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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. Pol'skiej Misji w Chinach:

na intencję dusz zmarłych wpisanych do Związku
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Zwiq:z:ek Przyiaciól Polskich Misyi w Chinach
Członkowie czynni Z�iązku - ofiarują codziennie na intencje pol,skich.
Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia Ojcze nasz i Zdrowaś - oraz
składają miesięcznie ofiarę w jakiejkolwiek wy,sokośoi.
Członkami honorowymi są zaś ofiarodawcy większych sum na budowę .
kaplic, kościołów, szpitali, lub którzy utrzymują katechi:stę lub kleryka
(25 zł. miesięcznie, lub wykupią dziecko chińskie ( 45 zł. fednorazowo).
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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'Miesiąc październik - to miesiąc misyjny. Uroczystość św. Teresy od Dzie
tiqtika· Jezus, Patronki Misyj - oraz niedziela Misyjna nadają ten cha- ,
rakter. Złóżmy wszyscy choć. najskromniejszą ofiarę w tym miesiącu na
nasze polskie Misje w Chinach. Ofiary prosimy nadsyłać do Sekretariatu
Misyjnego (patrz str. 16).
-- -· ---·-----------------------------Za pozwoleniem Władzy Duchownej,

Cena numeru pojedyńczego 10 gr. Prenumerata roczna z przesyłką pocztową 1 zł, 80 gr,
Adres Redakcji: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 1, Księża Misjonarze, Tel. 265-38,
Konto w P'. K, O. nr 398,
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Niedziela

Misyina

fJ_·f jącyNiedziela
Misyjna to dzień ofiar i modlitwy za misje. Każdy katolik, ży
rzeczywiście z wiary, wyczuwa głęboko jej treść. A treścią jej jest,

(/gorące pragnienie, ażeby Chrystusa panowanie rozciągało się nad w.szyst
WJdmi duszami. Narzędziami woli Bożej w tej misyjnej akcji są misjonarze,
tµzbrojeni w iskrę powołania a pośrednio również my -- wszyscy katolicy.
�Pracę misjonarską zrasza Pan Bóg łaską - i tak rosną zastępy wyznaw
)ców jedynego Boga.
: Wśród zastępów misjonarzy i misjonarek nie brak Polaków. To misjo
',narze i misjonarki specjalnie nam drodzy. Lecz tego :roku stają nam się
(szczególnie drogimi - a to dlatego, że zbliża się do nich niebezpieczeń
fstwo. Czytaliśmy ostatnimi czasy o zniszczeniu Nang-kinu i Kantonu. Nisz
;'czono miasta, leżące daleko poza frontem. Tymczasem do Shunteh front
•.· coraz bardziej się przybliża, zajęto już Paotingfu. Misjonarze nasi zdają
.· sobie ,dos.konale sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa. W liście z 6
: sierpnia pisze ks. dr. Szuniewicz: .,Raz już pneżyliśmy pamiętne chwile oblę
żenia, z pewnym doświadczeniem wewnętrznym szykujemy się do d:rugiej
próby. Pozory zewnętrzne naszego życia i szpitala misyjnego nie zdradzają
nic szczególnego. Ot, codzienna praca. Tylko chorqgiew polska ubarwia
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dachy naszych zabudowa,i. Może dostrzegą ją z samolotów. Siostry bardzo�i'il
mężnie przyjmują wiadomości wojenne, a nie myślą wcale o opuszczeniu•j
chorych. Bo któżby się nimi opiekował? Czasem tylko na głos dzwonka;!
o niezwykłej porze, zwołującego Siostry, serce żywiej uderzy - może to}�
już.... może się zaczęło.... Za chwilę jednak są spokojne, bo ufają Opatrz-.;fj
·.. ; 1.•·•,
I
nosci .
1t
�itwy t?czą s�ę <?cl S�unte� n�e _bardzo dale_ �o '. �o zaledwi� 100 k!m-�)
Modlmy się za nich 1 ufaJmy rowmez Opatrznosci, ze ich ochrom tak - Jak/�
ochroniła w roku 1931. Za ich zapał i ofiarną pracę otoczy Pan Bóg na-:.f
szych misjonarzy i misjonarki szczególną opie.ką.
/�
Różni się więc bardzo nastrój dzisiejszej niedzieli misyjnej od poprze--:�
dnich. Dawniej rozważaliśmy pracę misjonarzy i byliśmy z niej dumni, cie-?
szyliśmy, że Pan Bóg ich wysiłkom błogosławi-a dziś lękamy się o ich życie j
i o ich dzieło. To krzyż i doświadczenie pańskie, lecz to sprawia, że oni;t,
<;ami jak również i wszystkie ich dzieła stają się nam drnższe i bardziej :;;
bliskie- zjednają sobie serca nasze i ofiarność naszą.
i;.
,
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Uroczystość 200-lecia kanonizacii św. Wincentego
w Shuntehfu

a

Paulo-/

J

Uroczyście obchodzi się w bieżącym roku wszędzie gdzie tylko są synowie i córy św. Wincentego, lub jego czciciele, złączeni w •różnych Stawa·, "I
rzyszeniach Miłosierdzia, 200-letnią rocznicę kanonizacji Ojca ubogich. ',
I w dalekim Shunteh uczczono 200-lecie uroczystym triduum. Zjechali się}
wszyscy księża Polacy i· Chińczycy, należący do Prefektury. W pierwszym•{
dniu, 14 czerwca wszyscy odprawili jednodniowe rekolekcje. Zaczęła się ·
uroczystość nieszporami. D:mgi dzień - to uroczysta suma z kazaniem,
a popołudniu uroczyste nieszpory w kościele. W trzecim dniu uroczysto-·
ści odbywały się w kaplicy u Sióstr. Zakończono tamże triduum uroczy·
stym Te Deum. Rzewna to była uroczystość, zwłaszcza gdy sobie uprzyto-:
mnimy gorące pragnienie św. Wincentego, ażeby jego synowie i córy rów·
nież wśród pogan prn:::owali. Miłością swoją objął wszelką nędzę i duszy
i ciała.
Pierwsi Misjonarze św. Wincentego przybyli do Chin ,w roku 1697 - byf \ to Włoch Luigi Antonio Appiani a Theodorrico Pedrini w roku 1701. Na
stępni przybyli z Paryża w roku 1785, ażeby na życzenie króla francuskie
go, zająć się dziełami, które poprzednio prowadzili księża Jezuici w Pe·
kinie. Z biegiem czasu i inne prowincje księży Misjonarzy garnęły się
pracy ilisyjnej w Chinach - a więc Holandia, Ameryka, Włochy i Polska.
Ongiś większość misyj w Chinach należał.a do Zgromadzenia Księży Misjo·
narzy. W drugiej połowie ubiegłego stulecia oddano całe prowincje no
wym Zgromadzeniom Misyjnym. Pracę misjonarską Zgromadzenia w pierw" · . ·
szej połowie zeszłego wieku koronuje krew męczeńs.ka dwu męczenników j '
księży błogosławionych Cleta i Perboyre·a, w drugiej zaś połowie męczeń- ::. ;
stwo Sióstr Miłosierdzia w Tientsinie.
A dziś? dzisiaj liczy Zgroma.dzenie księży Misjonarzy w Chinach 12 Wi
kariatów i jedną Prefekturę Apostolską. Liczba księży Zgromadzenia, pra
cujących w Chinach przekracza 400. Sióstr Miłosierdzia pracuje w ChiBądźmy wszyscy misionarzami - każdy na swoim miPicrn

