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Dziesięć panien 

 

Wycinanka z papieru autorstwa chińskiej artystki Fan Pu, 1999  

ilustrująca tekst biblijny z Ewangelii wg św. Mateusza 25,1-12 
 

The Way of My Heart. The Paper Cut Art od Fan Pu, Nanjing 2010, s. 89. 
 

 

Pięć mądrych panien napełniło swe lampy oliwą i zapaliło je. 

Przy krzyżu obmyły się Żywą Wodą, 

przebrały się i czekały na pana młodego. 

Głupie panny spały w tym czasie. 

       Fan Pu  
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Od redakcji 

Rola kobiety w Kościele w Chinach------------ 

Godność i powołanie kobiety w społeczeństwie i Kościele to 

jeden z najważniejszych tematów naszych czasów, rozja-

śniony między innymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Liście apostolskim Mulieris dignitatis z 1988 r. Jednak 

podczas gdy w Europie zostało przyznane kobietom wielkie 

znaczenie w Kościele, a wiele świętych i zaangażowanych 

katoliczek jest czczonych i znanych z imienia, w Chinach 

temat roli kobiety w Kościele jest często pomijany, a imiona 

chińskich świętych kobiet są praktycznie nieznane więk-

szości chińskich katolików. W niniejszym numerze chcemy 

przybliżyć naszym Czytelnikom historię i teraźniejszość 

chińskich kobiet w Kościele i ukazać ich ogromny wkład 

w dzieło ewangelizacji.  

   Kandyda Xu – „matka początków chińskiego Ko-

ścioła”, Agata Lin – odważna katechetka i dziewi-

ca-męczennica, oraz Agnieszka Zhang – siostra zakonna 

odnawiająca życie zakonne po okresie prześladowań, to 

konkretne imiona wśród wielu katoliczek, które wywarły 

istotny wpływ na rozwój Kościoła. Bez zaangażowania 

kobiet takich jak one, Kościół w Chinach nie byłby w stanie 

wzrastać i przetrwać. Szczególną rolę odegrały tu dziewice 

konsekrowane i siostry zakonne. Dzisiaj, pod komuni-

styczną kontrolą w zmaterializowanym społeczeństwie 

chińskim, żeńskie zgromadzenia zakonne stoją przed no-

wymi wyzwaniami i liczą na pomoc i doświadczenie kato-

lików w innych krajach. Polski Kościół ma w tym również 

swój udział, wspierając od ośmiu lat wykształcenie kilku 

chińskich sióstr w naszym kraju (zob. TEMATY).  

 W tradycyjnym chińskim społeczeństwie relacje między 

mężczyznami i kobietami były ograniczone wieloma za-

kazami, co często uniemożliwiało misjonarzom bezpo-

średnią  pracę misyjną wśród kobiet. Z pomocą przyszły im 

liczne, poświęcone Bogu dziewice-katechistki, które ode-

grały niezastąpioną rolę w formacji kobiet i dzieci, a także 

w organizacji działalności religijnej, stając się „fenomenem 

Kościoła w Chinach” (zob. NOTATKI HISTORYCZNE).  

 Mamy nadzieję, że materiały zawarte w tym numerze 

pomogą naszym Czytelnikom lepiej poznać życie Kościoła 

w Chinach i życzymy wszystkim Błogosławionego Nowego 

Roku 2014! 

PIOTR ADAMEK SVD 
 
 

 

Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach 

Kronika * Notatki -------------------------------------- 

(październik–grudzień 2013)  

 

 1 października 2013: Święcenia kapłańskie i diako-

natu. Dziewięciu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, 

a dwóch seminarzystów święcenia diakonatu z rąk ks. bpa 

Józefa Li Liangui 李连贵  z diecezji Xianxian 献县 / 

Cangzhou 沧州 (prow. Hebei). Uroczystość celebrowano 

w Shijiazhuang we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, patronki misji, co, jak podkreślił ks. biskup, ma duże 

znaczenie ze względu na początek miesiąca różańcowego 

i miesiąca poświęconego misjom. Neoprezbiterzy odprawili 

Mszę Świętą prymicyjną w domu dla osób starszych, za-

znaczając w ten sposób, że w swej posłudze chcą pamiętać 

o najbardziej potrzebujących. W Taiyuan 太原 święcenia 

prezbiteratu otrzymało czterech diakonów. Udzielił ich 
biskup koadiutor diecezji, Meng Ningyou 孟宁友. 

 

 4 października 2013: Chiny jednym z największych 

producentów Biblii. W Chinach wydawanych jest rocznie 

średnio 3,5 mln egzemplarzy Pisma Świętego, co plasuje 

Państwo Środka w gronie największych wydawców Biblii. 

W 1988 Rada Amity Chińskiej Chrześcijańskiej Rady Ko-

ściołów oraz Zjednoczone Towarzystwo Biblijne założyły 

Wydawnictwo Amity, które 8 listopada 2012 roku świę-

towało wydanie 100 mln egzemplarzy Biblii, a w 2013 roku 

obchodziło 25-lecie swego istnienia. W ostatnich pięciu 

latach w Chinach wydano 150 000 egzemplarzy Biblii 

w językach mniejszości narodowych: Lisu, wschodnie Lisu, 

Miao, koreańskim, Jingpo, Lahu oraz 19 000 egzemplarzy 

pismem Braille’a. 
 

 5 października 2013: Uwięzienie kolejnych dwóch 

księży. Na początku października dwaj księża, w tym ks. 

Tian Dalong z nieoficjalnego Kościoła katolickiego w die- 

cezji Baoding (prow. Hebei), zostali aresztowani. Oskarża 

się ich o prowadzenie zajęć katechizmu dla dorosłych 

w mieście Qinyuan. Cztery osoby świeckie, które pomagały 

kapłanom, zostały zmuszone do zapłacenia kary w wyso-

kości 4000 yuanów (ok. 500 euro), co stanowi ponad 

dwumiesięczne wynagrodzenie wykwalifikowanego pra-

cownika. 

 
 6 października 2013: Odbudowa synagogi w Harbinie. 

W przeciwieństwie do wielu chińskich miast, w których – 

dążąc do modernizacji – zburzono dawne budowle, 

w Harbinie, stolicy prowincji Heilongjiang, odbudowano 

kościół prawosławny i trwa renowacja żydowskiej synagogi. 

Pochodzącą z 1907 roku cerkiew prawosławną Mądrości 

Bożej odbudowano w roku 1997. Nowa synagoga żydowska 

z 1921 roku, od 2004 roku funkcjonuje jako muzeum do-

kumentujące życie wspólnoty żydowskiej. Początki starej 

synagogi w Harbinie sięgają natomiast 1909 roku. Budowlę 

uznano za zabytek i skarb narodowy pod ochroną, zrów-

nując ją rangą z Zakazanym Miastem, Wielkim Murem 

 

訊 息 
 

Informacje 
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i świątynią Nieba. Od dziesięciu lat mieszka w Harbinie 

prof. Dan Ben-Canaan, który na Uniwersytecie Hei-

longjiang założył Sino-Izraelskie Centrum Studiów i Badań. 

Dzięki pracy tego ośrodka, zebranym materiałom oraz 

funduszom przeznaczanym na ten cel możliwa jest reali-

zacja projektu renowacji synagogi. Żydowska wspólnota 

w Harbinie w latach największego rozwoju liczyła do 25 tys. 

osób, po II wojnie światowej ich liczba zmalała do ok. 3000. 

W odróżnieniu od diaspory żydowskiej w Szanghaju, Żydzi 

w Harbinie byli zwykle bogatymi przedsiębiorcami, po-

chodzącymi głównie z Rosji, Ukrainy i Polski. Dziś, 

w liczącym ok. 6 mln mieszkańców mieście, Dan Ben- 

Canaan jest prawdopodobnie jedynym Żydem mieszkają-

cym tam na stałe. Zrekonstruowana budowla ma służyć jako 

pomieszczenia szkoły muzycznej oraz sala koncertowa. 

 

 11 października 2013: Szkolenie dla dziennikarzy. 

Wszyscy dziennikarze pracujący w chińskich mediach zo-

stali zobowiązani do przejścia 3-miesięcznego szkolenia 

i zdania w 2014 roku egzamiu uprawniającego ich do wy-

konywania swego zawodu. Łącznie dokształceniem tym 

objętych jest ok. 250 000 osób. Podejmowana tematyka 

dotyczy m.in. teorii socjalizmu z chińską specyfiką, a także 

marksistowskiego spojrzenia na dziennikarstwo. Materiały 

szkoleniowe (liczący 700 stron podręcznik) zostały przy-

gotowane przez Chińską Państwową Administrację Gene-

ralną Prasy, Publikacji, Radia, Filmu i Telewizji. Zawierają 

reguły typu: „relacja między partią i informacyjnymi 

środkami przekazu jest taka jak relacja między prowadzą-

cym a prowadzonym” lub „absolutnie nie zezwala się, by 

sprawozdania zawierały jakiekolwiek komentarze nie-

zgodne z linią działania partii”. Chińskie media funkcjonują 

pod kontrolą Komunistycznej Partii Chin. Dostęp do za-

granicznych źródeł informacji jest ograniczony, a interne-

towe strony informacyjne blokowane. Według danych 

opublikowanych w mediach państwowych, na początku 

października 2013 roku rząd zatrudniał ponad dwa miliony 

osób do kontrolowania Internetu. 

 

 20 października 2013: Maraton wspierający dzieła 

charytatywne. Po raz piąty w Pekinie odbył się, zorgani-

zowany przez ks. Luo Naqing z organizacji Jinde Charities, 

maraton wspierający dzieła charytatywne prowadzone przez 

Kościół katolicki. Uczestniczyło w nim 5 księży, 85 sióstr 

reprezentujących 20 zgromadzeń zakonnych oraz wielu 

wolontariuszy pochodzących z 11 prowincji. W przeddzień, 

19 października, uczestnicy maratonu wzięli udział we 

Mszy Świętej w pekińskiej katedrze Niepokalanego Po-

częcia NMP. Darowizny zebrane w czasie Eucharystii 

i maratonu zostały przeznaczone na wsparcie 27 projektów 

charytatywnych (15 z nich jest skierowanych do osób 

starszych, 9 dotyczy sierot, 2 profilaktyki AIDS i jeden 

chorych na trąd). Od 2009 roku, w którym zapoczątkowano 

maraton, siostry zakonne były zachęcane do udziału w nim 

m.in. w celu uczenia się jak organizować różne spotkania 

i zbierać fundusze na prowadzone przez siebie dzieła.   

 20 października 2013: Międzynarodowa Nagroda 

Vittorino Colombo dla chińskiej organizacji  Huiling. 
Teresa Weina Meng (Meng Weina 孟维娜), założycielka 

i prezydent NGO Huiling 慧灵 (co znaczy „mądra ducho-

wość”), pierwszą szkołę dla 96 dzieci niepełnosprawnych 

umysłowo otworzyła 1 września 1985 roku. Wówczas, 

wraz ze swymi przyjaciółmi, była pionierem w Chinach 

zarówno, jeśli chodzi o edukację dzieci niepełnosprawnych, 

jak i kierowanie organizacją pozarządową. Obecnie, po 

30 latach pracy niepozbawionej trudności i przeciwności, 

„dzięki pomocy Ducha Świętego”, jak mówi założycielka, 

organizacja Huiling prowadzi ponad 100 ośrodków w 13 

dużych miastach Chin, w których ok. 300 współpracow-

ników pomaga ponad 1000 niepełnosprawnym. Zaanga-

żowanie się Teresy Weina Meng w posługę umysłowo 

chorym, inspirowane przykładem bł. Matki Teresy z Kal-

kuty, nie tylko zmieniło jej życie, ale utorowało drogę do 

wiary chrześcijańskiej, której wcześniej nie znała i do 

przyjęcia chrztu świętego, podczas którego, w hołdzie 

bł. Matce Teresie, przyjęła jej imię. 

 

 23 października 2013: Sukces akcji i uznanie dla kard. 

Józefa Zen za posługę więźniom. Ks. Józef Zen w 1961 

roku rozpoczął posługę więźniom, którą kontynuował jako 

biskup i kardynał. Po dziś dzień, zwykle dwa razy w ty-

godniu jeździ do więzień, odwiedzając aresztowanych, 

prowadząc katechezy i udzielając sakramentów świętych. 

Od kilku lat organizuje zbiórkę, której celem jest podaro-

wanie każdemu więźniowi w Hongkongu z okazji Święta 

Środka Jesieni księżycowego ciastka (zob. „Chiny Dzisiaj” 

2013, nr 3, s. 8-9). W tym roku po raz pierwszy zwrócił się 

z prośbą o wsparcie tej inicjatywy do papieża Franciszka. 

Zamiast 2 euro, o które był proszony, papież ofiarował 500 

euro. Akcja nabrała dużego rozgłosu, dzięki czemu zebrano 

kwotę znacznie przewyższającą potrzeby inicjatywy. Kard. 

Zen przeznaczył pozostałe 4700 euro na papieskie dzieła 

miłosierdzia. „W ten sposób chętnie wesprzemy dwa ważne 

dzieła” – powiedział kardynał. Dziekan Divinity School of 

Chung Chi College Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu, 
pastor Lo Lung-kwong (Lu Longguang 盧龍光) wyróżnił 

wieloletnią posługę hierarchy więźniom nagrodą Lifetime 

Companionship Reward, stwierdzając, że „nawet jeśli 

purpurat może budzić kontrowersje w lokalnej społeczności, 

z punktu widzenia wiary jest człowiekiem moralności, 

odwagi i mądrości”. 

 

 27 października 2013: „Przedszkola” dla starszych. 

Organizacja Landgent Group prowadzi w Pekinie i w prow. 

Hainan nowatorskie ośrodki dla osób starszych. Korzysta-

jącym z nich osobom zapewnia się pomoc medyczną i re-

habilitacyjną, zachęca się je jednak nie tyle do biernego 

odpoczynku, co do odpowiedniego zatroszczenia się 

o samych siebie i realizowania swych marzeń i pasji. Po-

maga się im w organizowaniu wystaw ich prac malarskich, 

fotograficznych i innych.  
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 27 października 2013: Protestanci katolikami. 

W ostatnich miesiącach ok. 40-osobowa grupa protestantów, 

po odpowiednim przygotowaniu, przeszła na katolicyzm 
i należy do parafii św. Józefa w Xikai 西开 (Tianjin). 27 

października z inicjatywy Grupy ewangelizacyjnej katedry 

Xikai nowi parafianie udali się na pielgrzymkę do parafii 

Yixingfu w diecezji Tianjin. Pilegrzymi uczestniczyli we 

Mszy Świętej, po której mieli możliwość zapoznania się 

z życiem i działalnością duszpasterską parafii Yixingfu oraz 

dzielenia się doświadczeniem. Pielgrzymka ta stanowi jedno 

z wielu działań podejmowanych przez Grupę ewangeliza-

cyjną w celu pogłębienia formacji i umocnienia poczucia 

przynależności nowych sióstr i braci do wspólnoty para-

fialnej. 

 

 27 października 2013: Jubileusz 150-lecia prote-
stanckiego kościoła. Kościół Gangwashi 缸瓦市 w Pekinie 

to najstarszy kościół protestancki stolicy. Dla uczczenia 

rocznicy jego założenia, 27 października wieczorem 

w świątyni tej odbyła się uroczysta celebracja, której trzon 

stanowiło oratorium „Mesjasz” G.F. Händla. Ponad 

60 chórzystów pieśniami opowiadało życie Jezusa, wyod-

rębniając trzy części: proroctwa i ich spełnienie, cierpienie 

i zwycięstwo, zmartwychwstanie i otoczenie chwałą. 

Świętowanie zostało ubogacone również rozważaniami pa-
stora Du Fengying 杜凤英  dotyczącymi słowa Bożego. 

Kaznodzieja wskazał na związek wspólnoty Gangwashi ze 

śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, gdyż po tych wy-

darzeniach uczniowie zaczęli głosić Ewangelię na całym 

świecie: w 1863 roku brytyjscy misjonarze dotarli do Pe-

kinu i założyli istniejący po dziś dzień kościół Gangwashi. 

Pastor powiedział, że słowo Boże jest słowem zbawienia, 

przebaczenia grzechów i życia. Przyjęte przez ludzi, daje 

im prawdziwe odpocznienie i błogosławieństwo Nieba. Na 

zakończenie uroczystości, w której uczestniczył też Bao 

Shihua, wnuk pierwszego chińskiego pastora tego kościoła 

Bao Leshan, zrobiono pamiątkowe zdjęcie.  

 

 27-31 października: Rowerowa pielgrzymka ewange-

lizacyjna sióstr. 37 sióstr z diecezjalnego zgromadzenia 
Misjonarek Najświętszego Serca Pana Jezusa z Wenzhou 温

州 udało się na rowerach do odległych rejonów diecezji, by 

odwiedzić wiejskie wspólnoty katolików, domy dla osób 

starszych oraz kościoły. Celem wyprawy było świadczenie 

o wierze, ewangelizowanie oraz umocnienie ducha 

wspólnotowego. Siostrom towarzyszyli dwaj księża z pa-
rafii Yueqing 乐清, służąc duchowym wsparciem i zajmując 

się logistyką. Trasa pielgrzymki liczyła 200 km. Zgroma-

dzenie Sióstr Misjonarek NSPJ jest zgromadzeniem diece-

zjalnym diecezji Wenzhou (prow. Zhejiang), założonym 

w 1990 roku przez ks. Wang Zhongfa. Siostry prowadzą 

duszpasterstwo młodzieży, zajmują się promocją kobiet, 

osobami chorymi i starszymi. Pomagają księżom w pracy 

pastoralnej, zwłaszcza przez animację liturgii i organizo-

wanie rekolekcji dla świeckich. Założyły też grupę świec-

kich zwaną „Woda Życia”.  

 28 października 2013: Zmarł bp Piotr Liu Guandong 
刘冠东 . 94-letni biskup emeryt prefektury apostolskiej 

Yixian 易县 Piotr Liu, który od 16 lat przebywał w ukryciu, 

zmarł 28 października. Księża i wierni nieuznawanej przez 

władze wspólnoty katolików pochowali hierarchę następ-

nego dnia, z honorami należnymi biskupowi. O śmierci 

pasterza poinformowali dopiero po pogrzebie wiedząc, że – 

jako biskup nieuznawany przez rząd – nie mógłby być 

pochowany z insygniami biskupimi. Szerzej o tej jednej 

z kluczowych postaci dla Kościoła nieoficjalnego w Chi-

nach piszemy w końcowej części Informacji, s. 13.  

 

 28 października 2013: Incydent na placu Tiananmen. 

W poniedziałkowe południe samochód SUV przebił się 

przez bariery ochronne placu Tiananmen, wjechał w tłum 

przechodniów, a następnie uderzył w kamienny most 

wiodący do Zakazanego Miasta, po czym stanął w pło-

mieniach. Według policji kierowca samochodu to Usman 

Hasan, a dwaj pasażerowie to jego żona i matka. Wszyscy 

oni oraz dwie inne osoby poniosły śmierć, a 38 osób zostało 

rannych. W poniedziałkowy wieczór media nie podały 

żadnych informacji o wydarzeniu, a dwa dni później okre-

śliły je jako planowany i przeprowadzony z premedytacją 

atak terrorystyczny, informując, że policja zatrzymała pięć 

osób podejrzanych o udział w planowaniu i przygotowaniu 

incydentu. Tablica rejestracyjna samochodu oraz imiona 

wspomnianych podejrzanych wskazują na związek z pro-

wincją Xinjiang, zamieszkałą w większości przez ujgurską 

mniejszość etniczną, której skrajne ugrupowania domagają 

się niezależności od rządu chińskiego w Pekinie. Szef 
bezpieczeństwa wewnętrznego Meng Jianzhu 孟 建 柱 

stwierdził, że incydent spowodowała terrorystyczna orga-

nizacja Ruch Islamski Wschodniego Turkiestanu, jednak 

eksperci nie podzielają jego zdania.  

 

 7 listopada 2013: Pielgrzymka chińskich muzułma-

nów do Mekki. 7 listopada wróciła z Mekki ostatnia w tym 

roku 288-osobowa grupa chińskich muzułmanów, piel-

grzymujących do świętego miejsca islamu. W sumie w 2013 

roku pielgrzymowało tam 11 800 chińskich wyznawców tej 

religii. Organizacją tego rodzaju pielgrzymek zajmuje się 

Biuro ds. Religii wraz ze Stowarzyszeniem Muzułmańskim 

w Chinach. 

 

 9-12 listopada 2013: III Sesja Plenarna KC KPCh. 

Osłonięte medialną ciszą, czterodniowe zebranie 204 

członków Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 

Chin i 169 innych członków partii podjęło tematy dot. m.in. 

reform ekonomicznych, reformy polityki jednego dziecka 

oraz bezpieczeństwa narodowego. Końcowy komunikat  

koncentruje się wokół dalszego rozwoju gospodarczego 

i nie wspomina o reformach politycznych. Zawiera wiele 

ogólnych wytycznych, jak np. „zbudować zdrowy i sku-

teczny, naukowy system instytucjonalny we wszystkich 

sektorach do 2020 r.”, „ustanowić otwarte i przejrzyste 

zasady rynku, ulepszyć system finansowy, pogłębić re-
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formy w sektorach nauki i technologii”. Zaleca ochronę 

autorytetu konstytucji i prawa oraz pogłębienie reform 

w zakresie jego egzekwowania, zwraca uwagę na nieza-

leżność sądownictwa i ochronę praw człowieka w ramach 

systemu sądowego. Wśród postanowień jest powołanie do 

istnienia dwóch nowych instytucji: Komitetu Bezpieczeń-

stwa Narodowego oraz ustanowienie Centralnego Komitetu 

Reform, którego zadaniem będzie projektowanie, koor-

dynowanie, realizacja i superwizja reform.  

 

 13 listopada 2013: Krajowe badania stanu chińskiej 

rodziny. W 2014 roku ma zostać przeprowadzone pierwsze 

na skalę krajową badanie stanu rodziny w ChRL. Według 

oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej 

Krajowej Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny, w tysiącu 

przeciętnych domostw z różnych prowincji ma zostać 

zbadana sytuacja zdrowotna, rodzicielstwa, troski o star-

szych, różnic płci oraz dochodów. Badania ma przepro-

wadzać wspomniana komisja wraz z Centrum Populacji 

Chin i Badań nad Rozwojem. Pilotażowe badania tego typu 

miały miejsce na początku listopada w prowincji Liaoning, 

w płn.-wsch. części kraju. Ich celem jest lepsze poznanie 

i zrozumienie struktury chińskiej rodziny oraz zagadnienia 

populacji w Państwie Środka.  

 

 15 listopada 2013: Zmiany w polityce jednego dziecka. 

Po 34 latach realizowania polityki jednego dziecka, 15 li-

stopada KPCh opublikowała decyzję o tym, że rodziny, 

w których jedno z rodziców jest jedynakiem, mogą mieć 

drugie dziecko. Wśród skutków polityki jednego dziecka 

wymienia się m.in. duży spadek siły roboczej (ta licząca 940 

mln ludzi grupa zmniejszyła się w ciągu 2012 roku o 3,45 

mln; przewiduje się, że w ciągu obecnej dekady zmaleje 

o 29 mln), wzrost grupy osób powyżej 60 r.ż. do 1/3 po-

pulacji Chin w roku 2050, jak również dysproporcja płci 

(w 2012 urodziło się 118 chłopców na 100 dziewczynek). 

Poszczególne prowincje mają dokonać potrzebnych zmian 

w lokalnym prawodawstwie i zacząć wcielać w życie nową 

politykę rodzinną. 

 

 16 listopada 2013: Uwięzienie pastora Zhang Shaojie 

i protestantów z oficjalnego Kościoła. Przeprowadzenie 

wywiadu okazało się pretekstem zastosowanym przez po-

licję wobec przywódcy oficjalnego Kościoła protestanc-
kiego Nanle 南乐 w prowincji Henan, należącego do Ruchu 

Trzech Autonomii pastora Zhang Shaojie 张少杰. 16 li-

stopada pastor został zaproszony na wywiad, z którego już 

nie wrócił. Władze nie podają powodu zatrzymania, być 

może jest nim stawanie w obronie chrześcijan, których 

spotkała niesprawiedliwość ze strony partyjnych urzędni-

ków. Policja aresztowała również 20 świeckich chrześcijan 

ze wspólnoty Nanle. 17 listopada policjanci otoczyli bu-

dynek kościoła, uniemożliwiając wiernym udział w nie- 

dzielnym nabożeństwie. Zastraszali ich, odwodząc od 

udziału w spotkaniach wspólnoty wierzących. Od pięciu lat 

KPCh prowadzi kampanię, której celem jest wyelimino-

wanie wspólnot nieoficjalnych lub złączenie ich z oficjal-

nymi. Tymczasem, jeśli chodzi o protestantów, liczbę 

chrześcijan w Kościołach zarejestrowanych szacuje się na 

20 mln, a w Kościołach niezarejestrowanych na ok. 80 mln.  

 

 19 listopada 2013: Religie i stabilizacja społeczna. 
Wang Zuoan 王作安, szef państwowego Biura ds. Religii, 

opublikował w „Renmin Ribao” artykuł dotyczący roli re-

ligii w chińskim społeczeństwie. Stwierdza w nim, iż cho-

ciaż większość ludzi w Chinach nie wyznaje żadnej religii, 

ci, którzy wierzą, odgrywają ważną rolę w promowaniu 

harmonii społecznej. Szacuje się, iż połowa wierzących to 

chrześcijanie i muzułmanie, pozostała część to buddyści 

i daoiści. Wang twierdzi, że należy popierać pozytywne 

treści w religiach i wyjaśniać te elementy religii, które 

współgrają z rozwojowymi potrzebami społeczeństwa. 

„Przewodzić wyznawcom religii tak, by mieli poprawne 

wierzenia i właściwe praktyki, realizować religijne zasady 

pojednania, życzliwości, tolerancji i umiarkowania” – dodał 

Wang. Grupy prawicowe twierdzą (a sytuacje opisywane 

także na łamach „Chin Dzisiaj” to potwierdzają), że 

obietnice dotyczące wolności religijnej w rzeczywistości nie 

zawsze są spełniane. Kontrola ze strony władz w niektórych 

rejonach jest boleśnie odczuwana zwłaszcza przez chrze-

ścijan, muzułmanów i wyznawców buddyzmu tybetań-

skiego. Pekin zabronił też działalności niektórych grup 

uznawanych za „złe kulty”. 

 

 24 listopada 2013: Pomoc ofiarom kataklizmu na Fi-

lipinach. W pierwszych dniach po tajfunie, jaki zniszczył 

miasto Tacloban na Filipinach 9 listopada, Chiny udzieliły 

ofiarom kataklizmu pomocy równej 100 000 dolarów 

amerykańskich. Po ponad dwóch tygodniach od tego wy-

darzenia, na Filipiny dotarł chiński statek-szpital „Arka 

pokoju”. Ta jednostka pływająca o wyporności 10 tys. ton 

jest wyposażona w ponad 300 łóżek, a pomocy medycznej 

udziela na niej ok. 100 osób, wchodzących w skład per-
sonelu medycznego. Qin Gang 秦刚, rzecznik chińskiego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformował, iż na 

Filipiny dotarła dalsza pomoc z Chin (2 tys. namiotów oraz 

leki), warta 5,4 mln dolarów amerykańskich. W wyniku 

tajfunu Haiyan 5235 osób straciło życie, 23 501 zostało 

rannych, a 1613 zaginęło. 

 

 6 grudnia 2013: Prezydent Nelson Mandela a Chiny. 

6 grudnia prezydent Chin Xi Jinping wystosował telegram 

kondolencyjny do prezydenta RPA Jakuba Zuma z powodu 

śmierci zmarłego dzień wcześniej byłego prezydenta RPA 

Nelsona Mandeli (l. 95). Xi określa Mandelę jako światowej 

sławy męża stanu, który wniósł historyczny wkład w rozwój 

Republiki Południowej Afryki. Mandela dwukrotnie od-

wiedził Państwo Środka. „Był jednym z inicjatorów na-

wiązania stosunków pomiędzy Chinami i RPA, mistrzem 

dwustronnej przyjaźni i współpracy” – stwierdził Xi. Bp 

Tadeusz Ma Daqin, od lipca 2012 r. pozostający w areszcie 

domowym w seminarium w Sheshan, 6 grudnia zachęcił na 
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swym blogu do modlitwy za zmarłego przywódcę oraz 

zamieścił trzy jego myśli. Symbolizują one zasadnicze 

przesłanie wieloletniej walki Mandeli, okupionej m.in. 

27 latami więzienia: wolność jest niepodzielna; wiara 

czasem jest prześladowana; zarówno prześladowca, jak 

i prześladowany są zniewoleni.  

 
 11 grudnia 2013: Zmarł biskup diecezji Tangshan 唐

山 Paweł Liu Jinghe 刘景和. O postaci zmarłego i zwią-

zanym z jego pogrzebem sporem o cmentarz szerzej pi-

szemy w dalszej części Informacji, s.14. 

 

 
 

Uroczystości żałobne w katedrze w Tangshan 17 grudnia 2013 r. 
 

 20 grudnia 2013: Okna życia w Xi’an i Shenzhen. 

W pierwszym tygodniu grudnia w Xi’an (prow. Shaanxi) 

zostało otwarte okno życia, w którym można pozostawić 

niemowlę. Okno życia ma powstać też w 2014 roku 
w Shenzhen 深圳. Będzie ono wyposażone w inkubator, 

kołyskę, wentylator i inne urządzenia ratujące życie. Nie 

będzie kamer, by zapewnić anonimowość rodzicom dziecka, 

ale dzwonek, którego dźwięk – z kilkuminutowym opóź-

nieniem słyszany przez obsługę ośrodka – będzie infor-

mował, iż pozostawiono dziecko. Tylko w 2013 roku 

w samym Shenzhen znaleziono 90 porzuconych niemowląt. 

W Shenzhen pracuje ok. 5 mln kobiet migrantek. Większość 

z nich ma ok. 20-30 lat. Według badań przeprowadzonych 

przez Biuro Planowania Rodziny w prowincji Guangdong 

w 2011 roku, ok. połowa tych kobiet ma pozamałżeńskie 

stosunki seksualne, z czego połowa była w ciąży przy-

najmniej raz. Urodzenie dziecka poza małżeństwem jest 

w Chinach przestępstwem, stąd samotne matki obciążane są 

karą lub czeka je postępowanie sądowe. 

 

 24 grudnia 2013: Papież Franciszek – kluczowa po-

stać roku 2013. Grupa 50 reprezentantów najważniejszych 

chińskich mediów, dziennikarzy i dyplomatów wybrała 10 

kluczowych dla świata postaci roku 2013. W otwartym 

głosowaniu, jakie miało miejsce 15 grudnia podczas Mię-

dzynarodowego Chińskiego Forum Prasowego (China In-

ternational Press Forum) w Hainan wybrano m.in. 

prezydenta Iranu Rohani, prezydenta Rosji Putina, byłego 

prezydenta Egiptu Morsi, zmarłego prezydenta RPA Nel-

sona Mandelę. Papież Franciszek zajął trzecie miejsce 

w tym rankingu. 24 grudnia informację tę podały wszystkie 

chińskie media. Do tej pory w klasyfikacji Międzynaro-

dowego Chińskiego Forum Prasowego nigdy nie pojawiła 

się postać papieża ani innej osobistości reprezentującej 

grupę religijną. 

 

 25 grudnia 2013: Boże Narodzenie w Chinach. Za-

równo katolicy, jak i protestanci różnych Kościołów 

w Chinach, w okresie Adwentu podjęli różne inicjatywy 

przygotowujące do Bożego Narodzenia. 60-osobowa 

„Grupa młodzieżowa ks. Bosco” w drugą niedzielę Ad-

wentu celebrowała liturgię pojednania. Organizacja Jinde 

Charities 14 grudnia zorganizowała doroczny bożonaro-

dzeniowy festyn charytatywny, w którym wzięło udział ok. 

400 chińskich i zagranicznych dyplomatów wraz z rodzi-

nami, a także przedstawiciele władz państwowych. Podczas 

wydarzenia zebrano ok. 500 tys. yuanów (ok. 60 tys. euro), 

które zostały przeznaczone na pomoc dzieciom 

z najbiedniejszych rodzin. W czasie Adwentu w wielu pa-

rafiach organizowano grupy osób odwiedzających potrze-

bujące rodziny, chorych, ludzi w podeszłym wieku 

w domach opieki oraz dzieci w sierocińcach. Jednocześnie 

przygotowywano bożonarodzeniowe programy artystyczne, 

prezentowane w czasie świąt. Proboszcz parafii Pengjiazhai 

w Xining, gdzie częścią adwentowych inicjatyw było 

ćwiczenie śpiewu kolęd, podkreślił ewangelizacyjny wy-

miar pięknie sprawowanej liturgii: „Trzeba, byśmy jak 

najpiękniej śpiewali o narodzinach Pana, ponieważ w wi-

gilię Bożego Narodzenia każdego roku przychodzi do ko-

ścioła wielu niechrześcijan. Jest to dla nas właściwy czas, 

by szerzyć dobroć Boga”. Członkowie Kościołów prote-

stanckich w tygodniach poprzedzających święta rozdawali 

ulotki, zapraszając niechrześcijan na bożonarodzeniowe 

spotkanie. Choć świąteczne dekoracje w zachodnim stylu są 

w Państwie Środka coraz bardziej rozpowszechnione, wielu 

Chińczyków nie wie, jakie jest prawdziwe źródło i zna-

czenie świąt Bożego Narodzenia. Tym bardziej warto 

wspierać chińskich chrześcijan, by jak najlepiej wykorzy-

stywali okazje dzielenia się Dobrą Nowiną. 

 

Rok Wiary w Chinach 
 

Refleksje bpa Ma Daqin o wierze. 8 października na blogu 

bpa Taduesza Ma Daqin, zatrzymanego 7 lipca 2012 roku 

przez władze, pojawił się tekst „Światło wiary oświeca nas”, 

będący komentarzem do pierwszej encykliki papieża 

Franciszka Światło wiary. Tekst bpa Ma składa się z czte-

rech rozdziałów: Wiara jest szczęściem, które Bóg nam daje; 

W wierze spotykamy Go; Powiedział nam: nie bójcie się; Jak 

Maryja wytrwale Go naśladujmy. Refleksje zostały przyjęte 

z radością przez chińskich katolików i były przesyłane 

drogą internetową. Po kilku dniach dostęp do tekstu został 

zablokowany, a bp Ma w tym czasie nie mógł pisać na swym 

blogu. 24 października pojawił się krótki wpis Ma na weibo, 

chińskim odpowiedniku Twittera.  

* * * 
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Pielgrzymka do Jinan. Siostry Prezentki Maryi Dziewicy 

z diec. Suzhou (prow. Jiangsu) na zakończenie Roku Wiary 

w dniach 12-14 listopada odbyły pielgrzymkę do katedry 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ar-
chidiecezji Jinan. Biskup senior Zhang Xianwang 张宪旺, 

który przywitał siostry w katedrze, zachęcił je, by zawsze 

były „światłem świata i solą ziemi”, gdyż „Pan wezwał nas 

i posyła, by świadczyć o Nim na ścieżkach ewangelizacji”. 

Podczas Mszy Świętej w katedrze, która jest też sanktua-

rium maryjnym, celebrans zaprosił siostry do naśladowania 

Matki Bożej w Jej duchowości i dyspozycyjności, aby 

doświadczyć radości życia konsekrowanego. Siostry pre-

zentki przemierzały intensywną duchową drogę Roku 

Wiary wraz z całą diecezją, korzystając z listu apostolskiego 

Benedykta XVI Porta fidei i często wzywając wstawien-

nictwa patronki diecezji i patronki misji – św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus.  

 

„Propagować papieską encyklikę Światło wiary tak, by 

dotarła do wszystkich” to postanowienie podjęte przez 
diecezję Yibin 宜宾 (prow. Sichuan) z okazji uroczystego 

zakończenia Roku Wiary, jakie odbyło się 15 listopada. 

W celebracji, której – w zastępstwie bpa diecezji Piotra Luo 

Xuegang 罗雪刚 – przewodził delegowany przez niego ks. 

Yang Mankang, wzięli udział wszyscy kapłani, siostry 

zakonne, seminarzyści diecezji oraz wielu wiernych 

świeckich. Temat wiary był motywem wiodącym rekolekcji 

dla księży, sióstr zakonnych i osób świeckich, oraz innych 

inicjatyw, jakie organizowano w diecezji w Roku Wiary, 

podkreślając, że misyjne i pastoralne zaangażowanie 

w służbie wiary jest najważniejszym priorytetem Kościoła. 

Uczestnicy Eucharystii wieńczącej obchody tego szcze-

gólnego roku, uroczyście odnowili wyznanie wiary. Wzięli 

też udział w warsztatach dotyczących papieskiej encykliki, 

w trosce o to, by „kontynuowano rozprzestrzenianie się 

wiary także po zakończeniu Roku Wiary tak, by mogła ona 

przeniknąć życie każdego człowieka”. Obecna diecezja 

Yibin powstała w 1860 roku jako wikariat apostolski Suifu 
[Xufu 叙府] (południowy Sichuan), który w 1946 roku zo-

stał podniesiony do rangi diecezji. W 1992 nazwę diecezji 

zmieniono na dzisiejszą: Yibin. W diecezji jest obecnie 

ponad 35 tys. wiernych, 7 księży i 10 sióstr zakonnych.  

