnich dniach opodal naszej rezydencji zachorował naczelnik ce- 'chu mu�arzy '"'.. Wenchów. Człowiek' ,starszy poważny nazwi>skiem Dzan-ji-u; �d dłuzszego czasu należał do sekty sabbatystów, gorliwym jednak nigdy-·� ·;me był. 
W czasie choroby zaglądaLi do niego nasi katolicy i kiedy widzieli, żechoroba c1ęż_ka, poucza:li go o wierze katolicikiej. Chory chętnie słuchał, podobał,� �u się, zrozumiał teraz, dl�cz�g? miał pewną odra,zę do swojej sekty, 1�toreJ nauka wydawała m� się mejasną. Poprosił o chrzest, którego udzi elił mu 'katechefa narszej re-zydencji. Po chrzcie chory ·zasnął i ·spędz:iłnoc doskonale. 
�a?o rodz_ina cała zebrała_ się na narady, co zrobić na wypadek śmierci,ktorej oczekiwano lada chwila. Uchwalono iść do pagody pogańskiej popotrzeb�e prz)'.bory za:bob?nne, miano zaprosić bonzów i t. d. W tej chwilichory się_ bud.z�, ,przywołuje całą rodzinę li pyta, nad czem się zastanawia ją.Powiadają mu bez ogródki o przy:gotowaniach do pogrzebu według ceremoniału pogańskiego. 

. Chory przedstawia im widzenie, jakie miał we śnie . Zobaczył dwóchmłodzień-ców ze skrzydłami, którzy mu powiedzieli: 11w tej _chwili diabeł. wszedł �o twe.go �ieszlkaniia". To_·go zhudziło i kiedy ,dowiedział się o przy:g�towan�ach rodzi.ny, stano�czo i� zak�zał, mówiąc, ·że on czci Pana Bo.ga,wierz)'., ze dus�za _1e�o będzie 'Zbawrnna 1 za żadną cenę nie godzi s�ę na ce-. remo'Ille pogansk1e 1 zabobonne. Rodzina bardzo się zdziwiła, skąd on :wie ·o tym '"'."szy:stkim, usłuchała jednak jego zarządzenia. - Chory żył jęszcze parę dm, mówił o sobie, że sp·odziewa S1ię, iż ci młodzieńcy-aniołowie 11po 
Złói ofiarę na Polską Misię w Chi.nach
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UGORÓW MISYJNYCH 
Znaczenie i wartość pomocy lekarskiej na misjach: za,gadnienie misyjno-imedy.c·zne 

· w o.statni,ch czasach wyib.�j a się jako ,jedno z na,jbaridziej ,pal<l!_cych. Ostatnio dał wyraz
.temu JE ks. Arcyb. Za.nin, Delegat Ap. w Chinach - w swym iliśe'ie, poświęcony!11 ł�u 
tagadnieniu, skiewwanym do 'MSzy,s<tki·ch Or.dynariu.szy w Chinach. Powołuiąc s1� 
na słowa Ojca św. ,,kochaij,eie waszy,ch ohoryoh - pielęgnuj.cie ich dobrze, rnztr�n:e 

·i według wyma·gań naruki l·ekari.skiej" - daje ,pod koniec n.i.stu ;k�lka .wsk_azó�,ek pr�
ty,cznych 1) Każda. misja powinna mieć .swego lekarza. 2) MLSJonarze Jak 1 katohc�
powinni p-oprzez szkoły, przytułki .szerzyć .zaufanie do lekarzy zawo�o�y,ch 3) Dba�
o to, by lekarze, których się przy1jmuje, byli dzielni w swym zawodzie, 1 :k�1Il(petentm,
4) Pomo,c lekars'ka, której się udziela w .szpitalach, przytułkach 11a ·dz.1ec� 1 dla . �tar
ców musi ,podlegać kontroli zawodowego 1-ekar.za. 5) Przy budowie szpitali na mraJa,ch
należy zasięgać rady lekairzy i fachowców, aiżooy uni1kać nie1Potrnebnych wydatków. 
6) W,szy.s>tkie d,zieła medy,czno-misy,jne pozo,s1ają w ścisłej łączności z Centralą me-

dyczną w Pekinie.
Shanghai - Akcja Katolicka w lokalu przy kościele Tongkadou w S�an�ha1u obch�-

