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Związek Mszalny
Pamiętajmy o duszach drogich naszych zmarłych, wpiszmy 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 Związku
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Związek Przyiaciól Polskich Misyi w Chinach
Członkowie czynni Związku - ofiarują codziennie na intencje poLskich
Księży Misjona1rzy i Sióstr Miłosierdzia Ojcze nasz i Zdrowaś - oraz
składają mie,sięcznie ofiarę w jakiejkolwiek wyisdkośoi.
Członkami honor,0wymi są zaś ofiarodawcy wię�szych 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 Shuntehfu liilka razy w miesiącu Ms·ze św., a Księża Misjonarze i Sio
stry Miłosierdzia ofiarowują swoje trudy misyjne.
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Uwag a!

via Syberia
Chine
Hopeh
Shuntehfu
Mission Catholique

!>hic.h m,!Jji ut C!.lzina.c.lz
Z tysięcy piersi płynie do stóp tronu
Bożego błagalny szept: ,,Niech Cię blo
,goslawi Bóg, Bóg nasz, niech Cię blo
,goslawi Bóg!"
Szepcą te same słowa polskie serca
w dalekiej Misji w Chinach, w Pre
fekturze Apostolskiej Shuntehfu.
Szepcą dusze tych, które Sam, Naj
dostojniejszy Arcypasterzu, przygoto
wałeś do szczytnej ofiary misyjnej.

· Modlą się ci, którym ukaz)Jiwałeś piękno wyrywania dusz piekłu i otwiera

.
iW przyszłym numerze umie1ścimy fotografię dziewczynki, która w Pol
. skiej Misji w Chinach wykupioną ::mstałru za znaczki p0<cztowe.
Nadsyłajmy wszystkie zużyte znaczki do Sekretariatu Polskiej Misjf
· w Warszawie, Tarnka 35.
Niechaj ani jeden znaczek nie .zostanie zniszczony.

Adres do Shuntehfu:

fi.a. Złota (}odlf 7<a.p.la.ń!Jkia
3. l!.k!>. 7{t,. arc.lf 6-i!Jkup.a.
dr. Sta.ni!Jla.uta. (ja.lla.
Wialkia'io Prołakłora. Pol

Adres do Wenchow:
via Syber.ia
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. Księza Misjonarze,
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nia krzyżem pańskim niebios bram.

Modlą się i tubylcy nawróceni z pogaństwa, którym hojność Twa, Ekscelen·
cjo, dopomogła do poznania Boga prawdziwego.
Modlą się ci, którzy apostolskim trudem i dziełami chrześcijańskiego miło
sierazia zakładają hen, na krańcach ziemi, duchowe kofoni.e Polski.
Modlą się i pracują z radosną świadomością, iż Prefektura Apostolska
Shuntehfu - według słów wypowiedzianych p.rzez Waszą Ekscelencję drogą jest sercu każdego Polaka.
A w dniach smutku i upalenia, w ciemności dniach, to jakby jasny promień
słońca z ukochanej Ojczyzny brzmią w duszach ich, słowa Twe, Najdostoj
niejszy Arcypasterzu, - słowa wyrzeczone, przy udzielaniu blogoslawień
:stwa apostolskiego na prace misyjne:
,,Krzyż niechaj będzie ukochanym godłem w.aszym!
Niechaj Wam będzie źródłem łask,
Niechaj Wam będzie ojcem i matk,ą, bratem i siostrą.
Niechaj Wam będzie Ojczyzną/".
Za to głębokie ukochanie sprawy misyjnej, za to gorące i troskliwe serce

· -0jcowskie, za tego wielkiego ducha misyjnego, - z głębi wdzięcznych serc
w dniu Twego Jubileuszu, Najdostojniejszy Arcypasterzu, składamy wy
.razy hołdu i czci oraz ślemy do Pana Zastępów gorące modły, aby dni
Twoje przedłużyć raczył w jak najdłuższe lata!
Ad multos annos!
REDAKCJA.

Pół wieku w Służbie Apostolstwa
Służba bliźniemu stała się celem życia Jego Ekscelencji Ks. Arcybisku
pa Galla. Troska o biednych, ,cho,rych nieszczęśliwych kazała mu zapo
mnieć o sobie i poświęcić siebie i swoją pracę zmniejszaniu zła, któremu
na imię nędza. Idzie więc I(js, Arcybiskup naprzeciw każdej nędzy moral
nej i materialnej, nigdy nie zniechęcony przeciwnościami z nadzieją, że
zbliża dusze do Boga i br,oni przed cierpieniem tu na ziemi.
Z ,ofiarnO'ści Jego wyrosło nie jedno ognisko dla biednych, którym oddał
całe serce.
Dom na Kamionku im. św. Stanisława Biskupa, założony z funduszów
wielkiego Społecznika jest jednym z centrów miłosier,dzia stwO['zonych
przez Jego Ekscelencję.
Do szkoły, przedszkola i świetlicy mieszczących się w tym domu, uczęsz
cza przeszło 400 dzieci, gromadzą się na posił0k i pogadanki religijno-'
oświatowe biedni z baraków „Polusa', znajdują radę i pomoc wszyscy
z UJfnością udający się·pod opiekę wielkodusznego Kapłana, który z mHo'ścią ·oddaje sięidziełu swemu,
Praca przy boku gorliwego Arcypasterza pozwala: poznać w całej pełni
Jego wielkie przymioty: niestrudzoną pracowitość, ogromną hojność, po
korną służbę w Imię Boga i miłości bliźniego. Pogoda ,ducha, olbrzymia wy·
rozumiałość, przywiązanie do zbożnego czynu promieniują -z serc pracowni-:
ków Zakładu na Kamionku w którym Ks. Arcybi<skup spędza wolne chwile
od zajęć.
W domu na Kamionku święcił Dostojny Jubilat półwiecze swego kapłań
stwa, odprawiając w pięćdziesiędo,letnią rocznicę prymicji cichą Mszę św.
w kaplicy zakładowej.
. Po Mszy św, nie było ,szumnych przemówień, ani deklamacji tylko Siostry
Miło,sierdzia przyjęły Ks. Arcybiskupa gorącymi słowy: .. Podobała się Bo
gu dus·za Twoja i praca Twoja. Tyś nie szukał chwały, ale ona Cię ścigała.
Byłeś przewodnikiem młodzieży ,sposobiącej się do służby kapłańskiej Bo
gu, byłeś kierównikiem wielu dusz., służąc mądrością i sercem szerokim ty·
siącom. A potem, gdy czoło Twe ozdobiła infuła, błogosławiłeś' orężowi pol
skiemu, w walkach przeciw okrutnemu najeźdźcy, dla ż·ołnierza byłeś pa
sterzen,i, który daje duszę swoją za owce swoje, stawałeś nieustraszony
w obronie praw Bożych. Dziś Ojciec ś�ięty, Najwyższy Pasterz chrześci
jaństwa, któremu miałeś szczęście być współikonsekratorem sakry biskupiej,
wyniósł Cię do g•odności Asystenta swe,go tr.onu. Mimo tych zaszczytów
i honorów, Ty za przykładem Bookiej Opatrzności1 nie przestajesz zwra-.
cać się ku maluczkim i ubogim, zaspakajając ich potrzeby swym wielkim
sercem "
W tym prostym lecz szczerym hołdzie zawiera się cicha afa bogata dzia
łalność społeczna Ks. Arcybiskupa, któremu tysiące wiele dobrego za
wdzięczają.