 

Chińska katechumenka u Ojca Świętego. Wśród 500 

katechumenów, którzy 23 listopada wzięli udział w cele-

browanej pod koniec Roku Wiary uroczystości przyjęcia do 

katechumenatu i spotkaniu z papieżem Franciszkiem, była 

pochodząca z prowincji Guangdong, a od czterech lat 

mieszkająca we Włoszech, 25-letnia Sylwia Peng. Żyjąc w 

Chinach nie znała Jezusa ani chrześcijaństwa. „W mojej 

edukacji nie było miejsca na takie słowa jak «wiara» 

i «katolicy». – mówi Sylwia – Długo sądziłam, że przez 

modlitwę i czytanie Biblii będę w złym nastroju. […] 

W 2010 roku odwiedziłam rodzinę mego przyjaciela, 

Włocha. Z ciekawości poszłam z nimi na Mszę Świętą. 

Choć nic z niej nie rozumiałam, pozostawiła we mnie 

głębokie wrażenie”. Młoda Chinka była urzeczona ser-

decznością swych włoskich przyjaciół: „ludzie, którzy mają 

wiarę […] są pełni wdzięczności. Ich życie jest pełne nadziei. 

Odkryłam to w życiu moich przyjaciół – katolików. Są 

zawsze gotowi poświęcić samych siebie i spokojnie pomóc 

innym, nawet, jeśli sami mają trudności. Rozmawiają ze 

sobą w uważny i grzeczny sposób, podkreślając pozytywne 

elementy w drugim. Myślę – kontynuuje Sylwia – że te 

aspekty mają związek z ich wiarą. Dlatego zaczęłam 

troszczyć się o wiarę w moim życiu. Jestem wdzięczna mym 

przyjaciołom, że przyprowadzili mnie do Jezusa. Dzięki 

temu zaczęłam czytać Biblię i uczęszczać na spotkania ka-

techumenatu. […] Dziękuję ks. Józefowi Zhang i siostrze 

Idzie. Jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, że zostałam 

zaproszona do grona katechumenów, którzy zostaną 

przedstawieni Ojcu Świętemu podczas uroczystości. Już nie 

mogę się doczekać dnia mojego chrztu”.  
 

WERONIKA MARIA KLEBBA SSPS 

 

Źródła: (październik–grudzień 2013): UCAN, Asianews, Agenzia 

Fides, Hong Kong Sunday Examiner, South China Morning Post, 

Xinhua 27.10, 24.11,  China Church Voices 4.10, 27.10,  25.12, BBC 

News – China 28.10, The Christian Science Monitor 28.10, Reuters 

19.11, The Washington Post 28.10, The Guardian 20.12, Gulf News 

24.11, Global Times 25.12, źródła prywatne. 
 

 

* * * 

25 lat China-Zentrum w Sankt Augustin 
 

29 września 2013 roku upłynęło 25 lat istnienia i dzia-

łalności China-Zentrum (Centrum Chińskiego) w Sankt 

Augustin. Z tej okazji prezentujemy krótki zarys po-

wstania i charakterystykę tej instytucji oraz różnorodne 

inicjatywy, jakie podejmuje ta organizacja.   
 

Początek 

Gdy po wiekach izolacji od reszty świata i okrucieństwie 

rewolucji kulturalnej (1966–1976) w latach 80. XX w. 

Chiny pod rządami Deng Xiaoping zdecydowały się 

otworzyć na świat, zmiany w państwie i społeczeństwie 

zaczęły następować nieoczekiwanie szybko. Mieszkańcy 

Chin zaczęli odczuwać delikatny powiew rosnącej 

wolności ekonomicznej i osobistej. Dla Kościoła, nie-

stety podzielonego, po długim okresie prześladowań 

nastał czas odbudowy i ponownego organizowania życia 

chrześcijańskiego. Po okresie izolacji otworzyła się 

możliwość nawiązywania kontaktów z innymi krajami.  

29 września 1988 roku członkowie Niemieckiej 

Katolickiej Rady Misyjnej utworzyli stowarzyszenie 

China-Zentrum. Była to odpowiedź Kościoła w Niem-

czech na reformy i politykę otwarcia w Chinach. Biuro 

instytucji mieści się w Sankt Augustin na terenie nale-

żącym do Misjonarzy Słowa Bożego (werbistów). 

Głównym celem China-Zentrum jest spotkanie i wy-

miana z Chinami na polu kultury i religii. Cel ten jest 
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realizowany na różne sposoby: przez informacje, pod-

noszenie świadomości dotyczącej sytuacji religii i Ko-

ściołów w Chinach, przez dialog i promocję współpracy 

w dziedzinie naukowej i społecznej z chińskimi partne-

rami – zwłaszcza w relacjach z Kościołem katolickim 

w Państwie Środka – a także przez studia nad chrześci-

jaństwem i jego historią w Chinach, jak również nad 

innymi religiami w obszarze chińskiej kultury. Badania 

te są prowadzone głównie we współpracy z sąsiadującym 

Instytutem Sinologicznym Monumenta Serica, którego 

działalność przyczyniła się do założenia China-Zentrum.  

 

 
 

Zespół China-Zentrum z reprezentantami Instytutu Monumenta Serica 

 

Członkowie 

W miarę stabilna struktura stowarzyszenia, będącego 

swoistym „mostem” między krajami Europy a Chinami, 

jest możliwa dzięki licznym instytucjom i osobom in-

dywidualnym, które są jego członkami i mają finansowy 

wkład umożliwiający prowadzenie rozległej działalności. 

Zespół China -Zentrum działa w imieniu organizacji 

członkowskich. 
 

Instancje finansujące: Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

z Königstein; Austriacka Młodzież Katolicka / Katho-

lische Jungschar Austria (do 2013 roku); Caritas 

z Freiburga; Konferencja Biskupów Niemieckich; Wy-

dział do Międzynarodowych Spraw Kościoła i Migracji; 

Misereor z Aachen; Missio z Monachium; Papieskie 

Dzieło Dziecięctwa Misyjnego w Niemczech w diec. 

Aachen.  
 

Zgromadzenia zakonne: Kapucyni z Niemiec; Kapucyni 

ze Szwajcarii; Zgromadzenie Słowa Bożego (prowincje 

niemiecka i włoska); Franciszkanie z Niemiec; Fran-

ciszkanki Misjonarki Maryi z Włoch; Siostry Fran-

ciszkanki z Münster – St. Mauritz; Jezuici z Austrii; 

Jezuici z Niemiec; Siostry Benedyktynki Misjonarki 

z Tutzing; Misjonarze Benedyktyni z St. Ottilien; Siostry 

Misjonarki Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, 

Münster; Siostry Misjonarki Najświętszego Serca Jezusa 

z Hiltrup, Münster; Siostry Misyjne Służebnice Ducha 

Świętego, prow. niemiecka; Salezjanie Don Bosco, Bonn; 

Siostry Miłosierdzia Krzyża Świętego, Ingebohl- 

Brunnen, Szwajcaria; Werbiści, Sankt Augustin.   
 

Diecezje: diecezja Essen, diecezja Rottenburg-Stuttgart. 
 

Osoby indywidualne: prałat Heinrich Haug, prof. dr Ro- 

man Malek SVD, o. Andreas Müller OFM, dr Hermann 

Schalück OFM, prof. dr Hans Waldenfels SJ.      
 

China-Zentrum ma również krąg członków wspierają-

cych oraz darczyńców, którzy pomagają w tworzeniu 

bazy finansowej.  
 

Zarząd wykonawczy cieszył się zawsze oddanymi 

i kompetentnymi prezesami. Rada Konsultacyjna z kolei, 

w skład której wchodzą eksperci reprezentujący Kościół, 

świat nauki oraz zagadnień socjalnych, stanowi cenne 

wsparcie dla profesjonalnej pracy China-Zentrum.   

 

 
 

Wieloletni współpracownicy z Europy. Od lewej: o. Angelo Lazarotto 

PIME (Włochy), Edmund Tang (Anglia), o. Jean Charbonnier MEP 

(Francja), o. Jeroom Hayndrickx CICM (Belgia), o. Roman Malek SVD 

(Niemcy). Zdjęcie z 1991 r. 

 

Publikacje 

Niemieckojęzyczny periodyk „China heute. Informa-

tionen über Religion und Christentum im chinesisichen 

Raum” oraz anglojęzyczne czasopismo elektroniczne 

„Religions and Christianity in Today’s China” stanowią 

źródło informacji o chrześcijaństwie, religiach i polityce 

religijnej w Państwie Środka. „Chiny Dzisiaj”, ukazu-

jące się w Polsce od 2006 roku, można uznać za 

„młodszą siostrę” „China heute”, wciąż czerpiącą z jej 

mądrości i doświadczenia, a także z wdzięcznością ko-

rzystającą z zamieszczanych w niej materiałów. Ponadto 

China-Zentrum publikuje książki, artykuły w gazetach 

i czasopismach oraz broszury informacyjne o Kościele 

w Chinach. 
 

Seminaria, wykłady, wywiady    

China-Zentrum organizuje doroczne seminaria doty-

czące rozwoju socjopolitycznego, religii i Kościołów 

w Chinach, prowadzi wykłady podczas konferencji 

w różnych ośrodkach naukowych i w parafiach, utrzy-

muje kontakty z urzędami państwowym i mediami.  
 

Kongresy  

Kongresy organizowane przez Kościół katolicki, Ko-

ścioły protestanckie oraz kongresy ekumeniczne stano-
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wią dobrą okazję, by pobudzić do zainteresowania się 

chrześcijanami w Chinach. China-Zentrum uczestniczy 

w tego rodzaju wydarzeniach, współpracując m.in. 

z Protestanckim Chińskim Biurem Informacyjnym 

w Hamburgu i  chińskimi teologami. Prowadzi punkty 

informacyjne, a niekiedy także panele dyskusyjne.  
 

Projekty 

Centrum pełni ważną rolę w tłumaczeniu i pośredniczy 

w przedstawianiu projektów Kościoła katolickiego 

w Chinach instytucjom udzielającym pomocy. Są to 

różnorodne projekty – od budowy kościołów poprzez 

projekty socjalne, aż po kształcenie katechistów, semi-

narzystów i sióstr zakonnych.  
 

Chińsko-niemieckie spotkania studenckie 

Studenci z Chińskiej Republiki Ludowej stanowią naj-

większą grupę obcokrajowców na niemieckich uniwer-

sytetach. China-Zentrum organizuje dla nich coroczne 

spotkanie z niemieckimi studentami. W 2013 roku od-

było się 28. Chińsko-niemieckie spotkanie studenckie. 

Inicjatywa ta ma swój początek w pracach Instytutu 

Monumenta Serica i po dziś dzień jest dla studentów 

i młodych naukowców okazją do dyskusji nad bieżącymi 

zagadnieniami.  

 

 
 

Wycieczka podczas spotkania studentów w Würzburgu w 2010 r.  

 

Edukacja chińskich księży, seminarzystów i sióstr za-

konnych 

Od 20 lat, w odpowiedzi na prośby chińskich biskupów 

i przełożonych zgromadzeń zakonnych, China-Zentrum 

zaprasza młodych księży, seminarzystów i siostry za-

konne z ChRL do Niemiec na studia teologiczne. 

Większość z nich studiuje teologię w Wyższej Szkole 

Filozoficzno-Teologicznej Misjonarzy Słowa Bożego 

(werbistów) w Sankt Augustin, niektórzy uczą się na 

Katolickim Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Pa-

derborn, inni podejmują studia doktoranckie na różnych 

uniwersytetach w Niemczech.  

 

 
 

Kard. Jan Tong z Hongkongu z chińskimi siostrami, maj 2011 r.  

 

Kilkudziesięciu młodych teologów z chińskich die-

cezji za sprawą China-Zentrum kontynuowało studia. 

Czas nauki był jednocześnie okazją do poznawania życia 

w parafiach niemieckich, które – dzięki kontaktom 

z Chińczykami – zaznajamiały się z sytuacją chińskich 

chrześcijan. Po studiach powrócili do ojczyzny, gdzie 

uczą w seminariach lub zgromadzeniach zakonnych, 

przyczyniając się do rozwoju lokalnego Kościoła 

i działając jako „mosty” w kontaktach z Kościołem 

powszechnym.  

Projekt ten jest wspierany przez finansowe i perso-

nalne zaangażowanie wielu zgromadzeń, diecezji i in-

stytucji sponsorujących.  
 

Seminaria 

Przez wiele lat Centrum współorganizowało dwutygo-

dniowe letnie warsztaty z rekolekcjami dla chińskich 

sióstr, seminarzystów i księży studiujących w Europie. 

Zajęcia te odbywały się w różnych państwach. Obecnie 

oferowane są bardziej specjalistyczne szkolenia doty-

czące np. posługi pastoralnej lub katolickiej nauki spo-

łecznej.  
 

Ekumenizm      

China-Zentrum angażuje się we współpracę z prote-

stantami. Od wielu lat dwa razy w roku spotyka się 

Ekumeniczna Chińska Grupa Robocza, składająca się 

z przedstawicieli różnych instytucji protestanckich oraz 

Rady Konsultacyjnej China-Zentrum. Gremium to po-

dejmuje dyskusje na temat religii, Kościołów i społe-

czeństwa chińskiego oraz troszczy się o ekumeniczne 

kontakty z partnerami w ChRL.  
 

 

 

 



CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 4 

INFORMACJE 

11 

Współpraca na płaszczyźnie europejskiej i międzyna-

rodowej       

Współpraca dotycząca Chin na płaszczyźnie europejskiej 

i międzynarodowej stanowi ważne pole działania. Należy 

tu wspomnieć duże europejskie, katolickie (do niedawna 

ekumeniczne) konferencje chińskie, współorganizowane 

przez China-Zentrum. Procesowi europeizacji służy też 

elektroniczne czasopismo „Religions and Christianity in 

Today’s China”.  
 

W Domu Misyjnym Zgromadzenia Słowa Bożego 

w Sankt Augustin regularnie spotyka się nadreńska 

chińska wspólnota katolicka, której obecnie przewodzi 

o. Martin Welling SVD. Chińscy katolicy uczestniczą 

w Eucharystii, spotkaniach grup katechetycznych, 

dniach skupienia i świętowaniu np. chińskiego Nowego 

Roku. China-Zentrum ma dobry kontakt zarówno z tą 

grupą, jak i z chińską wspólnotą katolicką z Monachium.  
 

Światowy Dzień Modlitwy – zachęta do modlitwy 

China-Zentrum wspiera zainicjowany przez papieża 

Benedykta XVI w 2007 roku Światowy Dzień Modlitwy 

za Kościół w Chinach. Czyni to przez okolicznościowe 

nabożeństwa, materiały informacyjne oraz obrazki 

z modlitwami.  
 

Dialog i współpraca z chińskimi partnerami 

Od czasu założenia China-Zentrum rozwinęły się moż-

liwości bezpośrednich spotkań i współpracy. Organiza-

cja ma kontakt z wieloma biskupami, księżmi, siostrami 

i osobami świeckimi w licznych diecezjach Chin.  

 

 
 

W 2012 r. przedstawiciele Ekumenicznej Chińskiej Grupy Roboczej 

udali się w podróż badawczą do Chin. Odwiedzili m.in. wioskę 

Shangluo (prow. Shaanxi), gdzie realizowany jest jeden z projektów.  
 

Wiele wizyt delegacji z Chin zaowocowało nawiązaniem 

kontaktów zarówno w Niemczech, jak i w krajach są-

siednich. China-Zentrum towarzyszy współpracującym 

partnerom w spotkaniach z instytucjami wspomagają-

cymi, wspólnotami religijnymi, diecezjami, urzędami 

państwowymi i przedstawicielami mediów. W ten spo-

sób na przestrzeni lat rozwinęło się wiele kontaktów 

i przyjaźni. Pionierem w tej wymianie był zmarły 

w 2013 roku biskup Alojzy Jin Luxian SJ z Szanghaju, 

który przez wiele lat niemal rok rocznie odwiedzał Sankt 

Augustin.  

 

W drodze ku przyszłości 

Jednym z ważnych założeń organizacji China-Zentrum 

było stanie się pomostem do Chin otwierających się na 

świat. W ciągu minionych 25 lat wielka liczba ludzi szła 

tym pomostem – w obu kierunkach. Wszyscy oni dawali 

i otrzymywali, zbliżając się do siebie i wzajemnie się 

ubogacając.  

W minionym ćwierćwieczu Chiny stały się „wi-

doczne” w światowej grze i zaczęły odgrywać coraz 

bardziej aktywną i znaczącą rolę w rozwoju i kształto-

waniu świata. W procesie tym również religie nabrały 

większego znaczenia. W takim kontekście bardzo po-

trzebne są mosty umożliwiające  spotkanie i zrozumienie. 

China-Zentrum pragnie kontynuować i poszerzać swą 

funkcję bycia pomostem w przyszłości.  

W obliczu zmian społecznych China-Zentrum za-

mierza kontynuować oferowanie wiarygodnej informacji 

i w intensywnym dialogu z chińskimi partnerami chce 

skutecznie podejmować swe zadania, zwłaszcza na polu 

kultury i religii, a także wspierać Kościoły chrześci-

jańskie w rozwoju ku większej autentyczności i wolności. 

Odwagi dodaje nam świadomość, że chińskie Kościoły 

lokalne z coraz większym zaangażowaniem podejmują 

misję głoszenia Ewangelii i odpowiedzialności spo-

łecznej.  

Wpatrzeni w nasz cel, jesteśmy wdzięczni wszystkim 

instytucjom i osobom za łączące nas więzi jedności, 

wielkoduszne wsparcie i towarzyszenie China -Zentrum 

w minionych latach. Będziemy starać się nadal reali-

zować nasze cele i wynikające z nich działania w ścisłej 

współpracy z naszymi przyjaciółmi i dobroczyńcami, 

kontynuując wymianę pomysłów i doświadczeń.  

                                               

    ZESPÓŁ CHINA-ZENTRUM 

 
 

China-Zentrum e.V.; Arnold-Janssen-Str. 22; 53757 

Sankt Augustin; Niemcy 

 

Tel.: 0049 (0)2241 237432 

Fax: 0049 (0)2241 205841 

e-mail: info@china-zentrum.de; www.china-zentrum.de 

 
 

Źródło: The China Center Team, 25 Years China-Zentrum, Sankt 

Augustin,  „Religions & Christianity in Today’s China” vol. III, 2013, 
nr 4, s. 51-58. Zdjęcia: Archiwum China-Zentrum. Oprac. Weronika 

Maria Klebba SSpS 

 

 

mailto:info@china-zentrum.de
http://www.china-zentrum.de/
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10-lecie agencji informacyjnej AsiaNews  
 

Zainicjowana przez Paryski Instytut Misji Zagranicz-

nych (PIME) agencja informacyjna AsiaNews, będąca 

jednym z podstawowych źródeł kroniki informacyjnej 

w „Chinach Dzisiaj”, 1 listopada 2013 roku ukończyła 

10 lat swej działalności. Z tej okazji, 9 października na 

Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie zor-

ganizowano sympozjum nt. „10 lat Azji, 10 lat naszej 

historii” i oficjalnie zainaugurowano hiszpańską wersję 

agencji AsiaNews. W przesłaniu na te wydarzenia kard. 

Tarcisio Bertone napisał: „papież Franciszek zaprasza 

uczestników i organizatorów, by zintensyfikowali wy-

siłki w celu podniesienia świadomości misyjnej oraz aby 

działali tak, by zbawcze przesłanie Ewangelii dotarło do 

krańców ziemi, umacniając komunię między Kościołami 

lokalnymi, ściśle zjednoczonymi z Następcą Piotra 

i zwiększając ich wielkoduszną, wzajemną pomoc”.  

Prelegentami okolicznościowego sympozjum byli kard. 

George Pell – arcybiskup Sydney, abp Savio Hon Tai-fai 

– sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Ludów, o. Samir 

Khalil Samir SJ – islamista, wykładowca w Bejrucie 

i wielu innych ośrodkach uniwersyteckich, ekonomista 

Angeli Caloia – profesor Katolickiego Uniwersytetu 

w Mediolanie i w Lumsa. Na sympozjum przybyli 

przedstawiciele niektórych azjatyckich i europejskich 

ambasad przy Stolicy Apostolskiej, eksperci i specjaliści 

zajmujący się Azją oraz osoby zainteresowane tematyką.  

Kard. Pell naświetlił kwestię wpływu Azji na Oceanię 

i Australię, zarysował też pozytywne i  negatywne zja-

wiska występujące w tym regionie świata. Zauważył, że 

obok wzrostu ekonomicznego związanego z wymiarem 

materialnym, w Azji obserwuje się „silny, wielki 

i nieunikniony zryw religijny w ludzkich sercach”, który 

pociąga za sobą odrodzenie religijne. 

Kard. Savio Hon mówił o konieczności łączenia 

kontemplacji i misji, komunii i działania w każdej 

działalności misjonarskiej, również na polu komunikacji. 

Życzył, by wysiłki AsiaNews w misji Kościoła wspierała 

modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, tak, by każda 

wiadomość z Azji, zła czy dobra, była okazją do soli-

darności i kontemplacji.  

Dyrektor AsiaNews, ks. Bernard Cervellera, od-

wołując się do cytatu Aleksandra Sołżenicyna, który 

pisał, iż obozy pracy przymusowej stały się nowymi 

„klasztorami”, wspominał biskupów, księży i siostry 

zakonne, cierpiących prześladowania i więzienia. 

Wietnamski kard. François-Xavier Ngyuen Van Thuân, 

którego proces beatyfikacyjny został otwarty, jest wy-

mownym przykładem tego, jak, także w więzieniu, 

osoby te są znakami apostolskiej płodności.   

O. Samir Khalil Samir rozwinął temat fundamenta-

lizmu islamskiego w Azji i podkreślił ważną rolę 

obecności chrześcijan w islamskim świecie.  Prof. Caloia 

wyjaśniał „azjatycki cud ekonomiczny” i wskazał na 

konieczność korekty jego celów tak, by przywiązywać 

większą wagę do ludności (wykształcenia, zdrowia, 

systemu emerytalnego) zmierzającej ku demokracji. 

Dużą pomocą w tym procesie może być świadectwo 

i zaangażowanie organizacji pozarządowych.  

Ks. Cervellera przypomniał, że Azja, będąca kon-

tynentem o najwyższym procencie niechrześcijan (ok. 

80%), staje się „centrum świata” z jego wielkością 

i bolączkami, co tym pilniej domaga się chrześcijań-

skiego świadectwa. Przywołał proroctwo bł. Jana Pawła 

II, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Manili 

w 1995 roku powiedział: „Azja jest kontynentem, który 

ma być zewangelizowany w Trzecim Millenium”. Dy-

rektor AsiaNews potwierdził tę perspektywę: „Wie-

rzymy, że Azja odegra wiodącą rolę w losach świata i w 

przyszłości Kościoła” – powiedział.       (W.K.)

      
 

* * * 

List pasterski kard. Jana Tong:  

program na kolejny rok  

 

Kardynał Tong, biskup diecezji Hongkong, ogłosił 

w liście na Adwent priorytety pracy duszpasterskiej na 

rok 2014. Są to: pogłębienie rozumienia wiary oraz 

ożywienie ducha Soboru Watykańskiego II. Rok ten ma 

umacniać proces zainicjowany w Roku Wiary. Cztery 

konstytucje Vaticanum II (Konstytucja duszpasterska 

o Kościele, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konsty-

tucja o Liturgii oraz Konstytucja o Kościele w świecie 

współczesnym) mają być rzetelnie poznawane, studio-

wane i wcielane w życie. Tytuły pięciu punktów listu 

wskazują na tematykę podjętą przez pasterza diecezji: 

1. Permanentna formacja katechetyczna świeckich; 

2. Odpowiedzialność księży za formację świeckich; 

3. Formacja i odpowiedzialność katechetów; 4. Odpo-

wiedzialność organizacji diecezjalnych za formację 

świeckich; 5. Wychowanie religijne i ewangelizacja 

w szkołach katolickich. Kard. Tong, na bazie obserwacji 

obecnej sytuacji, zauważa, że w lokalnym Kościele jest 

grupa gorliwych i aktywnych katolików, ale są też 

„katolicy letni”. Zadaje pytanie, czy fakt, iż kościoły nie 

są pełne podczas Eucharystii, choć wciąż przybywa osób 

ochrzczonych, nie jest znakiem tego, że niektórzy 

opuszczają katolicką wspólnotę? Za jedną z przyczyn 

takiego stanu rzeczy uważa słabą znajomość podstaw 

wiary i katechizmu oraz ukierunkowanie działalności 

wspólnot parafialnych na zewnętrzne działania bardziej 

niż na formację wiary i wzrost duchowy.  

Stała formacja świeckich dokonuje się przez kar-

mienie wiary nieustanną modlitwą, studium Biblii, 

udziałem w liturgii i sakramentach św., zwłaszcza 

w Eucharystii i sakramencie pojednania. Pomocą jest też 
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uczestniczenie w nabożeństwach, udział w kursach ka-

techetycznych i biblijnych, w seminariach i rekolekcjach. 

Rodzice winni głosić Ewangelię swoim dzieciom, 

a katolicy będący dłużej we wspólnocie, mają towarzy-

szyć neokatechumenom.  

Zwracając się do kapłanów, kardynał usilnie zachęca 

ich, by – oprócz zwykłej troski duszpasterskiej, wyra-

żanej m.in. w głoszeniu Słowa Bożego i udzielaniu sa-

kramentów św. – angażowali się w katechizowanie, 

zachowując przy tym „Ogólne wytyczne dotyczące in-

strukcji katechetycznej dla dorosłych” (wersja robocza), 

opublikowane w diecezji w 2011 roku; poleca, by księża 

mieli kontakt z katechumenami podczas całego procesu 

ich przygotowywania się do przyjęcia sakramentów św., 

a nie jedynie na krótko przed bierzmowaniem. Kapłani 

powinni korzystać z pomocy doświadczonych kateche-

tów we wprowadzaniu nowych katechetów do ich po-

sługi, w przygotowywaniu zajęć i ich właściwym 

przeprowadzaniu.  

Kard. Tong stwierdza, że w historii misji rodzimi 

katechiści odgrywali zawsze bardzo ważną rolę. Jakość 

nowo ochrzczonych jest ściśle związana z jakością ka-

techetów i katechistów. W diecezji Hongkong 1600 ka-

techetów i nauczycieli szkółek niedzielnych to w  prze- 

ważającej mierze wolontariusze. Pod przewodnictwem 

księży, we współpracy z diakonami i siostrami zakon-

nymi, planują, promują i realizują nauczanie katechizmu. 

Katecheci winni dbać o nieustanną formację osobistą tak, 

by świadcząc o Chrystusie słowem i życiem, nauczali 

wiary w sposób właściwy, zgodny z Magisterium Ko-

ścioła katolickiego. W ten sposób prowadzą powierzone 

sobie osoby do coraz głębszej relacji z Chrystusem 

i pełnego udziału w życiu Kościoła. 

Diecezjalne Centrum Katechetyczne i Diecezjalna 

Komisja Katechetyczna powinny informować probosz-

czów i katechetów o aktualnych wytycznych Kościoła 

katolickiego dotyczących katechezy. Instytucje te winny 

organizować odpowiednie kursy, seminaria i warsztaty 

dla katechistów oraz dostarczać im materiały kateche-

tyczne (drukowane bądź internetowe). Inne organizacje 

diecezjalne związane z formacją wiary powinny współ-

pracować ze sobą, jeśli chodzi o pierwszą ewangelizację, 

studia biblijne, liturgię, duchowość, zagadnienia so-

cjalne i komunikację społeczną, by w ten sposób po-

magać wiernym głębiej rozumieć wiarę i jej różnorodne 

aspekty.     

 W kontekście obowiązującej od niedawna nowej po-

lityki rządu wobec szkół katolickich, kard. Tong pod-

kreśla, że komitet sponsorujący każdej szkoły katolickiej 

winien działać zgodnie z nauczaniem Kościoła i gwa-

rantować wierność wizji i misji szkoły oraz długoletniej 

jej tradycji przez grono pedagogiczne. W kwestiach 

dotyczących godności życia ludzkiego, miłości, rodziny 

i zagadnień społecznych, administracja szkoły i nau-

czyciele winni trwać przy podstawowych wartościach 

wiary katolickiej. W nauczaniu należy uwzględniać 

wychowanie religijne i moralne, ukierunkowane na 

promowanie ewangelizacji oraz zapewniające młodym 

ludziom edukację obejmującą całego człowieka. Szkoły 

katolickie winny współpracować z parafiami, łącząc 

formację wiary uczniów katolickich i działalność 

ewangelizacyjną wśród tych, którzy katolikami nie są.  

Kończąc list pasterski, kard. Tong wzywa świeckich, 

księży i siostry zakonne diecezji Hongkong do wsparcia 

długofalowego programu duszpasterskiego i ewangeli-

zacyjnego zawartego w liście. Zachęca wszystkich, by 

kontynuowali pogłębianie rozumienia wiary i poznawa-

nia dokumentów soborowych w roku bieżącym, który 

określa jako Rok Pogłębiania Własnej Wiedzy.    (W.K.) 

 

* * * 

Śmierć biskupa Liu zamyka ważny roz-

dział historii Kościoła w Chinach 
 

„On mnie wyświęcił i był dla mnie wzorem pasterza” – 

powiedział o zmarłym biskupie jeden z młodych księży 

nieoficjalnego Kościoła. „Był człowiekiem, który – 

broniąc wiary katolickiej – nigdy nie poszedł na kom-

promis z rządem lub Stowarzyszeniem Patriotycznym” – 

dodał ksiądz. „Był prawdziwym ‘chorążym’ podziem-

nego Kościoła”.   

 

 
 

Piotr Liu urodził się 19 czerwca 1919 roku w Qing- 

yuan w prowincji Hebei. W 1935 roku wstąpił do se-

minarium, a 29 czerwca 1945 roku przyjął święcenia 

prezbiteratu. Sześć lat po powstaniu Chińskiej Republiki 

Ludowej po raz pierwszy został uwięziony, ponieważ 

sprzeciwiał się utworzeniu niezależnego od Stolicy 

Apostolskiej Kościoła chińskiego. W 1958 roku aresz-

towano go ponownie za bunt przeciw Stowarzyszeniu 

Patriotycznemu Kościoła Katolickiego w Chinach. Po 

23 latach więzienia został wypuszczony w roku 1981. 

Mimo wyraźnego zakazu zajmowania się sprawami 

Kościoła, od razu podjął intensywną posługę ewangeli-
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zacyjną i prace zmierzające do odnowy Kościoła. 

25 lipca 1982 roku został potajemnie konsekrowany na 

biskupa koadiutora prefektury apostolskiej Yixian przez 

bpa Franciszka Ksawerego Zhou Shanfu 周善夫, którego 

zastąpił na tym urzędzie w roku 1986, stając się trzecim 

ordynariuszem tejże prefektury.    

W 1989 roku zorganizował zebranie wszystkich (30) 

biskupów podziemnego Kościoła i założył konferencję 

biskupów wiernych papieżowi. Ze względu na prze-

szkody kanoniczne konferencja nie została uznana przez 

Stolicę Apostolską. W ciągu kilku następnych miesięcy 

bp Liu został skazany na reedukację przez pracę, 

wszystkich innych członków tego gremium spotkał ten 

sam los lub więzienie; konferencja przestała istnieć.    

Od 1992 do 1997 roku Biskup przebywał w areszcie 

domowym, skąd – z pomocą wiernych – udało się go 

przemieścić do innego, tajnego miejsca. Po ataku serca 

i paraliżu w lipcu 1993 roku, nie mógł się samodzielnie 

poruszać, ani mówić. Przez ostatnie 16 lat żył w ukryciu, 

otaczany troską wiernych świeckich, sióstr zakonnych 

i księży.  

Ci, którzy spotykali biskupa Liu, pamiętają go jako 

człowieka, który żył pomiędzy ludźmi z wielką pokorą 

i silną wiarą. Chcąc uchronić wiarę katolicką od mani-

pulacji komunistycznego reżimu zajmował nieugiętą 

postawę, nie szedł na kompromis. „Nigdy nie zgodził się 

na współpracę z biskupami, którzy przystąpili do Sto-

warzyszenia Patriotycznego” – powiedział jeden z księży 

jego diecezji. Wobec policji i rządu „był zawsze jasny 

i szczery, domagając się prawa wolności religijnej 

[teoretycznie] zagwarantowanej przez chińską konsty-

tucję”. Postrzegano go jako Bożego człowieka, czło-

wieka wiary, dobrego pasterza, który oddaje życie za 

swoje owce, a zwłaszcza za wzorowego interpretatora 

komunii z papieżem. Był człowiekiem głębokiej du-

chowości. Ci, którzy żyli blisko niego, zaświadczają, że 

kilkakrotnie w ciągu dnia zagłębiał się w modlitwie, 

zwłaszcza różańcowej.  

Choć życie bpa Liu może sprawiać wrażenie „walki 

z wiatrakami”, pozostawił on po sobie spuściznę ni osącą 

nadzieję. Po pierwsze, dzięki jego wierze wielu młodych 

ludzi, także członków partii, zostało przyciągniętych do 

wiary. Podobnie jak on domagali się osobistej prze-

strzeni umożliwiającej życie duchowe bez politycznej 

kontroli. Jako reformatorzy w partii postulują większą 

wolność religijną dla narodu zagubionego w materia-

lizmie. Po drugie, również w Kościele oficjalnym daje 

się słyszeć głosy domagające się wolności dla Kościoła 

i odmawiające przystąpienia do Stowarzyszenia Patrio-

tycznego Kościoła Katolickiego w Chinach. Choć nie-

którzy mówią, że wraz ze śmiercią bpa Liu skończył się 

w Chinach ważny okres historii Kościoła, wielu wier-

nych idzie śladami tego odważnego świadka wiary. (WK)              

 

Pogrzeb bpa Pawła Liu Jinghe  

i spór o cmentarz 
 

11 grudnia zmarł emerytowany biskup diecezji Tangshan 

(prow. Hebei) Paweł Liu Jinghe (l. 92). Urodził się 

26 grudnia 1920 roku w katolickiej rodzinie w Huang- 

huagang (diec. Yongping). W 1931 roku podjął naukę 

w niższym seminarium  w Yongping, a 8 lat później 

rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w wyższym 

seminarium Wensheng w archidiecezji pekińskiej. 

4 maja 1945 roku bp Paweł Leon Korneliusz Montaigne 

CM udzielił mu święceń kapłańskich, po których neo-

prezbiter podjął pracę duszpasterską w Lulong i innych 

miejscowościach diecezji Tangshan. W latach 1940– 

1960 ks. Liu był trzykrotnie więziony, a od 1970 do 1979 

roku zesłany do obozu pracy przymusowej: najpierw 

w fabryce włókienniczej, potem w fabryce chemicznej, 

a w końcu w kamieniołomie. Po zwolnieniu z obozu 

podjął posługę duszpasterską. 21 grudnia 1981 z ostał, 

bez mandatu papieskiego, konsekrowany na biskupa. Po 

kilkakrotnych prośbach o przebaczenie kierowanych do 

Stolicy Apostolskiej, 8 maja 2008 roku papież Benedykt 

XVI uznał jego sakrę, co pozwoliło mu wrócić do pełnej 

jedności z Następcą Piotra. W ostatnich latach życia 

kategorycznie odmawiał brania udziału w nielegalnych 

święceniach biskupich, świadcząc o swej komunii ze 

Stolicą Apostolską. 17 grudnia w katedrze Yongping 

biskup diecezji Tangshan Piotr Fang Jianping przewodził 

obrzędom pogrzebowym swego zmarłego poprzednika, 

w których wzięło udział ok. 3000 osób. W czasie uro-

czystości ogłoszono, że ciało zmarłego nie zostanie po-

grzebane dopóki, dopóty rząd nie zwróci diecezji 

cmentarza w Lulong. Śp. bp Liu wyraził pragnienie, by 

być pochowanym właśnie tam, obok pierwszego bpa 

diecezji Tangshan Ernsta Guertza, holenderskiego mi-

sjonarza, zmarłego w 1940 roku.   

 Cmentarz w Lulong, na którym spoczywali również 

inni księża i siostry zakonne, w latach 50. XX w. został 

skonfiskowany przez władze. Choć bp Liu wielokrotnie 

dopominał się o zwrot kościelnej własności, w 1993 roku 

udało mu się uzyskać jedynie niewielką część, na którą 

zostały przeniesione doczesne szczątki bpa Guertza, 

księży i sióstr zakonnych. Na drugi dzień po ogłoszeniu 

decyzji o wstrzymaniu pochówku biskupa, wszyscy 

proboszczowie diecezji zostali zabrani do lokalnych 

urzędów ds. religii, a telefony komórkowe księży i sióstr 

zakonnych poddano kontroli.  

 Po kilkunastu dniach sporu, w Wigilię Bożego Na-

rodzenia ciało bpa Liu pochowano na wykupionym przez 

władze i przekazanym diecezji gruncie wielkości 0,33 ha 

w wiosce Beigang 北港 w powiecie Qianxi 迁西. Ma on 

zastąpić poprzedni cmentarz.          (W.K.) 
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Jeden dzień w Songshu 

Jest pogodny zimowy dzień 17 lutego 2013 roku, tydzień 

po rozpoczęciu chińskiego Nowego Roku - Roku Węża. 

