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Pamiętaimy o duszach drogich naszych zmarłych, wpiszmy ie do
Z wiązku Mszalnego, zapewniaiąc im w ten sposób udział w licz
nych Mszach Św., o dprawianych w Polskiei Misii w Chinach,
na intencię dusz zmarłych wpisanych do Związku
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Związek Prz yiaciół Polskich Misyi w Chinach
Członkowie czynni Związku - ofiarują codziennie na intencje polskich
Księ.iy 1\Hsjonarzy i Sióstr Miłosierdzia Ojcz� na.sz i Zdrnwaś - oraz
składają miesięcznie ofiarę w jakiejkolwiek wysokości.
Członkami honorowymi są zaś ofiarodawcy większych sum na buclowę
kaplic, kościołów, szpitali, lub którzy utrzymują katechistę lub kleryka
(25 zł. miesięcznie, lub wykupią dziecko chińskie [45 zł. j ednorazowo),
Na intencję członków Związku - odprawiają się w siedzibie Związku
w Shuntehfu kilka razy w miesiącu Msze św., a Księża Misjonarze i Sio
stry Miłosierdzia ofiarowują swoje trudy misyjne.
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o łaskawe uregulowanie prenumeraty, kt6rq można nadsyłać
przez P.K.O. na konto Nr. 398
Adres do Shuntehfu:
via Syberia
Chine
Hopeh
Shu ntehfu
Mission Catholique

Adres do Wenchow:
via Syberia
Chine
Chekiang
Wenchow
Mission Catholique

Za pozwoleniem Wład zy Duchownej.
Cena numeru pojedyńczego 10 gr, Prenumerata roczna z przesyłką pocztową 1 zł. BO gr,
Prenumeratę przyfm uje Sekretańat Misyjny, zob. str. 16,
Adres Redakcji: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 1, Tel. 265-38, Księża Misjonarze,
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Polski Apostoł - lekarz w Chinach
Niżej podany artykuł J, E, Ks. Biskupa K-uhiny był zamie
szczony w „Głosie Narodu" z dnia 4 kwietnia 1937 r. W po
dróży powrotnej z Kongresu Eucharystycznego z Manili J, E.
Ks. Biskup Kuhina wstąpił do Shangha,ju i tam w Poselstwie
R. P. pomfonnowano J. E. Biskupa o pracy naszych polskich
Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia w Chinach,

Redakcja.

Polscy Misionarze w Chinach
Wśród licznego <luchowieństwa misyj.n.ego, należącego do różnych Zgr-0madzeń zakonnych, a pracującego na niwie Szangha-j,skiej, niesl:ety nie ma
ża-dnego Polaka. Nie ma tu nawet polskiego du.szp-asterza dia dosć poważ
nej, tu istnieją,cej po.Iskiej kolonii. Wśró-d jeszcze liczniejszego zastępu
Sióstr spotkaliśmy tylko dwie Polki we wspaniałym zakładzie wycho
wawczym Sacre Coeur, obie po-chodzące z Poznańskiego·, i 2 Siostry Mi
łosieI1dzia św. Wi-ncentego a Paulo -z Warszawy w klinice uniwersytetu
Auwra. Nie mogła się więc dotąd w Szanghaju zaznaczyć działalność
polskiego misj,onarza. Mimo to polski misjonarz ZJdobył sobie dziś wielki
i chlubny rozgłos w Szanghaju, jak w ogóle-, można śmiało powiedzieć,
w całych Chinach. Stało się fo dzięki nadzwyczajnej działalności polskich
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, a szczególnie jednego z nich,
ks. dr. Wacława Szuniewicza, w ,okręgu misyjnym Shuntehfu w Północ
nych Chinach.
Shuntehfu leży, niestety, z1byt daleko od Szanghaiu, by nasi dzielni ro
dacy-misjonarze mogli byli stamtąd przyjeohać do nas, albo my <lo nich,
aby się rozmówić o warunkach i s·kułkach ich dziś już głośnej działalności
na '.Polu misyjnym.
Dzięki uprzejmości na,szego poselstwa w Szanghaju, utJ"zymującego
z nimi ścisły i najserdeczniejiszy konta,kt, otrzymaliśmy jednak tyle infor
ma•cji o ich pracy, że mogliśmy -sobie ,o niej wyrobić dość dokładny obraz.
A informacje te zawierają tak chwalebne wiadomości dla pols.kiego imienia
i dla polskiego katolicyzmu, że war-to o tej sprawie szerzej się rozpisać
i zaznajomić z nią nasze polskie społeczeństwo w kraju.
Polacy zawsze brali wybitny udział w wszechświatowej pracy misyjnej
Kościoła świętego. Zgodnie bo.wiem z kierunkiem dziejów naszych , które
nas W"T->unęły na krańce świata katolickiego w naro,dzie naszym wyrobiło
się silne nastawienie misyjne. Prawie każdy z nas, o ile miał dobre kato
Lickie wychowanie, marzył w młodych latach o pracy na misjach jako
o ideale życia swego. To marzenie w licznych duszach naszej młodzieży
stało się rzeczywistym powołaniem, któremu też z gorliwością się -oddali,
Stąd Polaków znajdujemy we wszystkich zgromadzeniach misyjnych: znaj
dujemy ich ,ro:,;prószonych na licznych .po-sterunkach misyj,nych na sze-ro
kim świecie. Mało się jednak o nkh mówi, bo za.ginęli p-od obcą flagą, pod
którą w czasach niewoli musieli się chronić, by móc iść za swoim powoła
niem. Pod polską flagą nasze a,spiracje misyjne mo-gły się ro-zwinąć do
piero z chwilą, g,dy p{)lska flaga mogła swobodnie powiewać ,na świecie,
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gdy naród polski mógł się zgłosić jako niepo,dJegły <lo samodzielnego
udziału w pracy nad powszechnym dobrem całej ludzkości. Mamy więc
obecnie już własne ,pols.kie okręgi misyjne, przydzielone naszym po lskim
misjonarzom przez Stolicę Apostolską."
Takim okręgiem misyjnym jest Prefektura Apos-!:olska Shuntehfu
w Północnych Ch inach , powierzona Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo z Krakowa. Olbrzymi to okręg, bo obejmuje 12.000
km. kw. a ludności 1.100.000, wśród której óbecnie jest zaledwie 17.000
katolików. Czcigodni Księża Misjonarze objęli go dopiero w mku 1931, ale
w tym krótkim, bo zaledwie 5�letnim, okresie czasu tak błogą .rozwinęli
działalność, tak Chrystus Pan błogosławił ich pracy - że dziś Polska
Misja w Shu.nlP.hfn n;iJeźy, do wzoroY..rych, że ra-zgfos jej działalności raz.
szedł się po całych Chinach. Założyli 88 szkół, z tych 19 powszechnych,
a 69 parafialnych; do szkół tych dziś uczęszcza razem 1,700 dzieci. Za
łożyli 144 Katechumenaty, w których blisko 3000 C h ińczyków przygoto
wuje się do Chrztu świętego. Założyli szkołę w Kiulu w celu przygoto
wywania Chińczyków-katolików do pracy misyjnej jako katechistów. Obec
nie już 123 katechistów i katechistek wspólnie z misk>narzami pracuje
nad rozszerzeniem wiary. Do tego doliczyć trzeba 44 nauczycieli i nau
czycielek (Chińczycy równie.i;). pomagających Księżom Misjonarzom w pra
cy kulturalno-oświatowej. Jest to dorobeik na prawdę wielki; świadczy
-0 niezmord owanej pracy, o bezgranicznym poświęceniu naszych dziel
nych .misjonarzy i o błogosławieńs.twie, którym dobry Bóg ich o,b<larza.
A j(st ich niewielu, bo cały wielki okręg misyjny liczy w obecnej chwili
ty},ko 15 polskich, a 5 •chińskich, księży, 2 braci zakonnych Polaków i 12
S1ó�t{ miłosierdzia, z czeg-0 8 Polek, a 4 Chinki. Na �zele Misji jako Pre
fek'\ Apostolski stoi dzielny, energiczny, choć szczupły wzrostem, ks. Lg�
nacy-_,Krause, mimo niemieckiego nazwiska, dohry Polak.
--.::: Rozgłos naukowy ks. Dr. Szuniewicza i iego szpitala
,.
. \, Naj,większy rozgłos jednak Polska Misja w Shuntehfu zdobyła p.rzez
'\�,1 swoją działalność na polu charytatywno - lekarskim. A działalność tę mo
., gła rozwinąć dzięki temu, że wśród Księży Misj-0narzy znalazł się czło
wiek o wprost opatrznościowym powołaniu. Jest nim ks, dr. Wacław
Sz.uniewicz. Był już doktorem me,dycyny, docentem uniwersytetu Stefa
na Batorego w Wilnie, specjalistą w chorobach oczu, gdy idąc za głosem
Bożym, wstąpił do Zgromadzenia i został kapłanem. Widocz.nie Opatrz.
ność Boża zaprowadziła go do Chin, ho tu znalazł po.Je pracy, na którym
mógł w całej pełni rozwinąć nie tylko swoje kapłańskie powołanie, ale
także S'vvoje cudowne wprost -zdolności lekarskie i swój geniusz orga
nizacyjny.
KledJ przyjechał do Shuntehfu, zastał tu mały szpitalik z 19 łóżkami,
dotąd wystarczający na warunki miejscowe. Kiedy jednak polski misj�
narz-lekarz począł w tym szpitaliku przyjmować chorych i dokazywał
wprost cudów w leczeniu chorób oczu, napływ pacjentów wzrósł tak, że
należało szpital powiększyć i ulepszyć. Dziś szpital może już pomieścić
ponad stu. cho rych. Rocznie przechodzi przezeń przeszło 1000 chorycb,
iiość dokonanych operacji 800, z czego ciężkich (katarakty i inne) 227.
Mimo nadludzkiej pracy ks. dr. Szuniewicz nie zadowolił się organizacją
-i-..1:ezuliatamUega na całe Chiny dziś słynnego szpitala. Głos Chry stusowy:

„Misereor .super tur bam" - ,.żal mi ludu" - nie dał mu spokoju. Wiedzi�ł
_ ogra t
on ,dobrze, że nie wszyscy c horzy mogą przybyc_ do Sh unteh�, ze
�
czone ludzkie siły nie pozwalają j e mu samemu be zpo�redmo wszystkim
udzielić pomocy. Stworzył więc obo-k c entralnego szp 1ta_ la w Shu.ntehfu
całą sieć ambulatoriów i p,rzycho-dni na c_ałym terytorium P;efektu:Y,
_
które powoli prz e istaczają się w m� łe SZJ?l�ale. Rowno�zesn1e
załozył
.
szkołę pielęgniarską w celu wyrob1ema w m eJ (w d wuletmn: kursi. e ), sze
_ c p d J ego kontro ą,
;egu pielęgniarzy i pielęgniarek, którzy by, pozosta1ą
!
�
mogli objąć te w całej Prefekturze rozrzu c one am�ulatona 1_ pr_zy chodme .
świetnie to mu się udało. Ruch w tych ambulatoriach wy k�zuJe w pr�e
ciągu j ednego, ostatniego, roku wpr-ost nieprawdopodobną liczbę, bo me
mniej jak 145,000 chorych.
WIKAR\A.T. AP.
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Siei! misyj,ru,�medyczna w Prełektur:re Ap. Shuntehfu; 1) CENTRALA w Shunlehlu,
s zpital misyjny na 100 łóżek w raz z oddz iałem na 1 O niemow\Qi i 2 łóżka dla dzieci 1-5
lat, a) t r zy przychodnie o kulistyc,:ne I pediolryczne w rói,r,ych punktach miada, b) s zkoła
pielęgniarek o 2 letnim kursie. 2) Uboga przychodnia w górach Hosio. 3) Szpital misyiny
na 12 łóżek w Nejkiu. 4) Szpital misyjny na 35 łóżek w Kiulu. 5) Przychodnio oczna
w Kwangt sung. 6) Przychodnia oczna w Pingsien. 7) Przychodnia oczna w Na nho. 8) Przy.
chodnia oczna w Pejchang

Sława polskiego misjonarza-lekarza dziś rozeszła się p o całych Chi
nach. Sz.pital w Shuntehfu stał się celem pielgrzymek chorych z najodleg •
lejszych miejscowości. A nie tylko chorzy pielgrzymują do tego polskiego
apostoła-lekarza; pie,lgrzymują do niego także chińscy lekarze-okuliści, by
pod jego ,kierunkiem dokształcić się w zdobytej ,j,uż gdzie indziej sztuce
i wiedzy lekarskiej.
Bis.kupi z całych Chin również zwracaią się do niego z prośbą, by
przyjął do swej szkoły pielęgniarskiej także Siostry z kh okręgów misyj
nych dla wyrobienia kh w prowa,dzeniu podobnych jak w Shuntehfu
ambulatoriów, które by pozostawały po-cl jego kontrolą. W tym samym
celu zwrócił się do niego nawet dyrektor Centralnego Szpitala w Pekinie.
Prul"lnnni
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Wiarv

Katolit:kiei

Przychylając się do jego prośby ks. -dr. Szuniewicz .Z.O·rganizował w kilku
m iesię,cznej intensywnef pracy wzorn,wą przychodnię przy tym szpitalu;
równocześnie przysposabiając do p racy w niej lekarzy chińskich. Całe
Chiny .ubiegają się wprost .o tego opatrznościowego człowieka. Najwyższe
powagi naukowe z entuzjazmem wyrażają się o jego ,działalności po zwie
dz0J1iu �nstytucji, 'którą stwDrzył. , 1 Sława polskiego. ucz,onego'' - tak pisze
o nim re,ktor Uniwe1,sytetu ,iĄ_urore" w Szanghaju w swym sprawo.zdaniu.
z :pobytu w Shuntehfu - i,roiZe,sźła się na kilka p,rowincyj Północny-en
C?1,n i c�orzy zjeżdż �ją si � do niego z miejscowości oddalonych o setki
ktLometrow. Operaqe rnfoon0 przez. ks. dr. Szuni:ewicza uważane są za
fenomenalne przez wszystkich specjalistów... To, -co rohi Ks. dr. Szunie
wicz, fo w normalnych warunkach robi 10 lekarzy",