KS. EUG. GARWACKI.

Gorzka woda w Ku-lu
stała się slodkq

Rusztowanie. W rusztowaniu chodzi
człowiek i nawija linkę. Ks. Stawar
ski trzyma świder-rurę i wskazuje na
nóż. Na lewo trzyma ksiądz rurę
bambusową

W ogródku misyjnym rezydencji Kiulu is.tniała ,od wielu lat studzien
ka. Gorzka biła z niej, woda.
Utrapieniem była dla misj,onarzy. Jeden z nich ks. Riera, pierwszy
proboszcz w Kiulu, nieraz klęczał przy niej i modlił się. Prosił o, wzbu
dzenie dobrodziejów na wykopanie studni t. zw. artezyjskiej ze słodką
wodą.
· . �ziś obok studzienki z g,orzką wodą tryska już źródełko wody słiod
k1�1: Doko?ała właśnie tego gorliwość i ofiarność !Przyjaciół Poaskiej
M1s11. w Chmach. Dobry Bóg wysłuchał próśb ks. Riery. Niżej podpisany
spłaca na tym miejscu dług wdzięczności tak wyżej wymienionemu misjo
narzowi jak i Dobrodziejom.
Zaciekawi może wszystkich sposób, w jaki gorzka woda w słodką się
zamieniła.
Gorzko-słona woda w tej okolicy stąd pochodzi, że wyższe warstwy
ziemi przesycone są solami p,otasowymi o smaku g•orzko słonym.
Przebicie więc tychże warstw i dostanie się do niższych słojów ziemi
dopiero zapewni otrzymanie wody sfodkiej. Trzeba się wkopać na mini
malną głębokość stu metrów. Dokonać tego potrafi tylko, studnia arte
zyjska.
W Chinach nie są znane sposoby europejskiej budowy tej studni. Trzeba więc zadowolić się prymitywną sztuką przedsiębiorców chińskich.
Jak to więc w praktyce wygląda?
W ogrodzie stoi duże na 5 m. wysokie r'usztowan>.
Wewnatrz rusztowania obraca sie wielkie koło z desek sporządzone.
W kole chodzi l'Obotnik i nakręca linkę przy wyciąganiu lub rozkręca
ją przy spuszczaniu świdra.
Linka to oryginalna, bo ani metalowa ani konopiana, lecz hambus•owa,

co 3 metry łączona spojówkami metalowymi. Do linki przymocowany
jest świder-rura 4-metrowy, zakończony nożem. Podczas pracy linkę
przymocowują do wielkiego elastycznego łuku drżewnegÓ, umieszczone
go na rusztowaniu.
Dwóch ludzi uderza świdrem w głąb ziemi, łuk zaś go z powrotem
wyciąga.
świder przebija ziemię. W tej dziurze stale jest pełno wody. Ziemia
świdrem nacięta w połączeniu z tą wodą tworzy błot.o, które z łatwoś
cią dostaje się ,obok noża do wnętrza świdra-rury, zakończonej dwiema
metalowymi klapkami, umieszczonymi w tej rurze na dole. Pozwalają '
one (klapki) błotu tylko wejść do rury, a nie wypaść z powrotem. świ
der-rurę wyciągają co pewien czas na powierzchnię, podnoszą wspom
niane klapy i wypuszczają błotnistą zawartość.
Do wybitego otworu stale nalewają wody z glinka, którą osadzając
się niby cement na ściankach wybitej dziury, zabezpiecza jej boki przed
możliwym obsunięciem się.
Praca to niezwykle mo,zolna. Pracują ręcznie, nieraz przez całą noc,
gdy napotykają warstwy bardzo piaszczyste, które łatwo mogłyby otwór .
zasypać. Pewnego razu ciężki świder - rura ugrzązł im przy wierceniu
na głębokości 110 mtr. nie mogli g,o więcej wyciągnąć. Musieli więc obok
wierc1c nowy otwór. Dlatego praca się przedłużyła
i spowodowała
·
większe wydatki.
Mimo tych wszystkich trudności praca szczęśliwie dobiega do końca.
Do wybitego otworu wsadzają już teraz rurę, ale nie metalową, lecz
bambusową o średnicy 8 cm. l'ą rurą słodka już woda z głębokości 132 m.
podchodzi prawie do powierzchni ziemi i gromadzi się w studni. A stud-

Linka bambusoy;cr u góry wysta·
jąca ścianka, jako punkt zacze·
pienia, na dole połączenie za
pomocą spojeń metalowych

Dwóch ludzi wierci świdrem. Obok
stoi ks. Franciszek Stawarski
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nię tę trzeba teraz nazewnątrz i wewnątrz ·ocembrować, by gorzka woda
nie mogła się do niej! dostać. Musimy sprowadzić cement z portu Tien
tsinu i równocześnie zakupić tam pompę. Pociągnie to za sobą znowu
dobre kilkaset ,dolarów chińskich.
Zwracam się przeto z gorącą prośbą do moich szlachetnych i wielko
dusznych Przyjaciół, by mi łaskawie dopiomogli do ukończenia studni.
Gorzka woda w Kiulu staje się słodką nie tylko ku wielkiemu p,ożyt
. kowi dla nas misjonarzy pod względem zdrowia, ale z pewnością też ku
niemałej radości drogich Przyjaciół - jej fundatorów!
Ks. Franciszek Stawarski, misjonarz

Praca medyczna na misii

Do przychodni w Nejciu zjezdża·
ją chorzy charakterystycznymi po
jazdami chińskimi