ponad 400. Utrzymują przeS'zło 30 szkół, 20 szpitali, 12 przytułków,
erocinców. W tej pracy odzwierciedla się duc!:i św. Wincentego.
ząstkę w tej wielkiej działalności Zgromadz.enia Księży Misjonarzy
ióstr Miłosierdzia stanowi Polska: 17 polskich Księży Misjonarzy
Siootr Miłosierdzia w Shuntehfu oraz 10 księży ,w Wenchow w. połud
Wych Chinach. Poh1ką misję stosunkowo bar, dzo młodą rozsławiła meto
. pracy ks. drr. Szuniewicza. Niżej podajemy statystykę jego pracy.
lijrawozdanie za rok
.ltR
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Nazwa przychodni

5.697
7.980
2.032
1.352
1.060
645
266
608
1.212

ieentralna
:Nanmenli.
:Sikwan
kiulu
Neikiu
Nanho
,Kwangtsung
P'inghsiang
Peichang
Razem

'.I

20.852

LEKARSKIE:

Wizyt w domach .
w więzieniu.
Chrztów

SZPITAL:

II

Liczba
chorych

{'

WIZYTY

1936 -1937
Liczba
przyję ć

42.909
58.D96
18.292
14.524
11.089
4.646
3.420
3,832
10.712
167.520

1.870
134
45
Ks·. dr. W. Szunieroicz

o
w a g i
z w
a
a
ś
N
__
u
_--,ć
_
1
_____
_
_
:....._1_
__ __ _ _·= ___
_
_
__
____
_
_
'----�/
(,!;'.,>,
i:c. Szpital .
1
2
Filie wiejskie w Kiulu i eikiu
Filie
szpitala.
!F
N
100
Ilo ć łóżek
ś
12
Sióstr.
2
Lekarzy
15
lnfirmarzy
Infirmarek
w tej liczbie obwodowi
2
Szkoła infirmarska
1
Uczniów
4
Uczennic
26
1.962
Liczba chorych (roczna)
Mężczyzn
1.090
612
Kobiet
260
Dzieci
32,432
Liczba dni szpitalnych.
Liczba operacyj (ogólna)
1.057

Zainteresui się Polskimi Misiami w Chinach
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liość starców
�v tcw katachumenów
Zmarło w ciągu toku
Przyjęto .
Powróciło do domu
Chłopców
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Ilość staruszek
w tern katechumenek
Zmar!o w ciągu roku
Przyjęto
Powróciło do domu
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Bezsprzecznie do spraw najważniejszych, niecierpiących zwłoki w urzę✓i;j
dzie kapłańskim, należy udzielanie Sakramentów św., a zwłaszcza zaopa··}f
trywanie chorych. W małych parafiach w godzinie, w dwóch, wszystko za--:1
łatwione, ale w naszej parafii misyjnej to sprawa nie łatwa.
A�
W samą uroczystość św. Piotra i Pawła zjawia się u mnie posłanieci:i
z listem katechisty z prośbą o udzielenie choremu Ostatnich Sakramentówą
w miejscowości Du-bin. ,,Ciarki po mnie przeszły, kiedy to wyczytałem,\i
Du-bin to miejscowość na ,krańcach naszego terytorium. Posłaniec dodaje§
przytem, że sprawa pilna, choroba ciężka.
,i;
Zatem nie ma czasu do stracenia, pakuję pościel, parę rzeczy osobistych, i
zabieram walizę z ołtarzem i przyborami mszalnymi, kucharza zawiada-,!;
miaro, że obia,d ma być natychmiast ,gotowy, choć fo dopiero 10 godzina ;
rano, posłaniec ma jeszcze parę spraw w mieście do załatwienia. Dość, że
o wpół do pierwszej siedzimy już w łódce w południowym porcie sieci
kanałowej, i mkniemy w dal na południe. Na widnokręgu rysują się we
mgle góry, musimy dobić do nich i wedrzeć się głęboko w ich wnętrze
ładna perspektywa. Układam się w czółnie, jak można, choć każda pozy
cja łamie kości w nieswojskie formy. Półtora wioślarza, bo chłopca
13-letniego trudno liczyć za sto procent, macha nieźle. Choć na wodzie,
ale słońce praży, gorąco, studzimy się wachlarzami. Może ktoś się zgorszy,

