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Od redakcji
w tych trudnych czasach. Dodaliśmy również listy duszpasterskie administratora apostolskiego Hongkongu, kardynała Tonga na Wielki Post i Wielkanoc i statystyki diecezji
hongkońskiej. Dla wzbogacenia kontekstu zamieściliśmy
tam również tekst Xiu Xiaohonga o kierunku sinizacji chrześcijaństwa oraz jego aktywnej integracji w socjalistycznym
społeczeństwie.

Maria Magdalena Sztuka, Fot. Patryk Olczyk

Kościół i polityka w Hongkongu w cieniu pandemii
koronawirusa
Pierwszy numer w roku 2020 powstawał w nietypowych
okolicznościach. Pandemia wywołanej przez koronawirusa
choroby COVID-19, która rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku w Chinach, wstrząsnęła społeczeństwami, gospodarką i polityką całego świata. Jej epicentrum przeniosło
się do Europy, gdzie już nikt nie może pozostać wobec niej
obojętny. Obecność patogenu zdiagnozowano u ponad 4,2
mln ludzi na świecie (12.05.20), z czego ponad 16 tys. w Polsce. Codziennie umierają setki osób; zmarło już ponad 287
tys. pacjentów. Wyzdrowiało ponad 1,5 mln osób. Za tymi
liczbami stoją konkretne decyzje władz: zakazano spotkań
grupowych, jak również nieuzasadnionego przemieszczania się. Ulice opustoszały. Większość pracy i nauki odbywa
się zdalnie. Życie toczy się w internecie. Wierni uczestniczą
w transmisjach nabożeństw online i byli na nie skazani również w Wielkanoc.
W tym całym zamieszaniu zniknęła z pierwszego planu
kwestia Hongkongu, któremu poświęcony jest ten numer,
wydawany prawie w rok od rozpoczęcia tamtejszych demonstracji przeciwko ustawie ekstradycyjnej. W dziale „Dokumentacja” będą mogli Państwo przeczytać m.in. apel przywódców hongkońskich Kościołów do władz, policji oraz
protestujących obywateli w sprawie masowych protestów
oraz wywiad Bernardo Cervellera z biskupem pomocniczym
Józefem Ha Chi-shing z Hongkongu o działalności Kościoła

W dziale „Tematy” zamieściliśmy podsumowanie zeszłorocznego X Kolokwium Chińskiego w Siegburgu ,,Laudato
Si and Technoscience”. Znajdą tam Państwo także artykuł
Karoliny Załęgowskiej, analityczki z Instytutu Boyma, o aktualnej sytuacji w Hongkongu i tekst Jana Kwee z China-Zentrum w Sankt Augustin o protestach i reakcjach wspólnot religijnych. Zamieściliśmy również tekst Anthony’ego
Lama z Holy Spirit Study Centre w Hongkongu, dotyczący
ruchu obywatelskiego przeciwko wspomnianej ustawie
i wpływie Kościoła na te wydarzenia oraz drugi, w którym
opisał sytuację tamtejszego Kościoła w 20 lat po przyłączeniu
terytorium do Chin. Mogą Państwo przeczytać tam również
krótki artykuł o pandemii COVID-19.
W dziale „Notatki historyczne” zwyczajowo umieściliśmy tekst sinologa, ks. Zbigniewa Wesołowskiego z instytutu
Monumenta Serica o chińskim myślicielu, czołowym przedstawicielu legistów – Shen Dao (IV w. przed Chr.) i br. Jana
Baptysty Zhanga o historii hongkońskiej siostry zakonnej
Marie-Aloys Yuan Yin ze Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek.
Wśród informacji z Chin i ze świata znalazły się wiadomości
o sytuacji Ujgurów w Chinach, opracowane przez Piotra
Dutkiewicza, który przygotowuje rozprawę doktorską na
ten temat.
Ufamy, że artykuły, analizy i ciekawostki, zawarte w niniejszym numerze, poszerzą Państwa wiedzę, rozbudzą zainteresowanie i chęć pomocy oraz modlitewnego wsparcia dla
Chin oraz będą także stanowiły ciekawą lekturę. Serdecznie
zapraszamy do współpracy nasze poszerzające się grono czytelników. Życzymy Państwu zdrowia w tym trudnym czasie
pandemii. Polecamy modlitwie wszystkich dotkniętych nią
ludzi.
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Religie,
chrześcijaństwo
i Kościół w Chinach
6.10.2019 - 31.03.2020 r.