Jak potrzebną i korzystną jest praca medyczna na misji, wskazuje naj�
lepiej przed rokiem otworzona przychodnia oczna w mieście Nejciu.
Miasto i cały powiat INejciu liczy 112 tysięcy pogan.
Poganie ci od wieków kłaniają się swoim bożkom W samym miesc1e
Nejciu jeszcze przed rokiem nie było ani jednej rodziny kat,olickiei, cho
ciaż misjonarze już od 30 lat pracowali w pobliskim Tasindżłanie, ,osa
dzie leżącej 9 klm na południe od Nejciu. Przez te dziesiątki lat zdołano
iiczbę Chińczyków ochrzconych na,ok-ofo Nej.ciu doprowadzić tylkio, do
900. Miasto samo jest stacją kolejową głównego toru Hankow-Pekin.
Na tej stacji wysiadali nieraz misjonarze i ,ochrzczeni Chińczycy, którzy
mieszkańców tego miasta z naszą religią ,zaznajamiali. Od roku 1912
panuje w Chinach wolność religijna, która sprzyja przechodzeniu na łono
Kościoła.
· Lecz ani pobliska stacja misyjna, ani stacja kolejowa, ani wolność reli
gijna nie zdołały rozniecić jednej iskierki prawdziwej, wiary w te�
mieście, oddanem ,od wieków praktyk-0m bałwochwalczym. C1 pogame
nie chcieli się wcale zbliżyć do katolickiego misj,onarza.
Lecz 'Od kilku miesięcy mieszkają już 2 katolickie rodziny w Nejciu.
Co tydzień przychodzi do naszej ,ocznej przychodni 100 osób do zak7a:
plania chorych oczu. W samej, przychodni mieszka i przebywa stale JUZ
14 •osób dorosłych, które p,od gorliwą opieką miejscowego katechisty
infirmarza pana Zena uczą się katechizmu i przygotowują się do przy
jęcia Chrztu św. Co niedziele przyjeżdża k'Oleją z Szunteh ks. dr. Szu
niewicz lub niżej podpisany ·z Mszą św., na którei jest ,obecnych do 30
osób, około 10 zaś przyjmuje Komunię św.
.
. .
Tak więc od kilku miesięcy pali się już mało ognisko m1SyJne w Ne1� .... p„u,,. Micvinn - iesł sorawa wszvstkich katolików
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ciu. Jego głównym paliwem to łaska Boża i praca medyczna w pnychodni.
Chciałbym tu krótko przedstawić, jak to wyglądają takie zabiegi me
dyczne w Nejciu.
Oto w sobotę dnia 10 kwietnia 1937 popołudniu o 14,15 przyjeżdżamy
do Nejciu: ks. dr. Szuniewicz i niżej podpisany. Wchodzimy na główną
wyboistą ulicę miasta i skręcamy na prawo. Przechodzimy przez skład
bawełnianej materii i jesteśmy na wąskiem podwórku przychodni. Wi
tają nas d'Ość liczni pacjenci, wśród nich kilka matek z dziećmi na ręku.
Ks. doktor umywa ręce w małym pok-oiku i zaraz ogląda chorym po
kolei oczy, stawia diagnozę, zapisuje do księgi i podaje kartki. Zbadał
około 20 osób, a 9 z nich przeznaczył do natychmiastowej, operacji w sąsiednim pok-oiku. Ledwo się tam zmieścić może stół i stolik do narzędzi
chirurgicznych.
Narzędzia i bieliznę sterilizowaną przywieźliśmy
z Szunteh.
Go.dzina 16. Na stół kładzie się w ubraniu na wznak Chińczyk do
rosły. Przykrywa go katechista Żen prześcieradłem. Ale pan Żen nie
starczy. Nie ma żadnej Szarytki do piomocy. Więc ks. dokfor wkłada
na mnie wyjawiony płaszcz biały, zapina rękawy i każe mi przez 5 minut
myć ręce w ci,epłej wodzie i sublimacie. Zaczynam pracować pod ko
mendą ks. doktora. Zdaje mi się, że to sen, że jestem na scenie i od
grywam r·olę asystenta chirurga. Ale to nie sen, to rzeczywistość. Ponie
waż ma to być pomoc jednorazowa, przeto biorę całą tę sprawę żartem
i z ciekawością wyczekuję, co to będzie. Otulam głowę Chińczyka płót
nem, pomazuję całą jego twarz jodyną. Potem zwężam płótno tak, iż
widać tylko 1oczy, trochę nosa i cz,oło.
Ks. doktor żegna gł,o,wę pacjenta, bierze strzykawkę z fookainą, ż·ga
igłę w .górną powiekę i znieczula lokalnie. Następnie nożem wykrawa
chorą chrząstkę z po,wieki. Krew leje się obficie po twarzy na szyię.
Biorę skrawki jałowej gazy, maczam jeden po drugim w ciepłej krwi.
Jeszcze nigdy w życiu nie zanurzałem swoich palców w cudzej krwi
ludzkiej. J(;s. cloktór wy.rżyna kawałek po kawałku. Czasem z prze
ciętej małej tętnicy wytryska cieniutki strumień krwi i farbuie ·kr,opko
waną linią biały mój rękaw. Upłynęło pół godziny. Chrząstka wycięta.
Teraz ks. dokbor zakrzywioną igłą i jedwabną nitką zaszywa rozciętą
powiekę. Biorę nożyczki i ucinam końce nici nad węzełkiem. .Od czasu
do czasu wybieram gazą sączącą się krew. P,o godzinie pierwsza ope
racja skończona. Zaczynają mnie nogi boleć od ustawicznego stania.
I tąk tych operacji było 9.
Ja już o 22 godzinie poszedłem na spoczynek. Od razu zasnąłem. Ale
trapiły mnie straszne sny. Bardz.o mię to wszystk10 umęczyło. Nato
miast ks. dokfor operował do 3-ciej w nocy.
Nazajutrz rano o 6-tej wsiadł na rower i mimo wichury (t. zw. kłafon)
pojechał do Tasindżłan (9 klm), aby tam dla 50 chłopców, 30 dziewcząt
szkolnych i parafian tej osady i okolicy odprawić Mszę :w. Ja zaś wy
słuchałem kilka osób Spowiedzi św. i odprawiłem Mszę św. w Nejciu.
Po Mszy św. puścił się ks. doktor na rowerze z Tasindżłan do Skunteh
drogą polną, wynoszącą 25 klm. O godz. 11-tej był 11 w domu".
Tak pracuje w Chinach ks. dr. Szuniewicz. Ale ta praca w chwili

M6dl �ie �n Mi�iel
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obecnej ponad jego siły. Jeżeli w Neiciu było tej. soboty pracy dla 3 lu
dzi po uszy. to dla 9 powiatów prefektury Skunteh potrzeba dzisia·j n,aj
mniej 10 lekarzy i 20 pomocników infirmarzy lub Sióstr Miłosierdzia,
czyli razem 30 osób personelu medycznego.
Wychować i wyszkolić taki zastęp medyczno-misyjny stanowi dla nas
ogromne zadanie, któremu w obecnych warunkach ubogich trudno
sp1ostać.
Gdyby jednak grono naszych drogich Przyjaciół w Polsce poważnie
si ę powiększył•o, możnaby tę kwestię wnet postawić na naczelnem miej
scu w programie działalności Polskiej misji w Chinach i liczbę rncznych
Chrztów znacznie powiększyć.
. Oby dobry · Bóg pobudzał w Polsce naszych gorliwych współpracow
ników, aby w bież.ącym roku pozyskali jak najwięcej ludzi nam życzli
wie oddanych i w ten sposób p•rzyczynili się d,o pięknego ro.zwoiu chrześ
cijaństwa w Chinach.
Ks, Jęczmionka, misjonarz.