Złóż ofiarę na Polską-Misię w Chinach
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.,:' ·Jysząc o wachlarzu; wyobrazi sobie misjonarza z wachlarzem w ręku
' :f,pomyśli, co za zniewieściałość .... ! Tak niegdyś myślał i podpisany. Po
do
zatrzymaliśmy się w Singapore, zwiedzaliśmy miasto,
'' • drodzeiliśmyChin
do kościoła i tam ku memu wielkiemu ździwieniu zobaczyłem
�stąp
_.wachlarz w konfesjonale. Dziś to rozumiem i uważam, że wachlarz należy
. (ló najkonieczniejszych sprzętów misjonarza, toteż i dziś w drodze wa' · i.dilarz oddawał mi duże usługi.
;-' Mijamy ludzi w łodziach sunąeych w różnych kierunkach, jak au'tomo
"�le, cży powozy na pols:kim__gościńcu, mijamrpola• zieleniejące się buj�qym ryżem, mijamy mosty kamienne wieczne, wiekowe drzewa •na brzegu
r.,irnoczące swe stopy i hujne korony we wodzie, mijamy wioski rozsiaidłe
. .ż. obu stron. Nagle z jasnego nieba zaczyna padać deszcz gr.u:by niby ziar
. -· ,no, ej to nic myślę, przejdzie. Ale ot i horyzont zasępia się, mkną po nie
. · �.pie -stada chmur pędzone wichreni zachodnim. Chmury zaczynają się k:oł<tunić, włosy opadają i sięgają ziemi, to. deszcz ulewny. Łódka nasza na
'.· lryta matą bambusową ,przetykaną liśćmi, co przypOII!ina mi·polską strze
.chę. IBewa niesłychana ,woda wdziera się do środka, pilnuję pakunków,
' chronię jak mogę, by nie zamokły. Nasi wioślarze szukają schronienia na
;brzegu, łódź ,przymocowali sznurem. Olbrzymie krople, raczej coś w ro
•' dzaju wodospadu niebieskiego dudnią po naszym marnym dachu. Ale cóż,
,,;::,wyjścia nie ma, raczej z łodzi jest wyjście ale z ,,,deszczu pod rynnę".
:cierpliwość to czy nie najważniejsza cnota misjonarza? Nam Europejczy
,. ·kom zawsze się .śpieszy, nerwy w napięciu, tymczasem tutaj nie ludzie ale
. ·>czas wszystko robi. Nerwowy człowiek nie ma tu co robić. Deszcz pada,
" ·,:_nam się śpieszy do chorego, musimy stać, czekać, a droga tak daleka, mu
../simy tam dotrzeć przed nocą. Po ,deszczu zwykle bywa pogoda. Tak i te
, "'.:'raz się stało. Ulewa, prawdziwie podzwrotnikowa, przeszła, ruszamy
w dalszą drogę. O czwartej dobijamy do .stóp gór, .kanał się kończy, łódź
" staje z konieczności. Nasz przewodnik, poganin, bierze rzeczy na swe
.J silne, a przede wszystkim wprawne ramiona, · a ja z moim zakrystianinem
· ,·ruszamy za nim.
�- Przychodzi mi ua myśl mimowoli Polska. Mówi ,się o Chinąch, że tak
·zacofane, ciemne, pogańskie i t. .d., tymczasem jaka r6żnica z Polską. Po
takiej nawałnicy, jaka tu przeszła, w mojej ojczyźnie ani za próg nie wy
" chodź, błoto i błoto, można ugrzęznąć. Tymczasem tutaj ścieżki wszystkie
.• wyłożone kamieniami. Chińczyk ma wstręt do błota, drogi muszą rbyć
·.. możliwe do chodzenia pieszego, toteż tu nie ma kałuży, dziurawych mo.. ·_ stów. Drogi wykładane płytami �amiennyini, mosty solidne kamienne,
.~wieczne. Czy w Polsce w wielu miejscąch, gdzie lud pieszo z daleka idzie
do kościoła, nie dałoby ,się zrobić przynajmniej .ścieżek, jeżeli nie ma ka
. mienia, cementowych? Chińczyk jeść nie ma co, głoduje, ale na budowę
dróg .daje najchętniej..Państwo o drogi nie stara się zupełnie, chyba naj
. nowsze automobilowe. Budowa i utrzymanie dróg miejscowych to troska
·. Judności :riajhliższej okolicy.
(dokończenie nastąpi)
Ks'. Paweł Kurtyka C. M.

Lekcja chińskiego

Hu lu pu thun jou - to znaczy: tygrys i jeleń nie chadzają razem.

Módl się za Misie!
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Skauci polskich misionc:irzy w Chinach
Misjonarze nie mogą być zacofani. To też idą z postępem czasu, o ile on ·
.sprzyja rzetelnej kulturze. Na całym świecie ·znani są dzielni skauci. I my
polscy �isjonarze zakładamy Skautów po naszych szkołach misyjnych. Ich
ładny a tani (3 zł.) mundurek, ich emocjonujące występy, ich wesołe
i jędrne usposobienie jest prawdziwą atrakcją dla Misji.
Skautów mamy obecnie w Shuntehfu, KiuLu, Szachopejdżan ·i Dżyfan..
Zorganizował ich przed rnkiem Ks. Kazimierz Skowyrra C. M., który w kra·
ju był wielkim przyjacielem i opiekunem pols,kich harcerzy.· Mamy moż- i'
ność rozpowszechniania ich jeszcze w innych powiatach naszej Prefektury , t
ap. Na mundurki i ćwiczenia pod opieką polskiego misjonarza czekają jeszcze takie placówki misyjne jak Kwancung, Czankudże, Pchjynsię, Nacho,
Żęsię, Jalszę, Nejciu i inne.
Ale praca o.rg
, anizacyjna w tym kierunku idzie strasznie powoli głów- :t
nie dla braku środków materialnych. Chłopcom bowiem trzeba sprawić.
munclurki, nabyć narzędzia gimnastyczne, założyć świetlicę, urządzić naj
prymitywniejszą kolonię wa,kacyjńą. Wszystko to wyma,ga dość dużego :
nakładu sił i wydatków. Misjonarz, który jałmużną -dobrodziejów z kraju
łata dziury swego budżetu misyjnego, nie może absolutnie sobie pozwolić :
na jakikolwiek wydatek w tym kierunku.
f
Tymczasem ta organizacja nie tylko przywabia zastępy chińskiej mło· .. I
dzieży do ogniska kultury chrześcijańskiej, ale przędzie złotą nić serdecz·. :
"•"'
nej przyjaźni harcerza polskiego z chińsikim.
Wobec tego byłoby prawdziwą szkodą dla Polski, gdyby opinia przychylna temu kierunkowi, sprawy tej nie doceniła i ofiarnym datkiem ni'e
pospieszyła polskim misjonarzom w Chinach na-pomoc.
Ks. Franciszek Stawarski, misjonarz.
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Misionar.zom w krzewieniu

Wiary Katolickiei_

X. E. · CASTEL C. M.

R Ó Ż A

C H I N

:MA R I A T E R E 5 A W A. N G
1.IV 1917 - 24.II 1932 r.
Teresa .spędza zimę
Dla zdTowia
w Shanghaiu. Gorliwie spełnia obo
wiązki religijne. Nawiązuje stosunki
z S. Miłosierdzia w Shanghaiu. W li
sta.eh_ ,z tego cza.su zamilcza o przy
jemnościach w ,ielkiego miasta. Odno
si się wrażenie, •Że świat i zabawy nie .
mają ,dla niej uroku.. Po kilku mie
siącach wraca do ,Pekinu. Po,zo:staj-e
w ścisłej łączności z 'S. S. MHosier
,dzia, które ułatwiają jej ,spełnianie
praktyk religijnych. Z rąk J. E. Ks.
Costantiniego otrzymuje saArcyb.
kra,ment bierzmowania.
(Re_d.).

