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Zakazane Miasto,
zakazane tematy
Kiedy znajomi Chińczycy powiedzieli mi, że następnego
dnia pójdziemy na plac Tiananmen, pomyślałem od razu
o protestujących studentach 4 czerwca 1989 r. Pięć tysięcy
młodych ludzi oddało wtedy życie za wprowadzenie reform
i poszerzenie przestrzeni wolności. Chińskie wojsko rozjechało
protestujących gąsienicami czołgów. Moi znajomi mieli
na myśli jednak coś innego. Poszliśmy zobaczyć Zakazane
Miasto. Masakra studentów to temat w Chinach zabroniony.

Pomnik sługi Bożego Pawła Xu Guangqi w muzeum w Szanghaju

Wejście do siedziby cesarzy dynastii Ming i Qing jest od placu Tiananmen. Na Bramie Niebiańskiego Spokoju widać z daleka wielki portret Mao
Zedonga, autora „zawiadomienia z 16
maja”, które rozpętało w Chinach rewolucję kulturową. W wyniku rewolucji śmierć poniosły miliony ludzi,
a dziesiątki milionów straciły wolność.
Władze chińskie chcą za wszelką cenę wymazać z pamięci Chińczyków
wydarzenia z placu Tiananmen. Robią to skutecznie. Wejście na plac poprzedzone jest drobiazgową kontrolą. Torby podręczne są prześwietlane, a wchodzący muszą przejść przez
bramkę do wykrywania metali. Przejście do miasta cesarskiego jest otoczone policjantami.
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scy przeszli do PSKCh. Kościół w Chinach chce być niezależny od państwa.
Rząd chiński chce na siłę upolitycznić
Kościół katolicki pod hasłem sinizacji
chrześcijaństwa.
W diecezji Handan rząd chiński planuje zburzyć 24 kościoły, ponieważ
są zbyt widoczne z autostrady. Władze miejscowe twierdzą, że kościoły zostały zbudowane bez pozwoleń. Wierni
mówią coś innego. Według nich postawa partii komunistycznej jest zmienna jak księżyc, najpierw daje pozwolenie, a później je odbiera. Podczas mojego pobytu w Handan w wiosce Shen
Liu ściągnięto w nocy krzyż z kościelnej wieży. Podobno rozpraszał kierowców przejeżdżających obok samocho-

Wejście do Zakazanego Miasta od placu Tiananmen w Pekinie

PARTIA KOMUNISTYCZNA
JEST ZMIENNA JAK KSIĘŻYC

8 czerwca zmarł bp Stefano Li Side,
ordynariusz chińskiej diecezji Tianjin,
uznawany jedynie przez Stolicę Apostolską. Został wyświęcony potajemnie
za zgodą Watykanu. Nie chciał zapisać
się do Patriotycznego Stowarzyszenia
Katolików Chińskich (PSKCh) i trafił
do aresztu domowego, gdzie spędził
27 lat. Miejscowe władze chińskie nie
wyraziły zgody na wystawienie zwłok
zmarłego biskupa w katedrze. Pozwolono jedynie na odprawienie nabożeństw
żałobnych w kościołach jego diecezji.
Po zawarciu tymczasowego porozumienia między Watykanem i Pekinem
jest odczuwalna presja na kapłanów
z „Kościoła podziemnego”, by wszy-

dami. Handan jest pierwszą diecezją,
gdzie władze chińskie próbują w ten
sposób na tak wielką skalę walczyć
z Kościołem. Chcą przetestować reakcję wiernych. Należy podkreślić, że kościoły przeznaczone do zburzenia należą do „Kościoła oficjalnego” uznawanego przez rząd w Pekinie. Nie ma więc
większej różnicy. Zarówno „Kościół podziemny”, jak i „Kościół oficjalny” cierpią z powodu braku wolności religijnej.

150 KOŚCIOŁÓW
W SZANGHAJU

Szanghaj jest dużym i nowoczesnym
miastem liczącym około 30 mln mieszkańców. To największa miejska aglomeracja na świecie. Odległość 1300 km
z Pekinu do tego miasta pokonuje się
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ŚWIAT MISYJNY