Patriotyczne stanowisko ks. Dr. Sz uniewicza
Na pod stawie tego raportu fakultet medycyny Uniwersytetu „Auro.re''
.
pos· tanow1ł w przyszilo-śd swych dyp:lomowanych lekarzy1 prag,-nących
specjalizować się w okulistyce, już nie wysyłać, jak dotąd1 do klinik pa
ryskich, ale skierować ich do kliniki ks. dr. Szuniewicza, do Shuntehfu.
Rektor tegoż Uniwersytetu ofiarnwał mu także tytuł honorowego profe
sora i oświadczył, że gotów jest uznać jego szpital w Shuntehfu za: klinikę
oczną Uniwersytetu. Zaszczytna to pr,opo·zycja i nader korzystna ho uzna
jąc klinikę lis. dr. Szuniewicza za klinikę uhiwersytecką 1 a jeg'o samego
za profesora Uniwersytetu 1 Uniwersytet przyszedłby z tak bardzo po
trzl.'bną pomocą finansową szpitalowi i pomógłby ks. dr. S.zuniewiczo
, wi do
urzeczywistnienia dalszych jego zamiarów. Nie zgodzili się jednak na to
a'lii ks. dr. �zu�iewicz, ani jego przdożeni, bo gdyby to uczynili, szpital
ks. dr. Szumewicza straciłby swój charakter polski i sta{'by się filią fran
cuskiego Uniw ersytetu 1 kierują nim bow:iem Jezui,ci francuscy. W kon
sekwencji działalność i zasługi polskiego mi.;jonarza - lekarza poszłyby
na konto francuskiej pracy misyjnej w Chinach.

Znaczenie Polskiei Misii w Chinach dla Polski

Za zajęc, ie takie.go stanowiska, clyktowal}ego polskim ,p atri-oJyzmem, po
; ,
wmmśmy
w kraju być wdzięczni ks. dr. Szunieiwiczowi i Zgromadzeniu
Księży Misj,onarzy św. Wincentego a. Paulo. Bo choć s,prawa misyjna jest
W.'lpólną całego Kościoła sprawą, mamy jedn ak jako Polacy wielki w tym
inte re.s, by podobnie jak inne narody; zaznaczyć w niej .nasz specjalny
_
udział
i nasz własny dorobek: mamy szczególny interes w tym, by zwłasz
cza na Dalekim Wschodzie 1 by w Chinach wykazać nasze zdolności pol-•
skie1 stworzyć tu silne placówki własne, świadczące o. naszym polskim
d uchu i naszej polskiej sile. Ks. dr. Szuniewic'z i Księża Misjonarze, do któ
rych należy 1 :p.rzez swoją gorliwą rpracę kaipł:ańską. i charytatywną w krót
kim czaąie dla propagandy ,polskiego imienia na Dalekim Wschodzie wię
cej uczynili1 niż mogliby uczynić d yplomaci lub kore.sp
. ,ondenci i pisarze 1
którzy -by w tym celu byli wysłani na Daleki Wschód.
Polski szpital w Shuntehfu dziś już cieszy się nie·omal taką sławą w Chi
nach, jak słyn ne obsenvaforium francuskich Księży Jezuitów w Zikawei
a polski mistonarz-Iekarz takim uznaniem, jak słynni uczeni Jezuici fran�
cu,scy ,przy tym obse,rwatoritim, albo 'leż j.ak wielki a.postoł chińs.ki Loh
Pahung . Daj Boże, żeby ten wielki :polski misjonarz-lekarz jak najdłużej
lir ...11
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mógł żyć i .pracować dla . chwały Bo.żej, dla do·bra wielkiego narodu chiń
skie-go, a takie dla sławy polskiego. imie;nial