Nowy Rok – świętowany przez wszystkich, małych 

i dużych, z wielkim zaangażowaniem, kulinarnymi 

smakołykami i fajerwerkami – jest najważniejszym 

świętem w całych Chinach, również w rolniczych wio-

skach prowincji Gansu. Podobnie jak w wielu innych 

wiejskich regionach, młodzi mężczyźni i kobiety zdolni 

do pracy, przez cały rok żyją oddaleni o wiele setek albo 

wiele tysięcy kilometrów od miejsca, z którego pocho-

dzą. Pracują w wielkich i średnich miastach Chin jako 

wędrowni robotnicy, zarabiając rocznie od 1000 do 3000 

euro lub niewiele więcej; później z dumą przywożą te 

niewielkie dochody do domu. Rolnicy, którzy pozostają 

w wioskach, rocznie mogą wygospodarować zaledwie 

niedużą część tej sumy. Świętowanie Nowego Roku trwa 

prawie trzy tygodnie. W tym czasie odwiedza się 

wszystkich krewnych i przyjaciół, zarówno w swojej 

wiosce, jak i w sąsiednich wioskach. 

Songshu 松树, tradycyjna wioska katolicka położona 

blisko Wuwei 武威  w prowincji Gansu, w pierwszą 

niedzielę Wielkiego Postu obchodzi bardzo szczególne 

święto. Do miejscowego kościoła mają być sprowadzone 

relikwie św. Franciszka z Asyżu. Już o 6.15 słychać 

jasne tony dzwonów z wieży kościelnej. Aż do godziny 

8.00 jest tu dość ciemno, gdyż, choć Wuwei leży prawie 

2000 km na zachód od Pekinu, w Gansu obowiązuje ten 

sam czas co w Pekinie. Niestety, głos dzwonów nie jest 

oryginalny. „Są to nagrane na taśmę magnetofonową 

dzwony jednego z rzymskich kościołów” – wyjaśnia 

pięćdziesięcioletni proboszcz parafii ks. Han. Cztery 

kilometry od Songshu, u podnóża wzgórza, znajduje się 

mała skała Touba. Tam proboszcz Han zbudował nie-

wielki, poświęcony w 2012 roku kościół, mający ponad 

200 miejsc siedzących. W tamtej okolicy odnaleziono 

stary dzwon z kapliczki wybudowanej w latach 30. XX 

wieku przez pracujących tam werbistów. Obecnie ów 

stary dzwon, umieszczony na nowej wieży kościelnej, 

zwołuje całą parafię. Pięknym dokonaniem byłoby 

zbudowanie w Chinach ludwisarni , która wyposażałaby 

wiele kościołów we wspaniałe dzwony o czystym 

dźwięku. Dziś przy wielu kościołach można spotkać 

tylko obtłuczone butelki czy stalowe rury, które w tak 

bardzo ubogi sposób zastępują bicie dzwonów! 

Powróćmy jednak do głośników zamontowanych na 

dzwonnicy w Songshu. Po biciu dzwonów, o godzinie 

6.15 rozbrzmiewa pieśń kościelna (każdego dnia tygo-

dnia inna). Potem znów panuje cisza. Kolejny raz gło-

śniki rozbrzmiewają o godzinie 6.45. Wtedy w kościele 

jest już obecna grupa katolików, gromadząca się na 

modlitwę poranną. Zadziwiające jest, że ponad 50 

mężczyzn i kobiet tak wcześnie rano przychodzi do 

kościoła na wspólną modlitwę. Modlą się od 7.00 do 

8.00 nie tylko w niedzielę, ale codziennie. „W czasie 

ferii zimowych ludzie nie mają tak wielu zajęć – mówi 

ks. Han – stąd zachęcamy, by każdego dnia przychodzili 

do kościoła na modlitwę poranną. Przynajmniej w czasie 

ferii zimowych powinni prowadzić bardziej intensywne 

życie religijne. Kiedy wyjeżdżają do pracy w mieście, 

mają mniej okazji do modlitwy i są pozbawieni środo-

wiska religijnego”. Po modlitwie w kaplicy wszyscy 

przechodzą na cmentarz przed figurę Pana Jezusa. 

Śpiewają tam pieśń i kłaniają się przed figurą Chrystusa.  

Jest 8.00, kiedy słońce powoli zaczyna ogrzewać 

rolniczą wioskę położoną 2000 m n.p.m. W niektórych 

zacienionych miejscach leży śnieg. Poza tym dominuje 

szarobrunatny kolor tutejszej ziemi (less), która, gdyby 

tylko dostała więcej deszczu, byłaby bardzo urodzajna. 

Bezdrzewne wierzchołki i stoki gór częściowo pokryte są 

śniegiem i tworzą nadzwyczaj piękne, choć trochę nagie 

tło dla Songshu. Również łąki są tu rzadkością i stada 

owiec długo muszą szukać, zanim znajdą pożywienie. 

W czasie, gdy miejscowi katolicy jedzą śniadanie 

składające się zwykle z makaronu albo zupy z chińskim 

chlebem (mantou 馒头), dwaj kapłani z Songshu, ks. Han 

i ks. Xu, przygotowują ceremonię Mszy Świętej, która 

rozpoczyna się o godzinie 10.30. Ponad 500 katolików 

przychodzi do widocznego z daleka kościoła w Songshu 

i nieopalaną świątynię ogrzewają śpiewem swoich pieśni 

oraz modlitwami. A dziś ponadto mają tu przybyć re-

likwie św. Franciszka z Asyżu. Biskup Han Zhihai 韩志

海 postarał się o stosowne pozwolenie z Rzymu, aby móc 

przyjąć te relikwie w swojej diecezji. W ten sposób 

malutki kawałek kości św. Franciszka przywieziono 

najpierw do stolicy prowincji Lanzhou, potem do 

miejskiego kościoła w Wuwei, a dziś trafi on do 

Songshu. Relikwie zostaną umieszczone w kościele, 

gdzie przez cały tydzień będzie im można oddawać 

cześć. Potem zostaną przekazane do innej parafii. 

Wierni z Songshu są bardzo zainteresowani tym 

wydarzeniem i każdy chciałby zobaczyć relikwie. 

W uroczystej procesji relikwiarz jest niesiony przez 

cmentarz. Na początku idą ministranci, potem chór 

kościelny, a następnie dwaj kapłani. Gra orkiestra dęta, 

której instrumenty zakupiono ponad 10 lat temu dzięki 

pomocy z Europy. Ks. Han mówi: „Dęta orkiestra jest 

dla nas wielką pomocą. Wiele Mszy świątecznych 

i pogrzebów dzięki muzyce tej orkiestry zyskuje pod-

niosłą atmosferę. Kiedy sprawujemy pogrzeb jakiegoś 

katolika w okolicy, w której nie ma chrześcijan, nie-

chrześcijanie również są poruszeni tą muzyką. Młodzi 

mężczyźni i kobiety grają z wielkim oddaniem, tak iż 

niektóre instrumenty dosłownie są już «przedęte»”. Mają 

dziury i gdzieniegdzie brakuje śrubek. Części zamienne 

są tu jednak niedostępne, stosuje się więc druciki, aby 
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swojskim sposobem naprawić instrumenty”. „Właściwie 

potrzebowalibyśmy zakupić już nowe” – mówią młodzi 

muzycy. Songshu nie jest jedyną wioską katolicką, 

w której działa zespół muzyczny 1. Również sąsiednie 

wioski mają orkiestry dęte. […] 

Niedzielna Msza Święta trwa dzisiaj ponad dwie 

godziny. Dopiero o 13.00 wierni wracają do domu na 

obiad. Dwaj kapłani, trzej bracia zakonni i dwie chińskie 

siostry zakonne świętują dzisiejszy dzień przy trady-

cyjnym chińskim huoguo 火锅 . Jest to zupa, która 

podczas posiłku wciąż jest podgrzewana na ogniu; do 

gotującego się wywaru wrzuca się kawałki mięsa i wa-

rzyw, doufu 豆腐 (twarożek sojowy), oraz makaron, 

spożywając je bezpośrednio z garnka. Świąteczną at-

mosferę mąci informacja o nieszczęśliwym wypadku. 

Podczas posiłku przyszła wiadomość, że dalecy krewni 

ks. proboszcza mieli poważny wypadek samochodowy; 

jest dwóch zabitych i kilku rannych. Dwa samochody, 

którymi jechali, uległy całkowitemu zniszczeniu. Na 

tutejszych wyboistych drogach i przy zawadiackim 

sposobie prowadzenia auta przez młodych kierowców, 

tego typu wypadki w wiejskich okolicach prowincji są 

dosyć nagminne, zwłaszcza w czasie obchodów Nowego 

Roku, gdy jeździ się od domu do domu, czy od wioski do 

wioski, aby odwiedzić wszystkich krewnych. […] Tego 

samego dnia wspomina się też 15. rocznicę śmierci bi-

skupa Filipa Yang Libo 杨立柏, który zmarł 15 lutego 

1998 roku. W ciężkich czasach, które nastąpiły po 1949 

roku, był pięciokrotnie więziony; w sumie spędził 

w więzieniu 30 lat swojego długiego życia. Teraz spo-

czywa na cmentarzu obok kościoła parafialnego, gdzie 

można również znaleźć płyty nagrobne wielu belgijskich 

misjonarzy z Scheut (Kongregacja Niepokalanego Serca 

Maryi, CICM) i niektórych niemieckich werbistów (SVD). 

W tej Bożej ziemi pochowano również siostry Służebnice 

Ducha Świętego (SSPS), np. s. Konstancję Bayer, 

Niemkę, która pracowała w prowincji Shandong, skąd 

w 1924 roku przybyła do Gansu. W 1927 roku podczas 

wielkiego trzęsienia ziemi w Gansu uratowała życie 

dwojga sierot. Gdy wbiegła do zagrożonego zawaleniem 

się sierocińca, aby wyciągnąć dzieci, budynek runął. 

Znaleziono ją martwą, ale dwoje dzieci, które zdążyła 

wziąć w swoje ramiona, ocalało. Świątobliwa chińska 

zakonnica s. Cecylia Chen ze Zgromadzenia Sióstr 

Świętej Rodziny również tu jest pochowana, choć nie ma 

jeszcze swojego nagrobka. Większość kamieni nagrob-

nych zostało zdewastowanych w latach rewolucji kul-

turalnej, kiedy to rujnowano wszystko, co mogło mieć 

jakikolwiek związek z tzw. zachodnim imperializmem. 

„Chcemy odnowić ten cmentarz i odrestaurować 

                                                 
1  Więcej na ten temat zob. Ma Li, Muzyka kościelna w dzisiejszych 

Chinach – między europejską i chińską tradycją, „Chiny Dzisiaj” 

2013, nr 1(26), s. 27-35.  

wszystko, co da się jeszcze znaleźć – mówi ks. Xu, który 

studiował teologię w USA oraz w Austrii i od 2005 roku 

pracuje w Chinach. – Tradycja jest ważna, by mieć 

perspektywę na przyszłość”. 

Katolicka wioska Songshu pośród wielu wyzwań 

optymistycznie patrzy w przyszłość. Właściwie całą 

prowincję Gansu cechuje obecnie dążenie do rozwoju 

i gospodarczy zryw. We wszystkich większych miastach 

wyrastają z ziemi 10- i 20-piętrowe wieżowce. Całe 

miasta buduje się od podstaw. W wiosce sąsiadującej 

z Songshu widoczny jest 6-piętrowy budynek miesz-

kalny, będący jeszcze w stanie surowym. To znak 

wielkiego rozwoju wioski. W ten sposób ma się urze-

czywistniać polityka „nowej wsi” (xin nongcun新农村). 

Również mieszkańcy wiosek mają zaznać zdobyczy 

nowoczesności. Wprawdzie wielu czuje się lepiej 

w swoich czterech ścianach ulepionych z gliny, aniżeli 

w betonowych ścianach na trzecim piętrze. W zimie 

również najlepiej można się wyspać w tradycyjnie „na-

grzanym łóżku na ziemi” (kang炕). „Jest ono o wiele 

przyjemniejsze niż elektrycznie nagrzany materac” – 

stwierdza ks. Xu. Modernizacja i zdobycze współczesnej 

cywilizacji rozprzestrzeniają się jednak niepowstrzy-

manie. Na wielkim placu w centrum stolicy prowincji 

Lanzhou stoją nowoczesne domy towarowe, a na ol-

brzymich oknach wystawowych nie widać już znaków 

chińskiego pisma, lecz marki domów mody Bulgari, 

Gucci, Ermengildo i innych pisane tylko alfabetem ła-

cińskim. Żadnych chińskich znaków? Do czego to 

jeszcze doprowadzi…   
 

LEO LEEB  
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Wprowadzenie 

Przygotowując temat odnośnie roli kobiety w Kościele 

katolickim w Chinach, rozmawiałam z wieloma sio-

strami zakonnymi i księżmi1. Pytałam się ich o znacze-

nie kobiety w historii chińskiego Kościoła. Zaskoczył 

mnie brak jasnych odpowiedzi i to, jak mało potrafili 

powiedzieć o roli kobiet w Kościele w Chinach. Więk-

szość z nich twierdziła, że ze względu na tradycyjne 

zwyczaje, dawniej kobiety praktycznie nie odgrywały 

żadnej ważnej roli w społeczeństwie, a co za tym idzie, 

również i w Kościele. Ich życie zasadniczo zależało od 

ich mężów. Kobiety troszczyły się „tylko” o swoje ro-

dziny. Niektórzy z moich rozmówców po zastanowie-

niu się mówili, że być może kobiety odegrały jednak 

jakąś istotną rolę, gdyż to właśnie one troszczyły się 

w rodzinach o wychowanie dzieci w wierze. Ale oni 

również nie byli w stanie podać mi żadnych konkret-

nych przykładów. Z tego względu z wielkim zaanga-

żowaniem podjęłam poszukiwania odnośnie znaczenia 

kobiet w historii chińskiego społeczeństwa, a w szcze-

gólności ich roli dla Kościoła katolickiego w Chinach. 

 Aby opisać, przeanalizować i zrozumieć rolę kobie-

ty w chińskim Kościele katolickim, zaprezentuję temat 

w następujący sposób: moje poszukiwania zostały za-

wężone do trzech ważnych okresów w historii chiń-

skiego Kościoła, tj. do XVII, XIX i XX wieku, z każ-

dego z nich wybrałam po jednej przedstawicielce. Są to 

Kandyda Xu (Xu Gandida 徐甘第大), Agata Lin (Lin 

Zhao 林昭) i Agnieszka Zhang (Zhang Xin’ai 张心爱). 

                                                 
1
  Powyższy artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej przedło-

żonej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Sankt Au-

gustin w Niemczech w 2013 r. 

Na ich przykładzie postaram się ukazać, czy i jaką rolę 

odegrały te trzy kobiety, podejmując ważne zadania 

w chińskim Kościele. Ufam też, że lepiej zrozumiem 

prawdziwą rolę kobiety w chińskim Kościele katolic-

kim. 

 Rozważając powszechną historię Kościoła, nietrud-

no dostrzec, że od samego początku wiele kobiet anga-

żowało się w Kościele i odegrało w nim znaczącą rolę. 

Zawsze były niezastąpione w tzw. „Kościele domo-

wym”: przekazywały wiarę swoim dzieciom i wnukom. 

Działo się tak z pokolenia na pokolenie. Kościół czci 

i wspomina w dziękczynieniu konkretne kobiety: święte 

męczennice, dziewice i matki, które świadczyły o swo-

jej wierze. W każdym okresie i w każdym kraju odnaj-

dziemy wiele kobiet, które mimo prześladowań, trud-

ności i dyskryminacji brały udział w posłannictwie 

Kościoła. Świadectwo i czyny chrześcijanek znacząco 

wpłynęły na życie Kościoła i społeczeństwa 2. Czy ten 

fakt ma znaczenie również dla Kościoła w Chinach? 

Przez specyficzną pozycję kobiety w tradycyjnym 

społeczeństwie chińskim, niektóre możliwe stanowiska 

i role w Kościele wydają się być dla nich niedostępne. 

Ich pozycja jest tematem dość często dyskutowanym 

w literaturze kobiecej 3. Nawet jeżeli w archaicznym, 

przedkonfucjańskim społeczeństwie kobiety posiadały 

wysoką pozycję w rodzinie i społeczeństwie, której 

znakiem jest m.in. kult postaci żeńskich (bogini Nügua4 

czczona jako zbawicielka świata; bogini Guanyin 5 lub 

                                                 
2  Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety 

z okazji Roku Maryjnego Mulieris dignitatem, 27, www.opoka. 

org.pl/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html   
3  Mechthild Leutner, Frau, w: Das große China-Lexikon, Frau 

(Kobieta), w: Das große China-Lexikon, hrsg. von Staiger Brun-

hild, Hans-Wilm Schütte, Stefan Friedrich, Darmstadt 2003, 

s. 227-230; Julia Kristeva, Die Chinesin. Die Rolle der Frau in 

China, Frankfurt–Berlin–Wien 1982; Materialien zur Stellung 

der Frau und zur Sexualität im vormodernen und modernen Chi-
na, Frankfurt/Main 1980; Ute Fricker, Schein und Wirklichkeit. 

Zur altchinesischen Frauenideologie aus mänlicher und weibli-

cher Sicht im geschichtlichen Wandel, Hamburg 1988; China der 

Frauen, hrsg. von Anna Gerstlacher, Margit Miosga, München 

1989; Chen Dongyuan 陈东原, Zhongguo funü shenghuo shi 中国

妇女生活史 (Historia życia chińskich kobiet), Shanghai 1984. 
4  Nügua albo Nüwa 女媧/女娲  to we wczesnochińskiej mitologii 

bogini, stworzycielka rodzaju ludzkiego. Bogini ta odkryła 

muzykę, stworzyła z gliny człowieka oraz uporządkowała niebo. 

Marcel Granet, Das chinesische Denken. Inhalt, Form, 

Charakter, München 1980, s. 261. 
5  Guanyin jest we wschodnioazjatyckim buddyzmie mahāyāna ko-

biecym Bodhisattvą współczucia, natomiast w ludowych wierze-

niach jest czczona jako bogini, która była początkowo indyjskim 

męskim Bodhisattwa Avalokiteshvara. Jest ona ulubionym bó-

stwem w buddyjskim panteonie w Chinach i na całym wschod-

nioazjatyckim obszarze. Xing Li 邢莉, Guanyin – shensheng yu 

shishu 观音- 神圣与世俗  (Guanyin – sacrum i profanum), Beijing 

1995. 



 主  題   
 

 Tematy 



 

 
Matka, dziewica i siostra:  

w poszukiwaniu roli kobiety  

w Kościele katolickim w Chinach  

na przykładzie Kandydy Xu,  

Agaty Lin i Agnieszki Zhang 
 

S. Theresia Zhang Sufang 

 

 

 



CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 4 

TEMATY 

18 

Mazu6 są do dzisiaj otoczone kultem; żeński yin i męski 

yang uzupełniają się i są jednakowo ważne), konfucja-

nizm wyraźnie zmienił ten wizerunek kobiety. Kobiety 

zostały poddane swoim mężom. Ich rola społeczna 

ograniczyła się do posługującej synowej, żony i matki. 

Cnoty kobiet takie jak: skromność, powściągliwość, 

wdzięk i czystość zostały opisane w podręcznikach dla 

dziewcząt. Kobiety miały być wierne tzw. „trzem obo-

wiązkom posłuszeństwa i czterem cnotom” (sancong 

side 三从四德)7. Tradycyjna chińska ideologia uznała 

zasadę wyższości mężczyzny i pogardy wobec kobiety 

(zhong nan qing nü 重男轻女). Kobiety nie miały żad-

nej władzy i nie mogły same decydować o swoim losie. 

„Oddana żona i kochająca matka”, to obraz idealnej 

chińskiej kobiety, dla której główną regułą było: „nie 

wystawiać stopy poza próg domu” 8. Zasadniczo kobie-

ty nie prowadziły życia publicznego. Mimo tych faktów, 

analizując życie trzech katolickich kobiet: Kandydy Xu, 

Agaty Lin i Agnieszki Zhang, żyjących w różnych 

epokach, zauważymy, że nawet w tej trudnej sytuacji 

potrafiły one wiele uczynić. 
 

1. Kandyda Xu (1607–1680) – kobieta na czas 

stawiania fundamentów  

W długiej historii Chin wiek XVII to okres przełomo-

wy dwóch ostatnich dynastii: Ming (1368–1644) i Qing 

(1644–1911). Był to również czas nowej ery dla Ko-

ścioła katolickiego w Chinach zapoczątkowany przyby-

ciem europejskich misjonarzy. Ich działalność zaowo-

cowała nawróceniem wielu Chińczyków, do których 

należał również wysoki urzędnik państwowy Paweł Xu 

Guanqi (1562–1633). Z powodu specyficznej roli ko-

biety w społeczeństwie chińskim oraz panujących zwy-

czajów oddzielających kobiety i mężczyzn, misjona-

rzom trudno było głosić Ewangelię kobietom. Pewnym 

rozwiązaniem było ewangelizowanie mężczyzn, którzy 

                                                 
6
  Mazu jest w wierzeniach ludowych i daoistycznych bóstwem pa-

tronującym rybakom i marynarzom. Zob. Gerd Wädow, Tianfei 
xiansheng lu: Die Aufzeichnungen von der manifestierten 

Heiligkeit der Himmelsprinzessin: Einleitung, Übersetzung, 

Kommentar, Sankt Augustin 1992, s. 171-190. 
7  Tradycyjne „trzy posłuszeństwa” (sancong 三從): ojcu przed za-

mążpójściem, mężowi w małżeństwie i synowi po śmierci męża. 

„Cztery cnoty” (side 四德) to: obyczajowość, stosowny język, 
właściwe zachowanie i pracowitość. Mechthild Leutner, Frau, 

w: Das große China-Lexikon, dz. cyt., s. 227.  
8  Tzw. stopy lilii albo lotosu, którymi się określa wiązanie stóp 

w Chinach, sprzyjają poddaniu kobiety. Ze względu na ograni-

czoną możliwość ruchu, kobiety i ich zajęcia były związane 
z utrzymaniem domu. Zob. Gerry Mackie, Ending Footbinding 

and Infibulation: A Convention Account, „American Sociological 

Review” 1996, Vol. 61,  No 6, s. 999-1017; Howard S. Levy, 

Chinese Footbinding. The History of a Curious Erotic Custom, 

New York 1966; You Jianming 游鑑明, Jindai Zhongguo de funü 

yu shehui  近代中国妇女与社会 (Kobieta i społeczeństwo w Chi- 

nach w czasach współczesnych), Taibei 2003, s. 114. 

następnie uczyli swoje żony i matki. Aby głosić Dobrą 

Nowinę kobietom na cesarskim dworze, misjonarze 

musieli najpierw nawrócić cesarskich eunuchów9. 

Innym problemem była organizacja życia religijne-

go dla kobiet, które już przyjęły wiarę. W Europie za-

równo mężczyźni, jak i kobiety chodzili do kościoła ra-

zem i brali udział we wspólnych nabożeństwach. 

Według chińskiego zwyczaju kobiety nie mogły odwie-

dzać tej samej świątyni, do której uczęszczali mężczyź-

ni. Wobec tego misjonarze organizowali osobne domy 

modlitwy dla kobiet. Podczas sprawowania Eucharystii 

dla kobiet, kapłanowi mógł towarzyszyć tylko jeden 

ministrant, a w trakcie udzielania sakramentalnego na-

maszczenia, misjonarze zamiast kciuka używali pincety 

z watą. W czasie spowiedzi św. kapłana i penitentkę 

dzieliła zasłona. Ponieważ wiele kobiet nie mówiło ję-

zykiem literackim, najpierw musiały one wyznać swoje 

grzechy synowi, który następnie powtarzał wszystko 

spowiednikowi. Następnie syn przekazywał swojej 

matce naukę i pokutę, którą usłyszał od księdza10. 

Mimo tych trudności, wiara szybko się rozprze-

strzeniała pośród chińskich kobiet, nawet jeżeli w sta-

tystykach nie znajdziemy wiele danych potwierdzają-

cych ten fakt. Nawracały się kobiety pochodzące 

z różnych warstw społecznych. W roku 1648 chrzest 

św. przyjęły m.in.: „oficjalna” matka cesarza – Helena, 

rodzona matka cesarza – Maria i żona cesarza – Anna11. 

Helena napisała list do papieża Innocentego X, w któ-

rym prosiła o pokój dla Chin i o nawrócenie cesarza12. 

Do rozwoju młodego Kościoła katolickiego w Chinach 

przyczyniła się szczególnie Kandyda Xu, wnuczka 

Pawła Xu Guangqi. 

Kandyda Xu urodziła sie w roku 1607 w Xujiahui 

徐家汇, nieopodal Szanghaju. Jej matka była pobożną 

chrześcijanką i miała duży wpływ na swoją córkę. 

Matka zmarła, kiedy Kandyda miała 14 lat. Dwa lata 

później Kandyda poślubiła niewierzącego mężczyznę, 

ponieważ w tym czasie w Chinach nie było jeszcze 

                                                 
9  Lin Zhongze 林中泽, Wanming funü de biju yu yesuhuishi de 

fangying 晚 明 妇女 的闭 居与 耶 稣会 士的 反 应  (Życie kobiet 

w odosobnieniu w czasie późniejszej dynastii Ming i reakcja 

jezuitów), „Huanan daxue xuebao 华南大学学报” 2002, nr 1, 

s. 54. 
10  Zhou Pingping 周平平,  Mingmo Qingchu chuanjiaoshi dui funü 

de xuanjiao 明末清初传教士对妇女的宣教 (Ewangelizacja kobiet 
u schyłku dynastii Ming i w początkach dynastii Qing), „Funü 

zanjiu luncong 妇女研究论丛” 2002, nr 6, s. 30. 
11  Yan Kejia 晏可佳, Zhongguo tianzhujiao jianshi 中国天主教简史  

(Krótka historia Kościoła katolickiego w Chinach), Beijing 2001, 

s. 66. 
12  Xu Zongze 徐宗泽, Zhongguo tianzhujiao chuanjiaoshi kailun 中

国天主教传教史概论  (Zarys historii misji Kościoła katolickiego 

w Chinach), Shanghai 2010, s. 125-126. 
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wielu chrześcijan13. Trzydzieści lat przeżyła ze swoim 

mężem, który dwa lata przed śmiercią przyjął wiarę ka-

tolicką14. Po śmierci męża Kandyda poświęciła się cał-

kowicie służbie Bogu i Kościołowi. Zmarła 24 paź-

dziernika 1680 r., po przyjęciu sakramentu chorych. 
 

 
 

Kandyda Xu15  
 

W rodzinie męża Kandyda była przykładem cnotliwej 

kobiety i prawdziwej misjonarki. Jej ośmiu synów 

przyjęło chrzest i otrzymało od matki wspaniałe wy-

kształcenie. Cierpliwie rozmawiała o wierze chrześci-

jańskiej z mężem i członkami jego rodziny, z których 

wielu nawróciła. Modliła się także w intencji niechrze-

ścijańskiej żony najstarszego syna, prosząc o jej na-

wrócenie. W efekcie drogę do chrześcijaństwa znalazła 

nie tylko synowa Kandydy, również jej dwóch braci 

i dalsi krewni zostali ochrzczeni16. 

Kandyda na różne sposoby wspierała misjonarzy, 

którym często brakowało podstawowych rzeczy po-

trzebnych do życia. Dlatego razem ze swoimi sł użący-

mi haftowała i sprzedawała swoje wyroby, by zgroma-

dzić środki potrzebne do utrzymania dla kapłanów. 

                                                 
13  Philip Couplet (Bai Yingli 柏应理), Yiwei Zhongguo fengjiao 

taitai – Xu mu Xu tai furen Gandida zhuanlüe 一位中国奉教太太- 

许母许太夫人甘第大传略  (Krótka biografia oddanej Kościołowi 

kobiety – Kandydy Xu), Taizhong 1965, s. 20. 
14  Fang Hao 方豪,  Zhongguo tianzhujiaoshi renwuzhuan 中国天主教

史人物传 (Biografie chińskich katolików), z. 2, Hongkong 1970, 

s. 68. 
15  Jean-Baptiste Du Halde, Description géographique, historique, 

chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine et 
de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales et particu-

lieres de ces pays, de la carte générale et des cartes particulieres 

du Thibet, & de la Corée; & ornée d’un grand nombre de figures 

& de vignettes gravées en tailledouce, Den Haag 1736, s. 120. 
16  Philip Couplet, Yiwei Zhongguo fengjiao…, dz. cyt., s. 35. 

W roku 1657 dwaj franciszkańscy misjonarze, o. Jakub 

le Favre i o. Humbert Augery, w drodze do Chin zo-

stali napadnięci przez rabusiów i odnieśli poważne rany. 

Kandyda poleciła swoim służącym przyprowadzić ran-

nych księży do swojego domu, gdzie pozostali przez 

trzy miesiące do czasu powrotu do zdrowia17.  

Syn Kandydy był gubernatorem prowincji i odbywał 

wiele podróży inspekcyjnych do różnych miejsc w Chi-

nach. Kandyda, mimo iż nie było to w zwyczaju, bar-

dzo często mu towarzyszyła. Dzięki tym podróżom 

rozkrzewiała wiarę i pomagała wielu katolickim wspól-

notom, będącym w potrzebie. W wielu miejscach z  po- 

mocą syna wspierała miejscowe wspólnoty w budowie 

kościołów. Tylko na terenie dzisiejszej metropolii 

Szanghaj, która była ojczyzną Kandydy, zainicjowała 

budowę 35 kościołów, wśród których znajduje się ko-

ściół w Sheshan. Również w prowincjach Sichuan 

i Henan zostały wybudowane  kościoły18. 

Z własnych oszczędności Kandyda wspierała grupy 

i zgromadzenia kościelne , jak np. Shengmuhui 圣母会 

(Zgromadzenie Najświętszej Matki Bożej), Tianshihui 

天使会 (Zgromadzenie Aniołów, które pomagało w wy- 

chowywaniu dzieci) i Ku’nanhui 苦难会 (Zgromadzenie 

Cierpień Jezusa, które pomagało osobom prześladowa-

nym i cierpiącym), a także ok. sześćdziesięcioosobowe 

Zgromadzenie Franciszka Ksawerego. Członkowie tego 

ostatniego uczyli się katechizmu u księdza, a następnie 

sami nauczali innych, w tym bardzo często dzieci. 

Cztery razy w roku odwiedzali każdą katolicką rodzinę, 

informowali kapłana jeżeli ktoś prosił o udzielenie sa-

kramentów św. lub potrzebował innej pomocy 19 . 

W tamtych czasach, w biednych rodzinach często zabi-

jano dzieci, których nie dawano rady wyżywić; doty-

czyło to szczególnie dziewczynek. Kandyda z pomocą 

swego syna postarała się o pozwolenie na kupno domu, 

by móc zatroszczyć się o niechciane dzieci20. 

Kandyda była człowiekiem modlitwy i apostołką sa-

kramentu pokuty. Dla wielu Chińczyków sakrament 

pokuty był trudny do przyjęcia, zwłaszcza kobiety mia-

ły problem wyznawać swoje grzechy przed kapłanem, 

który był mężczyzną. Kandyda przygotowywała więc 

dziewczęta do sakramentu tak, aby zdobyły zaufanie 

i bez obaw mogły się spowiadać21. 

Choć  znamy tylko niektóre z chińskich kobiet-

katoliczek XVII w., jak np. Kandydę, w Chinach było 

jeszcze wiele innych, które były przykładnymi żonami 

i matkami. Bez nich nie byłoby chrześcijańskich rodzin, 

a dzieci nie mogłyby otrzymać wychowania w wierze. 

                                                 
17  Tamże, s. 37. 
18  Xu Zongze, Zhongguo tianzhujiao…, dz. cyt., s. 218. 
19  Philip Couplet, Yiwei Zhongguo fengjiao…, dz. cyt., s. 33. 
20  Xu  Zongze, Zhongguo tianzhujiao…, dz. cyt., s. 219.   
21  Philip Couplet, Yiwei Zhongguo fengjiao…, dz. cyt., s. 69. 



CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 4 

TEMATY 

20 

Niektóre z nich, podobnie jak Kandyda, nawracały na 

chrześcijaństwo swoich sąsiadów i członków rodzin. 

Bez nich liczba chrześcijan nie mogłaby tak szybko 

wzrosnąć. W XVII w. wiele kobiet z wyższych warstw 

społeczeństwa wspierało misjonarzy. Bez ich pomocy 

nie mogliby oni przeżyć i głosić Ewangelii. Wśród nich 

były również takie, które duchowo i materialnie wspie-

rały sierocińce. Bez nich dzieci nie miałyby szans prze-

życia, a los biednych byłby jeszcze cięższy.  

Każdej niedzieli kobiety takie jak Kandyda zbierały 

się w kościele na medytacji i modlitwie. Niektóre 

z nich przygotowywały katechezy z kapłanem, aby na-

stępnie nauczać pozostałych członków wspólnot , przede 

wszystkim kobiety i dzieci. Gdyby nie było tych kobiet 

wiele z nich nie mogłoby uczestniczyć w katechezach 

i pogłębiać wiedzy o sakramentach świętych. Podobnie 

jak Kandyda, kobiety odwiedzały chorych w pobliskich 

wioskach. Bez nich nie miałby kto pocieszać chorych 

i przynosić im ulgę w cierpieniu. Jednym słowem: 

w Chinach XVII w. bez takich kobiet jak Kandyda, bę-

dących „matkami chińskiego Kościoła” 22 , szerzenie 

wiary byłoby o wiele trudniejsze. Bez wahania można 

stwierdzić, iż rola katolickich kobiet w tym czasie była 

bardzo ważna. 
 

2. Agata Lin (1817–1858) – kobieta na czas 

prześladowań 

W pierwszej połowie XIX w. Chiny zaczął dotykać 

kryzys polityczny i gospodarczy. Po epoce wielkich 

misjonarzy XVII w., w nadchodzących stuleciach Ko-

ściół katolicki także zaczął doświadczać różnych trud-

ności. Dość często dochodziło do prześladowań i wielu 

misjonarzy zostało zmuszonych do opuszczenia Chin. 

Mimo tego działalność misyjna nie została zawieszona, 

ponieważ miejscowi katolicy, często w ukryciu, w dal-

szym ciągu praktykowali wiarę i głosili Ewangelię. 

Znaczna część działalności Kościoła katolickiego 

w Chinach XIX w. była prowadzona przez kobiety. Ze 

względu na panujący zwyczaj, iż kobiety i mężczyźni 

nie mogli razem modlić się i uczyć , katecheza [kobiet 

i dzieci] była zadaniem kobiet. Dużą część pracy mi-

syjnej przejmowały wdowy, które nauczały katechizmu; 

nazywano je nü chuanjiao xiansheng 女传教先生 (do-

słownie „czcigodne misjonarki”). Inne kobiety, nazy-

wane quanxi xiansheng 权 洗 先 生  („uprawnione do 

chrzczenia”), miały za zadanie udzielanie chrztu umie-

rającym dzieciom 23. Szczególną grupę tworzyły tzw. 

zhennü 贞女 albo tongzhennü 童贞女, w dosłownym 

                                                 
22  Jean Charbonnier (Sha Baili 沙白里), Zhongguo jidutu shi 中国基

督徒史 (Historia chrześcijaństwa w Chinach), Taibei 2005, s. 130. 
23  Jean Charbonnier, Chinese Catholics, w: Handbook of Christia-

nity in China. Vol. 2: 1800-Present, ed. R.Gary Tiedemann, 

Leiden, Boston 2010, s. 230. 

tłumaczeniu: „kobiety czyste”, czyli poświęcone Bogu 

dziewice. 

Ta grupa dziewic była bardzo aktywna i odegrała 

w tym trudnym czasie ważną rolę w Kościele w Chi-

nach. Według pierwszych reguł dla dziewic z połowy 

XVIII w., powinny one prowadzić życie w odosobnie-

niu i pozostawać w domu. Jednak pod koniec XVIII w. 

pracujący w prowincji Sichuan francuski kapłan Jean-

Martin Möye (Muya 穆雅 , 1730–1793) z Paryskiego 

Instytutu Misji Zagranicznych (Missions étrangères de 

Paris – MEP), zaproponował, aby dziewice poświęcone 

Bogu zaangażować również do pracy misyjnej24. W ro-

ku 1803 synod w Sichuan zatwierdził reguły dziewic 

poświęconych Bogu, które następnie w 1832 roku zo-

stały potwierdzone przez Kongregację Rozkrzewiania 

Wiary25. Niektóre z tych kobiet dalej prowadziły życie 

kontemplacyjne, a inne podjęły się zadań misyjnych, 

często w oddaleniu od rodzinnej wioski. Bogu poświę-

coną dziewicą, która stała się przykładem dla pozosta-

łych współsióstr, była Agata Lin. 

Agata Lin (Lin Zhao 林昭) urodziła się w 1817 r. 

w rodzinie katolickiej w Machangcun 马场村 (Qingluo, 

okręg w prowincji Guizhou). W tym samym roku, 

z powodu wiary na trzy lata zamknięto do więzienia jej 

ojca. Według tamtejszej tradycji, Agata otrzymała 

chrzest św. już trzy dni po urodzeniu. Jak to było 

w zwyczaju, jeszcze gdy była dzieckiem rodzice zapla-

nowali z inną rodziną jej małżeństwo. Ona jednak ku 

zdziwieniu rodziców zdecydowała się zostać Bogu po-

święconą dziewicą. Ponieważ rodzice Agaty byli po-

bożnymi chrześcijanami, zrozumieli życzenie córki 

i odwołali zaręczny26. 