W sanktuarium maryjnym w Sheshan niedaleko Szanghaju

szybkim pociągiem, który jedzie z prędkością 350 km/h. W centrum miasta
przy nowoczesnej galerii handlowej,
otoczonej wieżowcami, znajduje się mały kościół pw. św. Michała Archanioła.
Z daleka widać wieżę i krzyż. Po doświadczeniach w Handan byłem zaskoczony tym widokiem. Proboszczem tej
parafii jest chiński ksiądz, który studiował kiedyś w Paryżu. Z pewnością dlatego jest tu w niedzielę także Msza św.
w języku francuskim. Na niedzielnej
Mszy kościół jest pełny. W Szanghaju
jest 150 kościołów, 50 parafii i 80 księży. Msze św. w języku angielskim są odprawiane w czterech kościołach. Struktury „Kościoła podziemnego” i „oficjalnego” przenikają się nawzajem. Nigdy
nie otrzymałem odpowiedzi, jak to wygląda w rzeczywistości. To również temat zakazany. Zwłaszcza kiedy rozmawia się z obcokrajowcem. Departament
Spraw Etnicznych i Religijnych miasta Kanton (Guangzhou) w południowo-wschodnich Chinach wprowadził
w tym roku nagrody pieniężne za donoszenie na nielegalne działania „Kościoła podziemnego”, w tym za kontakty z osobami duchownymi z zagranicy
przebywającymi w Chinach.
Po niedzielnym nabożeństwie
przed kościołem św. Michała było bardzo gwarnie. Ze świątyni wychodzili uśmiechnięci wierni. Przed nią stał
proboszcz i razem ze świeckimi współpracownikami rozdawał parafialną gazetkę. Na placu kościelnym bawiły się
dzieci. To kolejne zaskoczenie. W chińskiej prowincji Henan zakazano wstę-

Wierni modlący się w ogrodach na terenie sanktuarium w Sheshan

pu do kościołów wszystkim osobom poniżej 18. roku życia. W Szanghaju było
znowu inaczej. „To ważne miasto dla
chińskiej gospodarki, jest tu dużo obcokrajowców i władze chińskie są bardziej
tolerancyjne” – pomyślałem, wierząc,
że znalazłem odpowiedź na wyjątkową sytuację Kościoła w Szanghaju. Następnego dnia zmieniłem zdanie. Znowu nie miałem jednej i prostej odpowiedzi na to, co dzieje się w Chinach.

MŁODY BISKUP CIĄGLE
W DOMOWYM ARESZCIE

Obok katedry pw. św. Ignacego Loyoli
stoi duży, niebieski wieżowiec, w którym mieści się miejscowa kuria biskupia i mieszka biskup, a raczej przebywa tu w areszcie domowym. Thaddeus
Ma Daqin jako młody ksiądz został konsekrowany na biskupa pomocniczego
Szanghaju w 2012 r. Należał do PSKCh,
ale Watykan zezwolił na jego święcenia, idąc na duży kompromis i wykazując dobrą wolę wobec rządu w PekiKościół parafialny pw. św. Michała
Archanioła w Szanghaju

nie. Na zakończenie uroczystości nowo wyświęcony biskup oświadczył,
że występuje z PSKCh, ponieważ jako
biskup musi poświęcić się wyłącznie
swojej diecezji. Jego słowa wywołały
burzę w Pekinie i na drugi dzień został
osadzony w areszcie domowym, gdzie
przebywa do dnia dzisiejszego. Stolica
Apostolska pozostaje przy stanowisku,
że bp Ma jest administratorem diecezji,
natomiast rząd w Pekinie stanowczo
sprzeciwia się temu i biskup ma zakaz
przemieszczania się oraz sprawowania swojej funkcji. Sytuacja nie uległa
zmianie nawet po podpisaniu tymczasowego porozumienia Stolicy Apostolskiej i rządu w Pekinie.
Władze chińskie chcą nie tylko decydować o tym, kto będzie biskupem, ale
także kto zostanie ogłoszonym świętym. Wszystko dla rządu w Pekinie
ma wymiar polityczny i może mieć
wpływ na osłabienie jego roli w chińskim społeczeństwie. Paweł Xu Guangqi (+1633) pochodził z Szanghaju i był wysokim chińskim urzędnikiem nawróconym na chrześcijaństwo.
Studiował pod kierownictwem jezuickiego misjonarza Matteo Ricciego
(+1610) i razem przetłumaczyli na język chiński Elementy Euklidesa. Niedaleko katedry znajduje się grób Xu
Guangqi i muzeum poświęcone pamięci tego wielkiego chińskiego uczonego
i konwertyty na chrześcijaństwo, który był pomostem między chińską i europejską kulturą. Na grobowcu jest postawiony wielki krzyż. Gdyby doszło
do beatyfikacji Xu, to byłby on pierwnr 9/2019
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Togo

Studnie głębinowe
dla Togo

O

MODLITWA O WOLNOŚĆ
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Poświęcenie jednej ze studni głębinowych w Togo