K onieczna pomoc Kraiu

Powinn1śmy atoli z k
. raju przyjść ntu i Księżont Misjonarzom z p omocą
w ich ,naprawdę apo.;tolskiej pracy . .Misia w Shuntehfu -pra-cuje w nader
trudnych warunkach. Dzieło -ks. dr. Sz.uniewic.za utrzymuie i rozwija su�
tylko dzięki jego nadludzkiel gorliwości i pracy i nadzwyczajnej zdolno
ści organizacyjnej, umiejącej .najskromniejszymi środkami osiągnąć zdu
miewające rezultaty. Śro,dki Misii przede wszystkim nie starczą na zao
patrzenie szipitala ks. dr. Szuniewicza w odp•owieclnie narzędzia chimr•·
�iczne. O tym powinniśmy w kraju pomyśleć. Taik pamiętają francuscy ka
tolicy o swoid1 s.r..-yitalach misyjny0h, j,a kw ogóle n z
· akładach naukov,.rych
i misja'ch. Nie dawno1 jak się dowiedziałem, są>ital przy Uniwersytecie
,1 Aurore" w Szanghaju prowadzony, jak j.uż wspomniałem1 przez francu
s1dch Księży Jezuitów otrzym ał piękny z.biór instrumentów chirurgicz•
nych od francuskich fabrykantów przyrządów szpitalnych. Czyżby tacy
fabrykanci nie 'Znaleźli się także w Polsce?
A możeby między młodymi lekarzami 1 lekarkami ,polskimi znaleźli
się facy1 którzy odczuwając w sobie pod.obnie jak ks. dr. Szuniewicz gfos
�oży 1 przyłączyliby się do niego by, pomóc mu utrzymać i ro.zwijać dalej
Je�o ','Vielkie _dzi�ło•.. , By!o?y to fl;aprawdę w ielkie powołanie, droga do
.
wielkie1 „kariery 1 w .;łuzb1e BożeJ.
Pamiętajmy też o tym1 że przyszłość i wielkość Polski nie .zależy tylko od
naszego czynu w kraju, al0 w wielkiej mierze także ,od naszego czynu na
szerokim świecie, od naszego udziału w ogóLno-1-uidzkich sprawach. A taką
spra, w ą jest wielka spra·Na misyjna, sprawa rozszerzenia K rólestwa Chry
stusowego na całym świecie.
Podróż moja na Daleki Wschód 1 zaznajomienie się choć •- mu szę przy
znać -- bardzo pobieżnie z p rądami duchowymi 1 wierzeniami I stosunkami
pan"?iąc�mi t�m między setkami milionów ludzi'. najróżniejszy-eh ras 1
utWJerdz1ły mię w przekonaniu, że je,dynie nasza ś'W. religia katolicka
może n�praw�ę wyzwolić Wschód. Bo ona fe,dynie jest religią napra1vdę
,,humanitarną , .naprawdę „lu,dzką", czyli religią, która umoź'liwia człó
wiekowi życie n�prawdę godn0 czł-owieka1 odpowiadająca jego najgłęb
szym _P?trzeb?m1• Je�o doczesn� mu i wiecz1;em1;1 powołaniu. Dla�ego spra
wa m1sp katolickich Jest tak wazną, powołame mrnionarza tak wzniosłe, ofia
ry na misje laik płod11e w- skutki doczesn�, a prze.de wszystkim wieczne. Ko
lonizacja czy�t-0 technicznymi śmdkantl, jaik ją dziś różne na.rody prowa
dzą na Dalekun Wschodzie 1 w ihnych częściach swiata, tworzy tylko,
trzeba przyznać, niekiedy wspaniałe fasa,dy, jakk widzieliśmy w Bomba�
i.u, Singapore 1 Szanghaju, Hongkongu, Sajgonie, ale nfo wyzwala naprawdę
ludzi, ,nie .przynosi im .pełneg_o życia, a zbyt często, niestety, ich poniża;
zwyradnia, pozbawia naturalnych cnót, dodalnich właściwości i zalet.
Wskute k te.go i e:st niehezpieczeństwo 1 że te dziś kolonialne rasy i narnd._y,
skor,o po.zbędą się obcych na;d sobą rządów, co, zdaje się, s.tanie się w nie
tak .dalekiej przyszłości1 stworzą u siebie tylko li.chą imitację zmateriali
zowanei Euroipy lub Ameryl�i. Naprawdę wyzwolić, naprawdę podnieść
może łe narody i rasy tylko religia Chrystusowa, która nie niszczy tego,
co z na.tury w nich jest dobre, ale uszlachetnia, i ni�le. go.,,_
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coby było obce ich ,duszy. Bo w religii katolickiej, głoszonej tak iak ją
głosił nasz Boski Mistrz, nie ma też nic, co'by mogł.o być obcym jakiejkol
wiek duszy niezdeprawowanej, do jakiejkolwielk bądź rasy, czy narodu na
leży, Jest ona naprawdę powszechną, wsze,chświafową, ogólno-ludz.ką, jak
słońce, które nigdzie nie jest obce, choć świeci w różnych częściach
świata.
Misjonarze są i powinni być promieniami słońca Chrystusowego. Takim
promieniem w Chinach jest niewątpliwie polski lekarz-misjonarz ks. dr.
Wacław Szuniewicz. Cieszmy się, że ten promień wyszedł ze słońca Chry
stusowego, jaśniejącego nad polską ziemią i w polskie j atmosferze,
Wieści z Wenchow
WYCIECZKA MISYJNA DO KO-DEN.
Miejse-0wość Ko den (zakręt rzeki}
połaiżona bar.dzo bli
sko, bo tylko z ocu
giej strony rzeki. Z
Wenchow widać ją
doskonale. Ale nie
stety dzieli nas parę
kilometrów szeroka
rzeka, której .prze
p,rawa może zająć i
20 minut a może
i więceq niż godziinę,
albo też staje ,się
wprost niemożliwą,
zależni
e od przypły_.
M,sionorz
przed domem po zoopotrzeoiu chorego
wu rzeki.
\'?�brałem się tam
�i�d ':wno temu. S½oro tylko .vrzybil�śmy do brzegu
_
--:- 1uz wszyscy w1edz1el
t, ze przybył ks1ą,dz, że wieczo•rem będzie kaza
m_e. Nasza gmina chrześdjańska tutaj je,st bardz,o słaba, w niemo,wlęctwie.
Niedawno temu otworzyliśmy kapliczikę. Zaraz p,o -przybyciu rozwiesiliś
my �br�zy ½atec�iz��we . Ca�e pop�łudnie ·�atechista -tłumaczył ich zna
czenre hcznre zmie.nraiącym się goscwm. Wieczorem poszliśmy do jedne
go z chrześcijan n� kolację. Znowu tłum ludzi, Posiliłem ,się i p,rzyłączy
łen:, do gl'omady ciekawyc� - tłumacząc im oo to jest religia katolicka.
_
Buzo s1ę
rozeszło. Została Jednak spnra garstka młodzieży 16, 17 letniej,
Pytam kto stworzył niebo,, ziemię, ludzi, czy woln,o czcić bożki i t. cl.
Moi młodzi przzyjaciele świetnie zdali egzamin. Wszystko w lot pojmowali
i obiecali -do nas powrócić.
:'{li,eczorem nasza kapliczka zabita ludźmi. Naokoło pełno -ciekawych.
_
Mo:v1łem
długo .. Potem katechista
. Trzeba było kazać pójść wszystkim
pac,
słuc
b
ahby
do
północy.
R
�
no
stawili się dość licznie na .Mszę św.
�
?
�
_
1 kaza,nie, Wielu o,biecało
do nas ,się przyłączyć, Dotychcz as przyszła jed
na, rodzin a P r�testa�c�a. Druga si ę jes�cze,ch �i�e, skłania do nas. W jed
_ . eJ rodzm1e
ne) pogansk1
17 letm_ chłop1ec pah s1ę cl,o nas, Ojciec bardz.o
Zapisz się do Związku Prz.:yiaciół Polskich Misii w Chinach