 

 

                                                 
24  Zhang Ruiyun 张瑞云, Dangdai nüxing dushen jiaoyou 当代女性

独身教友 (Niezamężne chrześcijanki w czasach współczesnych), 

Taibei 1999, s. 27. 
25  Jean Charbonnier, Chinese Catholics…, dz. cyt., s. 231. 
26  Jean Charbonnier, Zhongguo jidutu shi, dz. cyt., s. 235. 
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Najpierw po namowie księdza Mateusza Liu Madou 刘

玛窦, który posługiwał w jej rodzinnych stronach, Aga-

ta została posłana do szkoły dla dziewcząt w Gui yang. 

Wkrótce szkoła została zamknięta z powodu prześla-

dowań, a uczennice odesłano do domów. Tylko Agata 

razem z dyrektorką szkoły Anną Yuan Yani 袁雅妮, 

która również była Bogu poświęconą dziewicą, zdecy-

dowała, by udać się do Longping (w pobliżu Guiyang) 

w celu kontynuowania nauki przez kolejne dwa lata. 

Od 1837 r. na prośbę pewnego duchownego, Agata 

rozpoczęła nauczanie dziewcząt. W wieku 25 lat Agata 

złożyła śluby oddania się Bogu. 

Po śmierci ojca w roku 1842, Agata powróciła do 

swojej rodziny, gdzie nawracała ludzi na chrześcijań-

stwo. Następnie została powołana przez biskupa Etien-

na Albranda (1805–1854) do Guiyang, aby objąć tam 

prowadzenie szkoły dla dziewcząt. Agata bardzo zaan-

gażowała się w ich wykształcenie. By lepiej zrozumieć 

problemy swoich uczennic, odwiedzała ich rodziny, 

mimo że nie było to łatwe ze względu na jej małe stopy 

i ograniczoną swobodę poruszania: wspierając się na 

kiju przechodziła z miejsca na miejsce. W tym czasie 

jej dom służył też jako kościół27. 

Po śmierci biskupa Albranda w 1854 r., Agata zo-

stała posłana przez biskupa Paula Perny do ludu Miao28, 

aby misjonować tam pośród kobiet. Nie było to łatwe 

zadanie, ale po dwóch latach wytrwałej pracy pierwsi 

katechumeni przyjęli chrzest św. Biskup docenił jej 

trud słowami: „bez zaangażowania siostry, nie byłoby 

dzisiejszej uroczystości”29. 

Na początku 1858 r. wioska, w której przebywała 

Agata, została skontrolowana przez oddziały żołnierzy 

rządzącej dynastii Qing. Agata została zatrzymana 

i wtrącona do więzienia. Na przesłuchaniu usłyszała 

zarzut „przynależności do grupy religijnych spiskow-

ców”. Również jej praca wśród ludu Miao oraz jej ży-

cie Bogu poświęconej dziewicy były uznane przez 

urzędników za podejrzane. Agata odpowiedziała, że 

„w Chinach wzniesiono przecież wiele pailou 牌 楼

(łuków triumfalnych) sławiących kobiety żyjące w czy-

stości”, co rozgniewało urzędników: skazali Agatę na 

śmierć przez ścięcie30. Razem z innymi chińskimi ko-

bietami jak Luzia Yi z prowincji Sichuan, która została 

męczennicą w roku 1862, Rosą Fan i Marią Fu z pro-

wincji Hebei, które zostały zamordowane podczas po-

wstania bokserów w 1900 r., Agata została ogłoszona 

                                                 
27  Jean Charbonnier, Chinese Catholics…, dz. cyt., s. 232. 
28  Miao (Miaozu 苗族) – mniejszość etniczna, żyjąca na zalesionych 

i górzystych terenach południa Chin, populacja licząca ok. 9,5 

mln ludzi. Więcej o Miao zobacz, Ma Yin 马寅, Zhongguo 

shaoshu minzu 中国少数民族  (Chińskie mniejszości narodowe), 

Beijing 1981, s. 444-457. 
29  Jean Charbonnier, Zhongguo jidutu shi, dz. cyt., s. 236. 
30  Tenże, Chinese Catholics…, dz. cyt., s. 233. 

błogosławioną przez papieża Piusa X w roku 1909,  

1 października 2000 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją 

świętą31. 

W XIX w. kobiety w Kościele chińskim, szczegól-

nie Bogu poświęcone dziewice, były prawdziwymi fila-

rami wiary. To one pomogły Kościołowi przetrwać, 

także podczas prześladowań, i okupiły to swoim wła-

snym życiem. W literaturze można znaleźć biografie 

niektórych dziewic, które zostały męczennicami. 

W tych czasach było również wiele kobiet, które pra-

cowały w wioskach i których imiona zostały zapomnia-

ne. Bogu poświęcone dziewice misjonowały przede 

wszystkim pośród kobiet. Bez nich ówczesne kobiety 

nie otrzymałyby wiary. Wiele innych, podobnie jak 

Agata, uczyło w szkole dzieci, które dzięki nim otrzy-

mały wykształcenie. Kobiety, takie jak Agata, poświę-

cając swoje życie Bogu, stanowiły przykład dla wielu 

chrześcijanek oraz późniejszych sióstr zakonnych. Nie-

które z nich przekraczały również granice swoich stron 

rodzinnych oraz narodowościowych, aby pracować po-

śród mniejszości narodowych, by opowiadać ludziom 

o Bogu. Bez nich nie byłoby pracy misyjnej. Kobiety 

tego okresu nie obawiały się urzędników, jeśli chodziło 

o wiarę i były w stanie poświęcić za nią własne życie. 

Ich wiara w Boga, miłość do Kościoła oraz okazane 

zdecydowanie podczas prześladowań, dodawały otuchy 

innym chrześcijanom, wspierając ich w przetrwaniu 

ciężkich czasów, w obronie wiary w Boga i jej przeka-

zywaniu. Kobiety takie jak Agata są przykładem dla 

nas także dzisiaj.  
 

3. Agnieszka Zhang (1915–2003) – kobieta na  

czas odnowy  

Wielkie zmiany polityczne XX w. wpłynęły również na 

sytuację katolickich kobiet w Chinach. Zarówno w spo-

łeczeństwie, jak i w Kościele odegrały one ważną rolę. 

W pierwszych dziesięcioleciach XX w. Kościół rozwi-

jał się dość szybko. Podobnie jak wcześniej, kobiety 

prowadziły katechezę dla dzieci, pomagały starszym, 

troszczyły się o opuszczonych. Niektóre z nich były 

zaangażowane w prowadzenie katolickich szkół. Póź-

niej, w czasie rewolucji kulturalnej, kiedy kościoły zo-

stały pozamykane i wszelka działalność religijna zabro-

niona, kobiety pozostały wciąż aktywne, potajemnie 

prowadząc grupy modlitewne i umacniając innych 

w wierze. Wśród form ucisku stosowanych wobec wie-

rzących, w tym kobiet, były m.in. publiczne oskarżanie 

i wyśmiewanie oraz zamykanie w więzieniach32.  

                                                 
31  Tenże, Zhongguo jidutu shi, dz. cyt., s. 237. 
32  Podczas rewolucji kulturalnej większość sióstr Zgromadzenia 

Ducha Świętego Pocieszyciela (Shengshen anweihui 圣神安慰会) 

została uwięziona, m.in. siostry Liu Jingwei, Chen Mingda, 
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Po rewolucji kulturalnej życie religijne w Kościele 

katolickim powoli wracało do normy i rozpoczęła się 

nowa faza rozwoju. Pierwsze grupy modlitewne for-

mowały właśnie kobiety. Gdy na nowo otwierano ko-

ścioły, to one wykonywały konieczne prace: sprzątały, 

a także stroiły ołtarze. Troszczyły się również o kapła-

nów. Ze względu na zmiany zachodzące w gospodarce, 

coraz więcej mężczyzn z wiosek pracowało w miastach. 

Kobiety, troszcząc się o pozostałą część rodziny, znaj-

dywały także czas dla Kościoła. Organizowały grupy 

pomocy, które zajmowały się starszymi ludźmi i od-

wiedzały chorych w szpitalach. W niedziele na ulicy 

rozmawiały z niewierzącymi o Ewangelii, czasami na-

wet udawały się do innych miejscowości w celu gło-

szenia Dobrej Nowiny. W wolnym czasie brały udział 

w kursach biblijnych i rekolekcjach. Przed Bożym Na-

rodzeniem i Wielkanocą popularyzowały liturgiczne 

przedstawienia i pieśni, które następnie były prezento-

wane albo śpiewane podczas świąt. W taki sposób gło-

siły Ewangelię. 

W czasie prześladowań Kościoła podczas rewolucji 

kulturalnej i później, w okresie odnowy Kościoła, sio-

stry zakonne odegrały szczególnie ważną rolę. W la-

tach osiemdziesiątych na nowo zaczęły powstawać 

zgromadzenia zakonne. Rodziło się wiele nowych po-

wołań. Od tamtego czasu po dzień dzisiejszy siostry 

udzielają się w parafiach, w przedszkolach i szpitalach, 

troszczą się o inwalidów i sieroty, prowadzą rekolekcje, 

kursy pogłębiające wiarę oraz pomagają w duszpaster-

stwie. Udział w tym mają także siostry z mojego 

Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela. Zgroma-

dzenie to pochodzi z diecezji Handan (prow. Hebei) 

i zostało założone przez biskupa Cui Shouxun w roku 

193333. Podczas II wojny światowej i podczas rewolucji 

kulturalnej jego działalność była zabroniona. Zgroma-

dzenie ożyło na nowo w 1987 r. Największy w tym 

udział miała s. Agnieszka Zhang.  

Zhang Xin’ai 张心爱 (s. Agnieszka Zhang) urodziła 

się 19 grudnia 1915 r. w wiosce Dongyangshan 东扬善

(okręg Weixian 魏县 miasta Handan 邯郸) w prowincji 

Hebei. W 1930 r. rozpoczęła naukę w szkole dla 

dziewcząt w okręgu Daming niedaleko Handan. Na-

stępnie od 1937 r. pracowała tam przez trzy lata jako 

nauczycielka. Wiarę otrzymała od swoich rodziców. 

Pragnęła zostać siostrą zakonną i w roku 1940 wstąpiła 

                                                                             
Zhang Xin’ai, Han Shuzhen,  Lu Fengyun, Li Wenhui, Fan 

Chengyi. Żadna z nich nie wyparła się wiary. 
33  Kang Zhijie 康志杰, Zhongguo de guoji nüxiuhui shi zenyang 

liancheng de? – lun Zhongguo guoji nüxiuhui de chengli, fazhan 

yiji dui Zhongguo shehui de gongxian 中国的国籍女修会是怎样炼

成的? – 论中国国籍女修会的成立、发展以及对中国社会的贡献 
(Rozwój wspólnot zakonnych w Chinach – ich znaczenie i wkład 

dla chińskiego Kościoła), „Tianzhujiao sixiang yu wenhua 天主教

思想与文化” 2012, nr 1, s. 373. 

do Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela. Nie-

stety, wkrótce z powodu choroby musiała powrócić do 

domu, gdzie przez cztery lata udzielała się jako kate-

chetka w swojej rodzinnej parafii. Kiedy w roku 1947 

Zgromadzenie zostało rozwiązane, Agnieszka udała się 

na wyprawę misyjną, podczas której głosiła Ewangelię  

w wielu miejscach Chin, takich jak Nanyang, Shaxian, 

Nanzang, Xuzhou, Wuhan i Honkong. W 1957 r. po-

wróciła do Cixian (niedaleko Handan). Tam spotkała 

niektóre ze swoich współsióstr; zdecydowały się one 

zamieszkać razem we wspólnocie. Agnieszka złożyła 

pierwsze śluby zakonne w roku 1958. Żeby zdobyć 

pieniądze na działalność misyjną, Agnieszka pracowała 

w szpitalu w Feixiang jako pielęgniarka, a od 1959 r. 

w firmie tekstylnej. 

 

 
 

S. Agnieszka Zhang Xin’ai, Zgromadzenie Ducha Świętego Pocie-

szyciela. Zdjęcie: s. Zhang Yunling 

 

Rewolucja kulturalna rozpoczęła się w 1966 r. Z po-

wodu wiary Agnieszkę krytykowano jako kontrrewolu-

cjonistkę, kilkakrotnie była też bita. W 1967 r. została 

zatrzymana i wtrącona do więzienia. Każdego dnia 

zmuszano ją do ciężkiej pracy, dostawała mało jedzenia. 

Mimo tego odwiedzała współwięźniów i dzieliła się 

z nimi swoją porcją. Nawet w więzieniu nie przestawa-

ła misjonować. Dzięki jej pomocy wielu ludzi odnala-

zło drogę do wiary chrześcijańskiej. Była męczona, 

m.in. przez sześć miesięcy miała ręce skute z tyłu kaj-

dankami. Kiedy ściągnięto jej kajdanki, nie czuła 

w ogóle rąk i nie była w stanie nimi poruszać. Zmu-

szano ją do zakładania ornatu i prowadzono ulicami, 

gdzie była obrażana i wyszydzana przez ludzi. Ale ża-
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den ból, żadne wyzwiska i poniżanie nie były w stanie 

jej złamać. Gdy oprawcy pytali ją: „Nie jest ci smutno? 

Jeżeli wyrzekniesz się wiary i wyjdziesz za mąż, bę-

dziesz wolna. Dlaczego tego nie zrobisz?”, Agnieszka 

odpowiadała: „Jezus wiele za nas wycierpiał, dlaczego 

ja nie mogę trochę pocierpieć?”. 

Od 1970 r. ze względu na chorobę pozwolono 

Agnieszce resztę kary odbyć w domu. W 1980 r. zosta-

ła zrehabilitowana i rozpoczęła na nowo pracę misyjną. 

W tym samym czasie postanowiła odnowić Zgroma-

dzenie. Najpierw przyjęła kandydatki i wędrowała 

z nimi od wioski do wioski. W parafii Xilaizhuang 西来

庄 pojawiła się możliwość , aby siostry zamieszkały ra-

zem. Po trzech miesiącach musiały one opuścić parafię, 

nie straciły jednak nadziei. W 1981 r. s. Agnieszka 

złożyła śluby wieczyste przed swoim biskupem. Przy 

jego wsparciu założyła w 1987 r. w Qiancaozhuang 

nową wspólnotę sióstr. Początki były trudne. W pierw-

szym okresie dwadzieścia jeden nowicjuszek i cztery 

siostry mieszkało w jednym pokoju, a kiedy trzy razy 

dziennie jadły tę samą, prostą zupę, s. Agnieszka po-

cieszała je podczas posiłków słowami: „Ta zupa jest 

smaczna”. Siostry mają również w pamięci słowa, któ-

re wypowiedziała podczas ulewnego deszczu, gdy wo-

da wdzierała się do pokoju, w którym mieszkały: „Bóg 

nas kocha. W biedzie doświadczamy Jego miłości”. 

W 1988 r. dwadzieścia jeden sióstr złożyło pierwsze 

śluby zakonne.  

Jako przełożona, Agnieszka przyczyniła się do roz-

woju Zgromadzenia i budowy nowego domu dla sióstr. 

Kształciła siostry na podstawie swoich własnych zdol-

ności. Wiele z nich misjonowało we wspólnotach i or-

ganizowało kursy dotyczące wiary katolickiej. Poza 

tym, już w pierwszych dziesięciu latach siostry otwo-

rzyły własny szpital, klinikę, zakład krawiecki i warsz-

tat sztuki religijnej. W dniu śmierci Agnieszki, 

29 września 2003 r., w osiemdziesiątym ósmym roku 

jej życia, Zgromadzenie liczyło ponad sto sióstr, które 

ona sama wykształciła34.  

Życie s. Agnieszki jest przykładem roli kobiety 

w czasie rewolucyjnych przemian i odnowy Kościoła. 

Przed nadejściem komunizmu było wiele innych kobiet, 

które jako siostry zakonne udzielały się w katechezie 

dzieci i dorosłych, odwiedzały chorych i wspierały ży-

cie wiary we wspólnotach. Ponieważ w Chinach księża 

posługiwali jednocześnie w wielu parafiach i często by-

li w drodze od jednej wioski do drugiej, aby głosić 

Ewangelię, wierzące kobiety nie tylko sprzątały kościo-

ły, ale również angażowały się w modlitwę i życie 

wspólnot. Dla wielu wiernych stały się przykładem ży-

                                                 
34  Zhang Guihua 张桂华, Huizhang Mumu, women shenqie huainian 

ni 会长姆姆 , 我们深切怀念你 (Siostro przełożona! Tęsknimy za 

Tobą), „Shangzhi 上智” 2003, nr 1, s. 1-2. 

cia wiarą. Bez takich kobiet jak Agnieszka, praca dusz-

pasterska byłaby niemożliwa.  

Podczas rewolucji kulturalnej wiele kobiet cierpiało, 

podobnie jak Agnieszka. Wiele z nich zostało wtrąco-

nych do więzienia i skazanych przez urzędników. Na-

wet tam głosiły Ewangelię, pocieszały cierpiących 

i dzieliły z nimi jedzenie. Akceptowały prześladowania 

bez wielkiego oporu i z modlitwą. Mimo cierpień, ko-

biety zachowały wiarę i przekazały ją następnej genera-

cji. Bez nich wiara zostałaby zagubiona i być może nie 

byłoby dzisiaj chrześcijaństwa w Chinach.  

W czasie kiedy rozpoczęła się polityka reform 

i otwarcia, kobiety takie jak Agnieszka na nowo ożywi-

ły życie Kościoła i czynią to po dzień dzisiejszy. Za-

praszają wiernych na wspólną modlitwę, organizują re-

kolekcje i kształcą katechetów. We wspólnotach para- 

fialnych uczą dzieci śpiewać pieśni liturgiczne, angażu-

ją się w duszpasterstwo, przygotowują programy na 

święta i stroją kościoły. Niektóre siostry zakonne, jak 

te ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela, 

pracują w szpitalach, gdzie opiekują się chorymi i niosą 

im słowa pociechy. Inne siostry pracują w przedszko-

lach i uczą dzieci kształtować swoje życie w oparciu 

o wartości chrześcijańskie. Także haftowanie i wyrób 

szat liturgicznych to przeważnie zajęcie sióstr. Nawet 

jeżeli większość imion zaangażowanych kobiet pozosta-

je nieznana i często zapomniana, bez nich nie można 

sobie wyobrazić życia wspólnot kościelnych w Chinach.   
 

4. Rola kobiety w chińskim Kościele – przykła-

dy z historii 

Rozważając życie i pracę przedstawionych tutaj kobiet, 

zauważamy, że odegrały one ważną rolę w Kościele 

w swoich czasach. Kobiety wspierały misje w począt-

kach Kościoła, były katechetkami, wychowawczyniami, 

głosicielkami Dobrej Nowiny i obrończyniami wiary. 

Rola kobiety w Kościele realizowała się przez trzy 

funkcje, które odzwierciedlały jej tożsamość matki, 

dziewicy i siostry zakonnej.  
 

Żona i matka 

Rola kobiety – żony i matki nie może być pominięta. 

Wierzące kobiety wspierały swoich mężów, opiekowa-

ły się domem, troszczyły o rodziców i teściów. Jako 

matki były i są one pierwszymi wychowawczyniami 

dzieci i mają zasadniczy wpływ na przekazywanie wia-

ry kolejnym pokoleniom. Poprzez kontakty ze szwa-

gierkami, sąsiadkami i krewnymi mogą zdobyć wiele 

innych kobiet dla chrześcijaństwa. Bez tej cichej i ele-

mentarnej pracy kobiet, liczba chrześcijan nie wzrosła-

by tak szybko.  

U początków chińskiego Kościoła to również kobie-

ty i matki były odpowiedzialne za nowe wspólnoty i za 

cały Kościół chiński. Kobiety z wyższych warstw spo-
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łecznych popierały misjonarzy, umożliwiając im gło-

szenie Ewangelii, materialnie i duchowo wspierały sie-

rocińce i pomagały wielu biednym. Zbierały się w ko-

ściele i razem z kapłanami przygotowywały katechezy, 

które następnie przekazywały wspólnotom. Pocieszały 

chorych i wyjaśniały im sens cierpienia. Macierzyń-

stwo w służbie Kościoła, wyrażane przede wszystkim 

w trosce wobec biednych, chorych i dzieci, jest jedną 

z kluczowych ról kobiety w Kościele w Chinach.  
 

Dziewica 

Kobiety-dziewice również odegrały ważną rolę w Ko-

ściele chińskim. Dobrowolnie rezygnowały z małżeń-

stwa i prowadziły Bogu poświęcone życie według 

wskazań Ewangelii. Dziewice były przykładem dla 

chrześcijańskich rodzin, a swoimi modlitwami wspiera-

ły Kościół chiński. Uczyły dzieci wiary i misjonowały 

wśród kobiet. Bez nich wiele prostych kobiet nigdy nie 

usłyszałoby o Bogu i nie poznałoby wiary. Dziewice 

były świadkami wiary dla całego Kościoła w czasach 

prześladowań. Nie bały się urzędników i nie wypierały 

się wiary, przez co wiele z nich zapłaciło najwyższą 

cenę – cenę własnego życia. Ich przykład umacniał in-

nych chrześcijan podczas prześladowań. Jako „filary 

wiary” dziewice inspirowały inne kobiety, by wkroczy-

ły na drogę naśladowania Chrystusa jako siostry za-

konne i wiele z nich odkryło swoje powołanie. Do dnia 

dzisiejszego stanowią one dla nas przykład. Obrona 

i rozkrzewianie wiary w trudnych czasach było waż-

nym zadaniem realizowanym przez kobiety w chińskim 

Kościele. 
 

Siostra zakonna 

Trzecią ważną rolą kobiety w Kościele, przede wszyst-

kim w nowoczesnych czasach, była i jest rola siostry 

zakonnej. Siostry zakonne mieszkają we wspólnotach 

i żyją według reguł zakonnych swoich zgromadzeń. 

Wspólnie się modlą, pracują i udzielają w różnych 

dziedzinach, uczą dzieci i wiernych katechezy, odwie-

dzają chorych i podtrzymują życie wspólnot parafial-

nych. W parafiach troszczą się o kościoły. Przygoto-

wują pieśni i modlitwę wiernych do Mszy Świętej. Bez 

sióstr zakonnych praca duszpasterska w Chinach byłaby 

prawie niemożliwa. W czasie komunistycznych prze-

śladowań zgromadzenia żeńskie bardzo ucierpiały 

i wiele sióstr zostało wtrąconych do więzień. Tam też 

misjonowały wśród współwięźniów i głosiły Ewangelię. 

Ich odwaga i niezłomność w tych ciężkich czasach jest 

głębokim świadectwem wiary.  

Od lat osiemdziesiątych, siostry przejęły dalsze 

ważne funkcje w Kościele, uczą dzieci, pracują 

w przedszkolach i w szpitalach, pomagając chorym 

i cierpiącym. Inne siostry pracują w warsztatach arty-

stycznych, w których wytwarzają przedmioty i dzieła 

religijne albo szwalniach, gdzie szyją szaty liturgiczne. 

W nowoczesnych Chinach, siostry mogą uczyć w se-

minariach duchownych, prowadzić rekolekcje i udzie-

lać się w duszpasterstwie. Liczne i różnorodne role, 

które pełnią kobiety w Chinach jako siostry zakonne, 

świadczą o tym, jak ważne są one dla Kościoła.  

 

 
 

Zdjęcie: Archiwum China-Zentrum  

 

Matka, dziewica i siostra zakonna – te trzy podsta-

wowe role kobiet w historii Kościoła w Chinach są 

zgodne z treścią listu apostolskiego Mulieris dignitatem 

o roli kobiet w Kościele: „Macierzyństwo i dziewictwo 

są dwoma wymiarami tożsamości kobiety”35.  
 

Zakończenie 

W tej pracy próbowałam zbadać pod względem histo-

rycznym i  przedstawić role kobiet w chińskim Kościele. 

Przedstawiłam życie trzech wybranych chińskich kobiet, 

żyjących w różnych okresach historii Chin: Kandydę 

Xu z XVII w., Agatę Lin z XIX w. i Agnieszkę Zhang 

z XX w. Ten wybór był trafny i owocny. Te trzy ko-

biety odegrały ważne i kluczowe role w chińskim Ko-

ściele. Na podstawie tych postaci możemy zobaczyć, 

jakie znaczenie miały i mają kobiety w Kościele kato-

lickim w Chinach.  

Kandyda Xu odegrała ważną rolę w początkach Ko-

ścioła katolickiego w Chinach jako „matka Kościoła”. 

Wspierała misjonarzy, różne wspólnoty chrześcijańskie 

i budowę kościołów. Ponadto położyła podwaliny pod 

późniejszą charytatywną pracę Kościoła katolickiego 

w Państwie Środka . Także dzięki niej Kościół mógł się 

zakorzenić w Chinach, a wiara została przekazana ko-

lejnym pokoleniom. Agata Lin, jako Bogu poświęcona 

dziewica, w ciężkich czasach podtrzymywała wiarę, 

uczyła dzieci i pracowała wśród mniejszości narodo-

wych. Podczas prześladowań nie zaparła się wiary 

i oddała za nią swoje życie. S. Agnieszka Zhang dała 

Kościołowi nową nadzieję. Jej wiara nie zachwiała się 

                                                 
35  Mulieris dignitatem, 17. 
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podczas prześladowań, odbudowała żeńskie zgroma-

dzenie zakonne, co zaowocowało nowymi powołaniami. 

S. Agnieszka pozostaje do dzisiaj przykładem dla wielu 

sióstr. Bez tych trzech kobiet, jak również bez wielu 

innych katolickich kobiet w Chinach ostatniego stulecia 

w okresie odbudowy tamtejszego Kościoła, dalsze 

przekazywanie wiary byłoby prawie niemożliwe.  

Również i w dzisiejszych czasach kobiety w Chi-

nach odgrywają bardzo ważną, często niedocenianą ro-

lę. Przez swe różnorodne zaangażowanie jako żony, 

matki i siostry zakonne podtrzymują, można by powie-

dzieć, „połowę Nieba” nad Kościołem. Jednakże nasza 

wiedza o nich jest dość ograniczona. 

 

 
 

Kurs dla katechistów w diecezji Nanning. Zdjęcie: Krystian Klyma  

 

Poprzez moją pracę chciałam dać impuls dla dalszych 

badań nad rolą kobiety w katolickim Kościele w Chi-

nach. Mam nadzieję, że życiorysy konkretnych postaci 

kobiecych będą przekazywane kolejnym pokoleniom. 

Ufam, że wierzący Chińczycy, kobiety i mężczyźni, 

będą mogli więcej dowiedzieć się o roli kobiet w Chi-

nach w historii i w dzisiejszych czasach, i – za ich 

przykładem – angażować się w życie i pracę Kościoła. 

Oczekuję, że przykłady kobiet z historii Kościoła 

w Chinach dodadzą wiernym więcej sił i odwagi, 

szczególnie wtedy, gdy pojawią się trudności. Mam 

także nadzieję, że mężczyźni w Chinach zauważą waż-

ną rolę kobiet w Kościele i lepiej ją zrozumieją; że nie 

będą lekceważyć  kobiet, lecz docenią ich istotną rolę 

i zaangażowanie oraz zaproszą do wzmożonej współ-

pracy.  

 
 

 

Długa historia i obecna sytuacja  

Historia życia konsekrowanego w Chinach ma wielo-

wiekową tradycję36. Już w XVII w. dominikanie zapo-

czątkowali w prowincji Fujian w południowych Chi-

nach instytucję dziewic poświęconych Bogu dla kobiet 

z osobistym ślubem czystości37. Te dziewice konsekro-

wane przez ponad 300 lat pełniły bardzo ważną rolę 

w posłudze Kościoła w Chinach. Pierwsze chińskie 

zgromadzenia sióstr zostały założone w połowie XIX 

wieku przez zagranicznych misjonarzy. Pod koniec te-

go wieku również pierwsze siostry misyjne dotarły 

z innych krajów do Chin. Choć siostry uważały siebie 

za „pomocnice kapłanów”, były równocześnie praw-

dziwymi misjonarkami 38. W XIX i XX wieku bez po-

mocy sióstr wiele drzwi byłoby zamkniętych dla misji 

w Chinach, ponieważ – zgodnie z tradycją chińską – 

tylko kobiety mogły pracować z kobietami i z rodzina-

mi. Stąd też tak wielkie znaczenie miały przez długi 

czas dziewice konsekrowane.  

 Myśl stania się siostrą zakonną pociągała wiele 

młodych dziewcząt. Siostry potrafiły czytać i pisać, 

otrzymywały lepsze wykształcenie niż większość kobiet 

z terenów wiejskich. W roku 1900 w Chinach w lokal-

nych zgromadzeniach, a także w zgromadzeniach po-

chodzących z Europy było ok. 500 chińskich sióstr, 

a w roku 1928 obok 1327 sióstr Europejek pracowało 

już 2641 sióstr chińskich. W roku 1940 każdy wikariat 

                                                 
36  Autorka artykułu, Katharina Feith, od 25 lat pracuje w China-

Zentrum w Sankt Augustin w Niemczech, jest członkiem rady 

China-Zentrum na lata 2012-2015. O różnych obszarach działal-

ności China-Zentrum piszemy więcej na s. 8. Niniejszy artykuł 

jest częścią wykładu zaprezentowanego 13 kwietnia 2013 r. 
w Częstochowie podczas spotkania referentek misyjnych żeń-

skich zgromadzeń zakonnych oraz 15 kwietnia 2013 w Sulejów-

ku w czasie Zebrania Walnego Stowarzyszenia Sinicum im. 

Michała Boyma SJ. Tłum. s. Aleksandra Huf SSpS.   

37  Zob. Maria Ko Ha Fong, Das Wiedererwachen des geweihten 
Lebens in China, w: Christentum und chinesische Kultur, 

Ostfildern 2011, ss. 111-125, tutaj s. 113. S. Ko przez wiele lat 

wykładała Nowy Testament w chińskich seminariach i zgroma-

dzeniach. [Zob. też Maria Ko Ha Feng, Nowe wino w nowych 

bukłakach. Refleksja na temat odradzania się życia konsekrowa-
nego w Chinach, „Chiny Dzisiaj” 2008, nr 1, s. 33-37. Przyp. 

red.]. 
38  Zob. Hildegard Maria Hau SSpS, Die Rolle von Ordensschwes-

tern in den Missionsgebieten der Steyler Missionare in China, 

„Verbum svd“ 45 (2004) 4, ss. 399-419, tutaj s. 404. 

Życie konsekrowane w Chinach 

wyzwaniem  

dla Kościoła w Europie  

 

Katharina Feith 
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apostolski miał swoje lokalne żeńskie zgromadzenie 

zakonne. Dodatkowo siostry były wspierane przez 3-4 

tys. świeckich misjonarek, z których większość stano-

wiły dziewice konsekrowane 39. Statystyki z roku 1948 

– krótko przed nastaniem systemu komunistycznego – 

mówią o 5112 chińskich siostrach i o liczbie 2351 

sióstr cudzoziemek, a także o ok. 3000 konsekrowa-

nych dziewic posługujących w Kościele w Chinach40. 

 We wczesnych latach 50. XX wieku wszystkie mi-

sjonarki z zagranicy musiały opuścić kraj, a dla chiń-

skich sióstr rozpoczął się okres prześladowań. Wszyst-

kie instytucje kościelne prowadzone przez siostry, takie 

jak szkoły, szpitale, instytucje socjalne, seminaria dla 

nauczycielek, kliniki, ambulatoria, sierocińce, szkoły 

haftu itp. zostały zabrane przez władze państwowe, a to, 

co należało do zakonów, zostało skonfiskowane. W ro-

ku 1960 wszystkie zakony zostały rozwiązane, a chiń-

skie siostry musiały wrócić do swoich rodzinnych do-

mów41. Wiele z nich pozostało siostrami, choć niektóre 

były zmuszone do małżeństwa lub wyszły za mąż do-

browolnie. Niemała liczba sióstr spędziła wiele lat 

w więzieniach czy obozach pracy. Niektórym siostrom 

należącym do zgromadzeń międzynarodowych udało 

się opuścić kraj. Najczęściej pracowały one wśród 

Chińczyków w Hongkongu, Makao, na Tajwanie, czy 

w innych krajach.  

 W latach 80. ubiegłego stulecia, kiedy po politycz-

nych przemianach Chiny na nowo się otworzyły, chiń-

scy biskupi natychmiast postarali się o reaktywowanie 

lub powołanie nowych żeńskich zgromadzeń zakonnych 

w swoich diecezjach. Według najnowszych statystyk 42 

obecnie pracuje w Chinach około 3420 sióstr w 80 

zgromadzeniach w Kościele oficjalnym (i ok. 50 sióstr 

jest w formacji) oraz 1500 sióstr w prawie 80 zgroma-

dzeniach w Kościele podziemnym (a ok. 100 sióstr jest 

w formacji). Razem jest w Chinach ok. 5000 sióstr.  

Żeńskie zgromadzenia międzynarodowe na dzień 

dzisiejszy oficjalnie nie mogą w Chinach pracować – 

chociaż faktycznie istnieją – podobnie jak zgromadze-

nia męskie. Państwo nie zezwala na jakikolwiek 

„wpływ obcych sił”. Jedynie lokalne żeńskie zgroma-

dzenia diecezjalne mają prawo do oficjalnej pracy, naj-

częściej po jednym zgromadzeniu na diecezję. W nie-

których diecezjach młode lokalne zgromadzenia są 

powoływane w oparciu o tradycję zgromadzeń pracują-

                                                 
39  Zob. Gudula Thimm SMIC, Ordensleben in China, „Ordens-

Korrespondenz“, 48 (2007) 1, ss. 46-56, tutaj s. 48. 
40  Zob. Bureau Sinologique de Zi-ka-wei, Annuaires de L’Eglise 

Catholique en Chine 1949, Shanghai 1949; cytat za: Maria Ko 
Ha Fong, Das Wiedererwachen..., dz.cyt., s. 113 nn. 

41  Zob. Maria Ko Ha Fong, Das Wiedererwachen…, dz. cyt., 

s. 114.  
42  Zob. „China heute” 2011, nr 1, s. 29 oraz 2012, nr 1, s. 30 

[„Chiny Dzisiaj” 2013, nr 2, s. 22. Przyp. red.].  

cych tam przed rokiem 1949. Oczywiście wiele chiń-

skich zgromadzeń – nie tylko podziemnych – nawiązało 

też na nowo kontakty ze zgromadzeniami międzynaro-

dowymi. Wiele zgromadzeń może zapraszać siostry za-

konne z zagranicy i organizować różne seminaria, kur-

sy, albo przynajmniej utrzymywać duchowe więzy. 

 

 
 

Klasztor Sióstr świętej Nadziei, diec. Xianxian. 

Zdjęcie: Archiwum China Zentrum  

  

 Wiele sióstr, należących do pierwszej generacji no-

wo założonych zgromadzeń powołanych przez biskupa 

lokalnego, nie miało żadnego powiązania z przeszłością. 

Stąd też wielkim wyzwaniem jest dla nich odnalezienie 

własnego specyficznego charyzmatu i tożsamości, po-

nieważ w wielu zgromadzeniach młode siostry nie mo-

gą oprzeć się na starszych siostrach, które pomogłyby 

im odtworzyć instytucję pod względem prawnym. Po-

woli siostry przyjęły własne konstytucje zakonne i od-

nalazły swój charyzmat. Dzisiaj duża część chińskich 

sióstr jest w wieku ok. 40 lat, a większość z nich wstą-

piła do zgromadzenia w latach 90. Dotyczy to także 

wielu przełożonych i formatorek. Istnieją zgromadzenia 

zakonne, które mają ponad 300 sióstr, ale są również 

i takie, które liczą tylko od 30 do 50 sióstr lub nawet 

mniej 43. Wiele sióstr studiujących za granicą, zostało 

zaraz po powrocie do Chin przełożonymi, mimo iż nie 

czuły się odpowiednio przygotowane do tego zadania. 

Ufając w Bożą pomoc, oddają one wszystkie swoje 

zdolności i umiejętności dla dobra zgromadzenia. Po 

wielu latach bogatych w powołania zakonne – jak rów-

nież kapłańskie – w ostatnim czasie widać , niestety, 

znaczny spadek powołań.  

 

Wykształcenie i formacja stała 

W Chinach wykształcenie i formacja permanentna 

sióstr jest bardzo ważna i potrzebna. Wiele sióstr po-

chodzi z rodzin katolickich z wiosek i nie ma wyższego 

wykształcenia. Podczas gdy do niedawna przyjmowano 

                                                 
43  Zob. Gudula Thimm, Ordensleben in China, art. cyt., s. 50. 
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do zgromadzeń nawet kandydatki z 6 klasami szkoły 

podstawowej, teraz zgromadzenia oczekują od dziew-

cząt ubiegających się o przyjęcie przynajmniej ukoń-

czenia gimnazjum lub średniego wykształcenia. Pro-

blemem jest znalezienie dobrych wychowawców 

i formatorów. Niektóre zgromadzenia są wspierane 

przez siostry ze wspólnot zagranicznych. Wielki wkład 

w podwyższanie poziomu formacji wnoszą chińskie 

siostry, które wracają ze studiów za granicą, jak rów-

nież kapłani, którzy studiowali za granicą, a służą 

w zgromadzeniach zakonnych sióstr jako kierownicy 

duchowni. Formacja jest oczywiście procesem całego 

życia. Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim Liście do 

Kościoła w Chinach podkreślił jej wagę:  

 

Dla przyszłości Kościoła w Chinach trzeba dołożyć starań, 

aby w seminariach i w instytutach życia zakonnego za-

pewnić z jednej strony szczególną troskę o powołania, 

z drugiej zaś zwrócić uwagę na bardziej gruntowną for-

mację z punktu widzenia ludzkiego, duchowego, filozo-

ficzno-teologicznego i duszpasterskiego44.  