T

rudno nam sobie choćby wyobrazić, że bardzo dużo ludzi na świecie nie ma jeszcze dostępu do czystej
wody pitnej i że wielu z nich nie widziało studni głębinowej z pompą
ręczną.
W prefekturze
Dankpen w Togo,
z główną miejscowością Guérin-Kouka, misjonarze werbiści
prowadzą parafię Notre Dame
de Lourdes w diecezji Kara, leżącej
w północno-zachodniej części kraju. Region ten zamieszkuje głównie
lud Konkomba, ale też inne grupy etniczne, z których najliczniejszą stanowią Tchyokossi. W prefekturze tej
znajduje się wiele wiosek, gdzie kobiety muszą pokonać kilometry dróg,
aby dojść do rzeki czy źródła i napełnić wodą aluminiową miednicę. Woda ta nie zawsze jest zdatna do picia, do spożycia nadaje się dopiero po przegotowaniu, czego tu nikt
nie robi.
Właśnie w tych wioskach prowadzę od 2013 r. akcję zakładania studzien głębinowych z pompą. Prace
te zwykle są trudne do zrealizowania, bo woda znajduje się na głębokości od 60 do 100 m, a tylko ten
typ studni może tu funkcjonować.
Do tej pory udało nam się założyć 21

studni głębinowych, z których każda to koszt 10 000 euro.
26 stycznia br. poświęciłem trzy
takie studnie, znajdujące się w wioskach Oubabodo
i Kakpagour w kantonie Nampoch – ok.
35 km od Guérin-Kouka, oraz w wiosce
Nargbal w kantonie
Guérin-Kouka, oddalonej o 25 km od Guérin-Kouka. Wszędzie
tam można usłyszeć:
„Po raz pierwszy
w historii naszej wioski mamy studnię z pompą, dającą nam czystą wodę do picia. Dziękujemy z całego serca!”. Radość jest ogromna, zwłaszcza
wśród kobiet, bo to do nich należy
trudna praca, jaką jest staranie się
o wodę z rzeki, nawet jeśli trzeba iść
po nią kilka kilometrów.
Do tej pory wykopanie tych
21 studni głębinowych było możliwe
dzięki wsparciu finansowemu moich
przyjaciół z Niemiec i Włoch. Chętnie kontynuowałbym akcję zakładania studzien przy wsparciu finansowym przyjaciół misji z Polski, bo potrzeby są wciąż ogromne, zwłaszcza
w porze suchej. W porze deszczowej
ludzie gromadzą wodę deszczową.
Liczę na Waszą pomoc. Serdecznie
pozdrawiam z Togo i Bogu polecam.

to kilka doniesień
polskiego pochodzenia,
z Argentyny, z ubiepodtrzymujących polskie
głego roku.
tradycje. Dzięki polskieKiedy sprawowałem
mu rządowi od wielu
Mszę św. w kaplicy Matlat przyjeżdża tu oddeki Bożej Wspomożycielki,
legowana nauczycielka
w mojej parafii, spotkaz Polski na kontrakt, by
łem małżeństwo – pana
podtrzymywać tradycje
Prudencio i panią Secuni prowadzić lekcje dla zadinę, którzy powiedzieli
interesowanych nauką
mi, że tego dnia świętują
języka polskiego, histo68. rocznicę pożycia małrią, tradycjami i folklożeńskiego. On – 91 lat, ona
rem. Tym razem w cen– 83 lata. Kiedy patrzyłem Secundina (83 l.) i Prudentio trum uwagi byli dwaj
(91 l.) z o. Kazimierzem
na ich twarze, uśmiech- Dzimitrowiczem SVD w dniu franciszkanie: o. Sylwan
nięte i spokojne, przyszła 68. rocznicy ślubu
i o. Jurek, którzy obchomi na myśl Święta Rodzidzili jubileusz 25 lat kana! Św. Józef, Maryja i Jezus. Nie możpłaństwa. Została odprawiona Msza
na było przejść obojętnie obok tego
św. dziękczynna, a po niej była uro-