Czerwona koperta .z adresem Tchiędiu - Pan Bóg
Szuntehfu - Nanmyn, czyli Brama .Południ•owa, Przychodnia Oczna.
Przed paru tygodniami pomiędzy setkami chorych, którzy codziennie
otrzymują opatrunki w naszej przychodni, wyróżnił się jeden - o• spo
kojnej, lecz bardzo smutnej twarzy. Zapytany o nazwisko, podał: Czang
Cin fan, lat 36.
Choroba ,oczu niezbyt gr,oźna: zapalenie spojówek. Bystrość wzroku
wykazała 6 dziesiątych. Po zbadaniu w ciemni okazało się, że jest krót
kowidzem. Zaproponowano mu dobranie odpowiednich okularów. Na
razie nie chciał się zgodzić, gdyż jego ojciec jeszcze ich nie używa i 1�
piej, widzi ,od niego. I to go takim smutkiem napełnia, że nie będzie
mógł objąć po nim handlu.
Przychodził codziennie. Pilnie uważał, jak chorym dobierano okulary. Chętnie słuchał nauk o Bogu.
.
Powoli smutek z twarzy znikał. Wres.zcie sam poprnsił o okulary, ale
tak na próbę. Widział. Widział wszystko wyraźnie. Cieszył się jak
dziecko...
Ale nie, on jednak ich nosić nie będzie, bo ojcu byłoby przykro.
Jednakowoż się nie martwi, bo wie, że jest rada.
Wczoraj podeszłam, by zrobić mu opatrunek. Nieśmiało podał mi czer
woną kopertę z napisem: ,,Tchjędżu" - Pan Bóg.
- Dobrze, ale komu mam ten list oddać? Czy ks. dokt,orowi czy Siostrze przefożonej?
- Siostro, to nie list. Zobacz.
.
Patrzę... w kopercie jeden chiński dolar (przeszło póHora złotego}
obić.
zr
tym
z
mam
Zdziwiona pytam, co
. . ,
- Siostro, ja bardz.o, jestem wdzięczny Panu Bogu, że �ogę w_1dz1ec.
Byłam tym bardzo wzruszoną. Chociaż to jeszcz� p�ga�m, to, 1ednak
naszą
nauki katolickie pobudziły jego serce do wdzięcznosc1 1 ofaary na
Misję.
Siostra Wiktoria

Znnill� sie do Zwia.zku Pr%viaciół Polskich Misii w Chinach

X. E. CASTEL C. M.

R Ó Ż A

C H I

MARIA TERESA

WANG

1.IV 1917 - 24.II 1932 r.
W odludnym sanatorium w Kuen
Tsuan Teresa z tęsknotą rozważa
szczęś Iiwe dni, jakie spędziła w Ka
_ _
_
tohck1m szpitalu w Pekfoie . Dużo
poświęca
na rozmyślanie. Zbli
zas
: 1:1
�a , s1� . do u�ogiej rodziny chrześci
Ja�sk1eJ. Miłość, płynąca z jedności
wrnry ogarnia jej serce. Nie zna róż·
nic stanu. Czuje się członkiem wiel
kiego powszechnego Kościoła i to ją
napełnia radością.
Redakcja.

ROZDZIAŁ VI.
DRUGIE WEZWANIE.
POWOŁANIE ZAKONNE.·
Prz y ta,k wątłym zdrowiu Teresa nie
była w ,stanie prowadzić życia pustel
mczego.
Zdafa od najbliższych mizernieje
w ·os amotnieniu w Kuen. Tsuan. Nie
ska.rży się, nie może je dnak ukryć łez
które SJ?�kojnie spływa ją po twarzy .. '.
Brak koscioła, brak Mszy św., bra1k Ko
�unji ,św. którą za le,dwie raz przyjęła
1 tych ra dości niebia ńskich, które spra.
.
,
wi�, 0 cl czin. �a!a boil sme . Rodzina idząc
, że ptaszyna n a wolności tę
:
s�m .do •�WOJ�J �Jote J klatk1. postanowi�ła odwołać
ją do Pekinu- W niedłu
gu� �zas1e wi cl,z1�y powtó nie w sz italu ten kwiat
e k, który :rozkwita: w r a ·
;
�
_ ?
dos ci 1 � popra wie zdrowia. Dz1ęk
i dobrze ,zastosowanej kuracji w szpita
:
l� s�. M�chała Ter a mile spędza lato. M acocha codziennie
��
przychodzi po
mą i robią ra�em shc
zne spacery w park ach miej,skich. Stosu
ne k z przy
braną matką Jest bar,dzo se r.deczny, Te resa s zczerze ją
kocha .
P. Wang przyje chał do Pekinu spędzić kilka dni z rodzin
ą.
Sza nghaj jest miastem fnte resów i za baw, nieźle copr a wd
a wyposa żony
w _ z� kłady na ukowe, l e Jest ta� ha a ś iwy i gor ączkow
y,
że
�
!
�
ojcowie wy
_
.
_
syła !ą ro1zmy ·do Pekmu, gdzi_e Je st zyc1e urozmaicon
e, a rtystycz ne i utrzy·
manie tansze.
M�żna so�ie wyobrazić radość �eresy, gdy z obaczyła, •ojca. W
s e rde czny
spos�b podziękow�ła za pozwoleme zostania chrześcij
a nką. Pa n Wang cie
szy się z e· szczęści a dzie ck a .