. dziła· 25-lecie .swego i.stnienia. Przy tej okazji p. Lo-Pa-Hong przedsfawtł sprawozdame 
z całego okresu pracy. Dzi·eła Miłosierdzia: 89 ambula<toriów; opie�owano się 9 695.?86
chorymi Na polu szkolnidwa - uruchomiono 20, .szkół, naukę pobierał� 1 838 uc�mo�,
pracowało . 69 profesorów. Zbudowano 30 kośc10lów. Naukę katechuz�u pobierało 
1 562 709 słuchaczy. Przy tej okazji ks. Arcyb. Zanin, Dele.gat Ap. w Chmach wręczył 
Franciszkowi Lo-Yin-keng, synowi Lo-Pa-Hong medal Bene Mer,enti, jako wyraz uzna
nia za za·sługi położoille o'koł-o organizowania pielgrzymek w , ro

.
ku . jubile�szowym. . .Tokyo - Delegat .Ap. w Japonii Arcyb. Marella � pr.zemow1enm .s

_
wo1m z oka_z,p

.rekolekcyj do misjonarzy i księży tubylców zapowi,ediział, iże w _ro�u 'lneżąc.ym sto_
hca

Ja;ponii otrzyma krajowego arcybiskupa t. zn. Japończyka. Dz1ęk1 prncy Paryskiego 
Zgromadzenia Misji Zag,rani-cznych - w stosunkowo krótkim ,czasie P

.�
zygotowano do

statecznk kler tubylczy do 1pod.jęcia rządów kościoła ½': .stolicy Ja;pon11. 
. Miyazaki. - W rocznicę otwarda szipitala w

_ 1:"iiyazaki, ?ającego sc�mi:iienie 120 .nie
szczęśliwcom, władze lokalne złożyły hołd ks1ęzom SalezJ a·nom, zał-ozyc1elom szpitala. 
Ludność ,otacza księży Srulezj anów przywiązaniem i szacunkiem. 

Rangun (Birmania). Szczep Czinnów, wśród których prac� misyjna jest ogromn!e 
trudna, skłania się ,coraz wię·cej do Ewangelii. W roku 1931 liczył ten ,szczep zaledwie 
300 ka<tolików - a obecnie 2000. 

Elizabethville -- (Kongo belg.), Benedyktyni misji N.guba pewnej nocy zbudzeni zo
stali wielkim hałasem. Gdy .otworzyli ,drzw,i wiodące do ref,ektarza - t1;jr.zeli ,prz·es�ło 
20 małp. wielki,ch i małych. Pootwierały ,szpiżarki i raczyły się znalezionym pożyw1e
Riem. Małpy wtarg'nęły ,do domu misjonarskiego przez dach Trz·eba było użyć karabinu, 
ażeby pozbyć ·się nieprosz011ych gości . .

Peking - Delegatura Ap. w Pekinie powiadomiona została telegr�fi<;znie z ,Rzymu
o: utworzeniu nowej Prefektury Ap. Sining w Kansu. Nowy terno m1syJny pow1er.zono 
Oj.com Słciwa Bożego. 

Kanton. - Od 19 - 24 stycznia· odbywał się w Kantonie tydzień, ,poświęcony 
zagadnieni<oon Akcji Katolickiej. , Obecm.i byli !Przede w,szys,t.kim dele��ci_ .z prowi;

1qJi
Kwa·ngfung, Kweichow i Yunan, Zebrało się przeszło 100 przed.stawJ.C1eh ducho:-,v1en

·. slwa, 20 dygnitarzy ko-ścielnych i 170 świecki>ch. Przewodni>czył ks„ Arcyb . Zanm -

misionarze w Chinach 
i naszą katolicką 

reprezenłuią 
Oiczyznę 

Kościół 

1� 



i�? Delegat �a.pieski. . _N� wstępnej sesji - na o:twarciu Kongresu 'obecni byli rów
mez przed·staw1c1ele chmskic·h wła,dz państwowych, Na ·zebraniach sekcyjnych por,�
szano dużo aktualny,ch za,gadnień, jak sprawę wychowania µiłodzie;ży, prasy, rozkrze· 
wieni-a wia•ry, harcerstwa j: t. d. 