skłonny, ale żona zadeikła poganka hamuje wszys,tko, Bóg jednak .z.robi
swoje.
Późno wieczorem prze.cl spoczynkiem wyszedłem jeszcze przed dom.
Przeszedłem się między chatami. Z każdego - dosłownie - z każdego
mieszkania dochodziły mnie głosy: ,.ten ojciec duchowny mówił, że tylko
religia katolicka jest prawdziwa...., że jest jeden Bóg, że nasze bóżki
czcić daremno, że religia protestancka nie jest prawdziwa, że, że... "
W duszy cieszyłem się bardzo, Religia katolicka jest na ustach wszyst
kich. To jedyny temat rozmów, Interesują się, Czują potrzebę prawdzi
wej religii. Mój przyjazd to istotny kij w mrowisku.
Już byłem na ,o,dcho,dnem, kiedy do'Wiedziałem się przypadkowo, że
w sąsiedniej wiosce jest umierająca staruszka, licząca już przeszło 80 lat.
Przed dwudziestu laty katechista w czasie choro,by ją ochrzcił i na tym
koniec. Zawsze jednak uważała się za katoliczkę - wierzyła we wszyst
ko, lecz innych praktyk nie wykonywała. Hm! co tu mbić? W dodatku
staruszka nie do-słyszyl Posłałem naprzód katechistę, by ją cośkolwiek
przygotował.
Uzupełniłem ceremonie chrztu św, Nastąpiła spowiedź i Ostatnie Na
maszczenie,,, Przed spowiedzią zapowiadam katechiście, by ludzi trzymał
z daleka, bo będę mówił dość głośno. Maszl a tu w czasie spowiedzi słyszę
głos starego wieśniaka, który przez ścianę pomaga mi pouczać chorą. Krzy
czę na niego „wynoś mi się stąd"! ale cóż można zrobićl Zresztą chińczycy
nie rozumieją tajemni cy, sekretu. WszYSfico muszą wiedzieć, wszystko mu
szą słyszeć. Nawet małe dzieci dopuszczane są do wszystkich tajemnic,
Gdyby ta:k można częściej tu do Ko-den zaglądać i katechizować i uczyć
byłaby tu ładna parafijka, Trzeba by wybudować większą kapliczkę, trze
ba by umieścić stałego katechistę... ale to wszystko na razie marzenia.
Są inne miejsc-owości - gdzie wiemych więcej a kaplicz.ki nie mają. Je.d
no trzeba zrobić, Dzielić wielkie terytoria na małe parafie i umieszczać
księży. Mając mniejsze okręgi łatwiej je uprawią, obsieją słowem Bożym
i będą plony. Potrzeba nam więcej księży i 'Więcej śro,dków na budowę
mieszkań dla nich i na ich utorzymanie ,
Pal!l żniwa jednak napewno pamięta o nas i da wszystko w swoim czasie.
Ks. Paweł Kurtyka C. M.
Szkoły nie maiq
Jestem w Jałszaę. Otoczyła mnie gromadka chłopców. Jest tam i Józio i Wacek, jest Zygmuś, Antek, i mały Ignaś.
- Szenfu, chał, szenfu chał? - Dosłownie: ojcze duchowny, dobrze?
Są to słowa powitania: czy ojciec duchm',111y ma się dobrze?
Odpowiadam wszystkim razem: chał, chał - dobrze, .dobrze. Później padają pytania jedno po drugim. A ciekawi są bardz.o. Na
przykład:
- Czy w Polsce też słońce świeci? - Czy takie samo jak w Chinach? - Czy joot księżyc? - Czy też są chrześcijanie? - Ile mam rodzeństwa? - i t. d.
Z kolei i ja przechodzę do ataku, pytając, I cze.go misjonarz może py
tać dzieci? Oczywiście tego, .c•o najważniejsze - katechizmu, który iest
Rozszerzai

„ Wiadomości

Misyine"

kamieniem węgielnym istnienia tutejszych chrześcijan. Bo bez maiorno
ści t�go. katechizmu, a c,o zatem idzie i zasad wiary, giną w tym morzu
pogansk1m. A naodwrót, świadecwem do,brego chrześcijanina to, prócz
praktykowania jest i ,dob.ra znajomość katechizmu. Chrześcijanie tutejsi
dobrze fo rozumieją i tych z pośród wiernych, kt6rzy nie umieją kate,chiz
m u i mo,dlit�, nie cenią.
Atakuję ·zatem: Ni łej,sz
: ynw ,szen tał szydie - w ja-kim ,celu przy
sze·dłeś na świat? ,..---. Chórem odpowiadają;
- Łej •kUndzie Tchjandżm, duł ,dzydzi,dzi lynchłyn - by Boga czcić
i zha wić swoją duszę.
- Dobrze. A jaik z1bawić duszę? - Kto to jest. Pan Bóg? Milczenie. Pytam dalej:
- Co to jest dusza? - Co to jest Kościół? Cisza. Znać wielkie zakłopo,tanie. Zwracam się znowu:
- Tchjandżu joł cigo1 - Ilu je·st Bogów? - Sango (trzech) - pali mały Ignaś. Wszyscy w śmiech, a mały 1-gnaś
opuścił głowę zawstydz.on
, y.
- Widzę, że nie bardzo tu umiecie katechizm -;-- �z� nfu, muju lisio .- Ojciec ,duchowny nie· założyt szkoły - wtrąca Ją się JUŻ rodzice. - My sami nowi ·chrześcijanie, nie wiele umiemy. Wtem słychać głośny gwar.
- Tchamcn fadzia? - C zy się biją? Nadsłuchuję.
- �uszy - _nie - to sz;koła. Teraz rekreacja. Bawią się w taką wiel
ką skorzaną piłkę, którą można i kopać i rzucać rękoma. Oj, jak tam
wesoło .
- Może i my się zabawimy? - pytam,
- O, dobrze, dobrze - rp.rzyklasik1ują.
Ale zaraz też się spo,strzegają, że ani piłki ani podwórza szkolnego
nie ma.
Pospuszczali głowy i niejednemu łez,ka zakręciła się. w oczach.
- Ach tak, niema ani piłki ani szikoły. �
Tam o kilka k.roków w bez.vyznaniowej szkole �lzieci mają wszystko.
prócz... re�i?ii. A_ tu nawet sz�oły .n�e mają. N�rażeni na _zły iprzyklad1
bezczynnosc, fonistwo. I tak gmą meJed.nokrotme dla Koścmta.
Mój drogi Józiu, Wacku, Antku i mały Ignasiu. O, gdybym mógł wam
założyć szkołę, katolicką szkołę. Niestety, n.ie stać mię na to. A rodzice
wasi zbyt biedni i zbyt ich mało, by mogli so-bie pozwolić na ·ten " lwksus"
- założenie szkoły.
Do Was, drodzy Ofiarodawcy w imieniu tych Józiów, Antków, Ignasiów
z g orącą prośbą się zwracam. A jest ich bardzo wielu. Nie tylko w samym
mieście Jałszaę. Jeszcze mam przeiszło sto wsi w swym obwodzie misyj
n�m, w każdej po 30 ·rozrzuconych chrześcijan. Dajcie im szkołę, by mo 
gh Boga •poznawać, czdć Go i kochać. Dajcie im tę ,piłeczkę, by pod opie
ką n�uczyc:iela �mgli przepędzić czas wolny w szkole, a nie 11a ulicy,
W teJ szkole �m. też naucz'} się być wdzięcznymi i niejeden ipacio,rek ze
swych serc dz1ec1ęcych zaniosą za swych Do,brodziejów do Boga.
Ks, A, Górski C. M.

Zbawiłeś cud.zq duszę,

.zapewniłeś .zbawienie

wła,nei

X. E, CASTEL C, M.

RÓŻ A

C H I N

MARIA TERESA

WANG

LIV 1917 - 24.II 1932 r.
Poznaliśmy już go rliwość Taiun.
Gorąco pra gnie zostać chrześcijan'ką,
Uczy sitc bardzv -pilnie ka.te..::hU:.utu,
Szczególnie do serca przypadło jej
odmawianie różańca. Uzyskała rów
I11eż od swego ukochanego ojca po
zwolenie, by m o gła zostać chrześci
janką. Usunęła wszystkie prze-szkody,

Red.