 

Siostry w Chinach nie mogą obecnie studiować 

i zdobywać wykształcenia z teologii  w swoim kraju. 

W niektórych seminariach – np. w Xi’an – mogą 

uczęszczać na wykłady z filozofii i teologii, ale – po-

dobnie jak księża – nie mogą tam zdobyć żadnego 

stopnia naukowego. W ostatnich latach utworzono 

w wielu diecezjach nowe centra formacji i domy reko-

lekcyjne dla sióstr. Wiele z sióstr pracuje też poza wła-

sną diecezją, a nawet na szczeblu krajowym, zarówno 

w Kościele podziemnym, jak i oficjalnym.  
 

 
 

Kurs formacyjny dla sióstr różnych zgromadzeń w Seminarium Na-

rodowym w Pekinie. Zdjęcie: Archiwum China-Zentrum  

 

W listopadzie 2012 r. byłam w jednej z diecezji Ko-

ścioła oficjalnego, gdzie siostry prowadzą takie właśnie 

centrum. Spotkałam tam ok. 30 sióstr z różnych wspól-

not Kościoła podziemnego, uczestniczących w kursie. 

                                                 
44  List Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, do kapłanów, do 

osób konsekrowanych oraz do wiernych świeckich Kościoła kato-

lickiego w Chińskiej Republice Ludowej, 14. 

Takie zajęcia trwają od kilku dni do kilku miesięcy 

i spotykają się z wielkim zainteresowaniem. Siostra od-

powiedzialna za centrum napisała, że po 30-letniej 

przerwie:  

 

formacja stała się w większości zewnętrzna, oparta na za-

chowywaniu pewnych przepisów i odmawianiu modlitw, 

a nie na zrozumieniu wartości życia zakonnego. [...] Te-

raz, po 20 latach takiego życia, zarówno kapłani, jak 

i siostry są wyczerpani posługą ludziom z marginesu spo-

łecznego. […] Programy naszego centrum starają się ca-

łościowo podchodzić do osoby; obejmują też towarzysze-

nie duchowe, a także przygotowywanie kierowników 

duchowych tak, by siostry były zdolne do prowadzenia 

rekolekcji i towarzyszenia innym.  

 

W miastach dużą grupę zainteresowaną  chrześcijań-

stwem tworzą studenci i młodzi pracownicy naukowi. 

Ważne, by Kościół umiał wejść w dialog z tymi ludźmi, 

by pomóc, zwłaszcza osobom młodym, właściwie ukie-

runkować ich duchowe pragnienie, ukazując im drogę 

inną aniżeli materializm i konsumpcja 45. Pomoc taka 

jest udzielana przez siostry i kapłanów, którzy studio-

wali za granicą i wrócili do Chin. Niektóre instytucje, 

w tym europejskie, starają się podnieść poziom teolo-

giczny i akademicki chińskich katolików. Istnieją teo-

logiczne czasopisma w języku chińskim na poziomie 

akademickim oraz organizowane są konferencje. 

 

Posługa pastoralna i socjalna  

Pomimo wielu trudności życie Kościoła w Chinach by-

łoby o wiele uboższe bez sióstr, które są niezastąpio-

nym bogactwem Kościoła. Papież Benedykt XVI w Li-

ście do Kościoła w Chinach w 2007 pisał:  

 

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nie brakowało nigdy 

w Kościele w Chinach obfitego wzrostu powołań do ka-

płaństwa i do życia konsekrowanego. Za to powinno się 

dziękować Bogu, jest to bowiem znak żywotności i po-

wód do nadziei. W przeciągu lat wyrosło wiele rodzi-

mych zgromadzeń zakonnych: biskupi i kapłani wiedzą 

z doświadczenia, jak niezastąpiony bywa wkład sióstr za-

konnych w katechezę i życie parafialne we wszystkich 

jego formach; oprócz tego uwaga skupiona na najbard ziej 

potrzebujących, ofiarowana im także we współpracy 

z lokalnymi władzami świeckimi, jest wyrazem miłości 

i posługi bliźniemu, będącymi najbardziej wiarygodnym 

świadectwem mocy i żywotności Ewangelii Chrystusa. 

[…] Odnośnie do powołania zakonnego, w aktualnym 

                                                 
45  „Dążeniu do upragnionego i koniecznego rozwoju ekonomiczne-

go i społecznego oraz poszukiwaniu nowoczesności towarzyszą 

dwa różne i przeciwstawne zjawiska, które trzeba oceniać z roz-

tropnością i w pozytywnym duchu apostolskim. Z jednej strony 

obserwuje się rosnące zainteresowanie, szczególnie ludzi mło-
dych, wymiarem duchowym i transcendentnym osoby ludzkiej, 

co prowadzi do zainteresowania religią, zwłaszcza chrześcijań-

stwem. Z drugiej strony można dostrzec, również w Chinach, 

tendencję do materializmu i hedonizmu, która z wielkich miast 

rozszerza się na całe państwo”. Tamże, 3. 
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kontekście Kościoła w Chinach jest konieczne, aby coraz 

jaśniej ukazywały się dwa jego wymiary: z jednej strony 

świadectwo charyzmatu całkowitego poświęcenia się dla 

Chrystusa poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeń-

stwa, a z drugiej odpowiedź na potrzebę głoszenia Ewan-

gelii w dzisiejszych warunkach historyczno-społecznych 

tego kraju”46.  

 

Jednym z głównych zadań sióstr w parafiach jest praca 

pastoralna. Siostry pomagają w liturgii (zwłaszcza 

w oprawie muzycznej), uczą katechezy, przygotowują 

rekolekcje dla wiernych (dzieci, młodzieży i dorosłych), 

odwiedzają rodziny, zwłaszcza ludzi ubogich, organi-

zują grupy dzielenia się Pismem Świętym i są odpo-

wiedzialne za wystrój kościoła i szaty liturgiczne. Nie-

które nadal posługują jako gospodynie u księży, ale 

wiele sióstr przejęło większy zakres odpowiedzialności 

w porównaniu z tym, co było 10-15 lat temu. 

 

 
 

S. Thekla Sun (studiowała w Niemczech) wraz z Autorką artykułu 

i starszą kobietą, którą odwiedzają w Shijiazhuang.  
Zdjęcie: Archiwum China Zentrum  

 

Innym bardzo ważnym polem działalności sióstr jest 

praca socjalna. Siostry prowadzą małe przychodnie, 

domy dla ludzi starszych, sierocińce, przedszkola, zaj-

mują się też trędowatymi. Niektóre siostry pracują 

w wydawnictwach, albo mają jakieś ważne zadania 

w diecezjach, np. prowadzą centra socjalne, założone 

przez diecezje w ostatnich latach. Wiele sióstr zdobyło 

wykształcenie medyczne do pracy pielęgniarskiej czy 

lekarskiej, studiowało pedagogikę lub inne kierunki. 

Wraz z dramatycznymi zmianami w społeczeństwie, 

takimi jak migracja, niezaspokojone potrzeby psycho-

logiczne, samobójstwa kobiet we wioskach, AIDS 

i wiele innych, otwierają się nowe obszary posługi. 

Wymagają one większego profesjonalnego przygoto-

wania, tak, by siostry mogły bardziej aktywnie i świa-

domie służyć dobru społeczności.  

Osoby, które obecnie wstępują do zgromadzeń, 

w wielu wypadkach mają już więcej zawodowego 

przygotowania i często pracowały przez jakiś czas 

                                                 
46  Tamże, 14. 

przed wstąpieniem do zgromadzenia. Mają też więcej 

pewności siebie niż pierwsza generacja sióstr 47. Różne 

organizacje z Europy wspierające finansowo zgroma-

dzenia zakonne i diecezje dużo już włożyły w formację 

i zawodowe przygotowanie sióstr w Chinach, ale wiele 

pozostaje jeszcze do zrobienia. Nawet chiński rząd po-

zytywnie ocenia pracę sióstr, gdyż postrzega zwykle jej 

wymiar socjalny i traktuje ją jako ważny wkład dla spo-

łeczeństwa chińskiego. Zwykle nie przeszkadza w rea-

lizacji projektów socjalnych podejmowanych przez sio-

stry. Dla Kościoła praca sióstr zakonnych jest wielkim 

świadectwem.  

 

Program studiów w Niemczech 

Od roku 1993/1994 katolickie China-Zentrum w Sankt 

Augustin prowadzi program studiów dla chińskich se-

minarzystów, kapłanów i sióstr z Chin kontynentalnych. 

Projekt jest odpowiedzią na prośby chińskich biskupów 

i przełożonych. Celem jest przygotowanie wykwalifi-

kowanego personelu seminariów i zgromadzeń zakon-

nych do odpowiedzialnych funkcji w diecezjach 

i zgromadzeniach, do dialogu na płaszczyźnie akade-

mickiej i do pracy pastoralnej i socjalnej, aby sprostać 

współczesnym problemom i potrzebom wewnątrz Ko-

ścioła i społeczeństwa. China-Zentrum pomogło dotąd 

w wykształceniu 51 seminarzystów i kapłanów oraz 26 

sióstr z Chin.  
 

 
 

Pożegnanie studenta. Sankt Augustin 2012. 

Zdjęcie: Archiwum China Zentrum  

 

Podobne programy studiów dla kleryków i sióstr są 

realizowane również w innych krajach Europy, w USA 

i na Filipinach. Ogólnie rzecz biorąc, we Włoszech, 

Belgii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Austrii, Ho-

landii i Niemczech studiowało lub studiuje ok. 500-600  

chińskich księży, sióstr i seminarzystów. Większość 

studentów pochodzi z Chin Północnych, gdzie żyje 

większa liczba katolików, głównie z wiejskich rodzin 

                                                 
47  Zob. Gudula Thimm, Ordensleben in China, art. cyt., s. 53. 
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katolickich, zarówno z Kościoła oficjalnego, jak i nieo-

ficjalnego.  

Obecnie w Niemczech w programie China -Zentrum 

studiuje 7 sióstr: 4 są na pełnych studiach teologicz-

nych w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej 

Zgromadzenia Księży Werbistów w Sankt Augustin, 

2 studiują teologię pastoralną na Wydziale Teologii 

w Paderborn, a jedna pisze pracę doktorską z religio-

znawstwa na Uniwersytecie w Bonn. Pierwsze siostry 

przybyły w roku 1995/1996 na naukę języka i wybrane 

wykłady z teologii oraz naukę zawodu lub praktykę 

zawodową. W roku 2000 pierwsze siostry zaczęły re-

gularne studia teologiczne. Kilka sióstr po kursie języ-

ka niemieckiego w Sankt Augustin rozpoczęło naukę na 

innych fakultetach albo naukę konkretnego zawodu, 

niektóre bez uzyskania formalnego dyplomu. Jak dotąd 

11 sióstr wróciło do Azji do pracy w swoich zgroma-

dzeniach (6 posługuje jako przełożone generalne albo 

mistrzynie nowicjatu/postulatu lub nauczycielki, pro-

wadzące rekolekcje albo pracujące pastoralnie. 7 sióstr 

przerwało swoją planowaną formację). Z 26 sióstr 19 

jest nadal w zgromadzeniach jako siostry, 6, niestety, 

opuściło zgromadzenia (podczas pobytu w Niemczech 

lub po powrocie), jedna zmarła.  

Chińskie siostry i księża po zakończonych studiach 

teologicznych w Sankt Augustin lub Paderborn z reguły 

wracają do Chin. Dopiero po 1-2 latach posługi w Chi-

nach, jeżeli są zainteresowani i zdolni do tego, by pod-

jąć studia doktoranckie, i jeśli mają polecenie biskupa 

lub przełożonej, mogą wrócić do Niemiec. W tej chwili 

1 siostra i 5 kapłanów przebywa na studiach dokto-

ranckich. 

Studenci z Chin są generalnie zadowoleni z ser-

decznego przyjęcia, którego doświadczają po przyjeź-

dzie. Doceniają też wspaniałomyślność Europejczyków, 

którzy nie szczędzą czasu, energii i pieniędzy, aby 

umożliwić im życie i studia tutaj. Ale wkrótce po przy-

jeździe odnoszą wrażenie, że są pozostawieni samym 

sobie. Odczuwają samotność. Przybywając z semina-

riów czy wspólnot zakonnych, w których życie było 

ściśle określone przez porządek, ćwiczenia duchowne, 

doświadczają nagle niespodziewanej wolności. Potrze-

bują nauczyć się jak dysponować czasem na modlitwę, 

studia i odpoczynek. Największym problemem jest stu-

diowanie w języku europejskim, tworzenie dobrych re-

lacji międzyludzkich, myślenie abstrakcyjne w zachod- 

dniej teologii oraz brak kierownictwa duchowego48. 

 

 

                                                 
48  Jean Charbonnier, Welcoming Chinese Theology Students in Eu-

rope. The Experience of the Past 12 Years. Prospects for the Fu-

ture, „European Ecumenical China Communication” No. 6, 

China-Zentrum, Sankt Augustin 2008, ss. 396-409, tutaj s. 399. 

Perspektywy edukacji sióstr z Chin w Polsce  

Chciałabym podkreślić, że bardzo ważna jest kontynu-

acja programu studiów dla chińskich studentów i sióstr. 

Inwestowanie w ludzi jest inwestowaniem w przyszłość 

Kościoła w Chinach. Chciałabym zachęcić siostry 

w Polsce do zintensyfikowania projektu zapraszania na 

studia do Polski sióstr z Chin, by przyczynić się do ich 

lepszej zakonnej i zawodowej formacji.   

W Polsce istnieje do tego wiele korzystnych warun-

ków: duża liczba zgromadzeń zakonnych i obecność 

w nich młodych sióstr; silne katolickie środowisko, 

w którym siostry z Chin mogą na polu pracy pastoral-

nej doświadczyć tego, czego nie mają w Chinach; po-

dobne doświadczenia historyczne.  
 

 
 

Uczestniczki Seminarium dla sióstr z Chin o życiu zakonnym u grobu 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zdjęcie: Magdalena Jelińska 

 

Chciałabym jednak przy tym wskazać na kilka uwa-

runkowań dających podstawy udanej edukacji sióstr 

w Europie. Nie wszystkie ideały da się urzeczywistnić 

i nie wszystko można zastosować w praktyce, ale może 

nasze prawie 20-letnie doświadczenie będzie pomocą 

tak, by życie i studia sióstr z Chin w Europie okazały 

się wzbogacającym doświadczeniem:  

1. Przyjazd sióstr powinien być wyraźnie poparty 

przez osoby odpowiedzialne za nie: biskupa lub siostrę 

przełożoną. Dobrze jest wiedzieć, do jakiej pracy 

w przyszłości jest przewidziana wysyłana za granicę 

siostra. Pomocny jest regularny kontakt z przełożonymi 

w Chinach także podczas lat studiów.  

2. Niezbędny jest pewien poziom ludzkiej, intelek-

tualnej i duchowej dojrzałości, oraz stabilizacji w po-

wołaniu osoby, która ma przyjechać 49. Siostry nie po-

winny być zbyt młode; wiek ich powinien oscylować 

w granicach ok. 30 lat.  

                                                 
49  Zob. Katharina Feith, Study Program for Chinese Theological 

Students in Germany, „European Ecumenical China Communica-

tion” No. 6, ss. 422-426, tutaj s. 423. 
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3. Należy zatroszczyć się o włączenie sióstr do 

wspólnoty i zapewnienie kierownika duchowego oraz 

osoby pomagającej w codziennych sprawach.  

4. Należy przeznaczyć wystarczający czas na nau-

kę języka, jeżeli to możliwe już w samych Chinach, 

przed przyjazdem do Polski (przynajmniej 6 miesięcy). 

Bardzo ważna jest obecność osoby pomagającej w pro-

blemach językowych.  

5. Ważne jest, by chińskie siostry studiujące 

w różnych miejscach, co jakiś czas mogły się razem 

spotkać (np. na Nowy Rok), mieć możliwość rozmowy, 

wymiany doświadczeń, gotowania po chińsku itp. 

6. Siostry powinny zostać wprowadzone w kulturę 

i Kościół kraju, w którym studiują50.    

7. W Niemczech podczas wakacji zachęcamy chiń-

skie siostry i księży do praktycznej posługi pastoralnej 

i do włączenia się w prace charytatywne (w szkołach, 

szpitalach, domach opieki dla starszych osób, w para-

fiach, np. w przygotowaniu do Pierwszej Komunii), 

a także organizujemy dla nich kilkutygodniowy pobyt 

w miejscowych rodzinach. Pomaga to wzmocnić ich 

wrażliwość na problemy pastoralne i socjalne. Prosimy 

także studentów z Chin, by towarzyszyli nam podczas 

wykładów lub wydarzeń związanych z Chinami; jest to 

zawsze ubogacające dla obu stron. Bardzo ważnym 

aspektem są kontakty z innymi studentami chińskimi, 

także niechrześcijanami. Dają one dobre przygotowanie 

do przyszłej posługi w Chinach. Nasi studenci są także 

aktywni w chińskiej wspólnocie katolickiej w rejonie 

Nadrenii i spotykają się raz w miesiącu na chińskiej 

Mszy Świętej i nieformalnym spotkaniu.  
 

 
 

Siostry Maria i Teresa, które uczyły się w Polsce sztuki religijnej. 

Krościenko, dzień wspólnoty podczas rekolekcji oazowych. 

Zdjęcie: Archiwum Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ  

 

Siostry z Chin stanowią ogromny potencjał na przy-

szłość. Równocześnie, ponieważ siostry te żyją jakiś 

                                                 
50  Zob. Jean Charbonnier, Welcoming Chinese…, dz. cyt., s. 404 

nn. 

czas w naszym kraju, są one także ubogaceniem dla nas 

i dla tutejszego Kościoła lokalnego. Jest to moje własne 

doświadczenie. Wiele zawdzięczam kontaktom z tymi 

siostrami. Istnieje wielkie zapotrzebowanie na dalsze 

wychowanie i formację chińskich sióstr i księży. Ko-

ściół powszechny jest odpowiedzialny za pomoc 

w rozwoju Kościoła w Chinach. Studia za granicą mo-

gą pomóc siostrom stawać się dojrzalszymi i lepiej ro-

zumieć Kościół powszechny. Po ich powrocie do Chin 

staną się one mostami łączącymi Chiny z krajami, 

w których studiowały i Kościołem powszechnym. 

Chciejmy towarzyszyć im w tej duchowej przygodzie! 

 
1) Wykształcenie zdobyte przez siostry  

zaproszone na studia do Niemiec51: 
 

Ukończone studia teologiczne (magisterium) w Sankt Augu-

stin 

3 

 

Studia na uniwersytecie w Bonn (trwają)  1 

 

Studia na poziomie magisterium w Sankt Augustin (trwają) 4 

 

Ukończony licencjat z teologii pastoralnej na Katolickim Fa-
kultecie w Paderborn 

1 

Licencjat z teologii pastoralnej na Katolickim Fakultecie 

w Paderborn (studia trwają) 

2 

Ukończony dyplom posług parafialnych we Freiburgu 1 
 

Ukończony doktorat z medycyny  (siostra ostatnio opuściła 

zgromadzenie)  

1 

Ukończony licencjat z teologii na Filozoficzno-Teologicznym 

Fakultecie Księży Salezjanów w Benediktbeuern 

1 

Zawodowa formacja w Niemczech bez formalnego dyplomu* 7 

Planowana formacja w Niemczech została zatrzymana* 7 

* Trzy siostry otrzymały później dalsze wykształcenie we Francji i w 

USA.  

 
2) Funkcje sióstr, które wróciły do Chin 

 

Przełożone generalne zgromadzeń  3 

Mistrzynie nowicjatu  2 

Mistrzyni postulatu 1 

Nauczycielka w seminariach   1 

Kursy, wykłady, ćwiczenia duchowe dla innych zgromadzeń  2 

Bibliotekarka w Krajowym Seminarium w Pekinie  1 

Praca pastoralna, praca z młodzieżą  3 

Brak informacji o pracy sióstr  2 
 

(Jedna z sióstr zmarła w 2008, gdy była mistrzynią nowicjatu) 

 

 

 

                                                 
51  Tabele liczbowo przedstawiające rodzaj wykształcenia otrzyma-

nego przez siostry w Sankt Augustin oraz funkcje przejęte przez 

nie po powrocie do Chin przygotowała w China-Zentrum Katha-

rina Wenzel-Teuber. 
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  W filmie „Mały Budda” w reżyserii Bernardo Berto-

lucciego buddyjscy mnisi poszukują reinkarnacji ich 

zmarłego przed dziesięcioma laty nauczyciela Lamy 

Dorje. Poszukiwania prowadzą do Seattle, gdzie razem 

ze swoimi rodzicami mieszka Jesse Conrad. Gdy 

wchodzą do jego domu, można usłyszeć następującą 

rozmowę: 

 

Lisa Conrad: Proszę wejść. Trochę tu bałaganu. Mój mąż 

zbudował ten dom. Jest architektem. Wciąż żyjemy na 

kartonowych pudłach, ale przynajmniej kuchnia jest go-

towa. Wprowadziliśmy się dopiero kilka tygodni temu.  

Lama Norbu: Bardzo pusto! Bardzo pięknie!  

Lisa Conrad: Tak. Mój mąż kocha pustkę. Chętnie zo-

stawiłby wszystko tak, jak jest. […] 

[Mąż przychodzi i Lisa przedstawia gości] 

To jest Lama Norbu. To jest Kempo Tenzin. To – mój 

mąż, Dean. [Wyjaśniając mężowi] Podziwiają pustą prze-

strzeń pokoju.  

Lama Norbu: Żaden pokój nie będzie pusty, jeśli umysł 

jest pełny. Uczy tego cela więzienna52. 
 

Chociaż film ukazuje mnichów tybetańskich, to jednak 

dialog o pustce mógłby wybrzmieć w całym świecie, 

gdzie oddziaływała kultura chińska ze swoją charakte-

rystyczną koncepcją przestrzeni. Kategoria pustki zako-

rzeniona w buddyzmie mahajany, nie jest nicością. Gdy 

buddyzm dotarł do Chin, nie tylko został „zsinizowa-

ny” przez rodzimy język i kulturę, ale także stworzył 

nowe kierunki i nową jakość. Indyjska filozofia bud-

dyjska, finezyjna i teoretyczna, zderzyła się z pragma-

tyczną myślą chińską. Jej najbardziej charakterystyczną 

postacią jest buddyzm chan 禪, który rozprzestrzenił się 

w całym świecie chińskim, tworząc wiele szkół , wyda-

jąc wielu patriarchów i mistrzów, przekraczając grani-

ce Państwa Środka. Znany jest na świecie w japońskiej 

wersji fonetycznej jako zen. Chan jest medytacyjną 

formą buddyzmu „przefiltrowanego” przez mądrość 

daoistyczną. Większość mistrzów zen, zarówno chiń-

skich, jak i japońskich, koreańskich i wietnamskich, 

w swych naukach odnosi się do kategorii pustki. Pustka 

(sanskryckie śūnyatā/„siunjata”, chińskie kong 空) jest 

                                                 
52  Mały Budda, reż. B. Bertolucci, Francja, Wielka Brytania, 

Włochy, Liechtenstein 1993, od 11:56. 

nie tylko pojęciem ontologicznym i epistemologicznym, 

ale także estetycznym. 

Pustka jako wartość estetyczna pojawia się we 

wszystkich dziedzinach sztuki: w poezji, malarstwie, 

architekturze, sztuce ogrodów. Wyraża się poprzez po-

zostawienie na obrazie pustych przestrzeni, kompono-

wanie wnętrz mieszkalnych tak, aby dominowała wolna 

przestrzeń, przy jak najmniejszej liczbie przedmiotów. 

Pojawia się w słynnych ogrodach zen, gdzie na pustej, 

wysypanej piaskiem powierzchni, znajduje się jedynie 

kilka skał. Inaczej będzie sobie radziła z pustką poe-

zja53.  
 

 
 

Muqi, Sześć persymonów, XIII w. 

 

Sztuka chińska w swej historii ewoluowała w wielu 

kierunkach. Malarstwo chińskie rozwinęło się od tra-

dycji realistycznych do koncepcji idącej w kierunku 

duchowości. Duchowość ta nie oznacza „religijności”. 

Oczywiście w Chinach istnieje ogromny dorobek ma-

larstwa religijnego, zwłaszcza buddyjskiego, jednak do-

tyczy to malarstwa, które samo w sobie staje się du-

chowością. Duchowość ta czerpie swe „filozoficzne 

soki” z daoizmu, a następnie z buddyzmu zen54. Naj-

bardziej znanym tekstem kanonicznym mówiącym 

o pustce jest „Sutra serca”. 

                                                 
53  Anna Iwona Wójcik, Ogrody chińskie, w: Ogrody – zwierciadła 

kultury, red. Anna Iwona Wójcik, Leszek Sosnowski, t. 1: 

Wschód, Kraków 2004, s. 80. 
54  Francois Cheng, Pustka w chińskim malarstwie, tłum. Adina 

Zemanek, w: Estetyka chińska. Antologia, red. Adina Zemanek, 

Kraków 2007, s. 265. 

 
Sztuka chińska 

 

Pustka w sztuce 
 

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki 
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Forma jest pustką. Pustka jest formą. Pustka nie jest 

czymś innym niż forma; forma również nie jest czymś 

innym niż pustka. W ten sam sposób czucie, rozróżnienie, 

czynniki kompozycyjne i świadomość są puste. 

Siariputro, podobnie, wszystkie zjawiska są pustką; 

pozbawione charakterystyk; nie stworzone, nie zakończo-

ne; nieskalane, nie pozbawione splamienia; nie ułomne, 

nie kompletne. 

Siariputro, dlatego też w pustce nie ma formy, nie ma 

czucia, nie ma rozróżnienia, nie ma czynników kompozy-

cyjnych, nie ma świadomości; nie ma oka, nie ma ucha, 

nie ma nosa, nie ma języka, nie ma ciała, nie ma umysłu; 

nie ma wizualnej formy, nie ma dźwięku, nie ma zapachu, 

nie ma smaku, nie ma obiektu dotyku, nie ma zjawiska. 

Nie ma elementu oka i tak dalej, włącznie z brakiem ele-

mentu umysłu i brakiem elementu świadomości umysłu. 

Nie ma ignorancji, nie ma wygaśnięcia ignorancji i tak 

dalej, włącznie z brakiem starzenia się i śmierci oraz bra-

kiem wygaśnięcia procesu starzenia się i śmierci. Podob-

nie, nie ma cierpienia, powstawania, wygaśnięcia i ścież-

ki; nie ma wzniosłej mądrości, nie ma osiągnięcia, ani też 

nie ma braku osiągnięcia55. 

 

Zgodnie z doktryną tej sutry wszystkie rzeczy, czyli 

dharmy, są przejawami pozbawionymi realnego istnie-

nia czy definitywnego nieistnienia. Oświecenie oznacza 

w zen stan przekroczenia swojego „ja” i pełnego ze-

spolenia z pustką. Według chan najlepiej widzi się 

świat, gdy człowiekowi nie przeszkadzają jego uprze-

dzenia. Każde porównanie, każda racjonalna myśl jest 

budowaniem przybliżonego modelu świata, który po-

woli zaczyna przesłaniać rzeczywistość. Ludzie patrzą 

na otoczenie przez pryzmat swoich uwarunkowań. Po-

wstaje na skutek tego dysonans, z którego wywodzi się 

cierpienie. Pustka jest brakiem uwarunkowań. Myśli 

pojawiają się, gdy są konieczne. Jeżeli się ich nie przy-

trzymuje, ani nie zwalcza, przemijają bez śladu. Umysł 

jest wówczas jak lustro. Po dalszej medytacji znika 

nawet lustro. 

Sztuka będzie starała się w pewien sposób uchwycić 

ową filozofię pustki, używając bardzo prostych form 

zarówno w kaligrafii, jak i w malarstwie tuszowym. 

Malarz, zanim chwyci za pędzel, musi uzyskać we-

wnętrzny spokój, by móc dotrzeć do istoty wielkiej 

pustki rzeczy, a nie malować ją jedynie zjawiskowo, 

tak jak postrzegają ją oczy. 

 

Kiedy starożytni malowali obraz, nie badali obszaru mia-

sta, nie dyskutowali o regionach, nie identyfikowali wio-

ski, nie wydzielali zlewiska rzeki, ale zewnętrzną formę 

przetwarzali w umyśle, w całości poddając ją swojemu 

własnemu doświadczeniu. Jeśli umysł nie zyska doświad-

czenia, zewnętrzne obiekty pozostaną bez życia, gdyż oko 

jest ograniczone, a to, co widzimy, jest niepełne. Za po-

mocą pociągnięć pędzla starożytni malarze wyrażali istotę 

                                                 
55  www.zbigniew-modrzejewski.webs.com/teksty/sutra_serca.html 

[dostęp: 11.11.2013]. 

wielkiej pustki, przedstawiając na obrazie scenerię 

i przedmioty ukazujące to, czego nie widzi oko56.  
 

W tej koncepcji malarstwo staje się wizualizacją i ma-

nifestacją pustki, którą medytuje umysł. Malarstwo ta-

kie jest dalekie od realizmu, naturalizmu i funkcjonal-

ności, pozwala na namalowanie dźwięku i uczucia, 

ponieważ to, co zostaje namalowane, jest tylko rodza-

jem stanu duchowego. Malarstwo chińskie nie ma na 

celu konfrontacji z rzeczywistością, ale jest formą, któ-

ra za pomocą pędzla wyraża istotę wielkiej pustki.  

Tradycyjne chińskie zalecenie malarskie mówi, że 

na obrazie jedną trzecią ma zajmować pełnia, a dwie 

trzecie pustka. Elementy krajobrazu są nieliczne, a po-

stacie ludzkie osamotnione i niewiele znaczące, wto-

pione w przyrodę. Jeden z krajobrazów, którego temat 

mówi o człowieku poszukującym w jesiennych górach 

dao, nie przedstawia w ogóle postaci ludzkiej, a tylko 

dziki krajobraz i zagubioną w górach chatkę. Autorem 

tego obrazu jest żyjący w X w. buddyjski mnich Juran

巨然.  
 

 
 

Ma Yuan, Samotny rybak, 1195 r. 

 

Malarstwo krajobrazowe, w którym wybrzmiewała 

pustka, ukształtowało się w czasie dynastii Tang, 

a osiągnęło swój rozkwit za czasów dynastii Song 

i Yuan. Dwaj najwybitniejsi artyści operujący kategorią 

pustki to: Ma Yuan 馬遠 (1160–1225) i Xia Gui 夏圭 

(1180–1230). Obaj posługiwali się asymetrią, ciążąc 

kompozycyjnie ku jednemu z naroży. Obaj też dopro-

wadzili do doskonałości umiejętność operowania pu-

stymi przestrzeniami, rozległą pustką, oddając charak-

terystyczny dla chińskiego malarstwa duchowy nastrój 

z tendencją do eliminowania wszystkiego co zbędne, 

ujmowania skrótowego, oszczędnego w środkach wy-

razu i zarazem bardzo wysublimowanego. Mieczysław 

Künstler tak opisuje jeden z najbardziej znanych obra-

zów Ma Yuan: 

 

Pośrodku nieco asymetrycznie umieszczono łódź i siedzą-

cego w niej rybaka z wędką. Zaledwie kilka linii wokół 

łodzi zaznacza fale. Reszta to niezamalowany jedwab, 

                                                 
56  Zhong Banhua, Świadomość przestrzeni wyrażana w chińskiej 

i zachodniej technice malarskiej, tłum. Halina Wasilewska, 

w: Estetyka chińska..., dz. cyt., s. 296. 

http://www.zbigniew-modrzejewski.webs.com/teksty/sutra_serca.html
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lecz nikt nie może mieć wątpliwości, że rybak znajduje 

się na bezmiernej płaszczyźnie wodnej57. 
 

Pustka była kontemplowana w sztuce chińskiej nie tyl-

ko w ujęciu pejzażu, ale także przez szczególne usytu-

owanie np. zwierząt lub jakichś przedmiotów. Interesu-

jącym przykładem jest obraz „Sześć persymonów” 

autorstwa mnicha buddyjskiego Muqi 牧溪 (1220–1280). 

Przedstawia on jedynie sześć ułożonych w planie po-

ziomym owoców namalowanych tuszem. Za nimi znaj-

duje się puste tło. Wydaje się, że taki obraz mógłby 

powstać w malarstwie europejskim XX w.  

Inną niezwykłą postacią malarstwa chińskiego 

świetnie operującą pustką był Ni Zan 倪瓒 (1301–1374), 

tworzący już w epoce Yuan. Był wierny ascetycznej fi-

lozofii pustki nie tylko w malarstwie, ale także w stylu 

życia, ponieważ pozbył się całego majątku, aby pływa-

jąc łodzią, wieść ascetyczny tryb życia wolny od 

wszelkich zobowiązań. Jego dzieła są kwintesencją 

daoizmu i buddyzmu chan. Francois Jullien pisał o nim, 

ukazując artystyczne przetworzenie pustki w malowa-

nym przez Ni Zan krajobrazie:  
 

Na pierwszym planie widać kilka wysmukłych, niemal 

bezlistnych drzew, które stanowią jedyny wyraźny ele-

ment roślinności. Pod tą grupą drzew niskie skały zazna-

czają tu i tam kontury rzeki, podczas gdy niewysokie 

wzgórza na drugim brzegu przedłużają tę płaską perspek-

tywę. Pustce wody, która rozciąga się w całej części 

środkowej zwoju, odpowiada nieskończona przejrzystość 

nieba. Wreszcie, słomiany dach, podtrzymywany tylko 

przez cztery filary, stanowi jedyny ślad możliwej ludzkiej 

obecności. Ale nikt pod nim nie szuka schronienia. 

Tusz, który posłużył do namalowania tego pejzażu, 

był mocno rozcieńczony, gama kolorów jest niewielka 

i przeważnie wyblakła, kontury nie są ostro zarysowane, 

rozpływając się w tworzonych przez nie formach. Malarz 

zrezygnował nawet ze zróżnicowania przedmiotów dale-

kiego planu, jak to się zazwyczaj czyni, redukując detale 

lub zacierając kontury: to, co bliskie, i to, co dalekie jest 

całkowicie jednorodne ‘odbija się jedno w drugim’, we-

dług tradycyjnego wyrażenia i ma dla widza tę samą war-

tość. Wzrok wędruje więc od jednego brzegu zwoju do 

drugiego i tylko pionowe linie delikatnych gałęzi drzew 

łączą ze sobą obydwa brzegi, podtrzymując na po-

wierzchni obrazu dwa różne plany. Żadne bardziej impul-

sywne pociągnięcie pędzla nie zakłóca spokoju panujące-

go we wszystkich częściach obrazu, żaden dekoracyjny 

element nie urozmaica monotonii całości. Jednocześnie, 

tak pozbawiony wszystkiego, co byłoby nieprzejrzyste, 

uwolniony od wszelkiego ciężaru, ten pejzaż sam w sobie 

nie jest odrealniony (czym odróżni się od swych nazbyt 

licznych imitacji): naszkicowane formy mają swoją obję-

tość, taszyzm rozproszonych punktów uwypukla plamy 

mchu, gdzieniegdzie kilka ciemniejszych linii ukazuje 

                                                 
57  Mieczysław Jerzy Künstler, Sztuka Chin, Warszawa 1991, 

s. 227. 

wyraźniej zarys przedmiotów. Nic nie usiłuje nas porwać 

czy oczarować, nic nie stara się przyciągać naszego 

wzroku czy przykuć naszej uwagi, a mimo to ten pejzaż 

istnieje całkowicie jako pejzaż. [...] Drzewa na brzegu 

rzeki, przestrzeń wody, zamglone wzgórza, pusty pawi-

lon: pejzaż monotonny, monochromatyczny, który zawie-

ra w sobie wszystkie pejzaże, gdzie wszystko się stapia 

i wzajemnie przenika58. 
 

Nastrój ducha, związany z osiągnięciem dao, jaki 

świadczy o artyście tego dzieła, opisuje Chang Chung-

yuan: 

 

W swoich pociągnięciach pędzlem Ni Zan identyfikuje 

doświadczenie ontologiczne z intuicją twórczą. Jego naj-

głębsza istota jest czysta i pusta, a jego sposób użycia 

pędzla jest odwzorowaniem tej czystości i pustki. Drzewo, 

gałąź bambusa, skaliste zbocza nie istnieją dla niego jako 

koncepcje ani jako kopie rzeczywistości, ale są transpa-

rencją rzeczy, dzięki której mógł przedstawić własną 

transparencję. Jego wewnętrzny spokój jest wyrażony po-

przez spokój rzeczy. Jednakże obudzenie obiektywnego 

spokoju nie może mieć miejsca bez uprzedniego obudze-

nia subiektywnego spokoju. Czym więc jest obudzenie 

subiektywnego spokoju? Jest osiągnięciem Dao59. 
 