ROZDZIAŁ VIII.
TRZECIE WEZ�ANIE. KRZYZ.
Rodzina otaczała Teresę najczulszą
opieką. Najwybitniejsi lekarze specjali
ści czuwali nad jej zdrowiem. Jednakże
pod koniec 1931 roku choroba poczęła
czynić wid-oczne postępy. Letnie upały,
"
a później ol�res deszcz· ów i silne mrozy
zimowe ujemnie wpłynęły na stan chorej.
Z dniem każdym ubywało jej sił fizycz
- o kwiatu chwieją
nych. Podobną była d
cego się na nikłej łodyżce.
Ponure myśli poczęły trapić najbliższych. Ciotka nie mogła pogodzić się
z możliwością utracenia swej Taż.un na zawsze. Tylko Terenia była spo- ·
kojna i zrównoważona wewnętrznie, choć doskonale zdawała sobie sprawę
ze stanu swego zdrowia. Jej bystry i przenikliwy umysł jeszcze przed dwo
ma laty życie swe stawiał pod znakiem zapytania. ,,Kto wie czy dożyję
lat 20?" - pisała do ojca, chcąc uzyskać pozwolenie zostania chrześcijan
ką. Tym właśnie argumentem przekonała ojca o słuszności swej prośby.
,,Wiem, że umrę niedługo, a wtedy tak się będę naprzyk,rzać Panu Jezu
sowi i Matce Bożej, aż uproszę nawrócenie mojej rodziny" - szeptała po
kornie, nie mogąc przełamać stanowczej woli ojca, co do nawrócenia
swych siostrzyczek.
Uparty kaszel wzma;gał się z dniem każdym. Miała jednak dość sił, by
2 stycznia 1932 roku przyjść ze swą •siostrzyczką do Pe Tang. Przynio
sła wiązankę kwiatów i złożyła Księżom Misjonarzom żyC'zenia noworocz
ne. Była to ostatnia wizyta jej w Misji. Czternastego stycznia widzimy ją
znów w szpitalu św. Michała, skąd dusza jej miała ulecieć do nieba.
Choroba była już bardzo zaawansowana. Wszelkie zabiegi okazywały się
bezskuteczne. Dzieweczka z dniem każ;dym coraz bardzi,ej cierpi, a jednak
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rzadko się ska:żY:· Jej kryształowa duszyczka dojrzewa do nieba. Nie myt
_
o swych c1erp1emach
, lecz zagłębia się w rozmyślaniu Męki Pań&kiej.
Wszakże to jej ulubione nabożeństwo, a teraz w ostatniej chorobie
to jej jedyne wytchnienie.
„Kto chce iść ·za Mną, niech się sam siebie zaprze, weźmie krzyż swó
i naśladuje m�ie". Terenia zrozumiała tę mowę i wprowadza ją w życi�
W tym czasie w s�pitalu św. Michała był na kuracji opat 00. Tcr-apistów'
Dowiedział się o chorej neofitce i postanowił codziennie ją odwiedzać.
Rozmowę skierował na rzeczy duchowne. ,Po pierwszej wizycie zdumi
ny był jasnością jej umysłu i subtelnym zrozumieniem prawd Bożych.
Z każdym dniem dokładniej zdawał sobie sprawę z jej wyrobienia we-
wnętrznego. Uderzała go szczególniej jej prostota, poddanie się woli Bo
żej w cierpieniu i chrześcijańskie zapatrywanie się na każdą sprawę. T ··
ostatnia cecha tak rzadko bywa spotykana u neofitów. Widać było, że pro-"·
mień łaski Bożej, który przeniknął jej duszę w dniu Chrztu św., napełnił
całe jej jestestwo.
W następnych .dniach czcigodny opat dowiedział się, że Teresa szczerze
· pragnęła zostać zakonnicą. Jedynie jej młody wiek stanął na przeszko- °t„'l:·,,t.
dzie. Przygotowywała się jednak do tego kroku już od dwóch lat. Bóg Sam
wybrał jej tkrólewską drogę krzyża. Idąc nią, krokami olbrzyma posuwa
ła się na drodze doskonałości. Nagle błysnęła mu myśl: A może by dzie
weczka złożyła ślub czystości?
Byłby to wspaniały klejnot w jej koronie w niebie.
Dwudziestego sió_dmego stycznia odwiedził chorą J. E. Ks. Delegat Apo
stolski Ks. Arcyb. Costantini, który pr.zyniósł jej śliczny medalik św. Te
resy od Dzieciątka. Jezus i udzielił specjalnego błogosławieństwa. Zaapro- �
bował w zupełności zamiar złożenia przez Teresę ślubu czystości. Wizyta , �,, ·
bezpośredniego Przedstawiciela Ojca św., błogosławieństwo „in articulo ·, ·,
mortis" sprawiły jej radość, którą dzieliła się ze wszystkimi. Medalik za- .,
wiesiła na .szyi, poka·zując odwiedzaj,ącym. Zabierze go z sobą do grobu,
jako dowód niezachwianego przywiązania do Stolicy Piotrowej. Nazajutrz
przedstawiono Tereni możliwość wykonania ślubu. Momentalnie objęła
myślą wieczyste zobowiązanie ze swymi następstwami. ,,Muszę się zasta
nowić" odpowiedziała „i proszę, żeby mi dokładnie wytłumaczono, co to jest
ślub czystości".
Rzecz była łatwa do wykonania. Czcigodny Opat ·zadośćuczynił jej pro,- . "'
śbie. Gdy skończył, Teresa odrzelaa: ,,Przed przyjęciem Chrztu prosiłam
mego ojca o pozwolenie. Sprawa, o którą obecnie chodzi jest tak waż· ną, że
muszę z nim o tym pomówić".
P. Wang był naówczas w Shanghaju, który w ,tym czasie oblegali Japo,ń
czycy. Nie można było nawet marzyć o jakimkolwiek porozumieniu. Teresa
postanowiła zaczekać na dogodniejszą chwilę, sama zaś w skupienia roz
ważała najmniejszy szczegół posłyszanej nauki.
W parę dni potem nagle się odzywa! ,,Czuję, że wkrótce Bóg mnie do
siebie powoła. - Jestem gotowa złożyć ślub czystości".
Może pewne niezrozumienie zaskoczy naszych czytelników. Nie wspo
minając o A�nieszkach i Cecyliach, które w 12 lub 13 roku życia składały
ten sam ślub, poprzestaniemy na wytłumaczeniu.dwóch kwestii:
1. Czy Teresa, mając lat 14 i 9 miesięcy miała prawo złożyć ślub
czystości?
Polscy
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m1s1onarze w Chinach reprezentuią
i naszą katolicką Oiczyznę