M eik_weiyin_gtze (Suiyuan/ - Regiment artylerii uczy się prawd wiary katolickiej. 
W.z<liłuz ,gra�1cy �'lędzy _S�1yuan a_ Chaharem li�n.i żołruerze Cihińscy rozmieszczeni są 
na _kwa�era,_ch u m1_esz�a_nco� tamtejszych okolic. W kilku większych wioskach w okoli
c:ich �mghchuan _1.stmeją_ s �l!1e ,gm!ny chrześcijańskie . Od samego prz)'bycia nawiązał
s_1ę między lu�no�c1ą _a z_ołm��am1_ bardzo __ ·serdeczny ... stosunek, który ,doprowadził do·
l1cznyc? nawrocen ohcer_ow 1_ zołmerzy_ ,'ch1ński.c�, dzięki sty,cznośe-i z· chrześcijanamL 
70� le�?1 ks. Czan,g _s:1'111 me �ogł zara-�1c msnąceJ .pracy tak, że trzeba było mu przy· 
<lziehc do pom�cy iesz·cze •Jedne�o ks1ędza OficerowLe katechumeni są podzieleni na 
trz6" .grupy: :ka·zda gr1;1pa na zmianę w ciągu ośmiu dni co-dziennie przez 20 minut 
ro 1era lekcje. katec!11zmu .. Reszt_ę. c�as11; poś""'.ięcają księża na rozmowy prywatne
l dysput

_Y 
z ohceram1, p_odohceram1 1 ,zołmerzamr. Gorliwością ,góruje nad wszystkimi 

p_ułko"'.mk., Sam_ słu�y _Jako _Hu�a,cz, kiedy to trudno ·czasem misj0-narzom porozumieć
się z zołmerzam1, mow1ą,cym1 mezrozumiałym · dla nich- narze,c-zem. . . ,· 

Shanghai. - Po raz wtóry odby,wały się rekolekcje -za!lłknięte dla gru,p y młodżiety, 
studenckiej chiń,skiej uniwersytetu Amory. Rekolekcje urządzono wskutek ,prośb same1 • .· . 

. młodzieży. · · 

ZE ŚWIATA 

. W_ ubiegłym mi�siącu bawił w Polsce biskup z Lourdes J. E. ks .. Bp .. Piotr Maria
Ger/zer. 'YI czasie pobytu w Polsce :wygłosił szereg kcmferenCJji o Lourdes i O ży,wa,Ł-nosc1 .katoli�y:zmu _we Fran�ji. Dni_a 7 �arca wygłosił w- War,szawie u Księży Misjo- -
narzy w kosc1ele sw. Kr,zyza kaza<111e w ję�yku francuskim podczas ostatnie/ Mszy św. 

_Dnia 7 _marca odbyło _się w Watyka�i� P?święc�nie Złotej Róży, 1Mó,rą w dniu 4 kwietma nuncJusz Borgong1m wręczy w 1m1enm Pa,pieża królowej Italii. 
W Bruks�li_ odbył się Kongres Międzynarodowego Biura Kinematograficznego, RefeTa�om przysw1_ecały ��sad

;: 
po,d�:eślone w encykHkach paipieski,ch, a w pierwszym crzę

<lzie w encykhc.e „V.�g-rlanih cura , 
Miasto W�tykańsk�e. - W ·związku z przypadającą w rolm bieżącym (16 czerwca) 

dwuchs,etletmą roczm_cą kanonizacj.i św, WLncenfogo a Paulo, pPzygotowują się uro--czyste obchody z u-dualem Zńromadzenia l<Jsięży 'Misj·o·n•�zy · S" , ·M"ł · d · ł . h . . 6 _ �· 1 10�,r , 11 os1er1 z-1a, za ,o-
���yc . pr_zez �w: Wmc:e1_1:te?o .- oraz. p�kre\\•nych instytucji, wyplywają,cyc·h z wielkiej
1deu miłos1erdz1a chrzescq anskiĘ\go, ikto.r·eJ .g.orącyrn krzewie-iel em był św. Wincenty. 

M_iasto Wa�y�ańsk!e. Oj:?iec św. prze.słał medal Bene Mer,enci wraz z [POw.ins -z-o· 
W�m�m. karabm1erow1 wł.oskiemu Catal1da Queircia, Móry ,podc·zas pożanu kościoła w Rzv-
m1e sm1ilło ruszył w płomienie i ocalił puszkę z komunikantami. 

. 