Ile razy chodziło o sprawę wie lkiei w agi Teresa nie wah ała się zrobić
pierwszego kroku- I teraz nagle zwróciła się do ojca:
- ,,Po,zwól mi, Ojcze , nawrócić moje 2 siostrzyczki".
P- Wang doskonale pojmuj e szlachetno,ść Tzresy, ale czuj e się w obo
wiązku w imię roztropności nieco powściągnąć je j gorliwość.
,,Pozwolił e m Ci przyjąć 1katolicyzm z cze go skorzystała�, ale proszę Cię,
Tereso, nie n amawiaą t ak natarczvwie Twoich sióstr, świeć im dobrym
przykładem, ale ich nie zmuszaj. Jak będą miały 20 lat, to się zdecydują".
Tere sa zbolała zg,odziła się z wolą ojca: i już nie, dotykała spraw re ligij
nych z siostrami. Gdy po.tern sama, ,opowiadała to z,da,rze nie , dodała:
.,Z anadto koch am Ojca by mu zrobić przykr,ość, postanowił a m.. milcze ć.
Zresztą niedługo Bó-g mnie powoła i gdy będe w .niebie. tak długo Je mu
i Matce Najświętszej będę się naprzykrzać, póki nie wyproszę nawil"óce nia
mojej r,o,dziny". Czy nie żywo staje n am w pamięci zdanie św. T e resy z Li
•sieux. ,,Je·śli j e st e m · tak szc·zęśliwa ze zbliże nia: się śmie rci, to dl.ate go,
że t am wysoko więce j niż tu na ziemi będę użyte czniejsza. •dusz.om".
Pomimo wie lkich odle głości, pomimo różnic języków, dus,ze świętych wy
dają te same gł1osy. Podobn e pojęcia wywołują j e dnakowe drgania se rc
i jest •dowodem oczywistym, że to ten ,sam ady,sfa gra na dwuch taJk od
miennych struna ch, a jednak wywołuje ten sam ,dźwięk: Wiara je st jedna .
Te resa w ciszy zagłębia się w surowych rozmvślaniach. Jeszcze kiełku
jącą myśl w Kuen - Tsuan teraz wypowiada : ,,Nie mam wielkiego zdro·
wia, ale jednak może mogłabym zostać Siostrą Miłosie rdz ia ? Za wsze będę
miała d
, ,o,syć sił, by pomóc Siostrom w n aucz aniu dzieci. .W. t e n sposób nie
zajmę niepotrz.ebnie miejsca na świecie".
Je st to nowy zwrot w życu T e re sy , j e st to w e·zwanie do życi a zakonne
gn. T a obawa prowadze nia życia próżne ,go i bezce lowe go je st uczucie m
tak pięknym i tak rzadkim u dziecka 12 letnie go, że warto o nim wspom
nieć. Ter esa' jest zdania, że nie żyje, by używać w ,samolubstwie dobro
dziejstw Bożych, ale by współpra.co,wać wedle możności w pracy ogółu,
tak, aby nie można o niej się wyrazić, ,,że nie użytecznie zajęła miejsce na
świecie ".
Uważa,· że nie jest upowa żniona do spędzania czasu bezczynnie, chocia ż
położenie materialne rodziców na to jej zezwala.
Zamierza więc poświęcić się wychowaniu dzi e ci. pod kierunkiem Sióstr
Miłosierdzia św. Wincente·go a Paulo.
Zwraca się więc z te rn do Siostry pielęgniark�, która jest uradowa na, aile
sądzi że fo j e st chwilowa f antazja dzie cka. Teresa nale ga: ,,Chcę być Sio
strą MHo,sierdzia". Siostra: się stara j e i wytłumaczyć, że będąc n e oHtką,
obowiązkie m je j je,st najpierw świecić przykładem i aposfołować w ro
dzinie , w świecie i prze konać się o prawdziwym powołaniu. Dowodz e nia
Siostry nie zrobiły na Teresie ża„dnego wra żena- Powiedziała „chcę",
był to pow a żny argum e nt.
Odnosi się wrażenie , że Op a.trność tak jakby się zgadzała na zamia ry
Teresy, ,.gdyż właśnie w tym czasie S. R eisenthal, Wizytatorka ZJ.romadze
nia, przybyła do Pekinu i z, amies zkała w szpitalu.
Bez wahania T ere sa prosi o posłuchanie i w towarzystwie siostry tu
bylczej jako tłumac�ki udaje się do niej. Idąc za: przykła,dem ,swej Pa1

Pnn,nnni

Misionarzom w krzewieniu

Wiary Katolicki ei

tr�ki, ½tór.a ,wY'soko upięła włosy, by wydawać się wyższą gd b ła na· ;;
aud1enc1i u Bisk1.1ipa z Bayens, któremu przedstawiła prośbę' 0 Jst y ienie ''.
do Ka:rmelu, nasz� Te:resa dopuszczona ,do Siostry Wizytatorki, iJiie na
bzubkach palcy. S10'stra z �ro,dzoną dobrocią ją przyjęła, wysłuchała pr•oś�' z�ch ęcał?- do wytrwani a w zamiarze ' oznai' miła '1 ednak, że Zgr,omadzeh
nie me. 'przYJm
· 12 1.etme
. UJe
postu lantek. .Poczem Siostra z miłym uśmie·
chem Ją pozegnała, spiesząc do sp:raw nie cierpiących zwł oki.
mJ e�e:?- \ mut1;1a wr?-ca d
_ o swego pokoju powolnym krokiem. Biedne
t ens ;ot R ozwiały się piękne �adzieje! Nie przypuszczała, że Kościół
'
us anowi ak10 sur?�e prawa, ktory ch nie możn a obejść! Teresa nie ma
�ym�g�ny�h lat,, coz n?- .to poradzić można! Ileż to razy za ż cia a nawet
� �0 t�ie�c1 darzudalo JeJ młody w_iek? Jedni odsyłają ją by lo czekała do
,czekać , gdy życie tak
a 2 u, ru zy -o at 15-u, tak 1 akby to można
·
szybko upływa.
'
· za.b1egał a
Czyż to zdarzenie nie przypomina
starania ·sw
· · Teresk'1, ktora
.
w Rzymie!
· bY. uzyskac, _od papieża Leona XIII pozwolenie wstąpienia do
K o� rm eldu .1 p o '?. ł ��alnei prośbie usłyszała: " Wstąjpisz do klasztoru , ·1 eśli
B g bę, zie ch •ciał .
· ·
· ·
·
, dstawą prnwdziweJ· sw1ętosc1. Teresa ·
Takie bolesne przeciwności są. po
Róża Ch ' t k ·Jak t e� .sTi�Z!3-Y_kw1at ogołocony z płatków, złożyła ci erpienia'.
u s t.�P..
rys . usa, ktory JeJ me •oszczędza, Dobry Mistrz wie, że wszystko
od me·J uzyska.
W. ,kilka dni Teresa ostatecznie
wraca do rodziny
· · • Zdr·
· ow·ie JeJ
· ·· się
· po• .
pra wiło
· •Ot ocze3:11e cieszy się nadzieją ZlliPełnego wyzd�owienia
' o tyłe, z�
Tere�a w S•W?I� pokoJu urządza kapliczkę, zawiesza krzyż i świ t�
t�rak½1, Jam tez. sięb mo•�li ·� '?'ddaje się r,ozmv,ślaniu. Słowa Siostr� Wi:y
a or 1 meustanme. r.zmią JeJ w uszach: "Jak będziesz miała 15• lat· , to
,
·O ·tem Jes
zcze pomowimy".
d nie. mam prawa wstąpić do Zgro
Tderes.a •się zakstanaw:ia: ".Mając la,t. 12
· · sie
1 . to mo,ze m1 przeszk Zł�
· dO tego przysposobić? Poco
ma zema a e
O
Chcę być Siostrą Miłosierdzia
czekać d� l at 15..- tu, b Y ,się
• zdecy
.·dować,
'
.W.ie m co zrob1ę
.
· ·
. kaz�Jąc_Y
Siada przy biureczku . nam yśla się,
· w�palec •trzyma, w kąciku
ust wzrok bł ąka .się...
·
a,g1e ch wyta ip10ro 1 pisze po chińsku następu jąc� list:
Pekin 13.VI.1929.
*) Przewielebna Siostro Wizytatorko.
'i:a_gnę. wsf�pić do Zgrom a dzenia, by być Siostrą Miłosierdzia Mam
eJ , z S\0str?- 1ll;nie prz_y�mie: �eśli Siostra przychyla się 0, mo1ei
. Y,� zo
;:ośb
, b owiązuJę się przy1echac Jeszcze w tym roku i p,ocz wsz
d
12;u lat k.s�tiłdć się, aby móo za 3 la ta zostać postulant,k: i prm�01
;��, b lO\r,�m w _P1� ęgnowa:1iu _ch�;rych . Jeśli Siostra zgodzi się ,na moją
.
p ś ę, ę ę JeJ me�ypow1edziame wp.z1ę,czna".
I?odp�s p_o fr ancusku Maria Teresa Wang.
.
m �akaz wola! Jakaz wiara tchnie w tym liście dziecka! Nasza Tereska
z aiąc_ la� 12 b)'."ła b. drobna, wyglądała na 10 lat najwyżej. Jeśli fi
. yc�{:_1e 1 skdtkie m . choro�y Teresa robi wra-żenie kwiatka delikat g .
� :m �me�o · usza me straciła swego hartu. Teresa wie, co chce, a prze:iw�

c�· \

·N

,d

t.

) Dosłowne tłumaczenie listu.

Ro:r:�:r:er:r:n; .. Wirułn'"nlr; M ;.,..,: ... ,..."

, wra,ca do swoi ch zamierzeń
noś ci tylko przez chwilę krzyżują jej plany
której śmierć jedynie może
z nowym z asobem gorliwo,ści i derpliwośdą,
źródł a uprzedzeń zniko
ów,
kres położyć. Wyohra źnia sMonna do błęd esy zostania zakonnicą- Na i
Ter
ienia
anow
mych, nie przyc:?.ynia się do post
, d o którego .są powołane „ słu
lepszym dowodem jest ujęcie tak jasne celu
ze skromniejsz e wymagania,,
żebnice biednych ch orych ". Teresa ma jeszc
zadowoli się być „pomocnicą" Sióstr.
,ce, a skąd czerpała taCzyż może być zapatrywanie równie wzruszają
ką cudowną pokorę?
się na dru gie wezwanie?
Czyż mogła uczynić więcej, by godnie stawić
do ży cia zakonnego i w 3
niem
a
ł
· Bezwątpienia, Bóg ohdarowa:ł ją powo
ch ur,odzin, Bóg powołał ją.
lata, prawie w przededniu 15 roczni cy swoi swoje życie zakonne ... ale
Teresa rozpoczęła w ozna czionym terminie
(C. d. n.).
już w niebie...
propagandy
Jeden :z:e skutec:z:nieis:z:ych środków
misyjnei w Chinach
Szęch ło" (Nowe Ży cie), który
Chiny obecne idą wedle programu „Sjyn Szy (w pisma ch eur,opejskich
zakreślił obecny marszałek Chin Dzjan Ozie punktów tego programu to
ch
Czan Kai Szek). Jednym z najważniejszy
.
two
c
lni
szko
nego, że tak rząd jak i c ałe
Chiny są kr ajem rolniczym. Nic też dziw arakterze zawodowo-r-olo ch
s1>ołec zeństwo naj ch ętniej popier a szkoły
mczym.
,opinii narodu chińskiego 1 wł aśnie tego aktualnego usposobienia miałby wykorzystać dla ro,znie
czyż misjonarz, pra c ują cy w Ch inach,
tej?
świę
ry
a
Wi
krzewienia
ekcno-ws ch odnim odcinku Pref
Jestem misjon arzem w Kiulu, w półno ny jest n a całą prowincję
słyn
tury ap. Shuntehfu. Wielki ten powiat ej wody. Od dziadów, pradzia
rzki
o�go
słon
i
sków
a
pi
h
c
Hopeh ze swy
nie i marne pros,o.
dów rosną n a tej 11S ah arze" tylko cier u l aty w damwiźnie k aw ałek ta
kilk
d
prze
a
ł
Misja w Kiulu otrzyma
śnie n a tym terenie, idąc w myśl
kiego nieużytku 3 klm od miasta. Wła
ja zakłada szkołę o ch arakte
Mis
ka
Pols
potr.zeb wspókzeosnyc h Chin,
m już gruszki, jabłonie, morele, wa
rze z awodowo-rolni czym. Rosną ta
podnieść produktywność terenu, korzywo i kilk a gatunków zboża. By
nie czne są dwie studnie artezyjskie. przekształci ten nieużytek na maleńUf aimy, że z pomo cą Bożą Misja
i nadprzyrodzonego. D ając bowiem
ką oazę życia t ak przyrodzonego jak
go, Kościół
niesienia poziomu ży cia gospodarcze pomostem,
c ałej okoli cy wzór pod
zdobyta sympatia będzie
zdobędzie sympatię pogan. Ta zaś nie się spotkają i Matka-Koś ciół weźm
je
wza
na którym Kościół i poganie
mie ich na swoje łono.
szc zęśliwy
czyni ł się do tego bardzo
Ten pomost już jest rzu cony. Przy
n awad
do
ką
zyjs
dużą studnię arte
wypadek. Rząd zamierzał urządzić
jsce
mie
na
ła:
trzy
upa
a
isj
m
e P chjynsię. Ko
niania pól w sąsiednim powie ci
misjo
o
kieg
pols
k
a
iedn
ycję
poz
pro
Na
wiercenia studni przedmieście.
ej na północ
a studni o 25 klm b ardzi
ani
kop
kt
pun
iono
nies
prze
narza
cnie ogromObe
.
awę
upr
ięczniejszą pod
w okolicę najuboższą i najniewdz
.... ______ !l-,,l.,