ROZDZIAŁ IV.
PAMIĘTNY DZIEN.
Tażun ora.l!neła, bv na chrzcie św, na
dano j ej imię Teresa ... 1 ,ale co powie na
to Matka Boża, Mórą tak bardzo ko
cham?... " więc będzie m i na imię Maria .
Siostra pielęgniarka, która miała być
jej matką chrzestną rozwiązała umiejęt
nie całą trudność: ,,będziesz miała dwa
imiona - Maria i Teresa."
Jeśli w ciągu tego życiorysu tylko
imię Teresa powtarzać będziemy, to je
dynie dla skrótu, bo Tażun zawsze pod
pisywała się: Maria Teresa Wang. Sukienkę do chrztu św. oHarował:a JeJ
docia jak również i welon z wianuszkiem, zachowany na dzień następny do
pierwszej Komunii św. Od chwili otrzymania pozwolen'ia ojca Tażun my
ślała tylko o chrzcie i o należytym przygotowaniu się do niego. Ostatnia
nauka księdza była o Najświętszym Sakramencie. Trwała prawie godzinę.
W czasie tej długiej konferencj i Tażun siedziała milcząca. Słuchała w sku
pieniu. Od czasu do czasu przytakiwała ruchem głowy, Radosnym uśmie
chem podkreślała niektóre zdania, zaznaczając, że rozumie i na wszystko
się zgadza.
Ileż fo już razy w moim życiu misjonarnkim miałem spo3-0bno1ć przygo
towywać do chrztu świętego te m łode dusze 1 byłem zawsze pełen radości.
Nie brakło ni.gdy .vyrazów, -określeń. Dziś wobec tego dwunasto
letniego dziecka Jąkam się, jestem onieśmielony... O jakże pragnęło by �ię
mieć w takim onieśmieleniu wymowę Archanioła, ażeby godnie mówić
o Sakramencie Miłości.
Dziecko -.to wyjątkowo inteligentne o wierze gorącej poimuje ,.zybko -
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Czy wpisałeś iuż swoich dt-ogich .zmarłych
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wedh1g mnie za szybko - każ.tlą myśl, co zmusza do przy:;pieszenia ,vy
kładów. Czuję się jakby wyprzedzony w tym dążeniu do nieskończono
sci i do Tajemnicy...
Mo-że jesteś zmęczona? zapytałem. Na tym dziś zakon czy-my.
Nie1 Oj cze. nie jestem zmęczona. Proszę mówić dalej.
Zrezygnowany tłumaczę dalej akty najważniejsze pTzed i po Komunii
świętej.
Po Komunii św. gdy Chrystus zamieszka w twoim serduszku, nie za
pomnij pomodlić się za rodziców - a potem słuchaj uważnie co ci powie.
To Ęóg przemawia podczas dziękczynienia? zapytała.
Czasami. Ale głos ten jest nieuchwytny dla ludzkiego ucha. Dusza go
i:y1ke dyszy. Po·wied:zhtcm ci ·wszystko co umiem
Pnn Bóg dopowie ci
resztę.
Na iym skończyła się moja ostatnia lekcfa,
Nareszcie nadszedł upragniony dzień 21 •kwietnia. Była cudna wiosen•
na pogoda. Po południu o godzi.nie 4 zgromadziliśmy się w kaplicy szpi
talnej. Przy klęcznikach Sióstr stanęła Tażun w pięknej suk�ence z me
dalikiem złotym na szyi. Głosem jasnym i sta,nowczym o,dpow1ada na py-,
tania zadawane jej przez księdza, który udzieli jej Chrztu św.
Czego żądasz od Kościoła Bo. żego?
Wiary, odpowiada Tażun.
W tej uroczystości brały u-dział poza .najbliższym; jeswze niektóre ro
dziny chrze�cijańskie. Swą obecnością chciały 0kazać sympatię dla tego
doniosłego wydarzenia, dla odwagi młodej dziewczynki, Ksiądz. w dal
szym 'Ciągu odmawia m-0<1.lit wy liturgiczne i zadaje Tażun pytanie, które
ma zaważyć na jej przyszł-0ści:
Cz-y wierzysz w Boga Ojca...?
Czy wierzysz w Kościół św. Powszechny, Kafolicki 1 świętych obcowa
nie, w grzech6w odpuszczenie1 w dał zmartwychwstanie, w żywo,t
wieczny?
Wierz-ę1 pada odpowiedź.
Maria Tereso chcesz być ochrzczoną? Chcę.
I nachyla główkę pod wodę Chrztu św, W tej chwili Trójca Przenaj
świętsza wzięła w posiadanie to se-rce d ziecięce 1 by w nim zamieszkać na
zawsze. W tej samej również chwili Maria Te-resa '0-dpowiedziała na
pierwsze wezwanie Boże. \\:'1działem Ją zaraz po ceremonii Chrz·tu św.
schodzącą głównymi scho,dami z wiązką kwiatów w ręku. Na jej spa,leoj
n eJ twarzy malował się wyraz nadprzyrodzonej radości, nadając jej po
staci niewypowi�dziany urok.
Pierwsze wytłumaczenie Modlitwy Pańskiej miało miejsce przed 50
dniami - a dziś ju.z ochrzczona. Nigdy jeszcze nie byliśmy świadkami ta
kiego szybkiego nawrócenia młodego d ziecka ze środowis,ka z jakiego
wyszła Maria Teresa.
Dzięki uprz ejmości Sio&try Przełożonej w pokoju zaanienio.nym na �alon
goście składają życzenia młodej chrześcijance. Teresa jako gospodyni do•
mu o·bdarowuje wszystkich we,dług zwyczaju słodyczami - wręczając je
wszystkim z miłym uśmiecnem jako podzięko"vanie za łaskawe pr.zybycie.
Przy biesiadnym ,stole p-rzewodniczy z wdziękiem i wmdzoną dystynkcją.
Jest szczęśliwa, Ogromnie szczęśliwa szczęściem wewnętrznym.
Od ,czasu do czasu jednak chmurka S-llliUl�ku pokrywa jej twarz lecz szybZłói- nlinrA nn Pftlclrr.
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ko znika. Domyślamy się jedna'k przyczyny teJ chw11owe1 zaaumy. .t'u
wierzich!}wny obserwator kładłby t-0 na karb przemęczenia, nadmia;tl;
wz1·uszeń, Po.wód tkwił gtębiej. Mianowicie wsród o-beonych brak było 1e1
UKodianego ojca. Coprawda jej ciocia -znajduje się w gronie obecnych a ,jej ,przecież Teresa zawdzięcza ,swoje szczęście. Poparła bowi�m Te
resę w jej postan-owieniu zostania chrześcijanką. Niestety nie wie on�
jeszcze co to jest wiara. Nie doznaje tych pociecb duchowycb1 którymi
ona,--- Teresa - się raduje. Obok Teresy stoją jej dwie s\.ostrzyczki w ko
lomwych sukienkach - o iak bardzo pragnęłaby si.ę z nimi podzielić swoim
szczęściem. Serce jej rwało ,się do- apostolstwa wśró,d najbliższych. Ale
nie nadeiSzła jeszcze chwila. Musi milczeć. I fo milczenie przymusowe
i pełne trwogi maluje s!ę na jej twarzy.
.
.
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. , do P1erwszeJ
.Nazajutrz 22 kWJetma Teresa przystąpiła
Komunu
w ,kaplicy szpitalnej. Mszę iw. odprawił ifsiądz Chińczyk i �ygł�.sił '?k:o
licznrn�ciowe przemówienie. Podat Komumę św. Chrystus zn1zył s1ę az do
zamieszkania w tym niewinnym se,rduszku Tereski. Powróciwszy na miej
sce na swój klęcznik zafo.piła się w adoracji..Miała oczy spuszcz,one. Po
ważna i sk,rtpio.na. Rzekł-byś - to posąg z marmuru wykuty. Ja�że se'.
decziną musiała być rowwwa Teresy z Ch rystusem. Warto by się zwro
cić do św, Pawła o wytłumaczenie zachwytu, który go porwał aź. do trze
ciego nieba.. Wielki Apostot spróbował •opisać to słowami przepełnionymi
mocą Bożą: .,i słyszał tajemni,cze słowa, których się czł·owiekowi mówić
nie godzi". J eśli św. Paweł czuł s.ię niegodnym dać nam pojęcie o, tej
w.zmowie z Bogiem - sił.ą rzeczy musimy zrezygnować z -0bjasnień na
szej ne.ofitkL, która wyjąkała zaledwie kilkanaście słów.
Te drogocenne wyrazy zawdzięczamy jednej z Siós,tr Szarytek. która
zapytała się Teresę·- dlaczego to w czasie dziękczynienia nie otworzyła
mszału i nie korzystała z pięknych modlitw tamże :zawartych.
Nie używam książki po przyjęciu Komunii św. odpowiedziata Teresa,
Modlitwy z mszału sprawiają mi roztargnienie. Zresztą mam tyle spraw
do powiedzenia Bogu. Fakt ten jak i również znamienny sposób odma
wiania różańca wskazują na wyjątkowe wyrobienie wewnętrzne tej mło
dej -duszy.
Teresa pragnęła przez cały dzień zachować strój pie,rwszej Komunii św.
Dzień ten uroczysty wspominac będzie zawsze z głębokim wzruszeniem.
Był to dzień szczęścia, szczęścia rzeczywistego.
C. d. n.