Kościół

2. Złożywszy go prawie na łożu śmierci, jaką zasługę z niego odniosła?
Sobór Trydencki do złożenia ślubu czystości stawia warune:K przy
najmniej 16 lat wie.ku i ll"ok nowicjatu. Teologia .uznaje możliwość
zobowią·zania się przez śluby prywatne 14 lub 15-.letniej osoby, byleby
były dozwolone przez kierowni.ka sumienia, który bieirze na siebie całą ód
powiedzialność danego przyrzeczenia. W niektórych !krajach prawo cy
wilne wymaga aż do pełnoletności zgody rodziców do wstąpienia do zako
nu. W Chinach pełnoletność -liczy się od 20 roku życia.
Tak jak ,się o tym później przekonamy, Teresa nie wykluczała nigdy moż
liwości wyzdrowienia nagłego, cudownego. Stąd wnosić możemy, że zasługa jej ofiary pozostaje całkowitą.
Jako dziecko patriarchalnych Chin, którego pierwszą cnotą społeczną
jest posłuszeństwo i szacunek woli ojcows<kiej, całą duszą pragnęła zgody
ojca w powzięciu stanowczego kroku.
Przekonana o niemożliwości otrzymania odpowiedzi od ojca, pr,zypuszcza,
że nie odmówiłby jej prośbie. Czując zbliżającą się śmierć, postanawia
działać na własną rękę. Wyczuwa, że w tej tak wzniosłej i ważnej chwili
,,· · tylko Bogu dbowiązana jest zdać sprawę
· ze swoich czynów i z miłością
przygotowuje się do tego aktu.
C. d. n.
_,"1-, dziennika podróży
Przed wieczorem przekraczamy granicę włoską. Droga wiedzie przez
skaliste góry, które musiano rozsadzać, tam znów robić wysoki nasyp,
by móc przeprowadzić tor. Skały ścięte niby ściany wzdłuż toru. Widać
cudne groty, wijące się strumyki po skalistych wyżłobieniach, spadające
- na drugie skały, woda się rozpryskuje, pieni i płynie dalej. Na górach
• · ;, podobne opary, jakby unoszące się pożary. śliczne widoki zakryła nad
- · ·,/ chodząca noc. W Postumii, mieście granicznym zmiana służby. Spotykamy Włochów. Dowiedzieliśmy się, że oni mówią tylko po włosku. Mó
wimy do nich po niemiecku, ani słowa. Po francusku, również nic, wresz 
cie było nam tego iuż za dużo zaczęliśmy po polsku i oddajemy im bile
ty. Zasalutowali. Zakrzyknęliśmy: Evviva il' Duce, co icih utwierdziło je
szcze bardziei· o naszych życzliwych uczuciach dla nich i nie mało roz
czuliło. Evviva, odpowiadali_
Droga nasza dobiega końca. Jesteśmy we Włoszech, w Trieście.
O g. 8,30 wieczorem stanęliśmy na miejscu. Wysiadamy. Skończyła się
dla nas droga żelazna - w czwartek 22 paźdz. rozpocznie się droga
• ,,- wodna. Najmujemy aut-o ciężarowe, walizy pakują nam numerowi, zmie
niamy pieniądze na liry i idziemy do hotelu Abaziana. Zmówić się mo :..
- . -- żerny łatwo tak po niemiecku jak i p,o francusku. Zajmujemy trzy po•.:, koje, płacąc 11 Jir_ za noc i dzień. Dzwonimy na służącą, by nas obudziła
o 7 rano. Cóż kiedy ani sfowa nie rozumie obcego ,języka, solo Italiano.
Szukamy zaraz w samouczku po włosku. Obudziliśmy się jeszcze przed
„sette" i poszliśmy .ze Mszą św. Prosimy proboszcza, by nam pozwolił
odprawić Mszę św., pokazujemy celebrety, służymy sobie do Mszy &W;
Ludzie w kościele patrzą na nas ze zdziwieniem. Przed kościołem pytają
się nas, co za jedni jesteśmy. Odpowiadamy, że Polacy, jedziemy do Chin
na misje. Tacy młodzi misjonarze! - mówią. Załatwiamy ibagaże w Kom
panii. Tu d•owiadujemy się, że kufry nasze, wcześnie;. wysłane, przyszły
1 będą załadowane na okręt. Teraz trzeba załatw�ć drugą ,sprawę: bilety„
.
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Udajemy się do Lloyd Triestino przez Canale Grande, tuż koło mo-r'
W Lloyd wymieniamy pro'wizoryczne bilety na prawdziwe, następnie otrf:
mujemy na piśmie po,zwo,lenie na bezpłatne przewiezienie bagażu. Urzę'
nik bardzo grzeczny, niówi płynnie po francusku, wesoły. Ks. Krzysteczk(i;.::,;
rnzbawił go na dobre, bo przy wyjściu zapewnia nas o stałej przyja:iru:l
„Zostaniecie moimi przyjaciółmi na zawsze" - było ostatnie słowo P-O:i�t
żegnalne urzędnika. Wr;;i.camy do portu. Moc tu -okręcików, statk6w;J'.:;
łodzi motorowych, łódek, gondoli. Morze lekko faluje . Przed nami jcl]:(,{t�
. punktu op . :
okiem sięgnąć woda i' woda .. Oko nie znajduje ani jednego
ar .,{/ .
<:ia, wszędzie morze i morze, otulone linią horyzontu. W porcie stoi je{}�
dyr.y duży okręt Palestina.
Po drodze dohotelu kupujemy kartki pocztowe, widoczki okolic, mia�i1t
sta; morza, by przesłać do najdmższych w Ojczyźnie. Na ulicy ruch niiff
wielki, hałasu nie ma prawie żadnego, Auta trą;bią na prze::hodnia,'11;
w oi;tatniej chwili, kiedy tenże znajdzie się tuż przed maszyną. To samÓ'"°i
.kondukt-or tramwaju. Dzwoni na gapiącego się przechodnia tuż nad jego'&
uchem, nabawiając g-o przytym takiego strachu, że ten ,odbywa dalszą;''
drogę z głową automatycznie się obracaiącą raz na prawo t-o z.nów na(
lewo. W hotelu zjadamy śniadanie, popijając herbatą bez smaku. Lepsze/
lo jednak, niż woda. Po odmówieniu brewiarza ułożyłem się na kanapie{'
i przespałem parę godzin. Miasto nie ciekawe, nie było co zwiedzać, więc<:
lepiej wypocząć przed dalszą podróżą. P,o wspólnej kolacji zapakowarn)';:
n{im ręczne pakunki na wózek i odwieziono do portu'. My pieszo podążamy·
za nimi. Idziemy nad brzegiem mo-rza. W dali na wzniesieniu olbrzymiaJ
latarnia morska obraca się wokoło, siejąc snopy światła na wszystkie
strony. Jedyny przewodnik wśród ciemnej nocy. Mor�e całe iskrzy się
od różnokolorowych świateł, rzucanych ze statków. Nieco- w dali widok
prześliczny. Na wzgórzach rozsiadły się niezliczone domy, wszystkie
oświecone jasnym światłem, wyglądają, jak gwiazdy zawiesz,one w po(c. d. n.)
wietrzu.
ks. Bąba C. M.
W świątyni Kuluskiei
nie ma Chineczek