.... .1....
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:r:nru�wnileś :zbawienie

wlasnei

ny świder bez przestanku wdziera się w głąb
ziemi. Ludność żyje na
dzieją lepszego jutra, a swą wdzięczność dla
misj
onarza wyraża w tych
sfowach:
- Misj,onarz to sprawił; więc musimy być chrz
Czego w Pchjynsię dokonał szczęśliwy wypa eścijanami.
mocą Bożą dokona nasza wyżej projektowana dek, tego również z po-
ła.
Zbytecznym jest rozpisywać się o wynikającszko
ych
stąd wielkich korzyś
ciach dla Kościoła w Chinach i o budzącej się
serde
cznej sympatii Chińczyków dla Polski.
To piękne dzieło kulturalne już jest rozpoczę
że jego duszą są P'Olscy misjonarze i stojące za te. Wszyscy tu wiedzą,
stwo w kraju. A jednak do końca jeszcze bardzo nimi polskie społeczeń
daleko.
Mimo wszystko ufam, że wielkoduszni ofiarodaw
cownicy nasi w Polsce nie opuszczą biednego misj,cy i drodzy Współpra
pomogą mu do rnzwinięcia już raz zaczętego dzieł onarza w Kiulu i do
a.
Będzie to dokumentem ofiarności polskiego społe
czeństwa i p,olskiei
kultury na Dalekim Wschoidzie.
K s . Fr. Stawarski C. M. ·

Z

UGORÓW MISYJNYCH

Yochow (Hunan) - odbyła się tu niedaw
no wzrusz ająca ceremon
ia składania świę
{rch ślubów. Pierwsze 9 nowicj uszek Z
gromadzenia Siós tr Misyjnych, których
Pa
tronką je st bł. Łucja Yi, j edn a z c hińs kich
dziewic męczenniczek .
Należy d odać, że
w Prefekturze z Yocho,w nie ma innych
Z romadzeń oprócz Sióstr Misjonarek.
Wuhu (Anhwei), - Od 20 blisko lat istnieg
je w Wuliu dom założony przez filantropa
chińskiego pogani.nia Lo dla opuszczonych
i zaniedban ych
dziewcząt.
Mieszkają
tam dziewczęta - aż rodzic e je zabiorą
do domu albo - jeżeli nikt się z rodzi
ny
po nie nie zgłasza - mo ą tamże pozos
tać dłuższy czas. P rzed południem zajm
g
ują
się gospodarstwem domowym - a po połudn
iu - uczą się czytać i pisać. Dom utrzv
ruuje się z ofiar. Dwa razy w tygodniu po
nadto Siostry dochodzą tamże
i uczą kate
chizm u.
Pekfog. - O pewnego czasu prowadz i się
w Tietsinie kampanię prze ci
w dziennikowi
Ichhpao i jego założycielowi. Dzienik utrz
ymywany jest przez katolików i p rawo
myślnych nie-katolików. Ma także poparcie
rząd u.
J. E. ks. D elegat Ap. wyraża na
dz i eją, że dziennik pozostani e nadal pod wp
ływem katolików.
Kwei-sui (Suiyan). - Gubernator prowinc
ji Suiyan Fu-Tsouo-i udekoro wał ks. Ver
·straeten, Belga, z Zgromadzenia S cheutystó
w ord erem „Ts'ai Yu ", jeko
wyraz wdzięcz
ności za pracę .i trud poniesiony w czasie
głodu i pomoc udzieloną rannym żołnierzom.
Pekin, - 16 c zerwca obc hodzono uroczyści
e w Pekinie dwu chsetlecie
kan·onizacji
'ŚW. W:incentego a· Paulo przez uroczyste Triduu
m. W ten sposób łączyli s ię Synowie
i Córy św. Wincentego z wielkimi uroczy
stościami, które z t ej okazji odbywały się
w Europie.
Pekin, - Nbminacja, - Stolica św. zam ianowała
Wikariuszem Ap. O. j. Paschang
w Ko ngmoon w Kwantung, z Zgromadzenia Katolicki
ch Mis yj Za r ani cznych w Amery
g
ce.
Prefekfem Ap. zamianowała Stolica Apostolsk O.
a
Maurycego Connaughton o. f. m.
Prefektury Apostolskiej Suihsien w Hupeh.
Kongo, - Z Kilo-Mines donosz ą o bardzo wytężone
j pracy Ojców Białych. Szczegól
ną opi eką otaczają Misjonarze (Ojcowie Biali) swoją
drukarnię.
Zaczęto już d ruk
katechizmu w narzeczu swahili. Ni ebawem ma się uka
zać drugi ka t ec hizm w narzeczu
ruangala. W planie s ą jeszcze kate chizmy w warze ki
endu i kibira.
g
Po nadto jedna
z prywatnych drukarń belgijskich wydała dla mi
syj specjalnie po ceni e z niżonej-k
siąż
kę do nabożeństwa, Ewangelie i zbiór pieśni kościelnych.
Turcja. - Prasa katolicka: W Konstantynopolu wychodzi
„Vita catholica" oraz
Bolletino Mensile di S. Maria.
W Smyrnie - Bulletin paroissiale de ste Helene .
Syria - Aleppo- - ma 12 czasopism katoliclKich - wśród
nich trzy po 3 5 i 6 ty
sięcy nakładu .
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ZE ŚWIATA

Miasto Watykań
skie. Po ogłos ze niu
d.ekretu kanon izacyj
nego bł. Andrzej a Bo
boli. Sie dzą od pra
wej ku lewej Ks. pr.
Bajerowicz, Ks. or.
Zakrze ski. J
Em.
w
.
Ks. Kard, Marmaggi ii
J. E. Ks. Arcyb. Cor 
tesi, Nuncjusz Ap. w
Polsce.
Miasto Watykańskie. _ Kardynał Eugeniusz Tisser an�,. k to. re�� ·Jak ? Sek 'etarz.o wi
I u bi skupow,
św Kongregacji Kościof.a Wschodniego podle ga admm1strac m
p
otr�yma w dniu 25 lipca br, s akrę biskupią z rąk J. Em. Ks .• K� r�
. • �ce eg_o.
Miasto Watykańskie. _ Kierownictw<!_ dru�arni wat}'.ka�sk1e1 (T1po fra fia Poliglotta
Vaticana) powie rzone zostało Zgromadzeniu Księży_ �alez Janow.
Rzym _ Pani Kazimiera Dąbrowska, znana mm1atur�ystk a pol_ �a „wyro. z. m. oną zo_
stała p;zez Ojca św. za swe p race orderem „Pro Eccles1a et Pont! '.ce •
Lubun. _ Zmarł J. E. ks. Bp. Jełow.icki, biskup Sufragan lube!s�1..
Cz stochowa. _ Zjazd Nauczycielstwa (Stowarzyszenia Chr zesc1 Jan �ko-N_a�? dowego)
z�1 ł
Jas · Górze szereg uchwał: 1) koniec zność niezwłoczne J rew1�J1 progr
r
p w
!au1c: w s:�ołach powszechnych. 2) Zjazd domaga si_ę, _ażeby _nauczame �szys •
o_
o•
m
Ją,
c
y
ad
tr
o
Je
,
o
g
e
k1
c
Katoh
a
ł
o
i
c
Koś
ą
k
nau
e
ięt
kn
ni
e
z
r
p
o
był
miotów
d
e
prz
g
ralnością, obyczajami.
Zjazd StowaPoznań _ W czasie Kongresu Chryst· usa Kro. la odbył si• ę ogóln
. o P olski
„ Obrady dbywały się w sali koncertowe J w Domu Paraf'1a I nym
· · · Mani.
� zyszen• D_• z1ec1
Jan Lorek odprawił na rozpoczęcie Zjaz d 1;1 Mszę _św;.
n
�-K:irc� P�ze�i!ie.�: ::riskiego _ �raz otworzył inauguracyjne zebrame. Na Z1 ez·
dzie powzięto szereg doniosł_ych r e l
d ��:i
i
u sz d ecez ji lublańskiej a rc yb. Jegilcz, mają c
Lublana, - z mar l tu 3 l1pca or y