 
 

Ma Yuan, Przechadzka w górach, wiosną 

 

Przykłady pustki w malarstwie chińskim można mno-

żyć w nieskończoność. Malarstwo jednak nie jest jedy-

ną dziedziną chińskiej kultury, w którym wybrzmiewa 

owa filozofia pustki. Jest to idea bogata, interesująca, 

jedna z najbardziej charakterystycznych dla estetyki 

chińskiej, której można by poświęcić oddzielną mono-

grafię. 
 

Jeśli umysł nie zyska doświadczenia,  

zewnętrzne obiekty pozostaną bez życia,  

gdyż oko jest ograniczone,  

a to, co widzimy, jest niepełne. 
 

Zhong Banhua  

                                                 
58  Francois Jullien, Pochwała nieokreśloności, tłum. Beata 

Szymańska, Anna Śpiewak, Kraków 2006, s. 18-20. 
59  Chang Chung-yuan, Spokój duszy odzwierciedlony w chińskim 

malarstwie, tłum. M. Markiewicz, w: Estetyka chińska..., 

dz. cyt., s. 257-258. 
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1. Wprowadzenie 
 

Katechiści i katecheci1 odgrywają ważną rolę w ewan-

gelizacji prowadzonej przez Kościół katolicki 2 . Gdy 

chrześcijaństwo przybyło do Chin, nie było wystarcza-

jącej liczby księży. Kapłani innych narodowości nie znali 

konkretnych sytuacji w Państwie Środka, stąd bardzo 

potrzebna była pomoc katechistów. Katechistów wy-

bierano głównie spośród wykształconych, świeckich 

katolików o silnej wierze w Boga, którzy mieli też wy-

starczające doświadczenie organizacyjne. Zależnie od 

natury misji i wyznaczanych celów, katechiści dzielili się 

na grupy: męską i żeńską. Niniejszy artykuł koncentruje 

się na roli i znaczeniu dziewic katechistek, innymi słowy, 

na osobach, które należały do żeńskiej grupy katechistek  

i żyły w dziewictwie.   

 

 

                                                 
1  Według Encyklopedii katolickiej katecheta to urzędowy świadek 

wiary Kościoła (duchowny lub świecki), który uczestniczy 

w głoszeniu Ewangelii przez zaangażowanie w katechizację na 

podstawie odpowiedniego przygotowania teologicznego, pedago-
giczno-dydaktycznego i duchowego.  W wąskim znaczeniu to 

nauczyciel zajmujący się nauczaniem religii, w szerszym – każda 

osoba wierząca, przekazująca prawdy wiary i zasady moralne. 

Katechista natomiast to świecki współpracownik misjonarzy 

duchownych, wykonujący pracę ewangelizacyjną. Do zadań ka-
techisty należy prowadzenie ewangelizacji, organizowanie życia 

liturgicznego i prowadzenie akcji charytatywnych pod kierow-

nictwem misjonarza [przyp.red.].    
2  Kang Zhijie 康志杰 jest historykiem i profesorem na Wydziale 

Polityki Uniwersytetu Hubei w Wuhan (prow. Hubei). Jej badania 

dotyczą historii Kościoła katolickiego w Chinach, zwłaszcza pod 
koniec XIX i w pierwszym dwudziestoleciu XX w. Artykuł ukazał 

się w kwartalniku „Tripod“, jesień 2013, vol. 33, nr 170, wersja 

anglojęzyczna s. 12-30; wersja chińskojęzyczna s. 12-26. Z języka 

angielskiego na język polski przełożyła WERONIKA MARIA 

KLEBBA SSPS. 

1.1. Kim jest katecheta?  
 

Katecheta jest „ochrzczonym katolikiem i dzieckiem 

Kościoła katolickiego” 3. To osoba, która uczy innych 

katechezy (nauki katolickiej). Pierwotny Kościół wierzył, 

że wszyscy chrześcijanie są odpowiedzialni za katechi-

zowanie. Jednak w czasach Ojców Kościoła nauczać 

mogli tylko duchowni i nieliczni, wyjątkowi świeccy. Po 

reformacji, Kościół katolicki zwracał szczególną uwagę 

na katechizację i zachęcał katolików świeckich do brania 

udziału w tym dziele. Dla przykładu, w XIX-wiecznych 

Niemczech założono wiele wspólnot świeckich kate-

chetów. Grupy te miały regularne spotkania dyskusyjne, 

prowadziły seminaria naukowe i publikowały czasopi-

sma o katechezie Kościoła katolickiego. W Austrii wy-

dawano specjalne czasopismo dla katechetów4.  

 Wraz z rozwojem Kościoła katolickiego w Chinach, 

świeccy katechiści stali się jego częścią. W początko-

wym okresie większość katechistów stanowili męż-

czyźni-katolicy, którzy towarzyszyli misjonarzom, 

gdziekolwiek się udawali, pomagając im w czytaniu 

dokumentów w języku chińskim oraz przygotowując 

materiały  katechetyczne. Niektórzy wybitni katechiści 

zostawali księżmi. Przykładem może być tu Luo Wenzao 

(znany też jako Gregorio Lopez, 1616–1691), 

ochrzczony przez o. Antoniego de Santa Maria Caballero, 

OFM. Został on katechistą i poświęcił całe swe życie 

służbie Bogu. Był pierwszym Chińczykiem, który 

przyjął święcenia kapłańskie, a po latach został pierw-

szym chińskim biskupem.  

 

1.1 . Charakterystyka katechistów i ich praca  
 

W miarę dalszego rozwoju ewangelizacji prowadzonej 

przez Kościół, katechistów można było znaleźć w niemal 

każdej parafii. Praca katechistów stawała się coraz 

bardziej sprecyzowana i systematyczna, jednocześnie 

Kościół oczekiwał od nich coraz wyższych kwalifikacji. 

By mogli nauczać innych, winni byli spełniać następu-

jące kryteria:  

Wykształcenie: katechista powinien osiągnąć pewien 

poziom wiedzy. „Mają obowiązek codziennie pilnie się 

uczyć. Nowo przygotowani katechiści mają się przy-

gotowywać do comiesięcznych egzaminów. Doświad-

czeni katechiści są oceniani cztery razy w roku. 

Egzaminy odbywają się w szkołach misyjnych, wszyscy 

katechiści muszą je zdawać… Katechiści powinni czytać 

4-5 godzin dziennie, starannie studiować nauczanie 

Kościoła i mądrze planować czas, tak, aby obejmował on 

również indywidualne studium i zadanie domowe”.  

                                                 
3  Chuandaoyuan guize 傳道員規則 (Reguły dotyczące katechisty), 

„Jiaowu congkan“ 教務叢刊 (Collectanea Comissionis Synodalis) 

1934, nr 5-6, s. 441.  
4  Lin Shuli 林淑理, Chuandaoyuan de gushi 傳道員的故事 (Opo-

wieści o katechistach), Taibei 2007, s. 21, 27.  

 
 

Zaczyn ewangelizacji 

– rola dziewic katechistek 
 

Kang Zhijie 
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Styl życia: Katechiści „nigdy nie powinni prowadzić 

ekstrawanckiego stylu życia. Winni raczej żyć zgodnie 

ze zwyczajami ludzi, wśród których mieszkają i pro-

wadzić skromne życie”.  

Praca: Katechiści winni  prowadzić zapis pracy, jaką 

wykonują w parafiach i w wioskach. Zapis powinien 

zawierać następujące dane osób: „imiona, imiona 

chrzcielne, krewni, rodzice chrzestni , urodziny, datę 

chrztu, imiona kapłanów, którzy udzielali chrztu, a także 

zapisy ślubów i pogrzebów”. Powinni również prowa-

dzić dziennik zawierający szczegóły ich misjonarskiej 

działalności. Co miesiąc katechiści składali probosz-

czowi sprawozdanie wraz z listami imion osób świeckich,  

sprawozdaniem dotyczącym udzielania sakramentów 

świętych i rozliczeniem finansowym z parafii. Jeśli 

w okolicy było jedynie kilku księży, praca katechistów 

stawała się jeszcze bardziej wymagająca i trudna. Nie-

kiedy pomagali przy udzielaniu sakramentu małżeństwa 

i przy pogrzebach5. 

 Dziewice, które ze względu na swe zaangażowanie 

w rozpowszechnianie wiary katolickiej żyły w celibacie, 

miały silne poczucie misji. Z oddaniem gorliwie pra-

cowały dla Kościoła. Praca katechistki była bardzo 

wymagająca. Chcąc dobrze wykonywać swe zadanie, 

musiały same systematycznie uczyć się prawd wiary. 

W niniejszym artykule określenie „dziewice katechistki” 

odnosi się do kobiet katechistek, które miały dobre 

wykształcenie i otrzymały dogłębne przygotowanie ka-

techetyczne. Posiadały właściwe kwalifikacje do pracy 

misyjnej i poświęciły całe swe życie pracy ewangeliza-

cyjnej prowadzonej przez Kościół. 

 

1.2 . Pilna potrzeba dziewic katechistek 
 

Europejscy misjonarze, którzy przybyli do Chin kon-

tynentalnych w czasie panowania dynastii Ming 

(1368–1644) byli bardzo ostrożni w angażowaniu kobiet 

do pracy misyjnej. Ludzie w bardziej zamożnych ko-

ściołach dzielili się na grupy męskie i żeńskie. Niekiedy 

obie grupy dzieliła jedynie zasłona. W ówczesnym 

społeczeństwie chińskim mężczyźni i kobiety nie po-

winni spotykać się razem w tym samym miejscu. Kobiety 

„żyły oddzielone od świata zewnętrznego, stąd misjo-

narzom było bardzo trudno nawiązać z nimi kontakt 

i głosić im Ewangelię”6. Praca ewangelizacyjna wśród 

kobiet, także w kościołach, w których były one od-

dzielone od mężczyzn, nie była zbyt skuteczna.  

 Ponieważ nie było możliwe, aby księża, którzy żyli 

w celibacie, spotykali się z chińskimi kobietami, jest 

oczywiste, że głoszenie im Dobrej Nowiny napotykało 

                                                 
5  Chuandaoyuan guize, dz. cyt., s. 446, 448-450. 
6  Yan Naisi 燕 鼐思  (J. Jennes), Tianzhujiao Zhongguo jiaoli      

jiangshou shi 天主教中國教理講授史  (Historia przepowiadania 

wiary katolickiej w Chinach), Taibei 1976, s. 81. 

na duże trudności. Najbardziej bezpiecznym i skutecz-

nym sposobem wydawało się rekrutowanie kobiet ka-

techistek, które mogłyby dotrzeć do chińskich kobiet. 

Jako że kobiety zamężne były zobligowane obowiązkami 

domowymi, jedynie niezamężne kobiety katechistki 

mogły uczyć inne kobiety prawd wiary. W czasach dy-

nastii Ming i Qing (1644–1911) niektóre z nich rozwi-

nęły głęboki zmysł gorliwości apostolskiej. Mówi się, że 

służące w zamożnych rodzinach Pekinu głosiły wiarę 

katolicką kobietom, z którymi miały kontakt7. 

 Ich praca nie była jednak zbyt dobrze zorganizowana. 

Ponieważ nie otrzymały one fachowego przygotowania, 

nie były uznawane za wykwalifikowane katechistki. 

W połowie panowania dynastii Qing, dziewice w mi-

syjnym dystrykcie dominikanów zaczęły uczyć lokalne 

kobiety katechizmu. Dziewice te były zobowiązane do 

przestrzegania kodeksu etycznego 8. W Sichuan, „gdy 

świeccy gromadzili się w niedziele, dziewice posługi-

wały jako komentatorki i kantorki. Czytały zebranym 

fragmenty z książek duchowych, a nawet wyjaśniały 

prawdy wiary, podobnie jak księża”. Dziewice, które 

brały udział w nauczaniu katechizmu, odgrywały już 

wówczas rolę katechistek. W tamtym okresie program 

formacyjny w Kościele nie był jednak jeszcze w pełni 

ukształtowany. Stąd też wpływ dziewic katechistek był 

wówczas dość ograniczony.  

 

1.3 . Wybór i kwalifikacje dziewic katechistek 
 

Dziewice katechistki stanowiły część wspólnoty ko-

ścielnej. Winny być wykształcone w zakresie teologii, 

Pisma Świętego, dogmatyki i innych przedmiotów 

związanych z kulturą. Stąd można powiedzieć, że 

dziewice katechistki były swego rodzaju elitą we 

wspólnocie dziewic. Stanowiły również „kręgosłup” 

pracy ewangelizacyjnej Kościoła.  

 Uogólniając, podstawowymi kryteriami wyboru 

dziewic katechistek była zdolność do pracy i poziom 

edukacji. Brano też pod uwagę dojrzałość i charakter 

danej osoby. Dla przykładu, w Kościele w Shandong  

kryteria doboru dziewic katechistek były bardzo surowe:  

 

Nauczycielki katechumenek należy wybrać spośród naj-

lepszych i najbardziej zdolnych dziewic. Według prawa 

naszego wikariatu apostolskiego, kobiety katechistki muszą 

mieć przynajmniej 36 lat. Ich misja polega na uczeniu 

kobiet katechumenek wiary katolickiej. Zwyczaje spo-

łeczne ludzi nie pozwalają na to, by to zadanie wypełniali 

                                                 
7  Yesuhui chuanjiaoshi Yin Hongxu shenfu zhi benhui Du Hede 

shenfu de xin 耶穌會傳教士殷弘緒神父致本會杜赫德神父的信 (Listy 

jezuickiego misjonarza Francois Xavier d'Entrecolles skierowane 

do współbrata Jean-Baptiste Du Halde), w: Yesu huishi zai 

Zhongguo shujian ji 耶穌會士在中國書簡集  (Zbiór listów jezuitów 

przebywająych w Chinach), cz. 3, red. Du Hede 杜赫德  / Du 

Halde，Zhengzhou 2001, s. 206-207. 
8  Yan Naisi, Tianzhujiao Zhongguo…, dz. cyt., s. 45. 
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mężczyźni. Dziewice nauczycielki były bardzo poważane 

przez katechumenów i miejscową ludność, zwłaszcza ze 

względu na obrany stan życia. Otrzymały one odpowiedni 

poziom edukacji i stanowiły dla innych dobry przykład do 

naśladowania. Wiele starszych dziewic pracowało we 

wzorowy sposób i poświęciło całe życie swemu powołaniu. 

Za ich dobrym przykładem wiele nowoochrzczonych 

dziewcząt chciało być dziewicami; ich rodzice szanowali 

takie decyzje 9.  

 

Praca dziewic katechistek łączyła się z większą odpo-

wiedzialnością aniżeli praca dziewic, które nie były 

katechistkami. Przykładem tej różnicy może być praca 

zwyczajnych dziewic i dziewic katechistek w diecezji 

Zhili 直隸10 (prow. Hebei). Statystyki z końca XIX w. 

podają, że „było tam 408 dziewic, spośród których 283 

były nauczycielkami”. Wiele dziewic brało udział 

w działalności misyjnej, jednak wkład dziewic katechi-

stek był dla diecezji szczególnie ważny.   

 

2. Formacja dziewic katechistek 
 

Po wprowadzeniu przez rząd zakazu chrześcijaństwa 

w połowie panowania dynastii Qing (w okresie pano-

wania cesarza Yongzheng, w 1724 r.), działania euro-

pejskich misjonarzy zostały poważnie ograniczone. Stąd 

też chińskie katechistki były wezwane do wykonywania 

pracy, której nie mogli kontynuować księża z Europy. Ta 

strategia jest cechą charakterystyczną pracy misyjnej 

Kościoła w tamtym okresie. Również wtedy dziewice 

katechistki dzięki swej mądrości i pozytywnym cechom 

wniosły największy wkład w rozwój Kościoła w Chi-

nach.  

 

2.1 . Okres panowania dynastii Qing 
 

Wsparcie ze strony katechistek stanowiło podstawę 

zdrowego rozwoju Kościoła. Dlatego też jedną z naj-

większych trosk Kościoła było ulepszenie pracy for-

macyjnej pod względem przekazywanych treści 

i stosowanych metod. Pierwszą systematyczną formację 

dziewic katechistek podjęto w prowincji Sichuan. We-

dług jednego z francuskich źródeł: 

 

W roku 1773 czcigodny ojciec Moÿe przybył do Sichuan. 

Wcześniej założył on zgromadzenie zakonne we Francji. 

Misją tego zgromadzenia była edukacja biednych wiejskich 

dziewcząt w Chinach. Gdy biskupem w Sichuan był 

François Pottier MEP (bp 1767–1792), o. Moÿe wyszedł 

z propozycją zbudowania szkoły dla dziewcząt, by umoż-

liwić im naukę i uwolnić od analfabetyzmu. Nie było 

jednak wystarczającej liczby kobiet – nauczycielek. Jak 

więc realizować taki projekt? Ponieważ dziewice, które 

                                                 
9  Vitalis Lange, Das Apostolische Vikariat Tsinanfu. Franziskani-

sche Missionsarbeit in China, Werl 1929, s. 101. 
10   Zhili to nazwa prowincji w Chinach w czasach dynastii Ming 

i Qing. Odpowiada dzisiejszej prow. Hebei z enklawami 

współczesnych miast Beijing und Tianjin [przyp. red.]. 

w tamtym czasie pracowały w diecezji były analfabetkami, 

biskup Pottier sam je uczył. Spośród uczennic wybrał kilka 

młodych, zdolnych i pobożnych dziewcząt, aby konty-

nuowały edukację. Kształcił je w zakresie życia duchowego, 

prowadził dla nich lekcje i przygotowywał im materiały do 

nauki11. 

 

W drugiej połowie XVIII w. Kościół w Sichuan miał już 

pewne doświadczenie w wyborze i kształceniu dziewic 

katechistek. O. Moÿe z entuzjazmem wspierał ten pro-

jekt. „Dobrze znał uzdolnienia tych katolickich dziewic, 

powierzył im więc misję ewangelizacji. Z ich pomocą 

założono małą szkołę dla dziewcząt”12. 

 O. Gleyo, Francuz, kolega o. Moÿe, radził: „Nasza 

praca winna mieć pewny fundament zbudowany na re-

ligijnej gorliwości i nabożeństwie do Matki Najświętszej. 

Jeśli będziemy mogli to zrobić, powinniśmy założyć 

wspólnotę dziewic i nazwać ją ‘Stowarzyszenie Córek 

Najświętszej Maryi Panny’” 13. Zasady formacji o. Moÿe 

obejmowały czystość, posłuszeństwo woli Bożej, ubó-

stwo duchowe i wykonywanie dobrych dzieł14. W opar-

ciu o te cztery zasady o. Moÿe wybierał dziewice 

katechistki dla misji.  

 Ponieważ Kościół był zmuszony do pracy w ukryciu 

i generalnie istniał deficyt nauczycieli, w formacji 

dziewic katechistek trudno było osiągnąć cele, do któ-

rych pierwotnie aspirowano. Ze względu na te warunki, 

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w 1784 r . wydała 

następującą regułę: „Misjonarze powinni zakładać no-

wicjaty, w których dziewice mogłyby otrzymać nie tylko 

wiedzę potrzebną do pracy katechetycznej, ale też do-

świadczenie życia we wspólnotach zakonnych”15.  

 Biorąc pod uwagę naturę i cel pracy dziewic kate-

chistek, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w 1832 r. 

wydała kolejny dokument, w którym wyjaśniała kon-

kretnie odpowiedzialność dziewic katechistek: „Niniej-

szy dokument publikuje się w zgodzie z kanonem 252 

Kodeksu Prawa Kanonicznego, najwyższym kodeksem 

prawnym Kościoła Łacińskiego dotyczącym pracy mi-

syjnej” 16 . Z perspektywy władz kościelnych najsku-

teczniejszym sposobem kształcenia tych dziewic było 

zorganizowanie ich w żeńskie wspólnoty zakonne, po-

dobne do tych istniejących w Europie, oraz wcielenie 

ducha służby i odpowiedzialności jako zasad ich for-

macji.  

                                                 
11  Francois-Marie Gourdon, Les Viergex de la Province de 

Su-Tchuen, w: Annales de la Société des Missions Etrangères, 

Paris 1909, s. 267. 
12  Sha Baili 沙百里, Zhongguo jidutu shi 中國基督徒史  (Historia 

chrześcijan w Chinach), Taibei 2005, s. 231. 
13  Tamże, s. 232. 
14  Tamże. 
15  Yan Naisi, Tianzhujiao Zhongguo …, dz. cyt., s. 176.  
16  Anton Weber, Laien in China als Hoffnungsträger im Wandel der 

Kirche (Przemówienie podczas 18. werbistowskiego spotkania nt. 

Chin [Steyler China Treffen] 25.10.2002 w Nitrze). 



CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 4 

NOTATKI HISTORYCZNE 

37 

 W połowie XIX wieku (1840–1860) przez szereg 

nierównoprawnych traktatów wielkie mocarstwa zmusiły 

Chiny do otwarcia drzwi zewnętrznemu światu. Potrzeba 

dziewic katechistek okazała się jeszcze bardziej nagląca. 

Diecezje w Państwie Środka zaczęły otwierać szkoły dla 

dziewcząt, gdzie można było podjąć formację dziewic 

katechistek w pełnym zakresie.    

 

2.2 . Pierwsze szkoły dla dziewcząt w Chinach 
 

W drugiej połowie XIX wieku wiele diecezji założyło 

specjalne szkoły lub ośrodki formacyjne dla dziewic 

katechistek. Pionierem tej działalności była prowadzona 

przez jezuitów diecezja Jiangnan. W 1855 r. o. Ludwik 

Maria Aica SJ w Huangtang 黄塘, w Szanghaju zorga-

nizował wspólnotę dziewic, które były zaangażowane 

w pracę misyjną w Kościele. Wkrótce inne diecezje 

poszły za tym przykładem: 

 

Prócz troski o życie i cnoty dziewic, Kościół kładł szcze-

gólny nacisk na ich intelektualny rozwój. Kościół zakładał 

szkoły zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. W 1855 

roku o. P. Sicca SJ rozpoczął program nauczania dziewic 

w Jiangnan. Po nim o. P. Gonnet kształcił 9 dziewic 

i przygotował je do przyszłej pracy jako nauczycielki in-

nych kobiet, tak, aby mogły pozyskiwać niechrześcijanki 

dla katolickiej wiary. Kościół kontynuował ten projekt 

w Zhili. O. Gonnet założył szkołę w Xianxian 獻縣 (prow. 

Hebei) w 1876 roku. Potem założył podobną szkołę 

w Weicun (prow. Shaanxi). Dzięki doskonaleniu charak-

teru i wiedzy, również w zakresie kultury, dziewice zy-

skiwały szacunek także ze strony niechrześcijan. Dziewice 

studiowały również klasykę chińską, nie otrzymywały 

jednak pogłębionej analizy znaczenia klasycznych tekstów. 

Dodatkowo kształcono je też w zakresie nauk medycznych. 

W 1857 roku o. Perny MEP założył szkołę dla dziewcząt 

w [prow.] Guizhou. Liczba uczennic w 1864 roku wynosiła 

2617. 

 

Po pierwszej wojnie opiumowej program formacyjny dla 

dziewic katechistek bardziej scentralizowano. Jedno-

cześnie zaczęto przywiązywać większą wagę do metod 

nauczania katechezy. Dziewice katechistki, które aspi-

rowały do pracy misyjnej, musiały opuścić swoje domy 

rodzinne i udać się do innych diecezji, gdyż te, które 

mieszkały w swych rodzinach zaczęto uznawać za nie-

odpowiednie do pracy misyjnej. Diecezje różniły się 

zarówno w określaniu minimalnego wieku dziewcząt 

podejmujących przygotowanie do pracy katechetycznej, 

jak i odnośnie długości procesu formacyjnego. W 1892 r. 

wszystkie studentki w szkole dla dziewcząt w połu-

dniowowschodniej części Zhili  

 

                                                 
17  Johannes Beckmann, Die katholische Missionsmethode in China in 

neuester Zeit (1842–1912): geschichtliche Untersuchung über 

Arbeitsweisen, ihre Hindernisse und Erfolge, Immensee 1931, 

s. 86. 

miały przynajmniej 20 lat. Te, które chciały być kate-

chistkami lub nauczycielkami, musiały ukończyć pięcio-

letni cykl nauki i dogłębnie poznać Pismo Święte. Inne 

studentki odbywały krótki, trwający dwa-trzy lata kurs 

w nowicjacie. W prefekturze apostolskiej Guizhou nowi-

cjat trwał od dwóch do trzech lat. Po ukończeniu go 

dziewczęta wysyłano do posługi w szkołach lub w ośrod-

kach dla kobiet i dziewcząt przygotowujących się do 

chrztu”18. 

 

Pod koniec XIX wieku we wszystkich diecezjach istniały 

szkoły przygotowujące dziewice katechistki. Najważ-

niejszą misją tych szkół było „praktykowanie ducha 

wiary i troska o życie duchowe studentek” 19. Jedno-

cześnie rozwój edukacji katolickiej stanowił punkt od-

niesienia co do zakładania szkół dla dziewcząt, 

zwłaszcza jeśli chodzi o program zajęć i metody nau-

czania. Poziom, jaki reprezentowały dziewice kate-

chistki, dzięki pomocy sióstr zakonnych z Europy, nadal 

wzrastał.  

 

2.3 . Nauka i głoszenie Ewangelii 
 

Chcąc podnieść poziom piśmiennictwa wśród dziewcząt, 

w niektórych diecezjach zaczęto używać tabel, by 

z pomocą alfabetu uczyć chińskich znaków. Na przykład, 

bp Augustyn Henninghaus SVD założył dwa zgroma-

dzenia zakonne: Siostry Świętej Rodziny (chińskie 

zgromadzenie zakonne) oraz drugie, składające się 

z dziewcząt katechistek, które mieszkały w swoich ro-

dzinach. Większość dziewcząt, które chciały być dzie-

wicami katechistkami, nie miało wykształcenia i nie 

umiało czytać po chińsku. Umiały jednak czytać Biblię 

i niektóre chińskie modlitewniki zapisane przy użyciu 

alfabetu łacińskiego. Jego stosowanie ułatwiało dziew-

czętom naukę chińskich znaków; tym sposobem mogły 

uczyć się szybciej. W diecezjach, w których pracowali 

misjonarze Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści) 

wszystkie dziewice studentki i katechistki, które poma-

gały w ich edukacji, potrafiły stosować tego rodzaju 

tabele. Korzystając z alfabetu łacińskiego dziewice te 

umiały pisać do siebie listy po chińsku. Tę metodę 

przyjęło również kilka innych diecezji w Chinach. 

W Fujian, na przykład, ślady stosowania alfabetu ła-

cińskiego do nauki chińskiego można znaleźć już 

w czasach dynastii Ming, gdy żył Xu Guangqi 徐光啟20. 

Ponieważ głównymi odbiorcami pracy dziewic katechi-

                                                 
18  Yan Naisi, Tianzhujiao Zhongguo…, dz. cyt., s. 173. 
19  Heerman Feixier 赫爾曼·費希爾 (Hermann Fischer), Aogusiding 

Hanninggao zhujiao zhuan: yiwei Deguoren zai Hua gongzuo 
wushisan nian 奧古斯定·韓寧鎬主教傳一位德國人在華工作五十三年  

(Biskup Augustyn Henninghaus – Niemiec, który pracował 

w Chinach 53 lata), Taibei 2006, s. 11. 
20  Leo Leeb, Chinese Catholics and Priests Perceiving the SVD and 

SSpS Mission in China (nieopublikowany manuskrypt w Ar- 

chiwum Instytutu Monumenta Serica) [2001], s. 31-32.  
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stek były kobiety i dzieci, przyjęły one specjalną metodę 

głoszenia Dobrej Nowiny. W przygotowaniu dziewic 

katechistek używano głównie dwóch podręczników. 

Były to: „Reguły dla dziewic” wydane przez Ma Qin- 

shan w połowie panowania dynastii Qing oraz „Reguły  

życia w celibacie” opublikowane u początków Republiki 

Chińskiej. Na stronach 17-18 „Zasad dla dziewic” 

można przeczytać, że „znaczenie słów należy właściwie 

tłumaczyć … Nauczycielki są odpowiedzialne za to, by 

kochać wszystkich uczniów bez faworyzowania kogo-

kolwiek, by uczyć biedne dzieci tak samo jak dzieci 

bogate. Powinny mieć więcej cierpliwości wobec dzieci 

mniej inteligentnych, tak, aby żadne z nich się nie za-

gubiło”.  

 W liście pasterskim z 1873 roku biskup napisał 

o pracy dziewic katechistek i metodzie ewangelizacji 

w następujących sposób:  

 

Nie powinny one nauczać w taki sposób, w jaki księża 

głoszą homilię tłumom, ale w sposób, który bardziej 

przypomina rozmowę z innymi ludźmi. Nie wolno im 

tłumaczyć nauczania Kościoła mężczyznom, prócz sytuacji, 

gdy mężczyzna znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci 

lub gdy inna odpowiednia do tego zadania osoba jest nie-

osiągalna21.  

 

Uwzględniając fakt, że wiele katechumenek nie miało 

wysokiego wykształcenia, w metodzie katechetycznej 

dziewic katechistek bardziej podkreślano rozmowę 

aniżeli wykład. Metoda oparta na rozmowie była dla 

kobiet i dzieci bardziej odpowiednia, gdyż była bardziej 

odprężająca i żywa.  

 

2.4 . Charakterystyka wykształconych dziewic kate-

chistek 
 

Dziewice katechistki odgrywały ważną rolę w pracy 

misyjnej Kościoła. Jeśli tylko miały przygotowanie po-

trzebne do tego zadania, były najbardziej odpowiednimi 

osobami, aby przekazywać wiarę chrześcijańską za-

równo młodym jak i starszym kobietom 22. Jednak nie 

wszystkie dziewczęta, które uczyły się w szkołach, 

mogły zostać wykwalifikowanymi katechistkami. Jedy-

nie najlepsze z  tej grupy mogły zostać wybrane do tej 

misji. Ponieważ były przywódczyniami i „głównymi 

nauczycielkami wiary”, Kościół oczekiwał od nich 

lepszych rezultatów. W 1784 r. Kongregacja Rozkrze-

wiania Wiary wydała instrukcje dotyczące wieku 

i przygotowania dziewic katechistek: „Dziewice, którym 

powierza się zadanie nauczania katechezy winny mieć 

przynajmniej 30 lat. Winny wyróżniać się cnotą, wiedzą 

                                                 
21  Yan Naisi, Tianzhujiao Zhongguo…, dz. cyt., s. 111. 
22  Tamże, s. 110. 

i mądrością” 23. W 1793 r. bp Jan Desiderius de Saint- 

Martin dodał do pierwotnych zasad kilka punktów: 

„kobiety nauczycielki, odpowiedzialne za nauczanie 

kobiet katechumenek, winny mieć przynajmniej 40 lat. 

Poza tym mają posiadać poziom wiedzy i roztropności 

wymagany od katechistek” 24. Dokument ten podkreśla 

ponadto, że dziewice katechistki „muszą zdobyć odpo-

wiednie przygotowanie z zakresu katechizmu Kościoła 

katolickiego”25. 

 Większość diecezji przestrzegała instrukcji Kurii 

Rzymskiej dotyczących wyboru katechistek. W praktyce 

jednak diecezje różniły się, jeśli chodzi o minimalny 

wiek kandydatek. „W Jinan, w północnowschodniej 

części prowincji Shandong, minimalny wiek dziewic 

katechistek wynosił 36 lat”26. Kościół wierzył, że doj-

rzałe katechistki sprawdzają się wraz z upływem czasu 

i przez doświadczenia życia, stając się zdolnymi do 

działania z większą odpowiedzialnością i mądrego ra-

dzenia sobie ze złożonymi sytuacjami.  

 Zgromadzenie Słowa Bożego było jednym z naj-

bardziej aktywnych zgromadzeń misyjnych we współ-

czesnych Chinach 27. W sprawozdaniach z dystryktów 

misyjnych werbiści pisali: „nikt nie zna dokładnej liczby 

dziewic, ponieważ bardzo wiele z nich zostało wy-

kształconych przez siostry. Gdyby nie otrzymały po-

trzebnego przygotowania, nie byłyby zdolne do podjęcia 

jakiejkolwiek pracy misyjnej” 28. Później, gdy stopniowo 

rozluźniano nałożony przez rząd zakaz chrześcijaństwa, 

diecezje zaczynały wzrastać, gdyż więcej niewierzących 

nawracało się na wiarę katolicką. Tym samym rosło 

zapotrzebowanie na „dziewczęta misjonarki”. Ponieważ 

wciąż brakowało ludzi do pracy, Zgromadzenie Słowa 

Bożego zdecydowało się obniżyć dolną granicę wieku 

dziewic katechistek z 40 do 30 lat. Bardziej szczegółowe 

pouczenia dotyczące zachowania dziewcząt misjonarek 

zawarto na stronach 16-18 „Zasad życia w celibacie”: 

 

Dziewczęta misjonarki muszą mieć przynajmnie j 30 lat. 

Jeśli nie ma wystarczającej liczby osób spełniających tę 

posługę, nawet osoby poniżej 30 roku życia mogą wy-

chodzić do ludzi z misją, muszą to jednak czynić razem 

z innymi osobami. Nie mogą uczyć mężczyzn powyżej 

9 roku życia, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci lub 

                                                 
23  Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu decreta, 

instructiones rescripta pro Apostolicis Missionibus, t. 2, Rzym 

1907, s. 351. 
24  Yan Naisi, Tianzhujiao Zhongguo…, dz. cyt., s. 111. 
25  Sha Baili, Zhongguo jidutu shi, dz. cyt., s. 234. 
26  Rolf Gerhard Tiedemann, Controlling the Virgins: female pro-

pagators of the faith and the Catholic hierarchy in China, „Wo-

men’s History Review”, Vol. 17, No 4, wrzesień 2008, s. 511. 
27  O historii misji werbistowskich w Państwie Środka zob. Andrzej 

Miotk, „Chiny Dzisiaj” 2012, nr 2, s. 37-46. 
28  Ortrud Stegmaier, Missionsdienst am eigenen Volk. Die Heran-

bildung einheimischer Ordensfrauen durch Steyler Missionare und 

Missionsschwestern, Verbum SVD, vol. 16, 1975, s. 68. 
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sytuacji, gdy nie jest osiągalna inna odpowiednia osoba, 

która mogłaby to robić. Jeśli podczas spotkania modli-

tewnego mężczyzna posługuje jako komentator, dziewczęta 

nie powinny wykonywać tego samego zadania. Głosząc 

Dobrą Nowinę, siostry misjonarki powinny jednakowo 

traktować tych, których nauczają. Nie powinny się złościć 

ani okazywać zniecierpliwienia. Powinny bardzo przy-

kładać się do nauczania kobiet katechizmu. Nie powinny 

wdawać się w plotkowanie. Powinny informować księdza 

o jakimkolwiek niebezpieczeństwie zagrażającym im 

w dormitorium, by w ten sposób chronić swoją czystość 

i cnotę. Gdy kobiety katolickie są chore lub bliskie śmierci, 

dziewczęta misjonarki powinny być przy nich, aby im 

pomóc. W takiej sytuacji mogą chrzcić dzieci.  

 

Choć każda diecezja mogła mieć własny zestaw kryte-

riów wyboru dziewic katechistek, podstawowe wymogli 

były takie same: dojrzałość wieku (w większości wiek 

średni), wystarczająco długi okres przygotowania, silna 

wiara i wytrwałość.  

 Przez programy formacyjne w szkołach dla dziew-

cząt oraz docenienie ze strony władz kościelnych, 

wspólnoty dziewcząt katechistek stopniowo dojrzewały. 

Podobnie jak mężczyźni opuszczały one swe rodziny 

i udawały się do innych parafii. Wspinały się nawet po 

wysokich górach i mieszkały w wioskach wraz z nie-

wierzącymi. Pomagały tym, którzy potrzebowali ich 

miłości i troski. Ich ciężka praca przyniosła szacunek 

ludzi wobec Kościoła, przyczyniając się do jego chwały 

w historii ludzkości.  

 

2.5 . Dziewice katechistki – rezydentki i grupy wę-

drowne 
 

Po drugiej wojnie opiumowej coraz więcej zgromadzeń 

misyjnych przybywało do Chin, gdzie przydzielano im 

tereny pracy misyjnej. Szybki rozwój Kościoła prowa-

dził do braku rąk do pracy w niektórych diecezjach. Na 

przykład, gdy Jan Baptysta Anzer SVD (1851–1903) 

przybył do Chin w 1880 r., z wielkim trudem poszukiwał 

jakiejś zdolnej katechetki. Trzy lata po przybyciu wciąż 

nie spotkał takiej osoby. Mówił: „Nie mam żadnej ka-

techetki, która mogłaby uczyć tutejsze kobiety, i jest to 

prawdziwy problem. W Taiwangzhuang zadania tego 

podjęła się 10-letnia dziewczynka”29 .  

 Fakt, że poproszono dziesięcioletnią dziewczynkę 

o to, by była katechistką, sygnalizuje jak trudno było 

Zgromadzeniu Słowa Bożego głosić na tym terenie 

Ewangelię. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w 1905 roku, 

gdy siostry Służebnice Ducha Świętego przybyły do 

Shandong i rozpoczęły program edukacyjny dla młodych 

dziewcząt. Pierwsza szkoła dla dziewcząt pod superwizją 

Zgromadzenia Słowa Bożego powstała w Polizhuang. 

                                                 
29  Zhou Huade 周華德 (Walter A. Joyce), Tianguo de tuohuangzhe 天

國的拓荒者 (Pionierzy królestwa Bożego), Taibei 1996, s. 64. 