· Rzym. Mussolini wysfosował do kierowników szkół wło-ski-ch okólnik w którym [Poleca
wpro.wadzenia do szkół. ,czytania , Nowego Testamentu. W okó lniku 'tym powiedziano: 
,,wszy�·cy profesoro:,v1e .1 �au:czyc1ele powi�ni -c�ytać Nowy Testament, podawać i wy
kładac tę b?ską _ks1ę_gę. ,iz1ec1-0m. �uszą się om :po,nad·to starać, by dzieci naij,piękniej
s:y,c_h ustępow teJ _ks1ęg1_ nau,czyły się ?a _ paimięć. _Księgi tej nie może braknąć w żadnej 
hLbh?,tece �zk�lnej, g,dyz po . przez wrek1 ,pozosta•je zaw.si;e nową. Je.st to na•jWliększa
·i najpoirzebne1.sza z wszysthch książek, je:t bowiem boską.'' . 

• W mi�jscow_o�ci Alium 1;1 Anatolii rozegrała się powietrzna walka między 6ocianami.
l rlamz. "."srod o�łusza!ą�ego krzy�u stada o�łów i bocianów napada,ją na siebie, 

. � c��c zaciekle ,dz10bam1 1 pazurami. Pnz�z klika dni pole pokrywały gęsto _trupy ,

Zainteresui się Polskimi· Misiami w Chinach 

ptaków. Tysiące ich wyszły z walki ·poranione. Z nastaniem zmier.zthu ptaki odla
tują, by naza,jut-rz ,pow,rócić w wzmocnionych' szere,gach. Tego róku walka była wyjąt
kowo zacięta. Chłopi miejscowi z za:bobonną trwogą przy-�lądali się powietrznej rzezi 
ptaków, 'która ich zdaniem wróży krwawą. wojnę na ziemi.

·- ,,Ostatnia Wieczerza" Leonarda da· Vinci powoli· znika. Słynny ten obraz znajdujący
się w Mediola,nie w klaszfor:ze dominikańskim Santa Maria della Grazia od dłuższego 
czasu ,jest przedmiotem wielkiej troski historyków sztuki i konserwatorów,· ponieważ mu 
grozi ,całkowite zni,szczenie. Obraz jest malowany „al fresco" wprost na ś-cianie. Pra
cował Leonar:do nad nim. przez ,cztery lata. Znika obraz wskutek procesu -rozkłaido
·wego farb. Ostatnio speajalna komisji rzeczoznawców orzekła, że obrnzu ju:i: nie .da
się uratować. Saletra .zawarta w tyn'ku mu.si bowiem za kiJl{a lat zniszczyć arcydzieło,

Następny Międżynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w roku 1938 w Bu
_dapeszćie. Hasłem przys;złego kongresu będzie „Eucharistia vi-nculum Caritatis" t. ,zn.
Eucharystia węzłem miłości. 

U.kazała się broszurka p. t. ,,Dobrodziejstwo rozwodów", zawiieirla·jąca ws�ys.tkie 
hasła, którymi posługują się propagatorzy rozwodów w P,olsce [ 2:agranicą. 

' . 

W sprawie kanonizacji.- bi. Andrzeja Boboli odbył-o się 16 mar-ca generalne zebranie 
·'KoOJgi:egacji Obrzędów w obecności Ojca .św. celem przedy,skufowania cudów u:pr,oszo
nych za po.śre«Lnidwem bł. Andrzeja. 

Czerwonoarmiejcy noszą krzyżyki. Jest to zjawisko ,dające dużo do myśle"rnia so
wieckim bez_bożnikom. ,Ujawniooo o·statnio flakt,. że przynajm.nie,j polowa :k,rasno.armiej
c·ów no.si krzyżyki, których pr-odukcj a ost_a1nio bardzo się wzmogła. Jak widać pro· 
pagaooa ibez,bożnic,twa· nie dest .zdolną !Przekształcić dusze według sw�go mode1lu: Zakaz 
.chr,ześdjańskich pogrzebów -ob-chodzi· się w Sowietach w ten sposób, ze wierni proszą 
o po·ŚIWięceni·e ,grudek ziemli, które rzucaią do grobów. 

Msza św. na szczycie Kordylierów, ks . Fa:briigais, kapłan ,z Santia,g.o de Chile w to
warzystwie siedmiu a-lumnów ·z tamtejszego Seminarium dokonał trudne.go wej,śca na 
szczy1 Pi,co Nevada w Ko,rdylierach Chi11ijskich. Tarn na wysokości 4 ,ty,s. metrów„ od
prawił na _o.łtarzu · p·r:,;enośnym Mszę św, na intencję zdiowfa Ojca św., wybitnego 
alpinisty. 