łeczności należące do danej parafii.
Ponieważ do tej kaplicy biskup przybył po raz pierwszy, zgromadziło się
tak dużo ludzi, że musieliśmy sprawować Msze św. przed kaplicą. Wierni byli bardzo wdzięczni za to spotkanie i po Eucharystii przygotowali mały
poczęstunek zarówno dla młodzieży,
która otrzymała sakrament bierzmowania, jak i dla bp. Juana, który ucieszył się z tego zaproszenia.
Cieszy też, że w ubiegłym roku
udzieliliśmy kilku ślubów parom,
które przez wiele lat żyły w związku niesakramentalnym. Dzięki sporadycznym spotkaniom oraz katechezie prowadzonej przed chrztem zawsze
staramy się wyjaśniać te „chore” sytuacje, kiedy to para prosi o chrzest
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Sanktuarium maryjne w Sheshan
obok Szanghaju jest znowu czynne
po rocznym remoncie. Władze chińskie
wprowadziły limit pielgrzymów, którzy
mogą odwiedzić w ciągu jednego dnia
miejsca pielgrzymkowe. Na parking
wpuszczane są tylko autobusy z rejestracją z Szanghaju. Przy drodze wejściowej na teren sanktuarium stoi policyjny patrol. Poza tym chińskie sanktuarium niczym nie różni się od innych
miejsc pielgrzymkowych na świecie.
Ludzie z różańcem w ręku zanurzeni są w modlitwie. Inni wspinają się
na kolanach na szczyt świętej góry
She, odprawiając po drodze kolejne stacje Drogi krzyżowej. Na szczycie kopuły
wieńczącej wieżę bazyliki umieszczono statuę Maryi, unoszącej nad swoją głowę Jezusa z szeroko rozpostartymi ramionami, którego figura z daleka
przypomina krzyż. W kościele ludzie
modlą się przed wizerunkiem Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych.
W dobie rewolucji cyfrowej wolność
w Chinach jest systematycznie ograniczana, a społeczeństwo chińskie ustawicznie inwigilowane. Katolicy modlą
się o wolność w sanktuarium maryjnym w Sheshan. Za tą samą wolność
studenci oddali swoje życie na placu
Tiananmen. W niedzielę 9 czerwca
br. setki tysięcy osób wyszły na ulice
Hongkongu, by zaprotestować przeciwko zmianom prawa ekstradycyjnego. Ograniczana jest nie tylko wolność
religijna. Długie ręce Pekinu sięgają
coraz głębiej w życie codzienne chińskich obywateli. Benedykt XVI w encyklice Spe salvi podkreślał, że świat,
który zostałby pozbawiony wolności
na skutek uwarunkowań lub struktur, nie byłby już dobry, „gdyż świat
bez wolności w żadnym przypadku nie
jest światem dobrym” (nr 30).

Argentyna

Niech żyje Święty, Trójjedyny Bóg
w naszych sercach!

Marian Schwark SVD

Franciszkanie o. Sylwan i o. Jurek podczas świętowania jubileuszu 25-lecia kapłaństwa

wydarzenia! Udzieliłem im specjalnego błogosławieństwa i poprosiłem
grupę animacyjną obecną w kaplicy,
by wspólnie zaśpiewać jakąś pieśń religijną dla tej wspaniałej pary, od której wiele osób mogłoby się uczyć, jak
żyć w małżeństwie. Na zakończenie
zrobiliśmy zdjęcie przy figurze Matki Bożej.
Pewnego dnia udałem się też do
miejscowości Wanda, na zaproszenie
otrzymane od franciszkanów (bernardynów), którzy pracują w parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Libertad. W Wandzie mają dwa
razy w miesiącu Msze św. po polsku,
dla kilkudziesięciu Argentyńczyków

czysta kolacja z dużą grupą polskoi błogosławieństwo Boże dla swego
-argentyńską tutejszej społeczności.
dziecka, ale dla siebie „wstrzymuje”
Z kolei w listopadzie
to błogosławieństwo. Rozub.r. mieliśmy w kaplimawiam z takimi parami
cy św. Klary uroczystą
i przytaczam jakiś przykład
Mszę św., podczas któwzięty z życia albo z przyrej nasz biskup Juan
powieści Pana Jezusa, jedRuben Martinez udzienocześnie nikomu niczego
lił sakramentu bierznie narzucam. Dzieło Zbamowania 22 młodym
wienia Bóg proponuje każdeosobom. Na prośbę bimu człowiekowi, nic mu nie
skupa bierzmowanie
narzucając. Jeśli jest gotowy,
zostało zorganizowapowinienem otworzyć drzwi
ne nie w kościele pawłasnego serca, by On mógł
rafialnym, ale w kaplido niego wkroczyć.
cy. W ten sposób biskup
Kazimierz
chce lepiej poznać spo- W argentyńskiej Wandzie
Dzimitrowicz SVD
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szym chińskim świętym, który nie był
męczennikiem. Na stoliku przy wyjściu z kościoła św. Michała leżą obrazki, na których jest zdjęcie sługi Bożego Pawła Xu Guangqi. W 2011 r. ruszył jego proces beatyfikacyjny, ale
wszystko ucichło i nie dojdzie do niego bez zgody Pekinu.

nr 9/2019

31