Później przeniesiono ją do Jining, aby przyciągnąć 

więcej dziewcząt, które pragnęły żyć jako dziewice. Gdy 

wzrosła liczba studentek, wydłużono również czas nauki. 

Do programu zajęć dodano więcej przedmiotów, takich 

jak nauki przyrodnicze, które – ze względu na ówczesną 

modernizację Chin – stały się bardzo popularne30.  

 Początkowo, większość dziewic, które uczestniczyły 

w działalności misyjnej w Państwie Środka, pozostawała 

w swoich rodzinach. W miarę rozwoju Kościoła, dzie-

wice katechistki zaczęto dzielić na dwie grupy. Grupy 

misyjne organizowały się w parafiach i wysyłały kate-

chistki do pobliskich dystryktów. Doskonałym przy-

kładem tego wzorca jest grupa Xiantanghui (Stowa-   

rzyszenie Ofiarowania) w Szanghaju. Drugi rodzaj 

stanowiły grupy miejscowe. Dziewice katechistki 

mieszkały w parafii, w której w każdą niedzielę ksiądz 

proboszcz odprawiał Mszę Świętą. W inne dni młode 

misjonarki były osobami odpowiedzialnymi za parafię. 

Do ich obowiązków należało organizowanie wierzących 

kobiet w grupy i nauczanie ich katechizmu, troska 

o administrację kościoła i prowadzenie lekcji religii dla 

dzieci.  

 Dziewice katechistki mieszkające w parafii pomagały 

rozwiązać problem braku pracowników. Pod koniec 

panowania dynastii Qing dziewice katechistki odgrywały 

ważną rolę w administrowaniu parafii i w formacji osób 

świeckich. Istnieje wiele zapisów potwierdzających 

pracę tych osiadłych grup w czasach dynastii Qing. Dla 

przykładu, dwunastoma z 24 kościołów w Chuanshating 

川沙廳 zarządzały kobiety – misjonarki 31. Na podstawie 

faktu obecności tak wielu kobiet misjonarek w jednym 

dystrykcie możemy dostrzec znaczny wzrost liczby 

dziewic katechistek oraz rozwój Kościoła katolickiego za 

czasów późnej dynastii Qing.  

      Pod koniec panowania dynastii Qing niemalże 

normą było, iż zarządzaniem kościoła zajmowała się 

kobieta misjonarka. Niektóre z nich musiały zajmować 

się nawet dwoma czy kilkoma kościołami. Oprócz tego 

rodzaju osiadłych dziewic katechistek, niektóre wspól-

noty dziewic służyły jako grupy charytatywne, jedno-

cześnie zarządzając kościołem. Zajmowały się one, na 

przykład, kościołem zbudowanym przez francuskich 

misjonarzy w mieście Loutang (Jiading) niedaleko ul. 

Północnej. Kompleks ten składał się z kościoła oraz 

budynku z sześcioma pokojami w stylu zachodnim, 

z pokojami dla mężczyzn i kobiet, z pokojem dla dzieci 

i szatniami. W sumie było 46 pokoi . Wzdłuż pobliskiej 

                                                 
30  Mi Ge 米格, Zhenfu Fu Ruose shenfu zhuan 真福福若瑟神父傳 

(Biografia błogosławionego Józefa Freinademetza), Taibei 1997, 

s. 49. 
31  Jiaowu jiao’andang 教務教案檔  (Archiwum materiałów doty-

czących procesów wytoczonych przez chińskich chrześcijan 

w latach 1860–1911), Vol. 6.2, Taibei 1981, s. 810-811.  
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ulicy było 39 kamiennych domów, wynajmowanych na 

mieszkanie lub na cele komercyjne. Razem w tym re-

jonie było 91 domów. W kościele zarządzanym przez 

francuskich misjonarzy mieszkało kilka dziewic 32. Była 

to oczywiście bardzo duża parafia. Wspólnota dziewic 

posługiwała w szkole i w przedszkolach. Na pewno były 

wśród nich także katechistki.  

 

3. Wynagrodzenie dziewic katechistek     
 

Zasady Kościoła dotyczące katechistów nie czyniły 

wyraźnego rozróżnienia między grupami mężczyzn 

i kobiet. Na przykład biskup Ma Qingshan twierdził, że 

katechiści powinni być pokorni, cierpliwi i pełni miłości 

wobec ludzi . Inny ksiądz twierdził, że katechiści powinni 

posiadać pięć cech: świętość, miłość, prawdomówność, 

altruizm i roztropność 33. Według „Podręcznika dla ka-

techistów” wydanego przez bpa Karola Józefa van 

Melckebeke, katechiści powinni być szanowani, niena-

ganni w zachowaniu, pełni entuzjazmu, przykładni 

w słowach i czynach, odważni , pełni optymizmu, roz-

tropni i miłosierni. Podstawowe wymagania dotyczące 

katechistów były w różnych podręcznikach zasadniczo 

takie same, choć mogły różnić się w szczegółach.  

 Wielu mężczyzn katechistów prowadziło wędrowny 

styl życia; przemieszczali się razem z księżmi, towa-

rzysząc im w działalności misyjnej. Ponieważ katechiści 

byli żonatymi mężczyznami, potrzebowali zarobku, by 

móc utrzymać swoje rodziny. Choć mężczyźni katechiści 

otrzymywali pensję, rzadko spotkać można było męż-

czyzn, którzy z entuzjazmem podchodzili do tego ro-

dzaju pracy. Pod koniec panowania dynastii Qing 

księżom coraz trudniej było znaleźć wykwalifikowanego, 

wędrownego katechistę. Ksiądz ze Zgromadzenia Słowa 

Bożego w jednym z listów tak pisał o sytuacji katechi-

stów w Shandong:  

 

30-40 lat temu było tu zaledwie kilku chrześcijan. Misjo-

narz musiał troszczyć się o jeden, a czasem nawet o pięć 

kościołów. Dlatego też parafianie często musieli sami 

troszczyć się o siebie. Misjonarze co miesiąc odwiedzali  

parafie i przez kilka dni mieszkali z katolikami. Nie jest 

możliwe, by teraz obliczyć koszty ówczesnego utrzymania. 

Łatwiej było wynająć dobrego katechistę, ponieważ 

w każdym kościele był katechista. Co miesiąc otrzymywał 

on pensję w wysokości od jednego do dwóch dolarów. 

Obecnie sytuacja się zmieniła. Liczba katolików w Shan-

dong wzrosła od 150 osób do 150 tysięcy. W innych die-

cezjach również znacznie wzrosła liczba wierzących. 

Jednak nasza metoda nauczania nie bardzo się zmieniła. 

Powodem tego jest niewystarczająca liczba katechetów. To, 

co mamy na ten moment, to pobożny mieszkaniec wioski, 

który nie umie ani czytać, ani pisać, a jest odpowiedzialny 

za katechetyczną i duchową formację świeckich. Mamy też 

                                                 
32  Jiaowu jiao’andang, dz. cyt., s. 846.  
33  Lin Shuli, Chuandaoyuan de gushi…, dz. cyt., s. 270-271.  

kilku katechistów, którzy mogą być nauczycielami, nie 

mogą jednak uczyć w szkołach katechetycznych, ponieważ 

nie są uznawani przez świeckich katolików. Co miesiąc 

płacimy im pensję w wysokości od dwóch do trzech do-

larów. Mężczyźni ci mogą jednak służyć jedynie zimą. 

Latem muszą uprawiać swoje pola. Dlatego też, jeśli 

chcemy zatrudnić wykształconych, dobrych katechistów, 

na których można polegać, musimy podwyższyć ich pen-

sje34.  

 

Rozwój Kościoła prowadził do polepszenia organizacji 

spraw związanych z katechistami i zarządzaniem. Jedno 

z ulepszeń dotyczyło określenia standardów związanych 

z odpowiedzialnością i pensją katechistów. Z tej przy-

czyny „Podręcznik dla katechistów” stwierdzał:  

 

Katechiści-misjonarze, którzy przyczyniają się do prowa-

dzonej przez Kościół ewangelizacji powinni otrzymywać 

pensję. Ich wynagrodzenie nie musi być bardzo wysokie, 

powinno jednak wystarczać na utrzymanie rodziny. Ko-

ściół czerpie swój dochód głównie z ofiar. Jeśli katechista 

okaże się nieodpowiedzialny, można zmniejszyć mu pensję. 

Jeśli jednak katechiści są gotowi podjąć się prac, które 

wykraczają poza ich obowiązki, można im pensję odpo-

wiednio podwyższyć. Ksiądz powinien prowadzić zapis 

wypłacanych pensji. My wszyscy, jednak, nie powinniśmy 

pracować jedynie dla pieniężnej zapłaty, ale dla Boga i dla 

dobra Kościoła, oraz dla uzyskania wiecznej nagrody35.  

 

Pod koniec panowania dynastii Qing znacząco wzrosła 

ekonomiczna potęga Kościoła. Zgromadzenie Słowa 

Bożego dawało katechistom – zarówno mężczyznom jak 

i kobietom, w tym także sierotom – miesięczne wyna-

grodzenie w wysokości pięciu do sześciu franków. Ka-

techiści jednak używali swe pensje, by „pomóc biednym 

i chorym, ofiarowali je szkołom podstawowym albo na 

budowę kaplic służących modlitwie”36.  

 Zasadniczo, reguły dotyczące wynagrodzenia 

w „Podręczniku dla katechistów” dotyczyły jedynie 

mężczyzn-katechistów. W porównaniu z katechistami 

mężczyznami, którzy musieli utrzymywać własne ro-

dziny, wynagrodzenie dziewic katechistek było znacznie 

niższe. Dla przykładu, dziewice katechistki w Shandong  

 

otrzymywały niższe płace niż ich koledzy, gdyż nie musiały 

utrzymywać swych rodzin. Mogły użyć pieniędzy tak, jak  

chciały. Niektóre z nich posiadały nawet ziemię. Wyróż-

niające się dziewice katech istki ofiarowały swe pensje, by 

wspomóc pracę misyjną lub dawały je na dekoracje ko-

ściołów. Często oddawały całość lub część swych przy-

chodów, by wesprzeć tych misjonarzy, którzy potrze- 

bowali pomocy materialnej37.  

  

                                                 
34  Georg M. Stenz, New Working Methods, „Catholic Mission“, maj 

1928, s. 306.  
35  Chuandaoyuan guize, dz. cyt., s. 450-451.  
36  Heerman Feixier, Aogusiding Hanninggao…, dz. cyt., s. 241-242.  
37  Vitalis Lange, Das Apostolische Vikariat…, dz. cyt., s. 101-102.  
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Choć ich pensje były bardzo niskie – niekiedy dziewi-

ce-katechistki nie otrzymywały żadnego wynagrodzenia 

za swą pracę – wspierały Kościół swymi skromnymi 

dochodami. W ten sposób okazywały swe oddanie pracy 

misyjnej. W diecezji Szanghaj częścią tradycji związanej 

z dziewicami katechistkami było to, że pracowały bez 

wynagrodzenia. „Służyły Kościołowi całym sercem 

i umysłem. Nie otrzymywały wynagrodzenia za swą 

pracę w kościele i prowadziły małe warsztaty, by się 

utrzymać. Całe swe życie oddały służbie Kościołowi” 38. 

Dziewice katechistki w swej ciężkiej pracy okazywały 

ducha poświęcenia, służby i ofiarności, dlatego „Kościół 

nigdy nie powinien zapomnieć wkładu tych wielkich 

kobiet”39. 
 

4. Rola i znaczenie dziewic katechistek 
 

4.1. Rola: służyć najniższej warstwie społeczeństwa 
 

Dziewice katechistki spełniały wiele ról. Były pomo-

stami między misjonarzami i wierzącymi kobietami, 

duchowymi nauczycielkami dzieci, kręgosłupem dzia-

łalności charytatywnej, organizatorkami i uczestnicz-

kami działalności Kościoła. Ponieważ kobiety misjonarki 

pracowały na terenach wiejskich, łatwo im było wcho-

dzić w kontakt z najuboższymi grupami społecznymi 

w Chinach. Odgrywały ważną rolę w realizacji projek-

tów ewangelizacyjnych Kościoła.  

 Dziewice katechistki przyjmowały pracę ewangeli-

zacyjną Kościoła za swoją misję trwającą całe życie. 

Kościół w dużej mierze opierał się na dziewicach kate-

chistkach ze względu na ich wiedzę, zdolności, wy-

trwałość i zmysł odpowiedzialności. Nie oznacza to 

jednak, że dziewice katechistki były jedynie nauczy-

cielkami katechezy „na odległość”. Punkt 7 „Podręcz-

nika dla katechistów” określa, że mają one „przygo- 

towywać dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, zachęcać 

i upominać wierzące kobiety, których wiara nie jest 

jeszcze silna, oraz dekorować ołtarze”.  

 Pierwszy sukces kobiet misjonarek dotyczył bardzo 

zwyczajnych spraw. Ponieważ księżom było trudno 

wejść do wiosek, mądrze było polegać na katechistkach, 

jeśli chodzi o zarządzanie wiejskimi kościołami. Wielu 

mężczyzn-misjonarzy było żonatych i ich tożsamość 

mężów ułatwiała im nauczanie w wioskach. Jednak 

najczęściej konwertytkami były kobiety. Stąd praca 

dziewic katechistek była niezbędna. Był to nie tylko 

pewien trend w rozwoju Kościoła, ale też jedna z jego 

misyjnych strategii. Większość dziewic katechistek 

pracowała w ubogich wioskach. Służyły kobietom i dzie- 

ciom, najniższej warstwie społeczeństwa i „najmniej-

                                                 
38  Jin Luxian 金魯賢, Jin Luxian huiyilu 金魯賢回憶錄 (Wspomnienia 

biskupa Jin Luxian), cz. 1: Juechu fengsheng 絕處逢生 (W bez- 

nadziejnej sytuacji odkryć życie), Hongkong 2013, s. 15.  
39  Tamże. 

szym ze wszystkich”. Używając swej wiedzy medycznej 

i naukowej, dziewice katechistki po kolei odwiedzały te 

wioski i głosiły miłość Chrystusa najbiedniejszym bra-

ciom i siostrom. 

  

4.2. Znaczenie: dawanie dobrego przykładu wszyst-

kim chrześcijanom 
 

„W chińskim społeczeństwie, w którym panowały bar-

dzo surowe reguły dotyczące relacji między mężczy-

znami i kobietami, dziewice katechistki odgrywały 

niezastąpioną rolę w formacji kobiet i w organizacji 

działalności religijnej dla nich”40. Wraz z upływem czasu 

wzrastała liczba dziewic katechistek. W wikariacie 

apostolskim Zhili wierzący byli stosunkowo dobrze 

zorganizowani. Od 1906 do 1907 r. liczba katechistów 

(zarówno mężczyzn, jak i kobiet) wynosiła 1048 41 . 

W latach 30. XX w. liczba dziewic katechistek była 

wyższa od liczby mężczyzn katechistów:  

 

W parafiach, szkołach publicznych, szkołach podstawo-

wych i przedszkolach było 620 mężczyzn nauczycieli i 680 

kobiet – dziewic nauczycielek. Byli oni najzdolniejszymi 

pomocnikami w pracy ewangelizacyjnej diecezji. Praco-

wali bardzo ciężko i kontynuowali zbieranie obfitych 

plonów swej pracy42.  

 

Jako osoby świeckie dziewice katechistki zyskiwały 

uznanie świeckich oraz pochwały swych przełożonych ze 

względu na wkład, jaki wnosiły w rozwój Kościoła. Lin 

Zhao 林昭, dziewica katechistka z Guizhou, w połowie 

XIX w. została posłana, by głosić Dobrą Nowinę wśród 

wiejskiej ludności Miao w Langdai (zob. s. 20-21 tego 

numeru). Administrator diecezji Paweł Perny powiedział 

o jej pracy: „Bez niej ta parafia by nie przetrwała”43. 

Niemiecki biskup Augustyn Henninghaus SVD napisał 

w swym sprawozdaniu:  

 

w ostatnich dziesięcioleciach Kościół w Europie jest coraz  

bardziej świadomy ważnej roli, jaką odgrywają w nim 

osoby świeckie. Cieszymy się, widząc ten sam trend 

w działalności ewangelizacyjnej Kościoła w Chinach. 

Mimo ograniczeń związanych z rozmiarem i biedą, Kościół 

korzysta z siły ludzi świeckich w głoszeniu wiary chrze-

ścijańskiej. Jakże mogłaby być kontynuowana działalność 

misyjna Kościoła bez mężczyzn katechistów i kobiet ka-

                                                 
40  Yan Naisi, Tianzhujiao Zhongguo…, dz. cyt., s. 111.  
41  Fan Wexing 范文興, Geng Yongshun 耿永順, Jingxian (Hengshui) 

jiaoqushi ziliao huibian 1939-2002 景縣（衡水） 教區史資料匯編  

1939–2002 (Zebrane materiały historyczne 1939–2002 diecezji 
Jingxian [Hengshui]), Taibei 2005, s. 111.  

42  Liu Qinming 劉欽明  (Lecroart S.J.), Wei Xianxian jiaoqu chengli 

75 zhounian jiaoqu zhujiao han 為獻縣教區成立 75周年教區主教函  

(List pasterski biskupa z okazji 75. rocznicy erygowania diecezji 

Xianxian)，„Jiaowu congkan“ 教務叢刊 (Collectanea Commissi-

onis Synodalis), nr 6-7, Beiping 1938, s. 817.  
43  Sha Baili, Zhongguo jidutu shi, dz. cyt., s. 236.  
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techistek, oraz bez ich przełożonych? A jednak ludzie ci są 

jedynie świeckimi członkami Kościoła44.  

 

W czasach współczesnych formacja katechistów jest 

bardziej systematyczna. Wpływa to na ich lepszą zna-

jomość kultury, katechetyki i teologii. Kobiety misjo-

narki z Shandong, na przykład, „nauczały z dokładnością 

i bezpośredniością. Choć kursy dla mężczyzn i kobiet 

były takie same, dziewice katechistki przodowały 

w entuzjazmie, poświęceniu i wzorowym zachowaniu”45. 

Pochwały i uznanie dla ich pracy wyrażane przez mi-

sjonarzy odzwierciedlają ducha poświęcenia dziewic 

katechistek. Ich praca w wielu aspektach była lepsza od 

pracy ich kolegów. Młode kobiety misjonarki potwier-

dzały, że były naprawdę „najlepszymi służebnicami 

wiary i największą siłą w pozyskiwaniu nowych wie-

rzących”46.  

 Na początku XX w. papież Benedykt XV zachęcił 

samotne kobiety do służby Kościołowi i społeczeństwu. 

W swej słynnej encyklice o pracy misyjnej wyraził 

uznanie dla pracy dziewic katechistek: 

 

Na tym miejscu nie można pominąć milczeniem niewiast, 

które już od zarania chrześcijaństwa tak często wnosiły 

znaczny wkład i trud w dzieło wspomagania głosicieli 

Ewangelii. W pierwszym zaś rzędzie na szczególną po-

chwałę i podkreślenie zasługują te poświęcone Bogu 

dziewice, które w wielkiej liczbie przebywają na misjach 

świętych, oddane wychowaniu dzieci, różnorakim insty-

tucjom miłosierdzia i dobroczynności. Pragniemy, aby to 

nasze podkreślenie ich zasług dodawało im ducha i zapału 

do pomnażania ich zasług względem Kościoła świętego. 

Same zaś ze swej strony niech uważają za pewnik, że praca 

ich będzie tym pożyteczniejsza, im bardziej troszczyć się 

będą o własną doskonałość duszy47.  

 

Dziewice katechistki były kobietami, które „obalały 

kulturowe bariery komunikacyjne” 48. Fundamentem ich 

pracy było powołanie do bycia „solą ziemi i światłem 

świata”. Żyły w duchu poświęcenia się Bogu, a ich życie 

charakteryzowało się cnotami ofiarności, ubóstwa 

i służby. Stanowiły doskonały przykład do naśladowania 

dla wszystkich członków Kościoła.         

 

 

 

              

                                                 
44  Heerman Feixier, Aogusiding Hanninggao…, dz. cyt., s. 109.  
45  Vitalis Lange, Das Apostolische Vikariat…, dz. cyt., s. 101. 
46  Robert E. Entenmann, Christian Virgins in Eighteen Century Si-

chuan, w: Christianity in China from the Eighteen Century to the 
Present, ed. Daniel Bays, Stanford 1996, s. 186.  

47  Benedykt XV, List apostolski Maximum illud. Tekst polski za: 

www.opoka.org.pl 
48  Le Peini 樂培霓  (Penny Lernous), Xihuo xiongxiong – Malinuo 

xiunvmen de gushi 心火熊熊——瑪利諾修女們的故事  (Płomienny 

ogień w sercach: relacje o siostrach Maryknoll), Taibei 2003, 

s. 111.  

 
 

Wprowadzenie  

 

5 października 2013 r. minęła 10. rocznica kanonizacji 

św. Józefa Freinademetza SVD, misjonarza Chin49. Przez 

kanonizację został on włączony do dziedzictwa świętych 

Kościoła uniwersalnego i stał się wzorem do naślado-

wania dla wszystkich wiernych. Czy dziś, 10 lat po 

kanonizacji, postać tego dziewiętnastowiecznego mi-

sjonarza jest na tyle żywa i aktualna, aby inspirować 

chrześcijan do świadectwa życia wiarą? Co proponuje 

współczesnemu światu wciągniętemu w proces niepo-

hamowanej globalizacji? Przez otwarcie granic dla ob-

rotu towarów, rozwój komunikacji i sieci internetowej 

ziemia nie tylko stała się globalną wioską, ale również 

polem zmagań większych z mniejszymi, silniejszych ze 

słabszymi, bogatych z biednymi. Pluralizm i zróżnico-

wanie są nie tylko widoczne, ale też stają się wyzwa-

niem. Jak żyć wspólnie, uznając różnorodność 

partnerów? W rozwiązaniu tego problemu dialog mię-

dzykulturowy staje się elementem nieodzownym, a jego 

brak może doprowadzić do groźnych dla wszystkich 

konfliktów społecznych. W świetle różnic kulturowych 

jedność człowieczeństwa traci na wyrazistości, a nie-

pewność, lęk i nienawiść prowadzą do zniewolenia lub 

aktów przemocy. Wezwanie do dialogu, którego 

ewangeliczną ilustracją jest spotkanie Jezusa z Samary-

tanką, nabrało szczególnej aktualności po okropnościach 

drugiej wojny światowej i oficjalnie zakończonym pro-

cesie dekolonizacji. Obecnie, w dobie globalizacji, kiedy 

przepływ informacji jest nieograniczony i wzmagają się 

kontakty między przedstawicielami różnorodnych kul-

tur, powraca pytanie o harmonijne, pokojowe i spra-

wiedliwe współżycie mieszkańców naszej planety. 

W spotkaniu z kulturą nic nie zastąpi bezpośrednich 

kontaktów osobowych. Pozwalają one na przezwycię-

żenie struktury dawca-biorca na korzyść relacji równości 

i wzajemności. Kontakty te prowadzą do poszerzenia 

znajomości kontekstu życia wszystkich uczestników 

i zwiększają kompetencje w zakresie komunikacji mię-

dzykulturowej. 

                                                 
49  Autor artykułu, ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD jest profesorem 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierowni-

kiem Katedry Filozofii i Antropologii oraz członkiem senatu 

Uczelni.   

 
Święty Józef Freinademetz  

   człowiek dialogu 
 

 

o. Jacek Jan Pawlik SVD 
 



CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 4 

NOTATKI HISTORYCZNE 

43 

Dialog między kulturami obejmuje również religię 

w jej wymiarze antropologicznym. W tym zakresie 

dialog jest szczególnie trudny, ponieważ dotyka pr o-

blemu prawdy absolutnej oraz sfery osobistych do-

świadczeń i emocji. W zasadzie trudno wyobrazić sobie 

taki dialog międzykulturowy, który wykluczałby aspekt 

religijny, ponieważ nawet, jeśli zanika wiara w danym 

społeczeństwie, zawsze pozostaje pewna spuścizna re-

ligijna, która wpływa na formę kultury świeckiej. Ko-

ściół katolicki nie pozostaje obojętny na sprawę dialogu. 

Publikacjom tekstów ukazujących istotę i znaczenie 

dialogu towarzyszą konkretne przedsięwzięcia, z których 

spotkanie modlitewne w Asyżu 27 października 1986 

roku ma pierwszorzędne znaczenie. Również Zgroma-

dzenie Księży Werbistów przyjęło za priorytet posługę 

dialogu. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia (2000) 

uznała za podstawę misjonarskiego zaangażowania po-

czwórny dialog profetyczny: z ludźmi niewierzącymi 

i poszukującymi, z ubogimi i odtrąconymi, z przedsta-

wicielami różnych kultur oraz z ludźmi reprezentującymi 

odmienne tradycje religijne i ideologie świeckie.  

Święty Józef Freinademetz żył w czasach, w których 

pojęcie dialogu nie było popularne, ani nie miało pre-

cyzyjnych ram teoretycznych. Choć zakorzeniony 

w mentalności swojej epoki, zdominowanej przez obse-

sje mocarstwowości i dążeń do opanowania teryt oriów 

zamorskich, postępował jak człowiek dialogu, antycy-

pując postawę powszechnie uznaną za właściwą kilka-

dziesiąt lat później. Jego życie jest dla współczesnych 

wzorem do naśladowania, co potwierdził fakt jego ka-

nonizacji. 

 

1. Dialog międzyreligijny 
 

W Encyklice Ecclesiam suam papież Paweł VI nakreślił 

dyspozycje, które są niezbędne do dialogu: jasność, 

ufność, łagodność, roztropność i cierpliwość. Jasność 

przejawia się przede wszystkim w sposobie mówienia – 

zrozumiałym, na pewnym poziomie, językiem dosto-

sowanym do pojęć słuchaczy. Jest to dyspozycja, która 

pozwala poprzez wymianę słowną oraz przykład życia 

wyjaśnić tożsamość człowieka. Pozwala także rozwiać 

podejrzliwe myśli oraz zredukować do minimum wza-

jemną nieufność. W relacjach międzyludzkich ufność 

jest sprawą zasadniczą. Człowiek jest bardzo wyczulony 

na ufność. Ten, kto obdarza kogoś zaufaniem, powie mu 

wszystko, a osoba, której zaufano, otworzy serce, jeśli 

tylko obdarza swego słuchacza zaufaniem. W dialogu 

jest to ufność w przyszłość. 

Niezwykle ważne jest zrozumienie drugiej osoby 

w jej pełni psychicznej i emocjonalnej. Trzeba więc 

poprzez łagodność dać jej do zrozumienia, że jest po-

trzebna, że ma wiele do zaofiarowania, że możliwe jest 

wzajemne ubogacenie, że różnice warunków życia 

i różnice kulturowe mogą być zredukowane do wspól-

nego mianownika, który nazywa się człowieczeństwo. 

Nie przystoi, aby dialog był przepełniony pychą, ostrymi 

słowami, dotkliwie ranił innych. Przeciwnie, ma on 

nieść pokój, skłaniać do rozszerzenia poglądów i pro-

wadzić do braterskiej miłości. 

Rozpoczęcie dialogu bez zachowania roztropności to 

wielkie ryzyko. Roztropność to wyważony sposób kon-

trolowania słów, które się wypowiada, gestów, które się 

wykonuje. Prowadzący rozmowę powinien dążyć do 

poznania stanowiska rozmówcy, aby, jeśli zajdzie po-

trzeba, przedstawić zagadnienie w sposób dla słuchacza 

zrozumiały. Czasem trzeba iść za pewnym natchnieniem 

wewnętrznym, które w niektórych sytuacjach każe za-

milknąć. 

Piątą dyspozycją wewnętrzną jest cierpliwość. 

Przystępując do dialogu trzeba mieć świadomość, że 

może on trwać długo, że być może nigdy nie osiągniemy 

zamierzonego celu. Ale to nie jest ważne, jeśli zapo-

czątkowany proces trwa. Cierpliwość jest zawsze 

w pewnym stopniu cierpieniem, bolesnym doświadcze-

niem, pewnego rodzaju ofiarą z samego siebie, ponieważ 

prawdopodobnie nie zobaczymy owoców podejmowa-

nego przez nas dialogu. Innym aspektem cierpliwości 

jest fakt, że pomyślność dialogu oddaliśmy ostatecznie 

w ręce Boga. Cierpliwość odznacza się przekonaniem, 

że przedsięwzięcie uda się tylko przez Boga i tylko 

wtedy, kiedy Bóg zechce. Być może przyjdzie koniec 

świata i zastanie nas przy pracy.  

Wewnętrzne przygotowanie do dialogu jest ko-

nieczne, ale przystępując do dialogu ważne jest również 

właściwe zdefiniowanie kultury, tworu ludzkiej historii, 

ideałów i pragnień. Pojęcie kultury ma duży wpływ na 

koncepcję dialogu międzykulturowego. Tradycyjnie 

kulturę pojmuje się jako pewną homogeniczną, statyczną 

całość. Jest to pewnego rodzaju opakowanie (cultural 

baggage) modeli zbiorowych, obejmujących zachowa-

nia, moralność i estetykę, które są typowe dla danej 

grupy ludzkiej. Współczesna forma takiego pojmowania 

kultury pochodzi od Johanna Gottfrieda Herdera (Ideen 

zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 

1784–1791). Jego koncepcja kultury zawiera zasadniczo 

trzy podstawowe cechy: etniczne ugruntowanie, spo-

łeczną homogeniczność i odgraniczenie od zewnętrz. 

Herder porównuje kultury do kul bilardowych lub nie-

zależnych wysp, które powinny być określone przez 

terytorialny i językowy zasięg danego ludu. W tej za-

mkniętej przestrzeni kultura wpływa na życie wszystkich 

mieszkańców, określa zachowania i wartości. Zgodnie 

z tą koncepcją kulturę ujmuje się w ramach przeci-

wieństwa między kulturą własną a kulturą obcą. 

W konsekwencji, bile kulturowe mogą tylko wzajemnie 

się zderzać, co dla Herdera było oczywiste.  
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Trudno wyobrazić sobie homogeniczną, doskonałą 

kulturę, która miałaby wartość absolutną. Żadna z kultur 

nie stanowi statycznej całości, ale każda z nich znajduje 

się w stałym procesie rozwoju, jest „permanentną 

transformacją”. Oznacza tworzenie i zmianę. Zawiera 

w sobie wewnętrzną dynamikę, którą pobudzają coraz to 

nowe doświadczenia. Tradycja zbudowana na do-

świadczeniach przeszłości, odgrywa w tej dynamice 

istotną rolę, ale nie można kurczowo jej się trzymać. 

Kultura zmienia się z niewiarygodną szybkością, zaś 

jednostka, która jest podmiotem tego procesu, ma duże 

trudności, aby nadążyć za tymi zmianami. 

Dialog międzykulturowy sytuuje się w centrum tego 

procesu, ponieważ to właśnie przedstawiciele kultury 

określają dynamikę jej transformacji. Chodzi tu o dialog, 

który uznaje podmiotowość każdego z partnerów, 

w którym nikt nie ma ostatniego słowa, gdzie odmien-

ność postrzega się jako możliwość wzbogacenia. Wy-

maga on wysiłku, poświęcenia i dużej wrażliwości. Jego 

owocem będzie zmiana postawy uczestników, wyzwo-

lenie się z ciasnych poglądów, uprzedzeń i przesądów 

oraz przyjęcie nowej perspektywy pozwalającej na 

przetasowania w dotychczasowej hierarchii wartości. 

Transformacja kultury oznacza w rzeczywistości zmianę 

mentalności. 

 

2. Postawa św. Józefa Freinademetza 
 

O. Józef Freinademetz SVD (1852–1908) wraz z o. Janem 

Anzerem SVD, jako pierwsi misjonarze ze Zgromadzenia 

Słowa Bożego rozpoczęli pracę misyjną w Shandongu na 

początku 1882 r. W chwili ich przybycia, południowy 

Shandong liczył 158 chrześcijan. Region ten obejmował 

75 000 km² z ok. 10 milionami mieszkańców. 

 
 

 

Po 26 latach, w chwili śmierci Freinademetza, żyło tam 

40 000 katolików i taka sama liczba katechumenów. 

„Metoda misyjna Shandongu” polegała przede wszyst-

kim na zakładaniu licznych wspólnot chrześcijańskich na 

całym terytorium. Misjonarze, jak to dotychczas było 

przyjęte, nie zamieszkiwali wspólnie w wielkich do-

mach, ponieważ oznaczałoby to pokonywanie przez 

ochrzczonych i katechumenów długich dystansów, aby 

móc spotkać kapłana. To oni przemierzali okolicę, za-

kładając wspólnoty katechumenów, których przygoto-

wywali do chrztu, a w dalszej kolejności sprawowali 

posługę w tych młodych wspólnotach chrześcijańskich. 

Taki styl życia łączył się z wyczerpującymi podróżami 

po złych drogach, na grzbiecie konia lub w niewygod-

nych wozach. Misjonarze musieli przystosować się do 

warunków życia chłopów: spać w chatach i skromnie się 

odżywiać. Musieli uzbroić się w cierpliwość, aby stop-

niowo wejść w kontakt z ludźmi i mówić im o Chry-

stusie. Działalność ta wymagała ducha poświęcenia 

i umiejętności adaptacji do życia i mentalności Chiń-

czyków. 

Prawdziwy podziw wobec Chin i zamieszkujących je 

ludzi łatwo mógł wzbudzić południowy Shandong, gdzie 

znajduje się ojczyzna wielkich filozofów chińskich: 

Qufu, miasto Konfucjusza i Zouxian, gdzie żył Men-

cjusz. Mimo nieudolności rządu i ataków band złodziei, 

św. Józef Freinademetz zawsze odnosił się z szacunkiem 

do władz cywilnych i wojskowych, nawet podczas po-

wstania bokserów w 1900 r. Po okresie zamieszek pisze 

do przyjaciela: „Nie chcę zostawić moich Chińczyków 

i uważam to za wielką łaskę, że mogę żyć i umrzeć po-

śród nich. Zauważam, że w ostatnim czasie w Europie 

wzrasta niechęć do Chin. Ale mam nadzieję, że nigdy nie 

zmienię zdania, że Chińczycy są najlepszymi na świecie 

poganami, że stanowią wspaniały naród, który posiada 

najlepsze z cech. Starzy misjonarze, z którymi rozma-

wiałem, są tego samego zdania. Negatywne sądy po-

chodzą zwykle z uprzedzeń, z antypatii, od ludzi, którzy 

nigdy nie żyli z Chińczykami, nawet jeśli od lat miesz-

kają w Pekinie. To, że naród pogański ma swoje wady 

nie dziwi. Ale czy nasze narody chrześcijańskie nie mają 

ich również? Powtarzam to po raz tysięczny: sto razy 

bardziej wolę starego Chińczyka poganina niż poganina 

europejskiego, który nie wierzy w Boga i zgodnie z tym 

postępuje”50. 

Św. Józef okazywał szacunek do Chińczyków przez 

zaufanie, jakim ich darzył. Nie tylko zdobył serce 

licznych katechistów, którzy poczuli się docenieni, ale 

jednocześnie stawiał im wysokie wymagania moralne. 

Rozmawiał z biskupem Augustynem Henninghausem 

SVD w sprawie podjęcia formacji miejscowego kleru, 

                                                 
50  Jakob Reuter, Le bienheureux Joseph Freinademetz et ses relations 

avec le peuple chinois, Granby 1984 s. 17. 
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mimo faktu, że wszyscy chrześcijanie stanowili pierwsze 

pokolenie konwertytów. Współbracia werbiści nie po-

dzielali zdania Freinademetza. Uważali, że Chińczycy 

nie mogą być dopuszczeni do święceń z powodu dumy, 

ducha przekory i niewdzięczności. Twierdzili, że 

Chińczycy powinni przestrzegać bardziej surowych re-

guł niż Europejczycy. Nawet biskup Henninghaus nie 

poparł jego projektu przyjmowania Chińczyków do 

Zgromadzenia Słowa Bożego. 

Niemniej o. Freinademetzowi nie brakowało ostro- 

żności, szczególnie w sprawie przygotowania i do-

puszczania do chrztu. Dał dowód przezorności zarówno 

jako przełożony prowincjalny, jak i pełniąc obowiązki 

administratora pod nieobecność swojego biskupa. 

Oczywiście, nigdy nie zaprzeczał, że często go oszu-

kiwano, ale ze swych złych doświadczeń potrafił wy-

ciągać wnioski. Powtarzał, że ktokolwiek żył 

wystarczająco długo w Chinach i twierdzi, że nigdy nie 

został oszukany, to albo nie zauważył oszustwa, albo nie 

chce dać innym złego przykładu przez to, że się skarży.  

W swoich relacjach i zajęciach z Chińczykami św. 

Józef był motywowany wielką miłością do nich. Cnota ta 

dojrzała podczas pierwszych lat jego pobytu w Chinach. 

Do współbraci mówił całkowicie przekonany: „Język 

miłości jest jedynym, który wszyscy, również poganie, 

rozumieją”. Im dłużej żył między Chińczykami, tym 

silniejsze stawały się jego więzy z nimi. 

Oczywiście, jego relacje z klasą inteligencką były 

bardzo złe. Ci ostatni pogardę dla obcokrajowców 

uważali za sprawę honoru. O. Józef nie zrozumiałby, 

gdyby mu dziś powiedzieć, że ksenofobia inteligencji 

była reakcją na politykę mocarstw zachodnich w Chi-

nach, w którą wplątana była misja. 