Z powodu :braku pienię{
dzy iks. Stawamki zmusz<Yf
ny był zamknąć s:zkołę'
dżiewcząt w Kulu i dzie�:
we,czik1 odesłać .do domu/
Część z nich przygotowy-J
wała się dopiero do chrztu'
św.
Z bólem_ serca myśli.
o nich ks. Stawarski i pro
si drogich Pr, zyjaciół o po
moc na „otwarcie szkoły
ż,eńskiej w Ku-lu!
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Czy wpisałeś iui swoich drogich .zmarłych
Związku Mszalnego?

do

UGORÓW MISYJ-NYCH
Misje ktitol.ickie TZa terenie wojny japońsko-chińskiej - stanowią centrum katolicyzmu
w Ch)nach. Prowincja Hopeh wraz z Pekinem liczy 780.435 katolików, t. zn. czwartą
'. część chińskich katolików.
Pekin jest si�dzib� Delegata Apost Iskie,go. Obok t�go ?,wa wielkie ośr_odki _żywe �a�o
_ o:
o.raz Petang, s1-edzLba Zg.romadzema Księży MJJS;Jo
•:«.· hcyzmu stanow1ą un1, wersytet katoJ1c'k1
i; ,,r11arzy wraz ·Ż Seminarium Duchownym, wielką ,drukarnią i licznymi dziełami miłosierdzia.
'·:�;. ·; W Tcientsinie promieniu-je Wyższa szkoła Pr,?:emysłu
i Handlu, prowadzona przez KIS'i.ę
·
_:i);t,1 ży Jezuitów.
.
'
. ..
_· .
·
· _
·+: · Cała prowincja· Hopeh · podzielona jest na dzi�ięć wikar.iatów Apostolskich. Sześć
z nich pozostaje pod zarządem Zgroma,dz�nia Księży 1\1.isjonarzy, jeden Księży Jez,ui:
tów, a trzy kleru chińskiego. Ponadto są jeszcze trzy Prefektury Apostolskie.
Na ogólną Hczbę księży 647-tubyJ.cąw fest 437. Katechistów jest 3730, nauczycieli 3272.
'W -trzech Seminariach Duchownych kształci się 152 kleryków - a. w .jedenastu małych
_
: .
•• Seminariach 721 chłopców.
t.· Uniwersytet w Peki.r{ie ,liczy 968 słuchaoi;y a wyż,sza Szkoł_a w Tientsinie 553.
W katolickich szkoła-eh średnicµ uczy się 6165 chłopców. Szkoły ,cl.Ja katechistów przy-:2otowują 764 pomocników ido pracy misyjnej.
Docho.dzą ,do tego wielkie dzieła miłosierdzia:
33 domy sierot gromaclzą 2.982 dzieci.
9 szpitali ·z 9.122 łóżkami.
9 domów dla starców (624 miejsc) oraz·
140 ambulatoriów:
Również Shanghai jest wybitnym środowiskiem życia katoJi. clciego. Uniwersytet „Auro�
ra" gromadzi w swy:ch murach 643 studentów.
Z innych ,dzieł jest tam 6 szpitali k atolickich, 1 Seminarium Dti-chowne, 4 8zkoły śred
-nie,i d
- wa wielkie domy sierot. Księży tubylców ,jest 91.

;i� ,,..·
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Shanghai - Wikariusz Ap. Shan,ghaiu Bp. Haouisee wy,dał w pierwszy-eh dniac;h woj-

ny chińskiej orędzie ·do wszystkich swoich katolików. Usł.uchali kato:J.icy swego<Pas.terz:a
i w różnych dzielni,cach miasta zorganizowano .dzieła, które mają iifć lZ pomócą nędzy
wywołąnej przez wojnę. Najpierw faku.Jtet. medyczny uniwersytetu „Aurora" _;zorganizo
wał pomoc cl.Ja' ranny,c,h, ą .wtaAdwie szpital, mieszczący. s.ię w gniac!iu uniwersytetu. Do
tego szpitala należą jesz-cze dwa od-działy: pi�s.zy dla ciężko ra�yc, h - , a· drugi dfa
lżej rannych. W całości szpital liczy 500 łóżek.
.
__
·_
Szpital Matki Boskiej w Shangh<1iu 14 sierpnia w przeciągu tylko dwuch godzin przy
jął ,pona,d 450 rannych - ofiary nalotu \Samolotów. Lekarze, pracowalci .w ośmiu .salą:ch
ope.ra-cyjnych :prz, ez -całą noc. Kościół_ św. Józefa·' i dom Sióstr Wspomoży-cielek zamieniono tymczasowo na .szpital.
_
Szpital Najśw. Serca Jezusowego i Zakła,d Sió�r Franpiszkanek Misjonarek Marii
znajduje się na .Jinii frontowej w ,ogni,u wal,k. C:zęść- cho.ry,ch ewakuowano. Pozostałojesz 0
cze 144 chorych, ksiądz Salez,janin ,i lekarz i wszystkie Siostry. .
· Z fą'kttlte}u medycz!leg. o _ w Pekinie wysłano _do Hanchow 3 lekarzy c�lem z_aopalry-, wania -rannych. Dojecha·li ,do Hangchow, lecz po_dróż sama była bardzo mebezp1eczna.
Celem :ratowanią biednych i bez,domny,ch - ofiary wo-jny - z:awią,z ał się _międŻynaro-:
dowy komitet pomocy. Postanowiono zorganizować tr.zy wielkie centra tejże pomocy. Je
dno z nich powierzono misji katolickiej w Shangha:iu, ,gdzie na terenie . uniwersytetu
,,Aurora" bu-duie się barak na 2000 osób. Wielkie to dzieło - bo daje się biednym bez
domnym ruety.Jko da-eh na-d głową - lecz także ich się żywi. Pie:nią,dze i prowianty
na ten cel wiera Akcja Katolicka w Shanghaiu.
S'FRATY MISJI W SHANGHAIU.
Dokładrii-e strat jesz,cze d-oty-chc.zas nie znamy .z powo,du niemożnoś-ci po.rozumienia się.
Komunikacja prze.rwana. Wiemy, że cztery bomby chińskie .r,Żucono na szpital Najśw.
Serc. a Jezusa. Powstały tylko szkody materialne -·ofiar w ludziach nie było. Bomba
japońska zniszczyła zabudowania szkoły przygotowawc,zej na terenie „Aurory". Z' po
śród służby misji zraniono 7 osób. Dyrektor szkoły ks. Ou ocalał.
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EWAKUACJA SZPITALA NAJśW. SERCA JEZUSA.
Ponieważ ,szpital Najśw. Serca Jezusa Franciszkanek Marii znajdował się na linii ogni
irontow ,ego - wy,wieziono wszystkich chorych w liczbie 125 mężczyzn i kobiet i 110 dzie
ci. Karetek ambulansowych. do przewożenia chorych dostarczyła francuska i międzynaros
·
<lowa policja. Szpital przeniesiono do-- -jednego
, -machów „Aurory". .
- - z ·g
\