Z UGORÓW MISYJNYCH
1'/entsin, - Zadecydowa11-0, że poc.ząw.szy od września bieżącego roku Wyższy Zakład
N?ukowy Przemysłu. i Ha111dlu. włączy w swó.j -program kilka 110wy-ch ku.tisów, Na fakul
tecie .Przemysłu. dochodzi jako nowość fakultet budownictwa. Na fakultecie handlowym
m1.szerza się zakres studiów zagadnień finat1sowych.
Peking. - W wielkim tygodniu odbyły .się w Pekinie rekolekcje dla studentów. Nauki
rekolekcyjne głosił O. Edward Boedefeld o. f, m.
_
. ,
Hong-Kong. - Rz<!,d kantoński pracuje bardzo energicznie nad usunięciem prakty� za
bcJbo.nnych. Sz;czególn-ie w dystrykcie Chao An, gdzie zabobony są gJęboko zakorzemone.
Ukazał się 1iawet d.ekret w te7 sprawie, n-o.rmujący miejsca kułtu. Ws,zy,stki-e maleńkie pa
gody -.zamyka się.
. ..
. .
. '.
.
,
. .
Tokio, - Statystyka rel1g11 w Japonu. . Panu1ącą
rehgrą Ja1lom1. Jest buddyzm, Dzreh
się na 12 głównych sekt i 50 drobniejszych, Posiadają 71.343 większych świ�tyń 1 34.6�1
mniejszych swiątyń, Bonzów czy-li kapłanów mają 55 094 w tym 1401 kobr-et Zebrama
religijne odbywają ;5ię w 6.982 lokalaćh, Liczba buddhystów wyno.si 41.082.3007, Drugą
z rzędu religią to szynfoizm, który dzieli si�. na 13 sekt. Na lOl.659 duchownych przy-
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400.000 rubli n a bezbożny film , Centralny Komitet Z wiązku b ezb o tn<ików w Moskwi�
wyznaczył nagrodę 25 OOO rubll na najlepszą książkę anityreligij,ną. Poza tym p ostwowio ·
no wyasyg now ać 400 OOO rubłi na wykonani e filmu ośmiils.za jąc eg o dzia łalność misjonarzy.
Pobud!ką do s two rzeni a t ego filmu .były wieści o impo nującym cprzebiegu Ko ngre,;u E ucha·
r ystycznego w Manili.
W Kra ko wie o dbył 6ię z.jazd bibłillt ów polskich.
Japo n ia walczy z złym filmem .Opra·cowano ostatnio w Ja,pomi-i urzędowo zasady, kt ó·
rymi władz e administ racyjne mają się kierować przy ,cenzurow aniu film ów kine matogra·
fic zny,ch. Za1kazuje s ię w yświetlania filmów ·z żyda przestępc ów , obrażających mora ln()ŚĆ
ny, w kt órych w ystęp ują pij,ac y. Jap o ńczy cy pragną stanowczo
a Ła,ki.e za wi erającycli &ce.
u chroni ć młodzież od złych w pływów.
Krzyż godłem młodych prawn ików, W uchwa la-eh walnego ze.bran ia Zrzesz eniia Aseso·
rów i Aplikantów Sądowych okręgu apelacji w ar.sz awiskieij z ,dnii', 31 ma,r{:a, b. r. czytamy:
,,Waln e zebra111e, ,;,[wierd.;a/ąc, iii: rdigk lrn.tclicka dzięki :i:�w�rtej w 11.iei Pra wdzi e sta
nowi trwały fu ndamen t życia ducho-go Nar od,u Po<lskiego i ż e Naród Polski pragni e, .aby
Państ wo Pols-kie był o urząd•zon e na zasadach zgodnycli z ·ka tollicyz mem, p os.tanawia w .Jo·
ka łu Zrzeszenia i A6esor ów i Aplikant ów Sądo w ych IZa wi...si ć krzyż , który by wyra żał wolę
i obow iązek m łodego p okolania prawników p olskich pclnego realizowan.ia w usta wodaw
&twi e polski m zasad ;sprawiedliwości .chrześcijańskiej.
Oiciec św. o swoich ostatnich encyklikach.W r ozmo wie z ks. Kard. Baudrillart Pap ież
długo .omawiał świ-e.żo ogłos21one encykliki o bezbożnym komu niź mie i o położeniu Ko
ś cio ła katolidki ego w N iemczech. Dwa t e doniosł e dokumenty trodzily si ę zwolna w bez•
sennych chwilach choroby i ,du szcz egółów oprncowan e ;1Jostały na ło żu bol eści.
Cwierćmilion owa arm ia zako nników. Pi erwsre miej1,c e zajmuj e Towa rzystw o J e zusov,.e
.
- 24 270 -c.:lo.n:k ów. Dalej F;ranciszkani e - 22 527. Bracia S2lkół chrze ściqański,ch - 15 125.
KapUJcyn-i - 12 613. SaA ezia ni e - 10 971. Benedy,ktyni - 9 070, Domini kani e 6 700. Ma
Red empt-ory-ści - 6 239. K1, i ęża Misjonarz e ŚW, Winc entego a Pa u l. o - 5 000,
ryści - 6 612.
4 955. B'\>mardyni - 4 448. Z �eńskich na iliczniesj1,zy m zgromadz e ni em
NMP•Ob.laci
jest Zgroma dzeni e Sióstr Miłosierdzia, liczące ponad 40 OOO czl oniki n.