Czuł się naprawdę szczęśliwy w towarzystwie 

chrześcijan, szczególnie dzieci. Biskup Henninghaus 

napisał: „Jego serce było przepełnione miłością do 

Chińczyków. Z ojcowską miłością nie zważał na ich 

błędy i chętnie podkreślał zalety. Nie zniechęcał się 

w wysłuchiwaniu ich trosk i próśb. Już jako młody mi-

sjonarz był szanowany i kochany przez lud, głównie 

chrześcijan”51. Do chorego współbrata Józef Freinade-

metz napisał z łoża boleści: „Kiedy ktoś sam jest chory, 

wie, co robi dobrze innemu, i to jesteśmy winni Chiń-

czykom. Przybyliśmy, aby służyć”52.  

O. Józef przykładał wielką wagę do poznawania 

mentalności autochtonów, ich sposobu odczuwania 

i myślenia, do doceniania ich zasług i właściwości, które 

trudno było dostrzec cudzoziemcowi. Jego charaktery-

styczną cechą było pełne tolerancji i miłości rozumienie 

                                                 
51  Joseph Freinademetz, Berichte aus der China-Mission, Romae 

1973, s. 154-155. 
52  Jakob Reuter, Le bienheureux Josef Freinademetz…, dz. cyt., 

s. 19. 

ich specyfiki. Nie znosił, gdy wyrażano się o nich nie-

przychylnie. Nawet rozczarowanie względem Chiń-

czyków w latach prześladowań obcokrajowców nie 

zmieniło jego poglądów. Pisał: „Chińczycy są bardzo 

inteligentni i utalentowani. Ostatni z chłopów mówi jak 

doktor. I znają bardzo wiele bieżących wyrażeń. 

W wielu domenach przewyższają Europejczyków. Są 

tego zresztą świadomi i stąd pochodzi pogarda dla ob-

cych. Są naprawdę pierwszym narodem świata, brakuje 

im tylko chrześcijaństwa. Na 300 milionów mieszka ń-

ców jest tylko milion chrześcijan”53.  

Będąc przełożonym głosił współbraciom liczne 

konferencje. Przedstawiał w nich rodzaje zachowania, 

jakie należy przyjąć w stosunku do Chińczyków: 

„Uważajcie na uprzedzenia. Strzeżcie się przed 

twierdzeniem, że praca misyjna w Chinach jest stratą 

czasu lub że nie ma sensu zajmować się niewdzięczni-

kami. Takie myśli nie pochodzą od Boga, ale od szata-

na”. […] „Jeśli nie kochacie i nie jesteście kochani, 

wasze dzieło misyjne jest stratą czasu. Kochajcie 

Chińczyków”. „Bądźcie mili i uprzejmi, nie bądźcie 

zawsze tak dokładni i surowi”. „Jak powinniśmy za-

chowywać się wobec Chińczyków? Jak powinniśmy ich 

traktować? Mój Boże, jeśli tylko mógłbym wam odpo-

wiedzieć! Pytanie to jest tak kontrowersyjne. Moja 

opinia (której nie chcę nikomu narzucać) jest następu-

jąca: nigdy nie powinniśmy obmawiać Chińczyków, ani 

zgodzić się na jakiekolwiek oszczerstwo względem nich. 

[…] Moim zdaniem, jest wielkim nieszczęściem, kiedy 

misjonarz pozwala zdominować się przez ksenofobię. To 

wystarczy, aby stracił wszelką wiarygodność. Św. 

Franciszek Ksawery mówił: „Najważniejsze jest zba-

wienie dusz”. Jeśli nie zdobędziemy ich serc, nie ma 

sensu głosić im kazania. Ale nigdy ich nie zdobędziemy, 

jeśli będziemy czuli niechęć do nich. Więcej, nie eks-

komunikujmy ich hurtem. Sam dobry Bóg wspierał ich 

dotychczas i powinniśmy mieć nadzieję, że wielu z nich 

zasiądzie z nami na uczcie niebieskiej. Poza tym, do-

trzemy do ich serc jedynie przez dobroć, niosąc własny 

krzyż”54.  

Słowa, które zaadresował do współbraci na krótko 

przed śmiercią z okazji rocznych rekolekcji, dobrze 

ukazują to, czym było całe jego życie: „Praca misyjna 

jest daremna bez kochania i bycia kochanym”. Przy-

wiązał się do Chin do tego stopnia, że często pisał do 

swojej rodziny: „Pokochałem moich Chińczyków, znam 

kraj i ludzi, i język jak moją Ojczyznę i chciałbym tu 

działać przez siedemdziesiąt lat, jeśli Bóg zechce. Po 

tysiąckroć chciałbym za nich umrzeć i chcę być przy nich 

pochowany. […] jestem już bardziej Chińczykiem niż 

Tyrolczykiem, a w niebie chciałbym pozostać Chiń-

                                                 
53  Tamże, s. 10. 
54  Tamże, s. 13. 
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czykiem” 55. Pozostał zawsze dzieckiem gór swego ro-

dzinnego Tyrolu, jak pokazują jego listy. Ale jego miłość 

do Chrystusa poprzez Chińczyków była jeszcze większa. 

Liczne świadectwa pokazują, że miłość ta była wza-

jemna. Świadomość bycia kochanym była dla niego 

stałym źródłem wsparcia. Chińczycy lubili gromadzić się 

wokół niego, a on cenił ich towarzystwo. 

 

3. Wzór naszych czasów 
 

Byłoby błędem automatyczne przykładanie życia św. 

Józefa z Shandong do naszych czasów. Przy takim ro-

zumowaniu można by mu zarzucić, że popłynął do Chin 

statkiem, a nie poleciał samolotem, co pozwoliłoby na 

zaoszczędzenie czasu. A przecież za jego życia nie było 

jeszcze samolotów pasażerskich. W świetle dzisiejszej 

teologii można by postawić pod znakiem zapytania jego 

nastawienie do niechrześcijańskich systemów religi j-

nych. U Freinademetza nie zauważamy śladów tego, co 

dziś nazywamy teologicznym dialogiem międzyreligij-

nym, przynajmniej w jego teoretycznym rozumieniu. 

Niemniej, kiedy mówimy o dialogu życia i zmysłów, 

z położeniem akcentu na codzienne ludzkie spotkania, 

wtedy przykład św. Józefa nabiera szczególnego zna-

czenia. 

Jego postawa uczy nas konieczności przezwyciężania 

przywiązania do własnego punktu widzenia, wysiłku 

stałego otwierania się na nowe horyzonty, poszukiwania 

głęboko religijnej tożsamości, która zakotwiczona jest 

w Bogu. Wspomnieć również należy jego autentyczną 

chęć spotkania z obcym, zrozumienie drugiego bez 

aroganckiej wyższości spowodowanej absolutyzacją te-

go, co własne, wyczulenie na wielokulturową rzeczy-

wistość. 

Dzisiejszy człowiek Zachodu dąży do wymiernych 

sukcesów, egzaltuje się siłą i kompetencjami. Freina-

demetz swym przykładem burzy tak ukształtowany 

model. Jego dzieło nie wyraża się w wymiernych suk-

cesach materialnych, a całe życie skoncentrowane jest na 

drugim człowieku. O. Józef zwracając się do drugiego 

człowieka, nie pokazuje swej siły, aby go zdobyć, wręcz 

przeciwnie: zachwyca Chińczyków słabością, wyrażaną 

w dzieleniu z nimi codziennego życia. Przyjmuje po-

stawę ucznia, który wyraża podziw nad nową kulturą 

i pragnienie jej poznania. To ciągłe „odkrywanie się”, 

zdawanie się na łaskę autochtonów, świadczy o jego 

wielkiej otwartości, która może być wzorem dla 

współczesnych.  

Jego miłość do Chińczyków odznacza się absolutną 

darmowością. W żadnym ze swoich pism nie narzeka na 

niewdzięczność, nie spodziewa się ani nagrody, ani 

                                                 
55  Johannes Baur, Der Diener Gottes P. Josef Freinademetz SVD, 

Varone 1942, s. 54. 

rekompensaty. Prostota jego dewizy życiowej „Być 

Chińczykiem dla Chińczyków” wyraża bezwarunkowość 

jego życiowej postawy. Pisząc o misjonarskich cnotach 

kardynalnych na pierwszym miejscu stawia ducha ofiary: 

„Duch ofiary to przede wszystkim opanowanie. I ono 

jest misjonarzom nieskończenie konieczne. Jeśli jeste-

śmy podekscytowani, zagniewani, niekonsekwentni 

w zachowaniu, nieopanowani, ekscentryczni, wybu-

chamy przy każdej okazji – to w tym tkwi klątwa dla 

skuteczności naszego działania”56.  

Darmowość jest cechą coraz mniej widoczną we 

współczesnym świecie, którego społeczeństwo kładzie 

akcent na opłacalność i wystrzega się wszelkich nie-

wymiernych zobowiązań. Człowiek współczesny tęskni 

za darmowością. Tęsknotę tę wyraża jego uczestnictwo 

w akcjach charytatywnych, w których pragnie zrekom-

pensować niezdolność do bezpośredniej miłości. Dar-

mowość św. Józefa połączona z bezinteresownością 

i osobistym zaangażowaniem przypomina współczesnym 

o prawdziwej naturze człowieka i jego powołaniu do 

miłości. 

Życie św. Józefa z Shandong było drogą dialogu. Od 

pierwszych chwil pobytu w Chinach cechowała je 

otwartość, chęć poznania i pokochania. Jego życiorys 

wskazuje na długą drogę wzrastania, od poczucia wy-

obcowania w zderzeniu z obcością w pierwszych latach 

pobytu do pełnej adaptacji i integracji. Przejście to było 

możliwe tylko dzięki jego postawie dialogu, której 

dyspozycje omawia Paweł VI we wspomnianej encyklice 

Ecclesiam Suam.  

Cechowała go jasność – bardzo wyraźnie odróżniał 

chrześcijaństwo od innych religii, które, językiem tamtej 

epoki, nazywał pogaństwem. Co prawda nie wyobrażał 

sobie jakiegokolwiek kompromisu na poziomie religij-

nym, ale tożsamość religijna danej osoby nigdy nie 

przesłaniała mu głębi jej człowieczeństwa. 

Cechowała go ufność – mimo napotykanych trud-

ności i niepowodzeń, nie tracił nadziei, że Chińczycy 

staną się chrześcijanami. Jego ufność skierowana była 

nie tylko do Boga, ale i do ludzi. Z pełnym zaufaniem 

dążył do przyjmowania do stanu kapłańskiego kandy-

datów chińskiego pochodzenia. Tłumy zaś ludzi, które 

garnęły się do niego, świadczą o zaufaniu, jakim się 

u nich cieszył. 

Cechowała go łagodność – starał się tłumaczyć 

pewne zachowania ignorancją lub niewłaściwym wy-

chowaniem, traktując każdego człowieka z miłością. 

Zachowywał się jak wyrozumiała matka, która kocha 

swoje dzieci i nie chce, aby ktoś je ganił czy karcił. 

Cechowała go roztropność – przyznawał się do po-

pełnionych błędów, do naiwności i wyciągał z tego 

                                                 
56  Josef Freinademetz, Über den Geist der Societas Verbi Divini, 

Romae 1977, s. 72. 



CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 4 

NOTATKI HISTORYCZNE 

47 

konsekwencje. Kiedy chrześcijanie skarżyli się przed 

nim na kapłanów, nie szedł od razu do oskarżanej osoby. 

Najpierw pytał się innych, a potem wysłuchiwał kapłana, 

wobec którego miano zarzuty. Kiedy już kogoś strofo-

wał, jego napomnienia zapadały głęboko w serce. 

Cechowała go cierpliwość – cnota, którą z przeko-

naniem pielęgnował i szczerze zalecał wszystkim 

współbraciom. 

W Liście apostolskim z okazji beatyfikacji Józefa 

Freinademetza czytamy: „Przede wszystkim chciał 

przyswoić sobie język i sposób życia Chińczyków. Udało 

mu się to. Upodobnił się do nich nie tylko w ubiorze 

i formach towarzyskich, nie tylko mówił jak jeden 

z nich, ale też w swoim sposobie życia i w przyzwy-

czajeniach, a nawet w myśleniu stał się Chińczykiem 

pośród Chińczyków. Przysłowiowe stały się jego 

uprzejmość, otwartość i miłość do każdego, czy z wy-

sokiej czy niskiej klasy. Wszedł tak głęboko w sposób 

życia Chińczyków, aby ich wszystkich otworzyć na 

dobro i miłość Zbawiciela i poprowadzić do Boga”57. 

Dziś, w okresie powszechnej globalizacji, potrzebne 

jest człowiekowi silne zakorzenienie we własnej kultu-

rze, a zarazem zdolność otwarcia się na innych, przejścia 

do nowej kultury bez zatracania własnego dziedzictwa. 

Powstają liczne podręczniki na temat edukacji między-

kulturowej, organizuje się kursy, wprowadza odpo-

wiednie przedmioty do szkół. Wszystko po to, aby 

usprawnić komunikację i współżycie ludzi w środowisku 

pluralistycznym. Niestety, niewielu sięga do modelu 

świętych. A przecież św. Józef Freinademetz może po-

służyć za wzór człowieka dialogu. Zakorzeniony we 

własnej kulturze, potrafił się w pełni otworzyć na śro-

dowisko chińskie. Nie wyzbył się jednak własnej, głę-

boko zakorzenionej wiary, nie poddał się relatywiz- 

mowi, a jednocześnie dostrzegał wady Europejczyków. 

Przyjął z miłością nową kulturę, ale też nie ignorował 

wad Chińczyków, pewne z nich piętnował, inne tole-

rował, na ile to tylko było możliwe. Wpisał się harmo-

nijnie do wspólnoty, którą wybrał, będąc dla 

Chińczyków bliskim jako dobry ojciec i dalekim przez 

swoje obce pochodzenie. Każdy z nas ma do zaofero-

wania światu odrobinę świętości. Są jednak święci wy-

jątkowi, którzy przez swe świadectwo wyraźnie 

przypominają o Bożej obecności. Im więcej świętych, 

tym bardziej świat staje się sprawiedliwy i szczęśliwy. 

Św. Józef Freinademetz może być dla współczesnego 

człowieka wzorem i zachętą do świadczenia darmowej 

i bezinteresownej miłości. 

 

 

                                                 
57  Fritz Bornemann, Der selige P. J. Freinademetz 1852–1908. Ein 

Steyler China-Missionar. Ein Lebensbild nach zeitgenössischen 

Quellen, Bozen 1977, s. 1166.  

 

Hui Shi 惠施  (ok. 380–305 przed Chr.) starożytny 

chiński filozof, polityk, dyplomata, logik (bianzhe 辯者:  

„dialektyk mowy” w rodzaju greckiego sofisty 58 ) 

przedstawiciel Szkoły Nazw (mingjia 名家 59). Często 

nazywany „Mistrzem Hui” (Huizi 惠子 ). Pochodził 

z państwa Song (Songguo ren 宋國人), położonego na 

obszarze dzisiejszej prowincji Henan. Przebywał na 

dworze w państwie Wei 魏, gdzie był kanclerzem. Po-

nieważ miał odmienne poglądy od Zhang Yi 張儀60, zo-

stał na jakiś czas wypędzony z państwa Wei, gdzie 

powrócił po śmierci króla Hui 惠. Politycznie był zwo-

lenikiem tzw. „wertykalnej integracji/sojuszu” (hezong 

合縱: słabe państwa powinny się zjednoczyć przeciwko 

silniejszemu państwu), tzn. uważał, iż państwa Wei, Qi 

齊 i Chu 楚 powinny się zjednoczyć celem przeciwsta-

wienia się państwu Qin 秦 . Prowadził politykę budo-

wania rozsądnych sojuszy i pokojowego rozwiązywania 

konfliktów. Żadne dzieła Hui Shi nie przetrwały i jego 

filozofia jest odtwarzana na podstawie wzmianek u in-

nych autorów, głównie wielokrotnych polemik zawar-

tych w Zhuangzi 莊子. W trzydziestym trzecim rozdziale 

Zhuangzi zatytułowanym „Tianxia” („Cały świat”; ustęp 

7) przytoczone jest 10 paradoksów (liwu shishi 歷物十事: 

                                                 
58  Sofiści reprezentowali nurt filozoficzny w starożytnej Grecji    

(powstał w V w. przed Chr.), charakteryzujący się humanizmem 

i relatywizmem. Byli to w większości wędrowni nauczyciele, 

którzy przygotowywali swoich uczniów do życia publicznego, 

nauczając retoryki, polityki, filozofii oraz etyki; kładli nacisk na 
człowieka i społeczeństwo. Poglądy filozoficzne sofistów są 

głównie znane z krytyk Platona, Arystotelesa, np. za to, iż 

sprzedawali wiedzę (wiedza jako towar). „Sofista” oznaczał 

początkowo „uczonego” (gr. σοφιστής /sophistḗs, łac. sophistae), 

później nabrał pejoratywnego znaczenia: „pseudouczony”. 
59  Oprócz Hui Shi oraz Gongsun Long 公孫龍 (ur. ok. 380 przed 

Chr.), archiwiści z dynastii Han włączyli do tej grupy: Deng Xi

鄧析 (zm. 501 przed Chr.), Yin Wen 尹文 (ok. 360–280 przed 

Chr.), Cheng gong Sheng 成公生, Huang gong 黃公 oraz Mao gong  

毛公. Niektórzy dodają jeszcze Huan Tuan 桓團, który wymieniany 

jest w rozdziale 33 Zhuangzi razem z Gongsun Long. Zatem tutaj 

nazwa „szkołyˮ oznaczałaby raczej pewne pokrewieństwo myśli 

tych przedstawicieli niż rzeczywiście formalną szkołę filozoficzną.  
60  Zhang Yi (ok. 329–309 przed Chr.) urodził się w państwie Wei. 

Był ważnym strategiem, który pracował nad tym, by osłabić inne 

państwa celem wzmocnienia państwa Qin, co zresztą stało się 

faktem prawie sto lat później w roku 221 przed Chr. Był zwo- 

lennikiem tzw. „horyzontalnego sojuszu/integracji” (heheng: 

słabsze państwa pod wodzą państwa silniejszego). 

 
Sylwetki myślicieli chińskich (6) 

 

Hui Shi  
 

 

 

Zbigniew Wesołowski SVD 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/370_p.n.e.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_nazw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Song
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Wei
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi_%28ksi%C4%99ga%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks


48                                                                                                                                      CHINY DZISIAJ • VIII (2013) NUMER 4 

NOTATKI HISTORYCZNE 

„10 faktów dotyczących wszystkich rzeczy” ) autorstwa 

Hui Shi.  

 

Hui Shi miał wiele metod, jego księgi [mogłyby zająć] 

pięć wozów, jego filozofia pełna była sprzeczności, 

a jego słowa nie [dochodziły] do sedna61. Jego koncep-

cje [sformułowane] w toku badania bytów brzmiały:  

[1] Największe nie ma strony zewnętrznej i zwie się 

Wielką Jednią, najmniejsze nie ma strony wewnętrznej 

i zwie się Małą Jednią.  

[2] Tego, co nie ma grubości, nie ma jak zgromadzić, 

[ale może być ono] wielkie na tysiąc li.  

[3] Niebo jest tak nisko jak Ziemia, góra jest równej 

wysokości, co rozlewisko.  

[4] Słońce w zenicie [zaczyna] zachodzić, byty, gdy się 

rodzą, [zaczynają] umierać.  

[5] Wielka Wspólnota [cech] różni się od Małej 

Wspólnoty [cech]. Zwie się to rozróżnieniem w Małej 

Wspólnocie. Niezliczone byty w swej całości są tożsame 

sobie i są różne sobie. Zwie się to rozróżnieniem 

w Wielkiej Wspólnocie.  

[6] [Ziemia] w stronę południową nie ma kresu, ale jest 

skończona.  

[7] Dziś przybywam do [państwa] Yue, gdzie już 

przyjechałem wcześniej.  

                                                 
61  Ta surowa ocena poglądów ze strony Zhuangzi może trochę dzi-

wić, bo Zhuangzi i Hui Shi utrzymywali ze sobą przyjacielskie 
relacje, a Zhuangzi przechodząc koło grobu Hui Shi mówił z ża-

lem, iż po jego śmierci nie ma żadnego partnera do rozmowy. Por. 

rozdział XXIV, ustęp 6; zob.  Zhuangzi, Prawdziwa księga 

południowego kwiatu, tłum. Marcin Jacoby, Warszawa 2009, 

s. 258-259. 

[8] Połączone pierścienie można rozdzielić.  

[9] Wiem, gdzie jest środek świata: na północ od [państwa] 

Yan i na południe od [państwa] Yue.  

[10] Należy kochać wszystkie z niezliczonych bytów. Niebo 

i Ziemia to jedno ciało.  

Hui Shi z tych [stwierdzeń] uczynił wielką [naukę], poprzez 

którą patrzył na cały świat i objaśniał ją logikom. Logicy na 

całym świecie znajdowali upodobanie w [opowiadaniu] 

sobie nawzajem [różnych paradoksów] ...62. 

Na podstawie takich paradoksów 63  Hui Shi stworzył 

własną teorię względności opartą na specyficznym ro-

zumieniu języka ludzkiego i jego gier64. Może jego myśl 

szła też w kierunku pewnego rodzaju konwencjonalizmu, 

który twierdzi, iż nasze osądy (twierdzenia) są kon-

wencjami, tzn. mają umowny charakter oraz wyrażają 

też wygodę w myśleniu, posługującym się językiem 

w procesach poznania i wartościowania w danym wy-

cinku czasoprzestrzeni, w której umownie tylko przyj-

muje się określone sądy za prawdziwe bądź 

nieprawdziwe. Ważne jest, iż u niego i innych chińskich 

„sofistów” zajmowano się już językiem ludzkim (w jego 

konkretnej chińskiej wersji) jako językiem, co stanowi 

ewenement w historii chińskiej myśli.  

 

Należy kochać wszystkie  

z niezliczonych bytów.  

Niebo i Ziemia to jedno ciało. 

 

                                                 
62  Tamże, s. 347-348.  
63  Interesującą interpretację tych paradoksów można znaleźć 

u Bernarda S. Solomona, On the School of Names in Ancient 

China, Sankt Augustin 2013; szczególnie rozdział 1: The As-

sumptions of Huizi (Założenia Huizi), s. 23-56). 
64  Por. gry językowe (niem. Sprachspiele, ang. language games) 

jako termin wprowadzony przez L. Wittgensteina (w jego Blue 

Book oraz Dociekaniach filozoficznych) na oznaczenie metody 

badań filozoficznych ważnych własności języka potocznego przez 

konstruowanie lub wyodrębnianie w nim uproszczonych modeli 
wielorakich praktyk językowych. Dla niego język potoczny, 

którym się komunikujemy na co dzień, pozostaje w wewnętrznym 

związku z ludzkim działaniem. Nie posiada on jednak reguł dla 

wszystkich możliwych okoliczności życia ludzkiego. Słowa na-

tomiast mają znaczenie tylko w kontekście zdania, a zdania są 
zdaniami tylko w danym języku. Rozumienie języka i jego zdań 

jest zatem zdolnością użycia ich dla określonych celów, a nie 

rozumieniem tylko jako stanem, procesem lub zdarzeniem men-

talnym. Wittgenstein rozumiał w końcu język jako integralną część 

zachowań ludzkich, co prowadziło go do modelu języka jako gry, 
a nie rachunku opartego na symbolach. Gry są oparte na regułach, 

są ludzkim tworem, nie uważa się ich za niekompletne, mimo że 

nie dotyczą wszystkich możliwych okoliczności, a cel gry jest 

zawsze wyznaczony przez nią samą, a nie przez czynniki 

zewnętrzne. 
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Jan Konior SJ, Historia polsko-chińskich kontaktów kul-

turowych w XVII w. (na przykładzie misji jezuickich), 十

七世紀波蘭-中華文化接觸的歷史 (耶穌會使命典範), [Hu-

manitas, Studia Kulturoznawcze, Badania, Wpro-

wadzenia, Monografie, Źródła], Wydawnictwo 

Naukowe Akademii Ignatianum, WAM, Kraków 2013, 

ss. 424, ISBN 978-837614133-6.  

Publikacja jest kiero-

wana do czytelnika za-

interesowanego reflek-

sją nad kulturą polską, 

litewską oraz chińską 

w ujęciu komparatyw-

nym, w zakresie jej 

źródeł, natury oraz 

przemian dokonują-

cych się w przeszłości 

i współcześnie. 

Celem niniejszej 

pracy jest ukazanie 

polsko-chińskich kon-

taktów kulturowych 

w  XVII wieku na 

przykładzie dialogu 

polsko-chińskiego prowadzonego przez polskich jezuitów 

pracujących w Chinach, dokonującego się na przestrzeni 

XVII wieku. Celem autora nie było tylko zarysowanie in-

teresujących go sylwetek Polaków, ale także przedstawie-

nie szczególnych motywów ich wyjazdów, posiadanych 

możliwości, napotykanych trudności, zdobywanych doś- 

wiadczeń – słowem: okoliczności, w jakich przyszło im 

pracować oraz poszerzać własne horyzonty kulturowe 

i religijne. Poczynione ustalenia jednoznacznie dowodzą, 

że to między innymi z ich listów, broszur oraz książek 

Polska i Europa czerpały swoją wiedzę o Chinach. Nie 

ulega wątpliwości, że przedstawione w pracy różne zakre-

sy działalności naszych rodaków warte są zauważenia 

i stanowią ważny wkład w relacjach Europejczyków 

z Państwem Środka. 

Zasygnalizowane w tytule pracy i przeprowadzone 

w jej kontekście badania, koncentrują się najpierw na po-

kazaniu kontekstu chińskiego, z różnicami w stylu myśle-

nia ludzi Wschodu i Zachodu, z próbą zrozumienia 

humanizmu chińskiego i wprowadzeniem w kulturę chiń-

ską. Przybliżają też postać największego nauczyciela na-

rodu chińskiego, Konfucjusza, i rolę, jaką odegrał 

w kształtowaniu kultury Chin; zwracają uwagę na ważną 

obecność rdzennej religii Chin – daoizmu, oraz na osobę 
jej założyciela – Lao Tse (Laozi 老子 ). Nie pominięto 

epoki buddyjskiej oraz wpływu buddyzmu chan 禪  na kul-

turę chińską, a także nie zabrakło refleksji na temat prób 

adaptacji kultury chrześcijańskiej na gruncie chińskim, ce-

lem przybliżenia czytelnikowi kultury chińskiej z czasów 

przed pojawieniem się tam polskich jezuitów. Przedsta-

wiono misyjny charakter zakonu do czasu św. Franciszka 

Ksawerego oraz instrukcje i motywacje wstępowania do 

jezuitów pierwszych Polaków. Następnie ukazano system 

szkolnictwa jezuickiego z naciskiem na polską rzeczywi-

stość tego okresu, a także rolę i znaczenie jezuitów 

w rozwoju kulturalnym, naukowym i edukacyjnym Rze-

czypospolitej Obojga Narodów. Dalej autor ukazał syl-

wetki polskich jezuitów: Rudominy, Boyma, Smogu- 

leckiego oraz Adama Kochańskiego. Uwzględniono także 

korespondencję Adama Kochańskiego z Leibnizem 

i zainteresowanie ich obu Chinami. Podkreślony został 

również aspekt harmonijnej formacji zakonnej: duchowo-

intelektualnej, zakładającej bycie człowiekiem wielkich 

pragnień, zgodnie z mottem jezuickim „Ad maiorem Dei 

gloriam” i podstawowym celem zakonu – chrystianizacją 

narodów.  

W dalszej kolejności ukazano motywy wyjazdu zakon-

ników i charakter ich pracy misyjnej w Chinach. W tym 

kontekście przywołano Indipetae, czyli petycje i motywa-

cje jezuitów polskich związane z ich wyjazdem do Chin, 

zobrazowano ich życie i metody pracy, zarówno w wy-

miarze duchowym, jak i apostolskim, a także zarysowano 

ramy prowadzonego przez nich dialogu z mandarynami 

i literatami chińskimi. Szeroki wachlarz zainteresowań 

i dorobek wymienionych jezuitów zebrano w poszczegól-

nych rozdziałach tematycznych, oraz podjęto próbę poka-

zania, jak rozumieli, diametralnie odmienną od ich 

rodzimej, kulturę chińską, z jej językiem i mentalnością.  

Ostatni rozdział jest swoistym aggiornamento i kon-

centruje uwagę na dialogu międzykulturowym jako obsza-

rze nadziei w spotkaniu Zachodu ze Wschodem.  

Tytuł książki Historia polsko-chińskich kontaktów kul-

turowych w XVII w. (na przykładzie misji jezuickich) ma 

odzwierciedlać dynamiczny charakter tego procesu, ze 

szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrali w nim 

polscy jezuici. Ich udział w otwieraniu kolejnych bram 

hermetycznej chińskiej kultury wart jest docenienia i upa-

miętnienia, tym bardziej, że wciąż są mało znani, także 

wśród polskich jezuitów. Niniejsza praca ma ambicje 

zmienić ten stan rzeczy, przywracając im zasłużone miej-

sce w historii misyjnych i kulturowych kontaktów z Orien-

tem. 

 

KS. BOGDAN LISIAK SJ* 

                                                 
*  Autor recenzji ks. dr hab. Bogdan Lisiak SJ jest wykładowcą 

Akademii Ignatianum w Krakowie. 
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Góra Najświętszej Marii Panny w Huzhuang 胡庄 (po-

wiat Pingyin 平阴, prow. Shandong) to jedno z trzech 

najważniejszych dla katolików w Chinach miejsc piel-

grzymkowych, obok góry Sheshan 1  佘山  (Szanghaj ) 

i góry Jiangnan 江南 (Jilin 吉林). Słynne różane ogrody 

Huzhuang przyciągają rzesze turystów, którzy zagląda-

ją też do pobliskich kościołów. Oba istniejące obecnie 

kościoły są znacznie późniejsze, niż historia miejsca, 

w którym religia katolicka jest obecna już  od 400 lat. 

Pierwsi mieszkańcy osiedlili się tu w 1604 r. Byli to 

katoliccy małżonkowie. Mąż pochodził z pobliskiej 

miejscowości, a wiarę i żonę  katoliczkę znalazł 

w Pekinie, dokąd zawędrował w poszukiwaniu zarobku. 

Młodzi nie znaleźli jednak dla swej wiary zrozumienia 

u rodziny. Zamieszkali w odosobnieniu nieopodal ro-

dzinnej wsi. Postawili w nowym miejscu zamieszkania 

pierwszą kaplicę. Potem zaczęli się tu osiedlać inni ka-

tolicy i tak powstała cała katolicka wieś, którą nazwa-

no Huzhuang. W 1739 r. był tu przejazdem pierwszy 

ksiądz -misjonarz. W 1750 r. wysiłkiem mieszkańców 

zbudowano tam pierwszy, nieistniejący już dziś kościół. 

Dopiero w 1936 r. mieszkańcy wioski doczekali się 

własnego proboszcza, również misjonarza. W latach 

1936–1949 służyło tu w sumie 18 kapłanów, w tym 12 

cudzoziemców.  
 

 

                                                 
1 Zob. „Chiny Dzisiaj” 2008, nr 2, s. 38-49.  

Kościół miejski p.w. Niepokalanego Poczęcia 
(Shengmu wuran yuanzui tang 圣母无染原罪堂) 

 

Bryła jednego z największych w Chinach kościołów jest 

typowa dla architektury zachodniej. Pierwotna kamienna 

budowla z 1906 r. była w stylu neogotyckim, a jej archi-

tektura opisywana jest jako niezwykle dekoracyjna i wy-

niosła. Wymiary u podstawy to 52,25 na 28,37 m. Dwie 

wieże w fasadzie kościoła miały wysokość 27 m. W wie-

żach zamontowano dzwony. Najwyżej wznosił się umiesz-

czony na kopule krzyż (50 m). Kościół spłonął podczas 

rewolucji kulturalnej. Nowy, ceglany o żelbetowej kon-

strukcji kościół, odbudowany również w stylu neogotyc-

kim w 1998 r., zachował imponujące rozmiary swego 

poprzednika.  
 

 

 

Do dekoracji użyto granitu. Kościół stoi na osi północ-

południe. Przy swoich znaczących rozmiarach posiada 

tylko jedną nawę i pozbawiony jest wewnętrznego przed-

sionka. Zamiast niego do kościoła prowadzi umieszczona 

pod chórem brama i otwarty przedsionek z polichromią 

przedstawiającą Chrystusa Króla. Płaskorzeźba na szczy-

cie frontowej fasady przedstawia Najświętszą Maryję Pan-

nę depczącą węża; po jej obu stronach klęczą pierwsi 

rodzice – Adam i Ewa. Przechodząc przez drzwi trafiamy 

bezpośrednio do ogromnej, niczym nieograniczonej prze-

strzeni, w której nawet prezbiterium wydaje się być ma-

łych rozmiarów, choć podchodząc bliżej okazuje się, że 

mieści spory ołtarz. Poczucie wielkiej przestrzeni wzmaga 

dodatkowo wszechobecne światło. W otoczeniu kościoła 

nie ma innych budynków i nic nie zaciemnia okien, w któ-

rych są przezroczyste szyby. Ściany pomalowano na biało, 

wnętrze jest więc bardzo jasne. Dla chińskich turystów, 

którzy po raz pierwszy są w kościele katolickim, stanowi 

to duży kontrast ze znaną im architekturą. Świątynie, do-

mostwa i pałace chińskie, składające się najczęściej z kil-

ku oddzielnych budynków, nie mają ani takiej wysokości, 

 

Kościoły w Chinach (26) 
 

Kościoły w Huzhuang:  

kościół Niepokalanego Poczęcia  

i góra z sanktuarium Najświętszej 

Marii Panny z Lourdes 
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ani takiej przestrzeni, ani tyle światła. We wnętrzu kościo-

ła znikoma część zdobień ma charakter typowo chiński, 

przeważają obrazy olejne utrzymane w stylu zachodnim. 

Jest też obraz Jezusa Miłosiernego według wizji siostry 

Faustyny. Elementy architektury wnętrza są typowo za-

chodnie: pilastry i kolumny zdobione kapitelami, prze-

szklona kopuła, wysokie okna, okalające prezbiterium 

stopnie, chór nad drzwiami wejściowymi.  Świątynia jest 

przygotowana na przyjęcie dużej liczby pielgrzymów i tu-

rystów. Gra w niej profesjonalna orkiestra katolicka.  
 

Kościół na wzgórzu 

Położona na równinie miejscowość Huzhuang przylega od 

zachodu do stromej skarpy wysokiego wzgórza. Na jego 

szczycie stoi kościółek Najświętszej Marii Panny z Lour-
des (Lude Shengmu tang 露德圣母堂). Wyniesiony ponad 

porastające wzgórze sosny i cyprysy, jest doskonale wi-

doczny od strony miasta. Pierwszy kościół stanął tu 

w 1895 r., w 1899 r. był niemym świadkiem wydarzeń 

powstania bokserów. W roku 1927 spłonął od pioruna. 

Odbudowany rok później, uległ zniszczeniu w pożarze 

w 1966 r., na początku rewolucji kulturalnej. W 1989 r. 

Urząd ds. Religii prowincji Shandong wyraził zgodę na 

odbudowę świątyni. Złożyli się na nią wierni z Chin i z 

zagranicy. Bryła odbudowanego kościoła jest typowa dla 

niewielkiej zachodniej budowli kościelnej z początków XX 

w. Stojącemu u stóp zbocza i patrzącemu w górę turyście 

kościółek może się wydawać bliski na wyciągnięcie ręki, 

jednak podejście jest strome. Idzie się szeroką, wyłożoną 

płytami kamiennymi drogą, najpierw wśród pól, dalej 

szpalerem drzew. Idący pod górę pielgrzymi mijają stacje 

drogi krzyżowej. Mają one formę prostokątnych steli 

z trójkątnym zwieńczeniem, z płaskorzeźbami obrazują-

cymi kolejne sceny Męki Pańskiej.  
 

 
 

Bezpośrednio przed kościołem droga przechodzi w bardzo 

strome schody o dwustu szerokich stopniach. Ich szero-

kość równa jest szerokości frontowej ściany kościółka 

przez co wydają się majestatyczne. Z otaczającego kośció-

łek niewielkiego, wybetonowanego tarasu rozpościera się 

widok na całą okolicę. Otoczony balustradą taras wydaje 

się nie tylko zajmować cały szczyt, ale i wychodzić poza 

jego granice, jak gdyby kościółek wraz ze swą podstawą 

zawisł w powietrzu, a schody były drabinką prowadzącą 

ku niemu. Jednonawowe wnętrze uderza prostotą. Poma-

lowano je na biało, zdobienia ograniczono do jasnoróżo-

wych pilastrów na ścianach bocznych i w prezbiterium 

oraz błękitnego sufitu usianego drobnymi gwiazdami. 

W środku jest bardzo jasno, gdyż w licznych, dużych ok-

nach, podobnie jak w kościele miejskim, są przezroczyste 

szyby. W kościele znajduje się kamienna pieta i grupa 

Ukrzyżowania, a także figura Serca Pana Jezusa.  
 

 

 

Kościółek może pomieścić 300-osobową grupę pielgrzy-

mów. Ze względu na liczne pielgrzymki, świątynia zwy-

kle tętni życiem.  

MAŁGORZATA SOUFFEZ 
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