-- EWAKUACJA DWóCH PARAFII I KOLEGIUM śW. FRANCISZKA KSAWEREGO.
Na rozkaz władz wojskowych wszyscy mieszkańcy wschodnich dzielnic· Shanghaiu mu-'.,
,sieli opuścić iswoje mieszkania. Między innymi musieli wyjść ,również -księża hiszpańscy,,
z parafii Matki Bookiej, księża amerykańscy z parafii Na-i św. Serca J.ezu
- sa oraz Bracią�-·
• Maryści z kolegium św. Franciszka. Na wchodnią część Shanghaiu sypał się grad poci- <.-:
-sków, które wzniecały Hczne i groźne po,żary. _
-'-f
. Hong-Kong. Siedem kilometrów od Hong-Kontu osi·adły Siostry Karmelitanki Nie daw- ;
-no temu mie:scowy Biskup dokonał ,zamknięcia _klauzury. Na uroczystość trzeba było.<
-uriiehomić specjalne autobusy, bo tak licznie publiczność napływała, chcąc jescze przed
, zamknięciem .zwiedzić klasztor. Zwiedzającymi po większej części byli poganie. Wyraża1i ,się oni o klasztorze -i, o ·żydu kontemplacyjnym z wielką.c.zcią .i uznaniem.
Miasto Watykańskie. - Interesując się- gorąco fosem misyj katolickich w Chinach,"·
Ojciec św. przeznaczył poważną sumę dla 'misji w Shanghaiu. Jednocześnie Pap, Dzieło -!!7
Rozkrzew. Wiary przesłało znaczne subsydia nadzwyczajne dla dzieł pomocy ,społecz- ,,..
nej,_ organizowanych przez misjo,narzy w Pekinie. _
Nadchodzą szczegóły o losie misjonarzy ze stacji misyjnej Bra_ci Marystów w pohliżu -,�
Pekinu, która -została opanowana przez bandy wojsk nieregularnych. 2 księży _Misjona1'ZY, mianowicie ks. Feely (Irlandczyk) i Willemis (Holender) zosta:!i wraz z 8 braćmi-··
{2 Francużów, 2 Węgrów, 2 Hiszpanów, 1 Niemiec i 1 Czech) uprnwadzeni w gó
ry i tam uwięzieni. Ambasadorzy Anglii i Francji prowadzą rokowania o uwolnienie
misjonarzy.

i

0

ZE ŚWIATA
. Waszyngton - Praca misyjna na dalekiej Pglnocy wśród Eskimosów daje bar1zo
p.omyślne wyniki. Nieraz Es_kimosi zapędzają się na -swych łódkach aż do terytonum
Syberii, którą w pewnym punkcie od ziemi amerykańskiej odgradzają niezbyt szerokie_
p.r:zestrzenie zamarŻnięte,go oceanu. W ten sposób nastąpiło (l;bliżenie między chrześci
jańskimi. Eskimosami a mieszkańcami sowieckiej Syberii.
· Na pytan•ie Eskimosa: ,;Kto was stworzył?" Sybirak odpowiedział:
Stalin!.
-A kto stworrz:ył świat? - pyta Eskimos.
.-·Sta-Iin!
-<Kt9 stworzył ńieho, księżyc gwiazdy?,
-Stalin!
� A kto stworzył/wfal-oryby?
-,- _ Także Stalin.· Stalin, stworzył cały świat.Dzięki Stalinowi żyjemy. '3/tedy
:za.pytał: a· czy wasi przodko-wie mieli ry;by wieloryby?
' ....:. Oczywiście, mieli.
--Ile lat ma Stalin?
-,- pyta Eskimos.
-_
- Około 45;
przyjś. ciem_
Ah� - zawołał .z tryumfem Eskimos - a w j;ki sposób mógł przed
na jwiat stworzyć wszystko? I
,Podobno mieszkańcy Sysber.ii doistają sowite wynagrndzenie za szerzenie propagandy
komunistycznej wśród ludności-Alaski. Lecz jak widać z rozmmvy_., Eskimosi są przebieglejsi od agitatorów bolszewickich.
.
Rocznice. - 20 wrześpia minęła stuletnia roc,znica męczeńskiej śmierci bł. Józefa
Paryskiego Seminarium Zagranicznego. Poniósł
Karola Cornay. Był o.n wychowankiem
'.śmierć męczeńską w Annamie.
Zaś dnia 2 października przypada 25 rooznica zgonu śp. ks. Jana Bayzyma T. J.
apostoła trędowatych na Madagaskarże.

.swym
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iest sp���q wszystkich katolików

isJ/tMiasto Watykańskie. J. E. Arcyb. Costantini, Sekretarz Kongregacji Propagandy
r,;ogłosił apel do wszystkich katolików, zachęcając do wzięcia udziału w dniu mi.syjnym
Pi, c z w a r t ą n i e d z i e 1 ę p aź dz i e r n i ka. W tym dniu we wszystkich kościo
)lłach odbędą .się kazania o mi.sja,c.h �..•i, odbędzie .się zbiórka pieniężna na misje.
,:'( ;,,· ,''
,

'.

;\ Bolonia. - W dniach od 8 do 13 września odbywał się w Bolonii wielki Ko n gre s
uch a r y s t y c z ny, w którym wzięło udział pięciu kardynałów i 23 biskupów.

f·

Paryż. - Rząd francuski ,ostatnio udekorował idwóch misjonarzy katolickich, p.racu
\ijący,ch w Togo odznaczeniem „Etoile de Benin". Jeden z odznaczonych O. Schuh pra
\:ic1,1je w zabój czym klimacie Togo już 47 lat. Drugi to O. Cotez, pracujący od 8 lat w naj
'jdzikszych okolicach Togo.

L<

"Paryż - Była przełożona S i ó s t r M i ł o s. i e r d z i a w Quebecu w Kanadzie, zo·
?:stała honorowanym członkiem francuskiej Akademii Umiejętności.

- y
Moskwa - Z informacyj otrzymanych przez prasę sowiecką od samego Woros z
(lowa, dowiadujemy się, że czerwony komisarz opracowuje broszurę, przeznaczoną dla
W:'.�ojska pod tytułem: .,Czerwona armia a popi".
it . Treścią broszury jest, że Stalin jest niep.rzejednanym wrogiem v,-iary i nie ma mowy
('o:· jakimkolwiek kompromisie między zasadami komunistycznymi a religią. Broszura
;iWoroszyłowa zostanie ,vydrukowana w 9 milionach egzemplarzy i przetłumaczona na
\Jdlka języków.

(X·. Londyn

- Pra.sa katolicka donosi, że panna Elżbieta Comber Fodey, konwertytki,
\cotrzymała nominację na bardzo wysokie stanowisko, mianowicie na Lorda Majora mia
'Nsta Leicester. Kandydatura jej została wysunięta przez miejscową Labour Party (partia
�\\robotnicza). Panna Comber przyjęła katolicyzm w 1919 roku.