Do Ojca św. napływało w· czaŚie choroby wiele listów o,d duchow,nych .a:ngLikań-s�ch 
i prawo.sławnych, w k1óry,ch autorzy życzyli bardzo serdecznie Ojcu· ,całego chrze
. ścij aństwa rychłego powrotu do z,drowa. 

W Australi-i przeszło 23 OOO dzieci uczy się religii drogą ko.responctencji. Wiek tych 
dzieci waha ,się od 6 - 15 la-t. W większości uc;zęszczają do s-zkół .państwowy,ch. 
'Każde dziecko .otrzymuje pocZ'tą li,st Hustrowany barwnymi rysunkami. Aliy dziecko 
miało wrażenie bezpośredniej łą,c-zności z nauczycielem, w każdym liści-e wymieniono? 
j"est imię -dziecka w formie zwmtnej. List ułożony jest ,w tonie bardzo serdecznym. 
Za'interesowanie i wyniki tej metody. są do:konałe . 

Ludność prawosławna na Wileńszczyźnie a c.maga się wprowad.zenia do stosunków 
cerkiewnych .ogólnie używanego kalendarza Narażeni są bo-wiem na .Hcz,ne niewy.gody 
w�kutek sto,sowania się .do odmiennego kal�ndarza 

W Warszawie wła,dze poliic�jne zawiesiły „Dziennik P.opular,ny" za działalność anty
państwową. Lokal a•dministracj i opieczęfo�ano. 

' ' -

Ukazało się drugie wydamie ksią,żki ks. Tadeusza Ciborowskiego u. t. ,,Ul warszawski 
drewniany i słomiany wra·z i zaopair,zeniem." Ks . T. C:iborow;ski, probos,zcz w Małym 
_Płocku diec. Lomżyńskiej, znany ,jest w P.olsce jako pionier pszczela•r-stwa i jed-
wabnidwa. --

Czy zaabonowałeś „ Wiadomości Misyine ?-
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DORAŹNE POTRZEBY 

Księdzu Górskiem� potrzebny koniecznie motocykl. Ma bowiem parafię 
na samym krańcu prefektury. Rowerem tam strasznie męcząca ja,zda. Kto 
dopomoże Księdzu Górskiemu? 

* 

Ksiądz Redzimski wobec braku funduszów chce zamknąć 6 szkół. Nie 
można do tego dopuśdć. Nie można młodzieży po�bawiać nau'ki katechizmu. 

* 

Ks. Stawarski z Kulu woła o fundusz na katechistów. Mo.że by kto ze
chciał ufundować stypendium na katechistę dla jednej z nowo utworzonych 
gmin chrześ-cijańsikich? 

Ksiądz Krzyżciik w Czankudze musi 1koniecznie budować kaplicę. P9móż
my mu choć najskromniejszym datkiem . 

. ,. 

Ks. Czapla spłaca grunt zakupiony w Shuntehfu pod szkołę. Dotychczas 
sz1�oła mieści się w ogromnie lichym budynku i kuratorium grozi, zamknię
ci��· je,żeli nie przeniosą się do odpowiedniego budynku. A szkoła to sikarh 
m1s1onarzy. 

Sekretariat Polskiej Misji w Chinach - Warszawa, Tarnka 35, 

Tel .. : 644-11 i 529-79. P.K.O. Nr. 398. ,,Wiadomości Misyjne i Listy", 

. .

1) ułatwia bezpośrednią korespondencję z Polską Misją w Chinach i udziela wszel
kich informacyj;

2) przyjmuje dla Polskiej Misji w Chinach ofiary;
3) przyjmuje bieliznę kościelną płócienną, ornaty, _medaliki, krzyże, różańce, obra

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 zapisy do Związku Przyjaciół Polski�h Misyj w Chinach;
6) wpisuje dusze zmarłych do Związku;
7) wysyła na życzenie „Wiadomości 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. 

Dowolne ,o,fiary na P.o,lsiką M�sję w China•ch pros;my prz�kaizywać na konfo crzeko,we ' ,�
Sekretarja;tu: PKO, 197513 Ks. Konstanty Witaszek, Prze.lotiony XX Miis4om·arlly 
w Shuntehfu. 

11' 
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