wtt

1

ki�h

87�::kwa. - Rewizje w: mieszkaniach przywódców ru�hu bezbożniczego wy kazały,
1
ie bezbożnicy dopuścili się nadużyć na su ę 60_Q.O O
.
�
�
ZSSR. których
niści-agitatorzy, pr ze y wa Jąc ; ;���
Komu
g ranicami
Moskwa,
.
ł
wypa dkami o dwo ano - w uznaniu zasług otrzymali
ostatmo w zw1·ą Z·1m z znanymi
.
p onadt o gnc1 6 • OOO rubli oraz 5.000 o dszkodow ania..
roczną zapomogę w wysokos.
.
h
u
tisowy pobyt w państ�o�yc\za� ła �ac
t, � �:��D� tsc
he Glaubensbewegung) ogłosił
u
Berlin. - Neopogansk1 ruc memle� le)
osatnio swój oficjalny_ p ro gram zaw1era ący bluźnie,rcz � aluzje do Zbawcy świata .
\ 1 d
że osoba Chrystusa nie może być
. Nies .ych any ten i _bl�zn1ercz)'. pr�gra
nadal wzorem dla swiata, poniewaz po:ii� ą7 gn �• Swej nauce tak decy dujące czynni½i
_
'
Ja
. k rasa, krew i honor . (!). - Z powyzszego wymka, że neopogaństwo odgram.
sa
tu
h
C
k'
d
IC
d
czyło się zupe
\W ,j cr\i_ma
�ost:r: n a łono Kościoła Katolic�iego żon s �� c �\�zyję�:
Londyn. - . \ y
.
w Londynie, p. Terasak1 wraz z dWOJ·
.
kretarza legacy Jnego_ przy po�elstwie ·a P.ońskim
giem dzieci. Jak wiadomo, z:ma p o � a Japonskiego w L ondynie jest katoliczką - pogotowu· s-ię do przyjęcia chrztu św.
nadto trzy pan ie z pose!stwa Jtponsttto
F�I�ls Timml�mans opracował ostatnio wspól:
Bruksela. - Znany pisarz arna� .
nie z reżyserem ope':'y tam dzkie J w A twe,r ii sceniczną prz� róbkę swej słyn neJ
s� � rzony w �en s�osób trzyaktowy dramat wystawiony
o wieści o � w . F��nc1sz u.
.
7
p
będzie w O1sterw11½ n?-. otwar e J sceme . Całość dramatu ut rzymana jest w stylu
?j·
1
er
mist
ch
ieczn
ilredniow,
y
a chrzest córka z nanego ministra fin anCharb1n, - Podczas z ! e o�yc.h Świąt P rzyjęł
'
j z
sów i b. premiera rządu Japonskiego '!,' aka�h1 Kor:k O Ojca ej amordowan o w r oku
� h� wana była w klasztorze Sióstr
ubiegłym w czasie rozru';!hów : .1:/e � f1Jk a edesa
tor kato·
katolickich w Tokio, pome waz JeJ OJC!ec b a r zo cer{i ł wychowanie, jakie klasz
licki dawał.

i

... _ -• , ________________ -1 -. : ,. .. ,.r'lll!:nmi - k a żd v na swoim mieiscu

DORAŹNE POTRZEBY
Ks. Stawarski z Kiulu woła o fundusz na katechistów. Może ,by kto ze,;
chciał ufundować stypendium na katechistę dla jednej z nowo utworzonych
gmin chrześcijańskich? W Ku-lu mo,żna się spodziewać wielkiej liczby
nawróceń. Niestety brak grosza hamuje rozwój katechumenatów.
. -IIJ

Ks. Czapla spłaca grunt zakupiony w Shuntehfu pod szkołę. Dotychczas
szkoła mieści się w ogromnie lichym budynku i kuratorium grozi zamknię
ci�n:1• jeżeli nie przeniosą się do odpowiedniego budynku. A szkoła to sikarb
m1s1onarzy.
Księdzu Górskiemu potrzebny koniecznie motocykl. Ma bowiem parafię
na samym krańcu prefektury. Rowerem tam strasznie męcząca ja:zda. Kto
dop0może Księdzu Górskiemu?
Ksiądz Krzyżdik w Czankudze musi koniecznie budować kaplicę. Pomóż
my mu choć najskromniejszym datkiem.

*

Ks. Sup. F'aweł Kurtyka :z Wenchow prosi o ofiary na szkoły. Wskutek
braku funduszów �rozi zamknięcie szkół. A s•zkoda to wielka, bo owoc
przy10osiły wspaniały. Choć drobnym groszem pomóżmy utrzymać szikoły.

.,

Ksiądz Redzimski wobec braku funduszów chce zamknąć 6 szkół. Nie
można do tego dopuścić. Nie można młodzieży pozibawiać nauki katechizmu.

*

O tygodniki polskie-katolickie i literackie proszą nasi mis1onarze.
Sekretariat Polskiej Misji w Chinach - ;W'arszawa, T�mka 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, obi::a·
zy i t. p.;
4) wypożycza przeźrocza misyjne, fotograRe oraz filmy (stop-film) 56 obrazów do
aparatu Omaka pod tytułem „Praca misyjna polskich Księży Misjonarzy i Sióstr
Miłosierdzia w Chinach";
5) przyjmuje zapisy do Związku Przyjaciół Polskich Misyj w Chinach;
6) wpisuje dusze zmarłych do Związku;
7) wysyła na życzeru.e „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 nadam.em imienia jednorazowo 45 zł.
Dowol.tre oEiary na PoiLsiką M�s.ję w Ohiinaoch prosiimy pm.ekaizyw,ać na k!onto cizclrowe
Sekretariatu: PKO Nr. 398 „Wiadom.ości Misvine i Listv".