.

!f: Monachium - Budynki i wszelka nieruchomość„ należąca ,do towarzystwa wydawni
fcźego Hoefling w tym mi·eście zostały skonliskowane przez rząd. Podobny los spotkał
j\wła.sność prywatną właściciela wydawnictwa d.r. Walentego Mayera, który wraz z ro
Md.ziną znalazł się na bruku bez środków do życia. Tak samo postąpiono z oszczędno
ti;ściami sędziwego ojca p. Mayera i jego czterech dzieci.
f/i Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że w wydawnictwie tym została wydrukowana swego
if.:czasu
w języku niemieckim encyklika papieska „Mit brennender Sorge" o sytuacji re
:
F: ligijnej w Trzeciej Rzeszy.

r::·

New York � Wychodzący w Nowym Jorku pod redakcją S; Kamińskiego „Ro,botnik
';;.:;eolski" organ związku socjalistów polskich w Stanach Zjednoczonych, zieje tak stra
�zną nienawiścią do wiary i do P-0Iski, że mamy prawo :domagać się, by mu wzbroniono .
t,wstępu n.a ziemię polską.

.

1, •

>'&. Nanking - Ministrem Sprawiedliwości został o.statnio w Chinach Sie Koan Cheng,
t:;''.człowiek jeszcze młody, którego wiek nie pr.zekrac· za czterdziestki. Ma on za sobą
l(__'.jikończone studia w kolegium św. Ignacego i w Aurorze w Shanghaiu. Nowy Minister
l:/Jest pierwszorzędnym prawnikiem, historykiem i literatem. Po ukończeniu nauk w Chi
J!:11ach zdobył doktorat z prawa w Paryżu. Cieszy się wielką popularnością i poważaniem.
�/;: Berlin - Minister Spraw Wewn. dr. Frick wy.dał nowe zarządzenie w formie dodatku
w_do ustawy, ustalające narodowe barwy niemieckie. Stosownie do tego zarządzenia nie
l'!;;;:.wolno w żadnym wypadku (nawet po.dczas uroczystości. kościelnych) używać ani cho
)!'frągwi kościelny.eh ani flag o barwach papie.skich.

· Miasto Watykańskie
ff
!:�)\:Y Saenz arcybiskupem

Oiciec św. mianował ostatnio kardynała Piotra Segura
Sewilli. Był jak wiadomo od roku 1928 arcybiskupem toledań
;4:'.ekim j Prymasem Hiszpanii. Ponieważ po jednej z podróży do Rzymu gwardia cywilna
;W".aresztowała go w dro,dze do Toledo j odstawiła do- ,granicy. - Osiadł w Rzymie i chcąc
l*�ię przyczynić ,do pa.cyfikacji religijnej w ojczyźnie zrzekł się stolicy tołedańskiej.
}tt> W Rzymie kardynał Segura spełniał najskromniejsze nawet funkcje duszpasterskie
;�)':'} co sobota w . swvm tytularnym kościele Matki Boskiej na Zatybrzu, wygłaszał kazania,
(ff(}ak zwykły prob�szcz.

łr·.,,•: �. -----'--

bawiłeś cudzą duszę, .zapewniłeś .zbawie,nie swoiei duszy
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E ·B Y

Ks- Stawarski z Kiulu· �oła o fu�d�u: na katechistów, Może by kto z
chcia!, ufundować stypendium:na·katechistę "dla jednej ·z nowo. utworzot1-yc:.
gmin chrześcijańskich? .W,.Ku-lu iµqżna się-,spodziewać· wielkiej. -liczb
nawróceń. Niestety brak gros-z� .hamuje rozwoj katechumenatów.
Drodzy Przyjaciele Misji! _Ok!,iżcie sw_e. szląchętne .serce i złóżcie
· · ofiarę
,,Ną Szłiołę Chineczek w '!Gulu''. ,
.
'. .
Ks.' Krzyżak objął placówkę ,vi Hosia w górach i prosi o irifirmarza
o przychodnię lekarską. Chce tym sposobem pomagać licznym cierpieniom
górali. Jest .to placówka, gdzie prócz gór wąwozów i kamieni niczego nie
·· ma ... ·podpisuje się „proboszcz na opoce".
· -Już w dniu 14 pciidziernika o go.dzinie 11.ej rano w lokalu,. przy
ul. NOWY-ŚWIAT .64.
zosta n i e

otw a rta

WYSTAWA MISYJNA
· zawieraiqcci tysią�e eksponatow ze·wszys_tkich części światci
olwar:ta . codzienn i�,

od (god�iny 8- ej rano, do 20-tej

Wystawa łrwać.. będzi,e oż. do 27 .paźd::i,ierni_ka b. r,

Adre� do Shuntehf-u: Chine
Hopeh
Shunłelifu
Mis�ior:, Ca_thol.ique

Ad.res do Wenchow: ·
c;hi·n e
C.hekićmg
Wenchow
Mission Catholique

. . SeJuetai-iat Pol�iej Misji w. Chinach �-W�rs�awa, ·Tarnka 35.
Tel.. : 644-1-1 i ·s29-'.79. P.K.O. · Nr. 398.. ,,Wiadomości Misyjne i Listy".
1-Y ułatwia oezpośrednią korespondencję z Polsk"ą Miśją w China.eh 'i udziela
kich informacyj;
2) przyjmuje dla Polskiej Misji w Chinach ofiary;
3) przyjmuje bieliznę kościelną
.
. . płócienną, orna ty, medaliki, krzyże, różańce, obra_zy i t. p.; .
4) wypożycza przeźrocza misyjne, fotogrnHe oraz filmy (stop-film) 56 obrazów. do
aparatu Ornaka pod tytułem „Praca misyjna polskich Księży Misjonarzy i Sió.str
Miłosierdzia· w Chinach";
5) przyjmuje żap'isy do Związku Przyjaciół Polskich Misyj w Chinach;
.. 6) wpisuje dusze zmarłych do _Związku;
·
..
· 7) · wy syła na życzenie „Wiadomości Misyjne''; .
8) prŻyjin-uje pr.enumerat ę, k tórą wpłacać'można przez P. K. O. 398. ,.Wiadomo.ś
M·isy1ne
. , .. .
.
.
..
. .
KOsztuJe 25 zł . m1es1ęcz_n1e.
U trzymanie· k 11techi·sty 1·ub kszta lceme klery ka·..,.".
zł.
45
razowo
o
jedrr
imienia
nadaniem
z
dziecka
Wykupienie
DowoJne omary· n.a P-o1siką M1s,ję w Obimaoch prosimy pnzekaizywać n.a kOJ1to
Sekretariatu: ·PKO Nr. 398 „Wiadomoś·ci Misyjne i Listy".