Wśród książek

Trzecia .sk olei seria n au k majowych ks. dr, Wacława Mll(j e wskiego zatyt u łowana
.,Maryja umilowni e narodu", oparta na po w ażn ych, u mi ejętni e w ybranych iródłach, za
ro w no historycznych jak i lit era ckich, stano w i piękny zhiór, silni e prz"'ma w iających do
serc i rozumów, nauk, kt óre w Mat ce Bożej w ska zują oparci e.
O do sko nałym wyczuciu a utora potrzeb ch w ili obe,cnej ś w iadczy bogate t ło historyczne pracy,
Wywr oto w e prądy komunist yczne i socjalistyczn e posługują si ę niejednokrotni e
dziejami, dla poparci a s wego stanowiska, fałszując dla swych c el ów historię. Prz eci w 
staw i ając się bezbo żnictwU W6p ólczesnemu ks. Maj e wski użył -pun k tu w idzenia hist o
rycznego, w ce lu ob rony reli gii i wyka za ł ścisły związek na j wa żni ejszych mo ment ów
w życiu na rodu p()lskieg o z prostą, szcz erą, s erdeczną ówczesną w iarą. Przykładami,
nie w ysnuty mi z f ant azji, lecz w yjętym i z księgi prz eszłości P o lski, chc e a ut or di w ignąć
współcz esnych. Przesuwają się p osta ci e naj w ier ni ejszych i najwsp anialszych synów
ojczyzny, dla kt órych Mar yja była he.t manką i opi ekunką. Wskrz e szon e są ide ały życia
rodzinneg o i publi cznego, p i ękn e tradycyjne o brzędy, p odkr e ślając e świad omość n a·
szych przodków z odpo w iedzialności prz ed Bogiem i usilne dąż e n ia z acho wania czy
Między i nnymi p.rzyt acza autor �iękny zwyczaj z czas ów Bolesła wa
s tości obyc:i,a j ów.
Wstydliw ego. Ot óż król t en; postan o w ił, żeby w pi er ws zą nied zie lę ad w entu w szystkie
stany Rze czypo spolit ej f undow a ły świec e, kt óre kole jno staw iano na o łta rzu począwszy
J est to
od kr óla, a s kończy w szy n a rolniku ze sło wami: ,,Gotó w j est em na są d Boży."
jeden z w y mo w niejszych sy m bolów , jakiemi ks. Maj e w ski wola o po w r ót do wia ry
Zagadni i e p oruszon e przez ks. Maj ew skiego cechuj e wszechstro nność, obiek
ojcó w .
tywizm, żywo tność. Wystarczy przejrzeć tytuły nauk, żeby zorientować się w ich
..
skali. Oto one: ,,Umi łowani e narodu",., ,,Królo wa Po lska"'... ,,Idea ł ni ew iast:: . ,, Maria
hasłem walki o wolność". .. .,J edyna ui eczka em i gracji" itd. Żyw e , bar wne, nacech o
ks. Mai ew skieg o na
wane skupioną, jędr n ą myślą, pięk ny m sło w e m, za sługują nauki
s zczer e poparcie i uzna nie.
ks, E. Garwacki.
en
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O.OR' AZ NE POTRZE B,Y
Ks Sup. Paweł Ku-rł>1ka z Wench{)w prosi o ofiary na stkoły, WskuteR
braku fundusz ów grozi zamknięcie szkół.. A szkoda fo wielka, 'bo owoo
·przyno,siły wspaniały. 1 Choć drobnym grosz em pomó�my utrzymać sz1koły•

...

Ks. Stawarski z Kiulu woła o fundusz na ·katechistów. M{)że -by kto ze
chciał ufunidować stypendium na katechistę dla jednej z nowo utworzonych
gmin chrześcijańskich 7
Ksiądz Redzimski wobec braku funduszów ch�e zamknąć 6. szkół. Ni
można' �o tego dopu ści,ć. Nie �ożna młodzieży po.2lbawiać nauiki ·katechizmu.

*

Ksiądz Krzyżalk w Czankudze musi 'koniecznie hudować kaplicę. Pomóżmy mu cho ć najskromniejszym datkiem,

*

Ks. Czapla spłaca grunt zakupiony-w· Shuntehfu pod sz'kołę. Potychcz�
szkoła mieści się w o gromnie lichym budynku i kuratorium grozi zamknię
ciem, jeżeli nie przeniosą się do odpowiedniego hudynku. A szkoła to Slka:t!b
misjonarzy.
Ksit?dzu�,6órskiemu potrzebny koniecznie motocykl. Ma bowiem parafię
na samym krańcu. prefektury/Rowerem tam strasznie· męcząca ja:zda.
,Kto
·
dopemoże Księdzu Górskiemu? ·

Sekretariat Pol�kiej Misji w Chinach - Warszawat T�ka 35.
-

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

-

, 1) ułatwia bezpośrednią korespondencję z Polską, Misją w Chinach i udziela Wttzel
kich' informacyj;
2) przyjmuje dla Polskiej Misji w Chinach ofi..ry;
3) przyjmuje,- bieliznę. kościelną płócienną, ornaty, medaliki, krzyie, róiance, obra•
zy i t. p.;
,4] wypoiycza przeźrocza· misyjne, fotograRe' oraz filmy · (stop-film) 56 obrazów do
aparatu Ornaka pad tytułem „Praca tn:isyjna polskich Księiy Misjonarzy i Sióstr
·
Miłosierdl:ia w Chinach";
5) przyjmuje zapisy"do Związku Przyj aciół Polskich Misyj w Chinach;
6) wpisuj� dusze zmarłych do Związku;
7) wysyła na• ryczenie „Wiadomofoi Misyjne";
BJ przyjmuje prenumeratę, którą wpłacać motna przez P, K. O. 398, ,,Wiadomości
Misyjn?"•
Utrzym,anie katechisty lub kształcenie kleryka kosztuje 25 zł. miesięcznie:
Wykupienie dziecka z nadaniem imienia jednorazowo 45 zł,
Dowa.!ne c.fiai:y na Pa\-5,ką M�s,ję w Chiina,ch prns;my pIIZeka,zywać na k(lillto czekowe
Sekretariatu: PKO, 197513 Ks. ,Konstanty Wila.szek, PrzełoitOlly XX MJ,s;jO<!:tan:y
w Shun,Lehfu.