Katolicyzm
12 pazdziernika 2019 r. John Tong
zaapelował przeciwko przemocy i za
przywróceniem nadziei i zaufania. Admi-

nistrator apostolski Hongkongu opublikował
list otwarty. „Czuję głęboki smutek, widząc
młodych ludzi zaniepokojonych i zasmuconych z powodu obecnej sytuacji społecznej,
ponieważ reprezentują oni nie tylko naszą
przyszłość, lecz także naszą teraźniejszość. (…)
Jedynie odpowiadając na konkretne potrzeby
obywateli i realizując je, można odbudować
harmonię społeczną”, powiedział John Tong.
Napięcia w byłej kolonii brytyjskiej utrzymują
się od czerwca ubiegłego roku, wraz z demonstracjami przeciwko ustawie o ekstradycji (wycofanej po trzech miesiącach).
Stały się one ruchem prodemokratycznym,
ale zakończenie obrad rządu pchnęło grupy
protestujących do sabotażu i starć z policją.
Kardynał Tong opublikował list zachęcający
obywateli i wiernych do „odzyskania nadziei”.
„Przemoc nie jest rozwiązaniem obecnego
problemu, a jedynie powoduje coraz głębsze
rany” – napisał. Już w lipcu podpisał apel,
w którym zwrócił się do rządu o wycofanie
prawa, ograniczenie prowokacji i przemocy,
powołania komisji śledczej w celu ustalenia
prawdy o starciach. Tym razem wezwał rząd
do „sumiennego stosowania prawa, odbudowania wzajemnego zaufania między instytucjami a obywatelami”.
AsiaNews
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13 października2019 r. Przewodniczący
Xi ostrzegł, że wszelkie próby podziału
Chin zostaną powstrzymane, ponieważ
Pekin stoi w obliczu politycznych wyzwań
podczas trwających kilka miesięcy
protestów w Hongkongu i krytyki
amerykańskiej wobec traktowania
grup mniejszości muzułmańskiej.

„Każdy, kto spróbuje podzielić Chiny
w jakiejkolwiek części kraju, skończy ze
zmiażdżonym ciałem i roztrzaskanymi
kośćmi”, powiedział premierowi Nepalu KP
Sharma Oli podczas spotkania. Xi, pierwszy
chiński prezydent, który odwiedził Nepal
po 22 latach, przybył tam w sobotę z wizytą
państwową. Strony chcą podpisać umowę
rozszerzającą połączenie kolejowe między
dwoma krajami. Oli powiedział Xi, że jego
kraj będzie przeciwny wszelkim „działaniom
antychińskim” na swojej ziemi. Siła władzy
politycznej w Chinach, podejmującej
starania, by załagodzić przedłużającą się wojnę
handlową ze Stanami Zjednoczonymi, została
poddana testowi przez nasilające się protesty
w Hongkongu. Skierowane są one przeciwko
temu, co jest postrzegane jako coraz silniejsze
rządy Pekinu nad tym miastem. Prezydent
USA Donald Trump powiedział, że negocjacje
z Chinami będą trudne, jeśli coś „złego”
wydarzy się w związku z postępowaniem
władz chińskich wobec protestujących
w Hongkongu.
Reuters

AsiaNews

26 października2019 r. Biskup pomocniczy
Joseph Ha z Hongkongu przemawiał
podczas modlitewnego spotkania do około
300 osób w publicznym ogrodzie Chater
Garden. Modlił się, aby „Bóg pomógł nam
uświadomić sobie, że wszyscy są ludźmi, a nie
karaluchami, psami i żółtymi przedmiotami”.
Biskup odnosił się do haseł i oświadczeń,
w których grupy prorządowe często nazywały
protestujących „karaluchami”, podczas gdy
protestujący nazywali funkcjonariuszy policji
„psami”, a starszy funkcjonariusz policji został
oskarżony o opisanie jednego z uczestników
protestu określeniem „żółty przedmiot”.
Biskup wyjaśnił, że spotkanie modlitewne
nie odbyło się w kościele, ale w miejscu
publicznym, aby pokazać, że Kościół
katolicki dba o społeczeństwo. Powiedział,
że Hongkong jest teraz pełen nienawiści
i gniewu i że przemoc może zrodzić jedynie
więcej przemocy, ale nigdy sprawiedliwości.
Powtórzył też swój apel o wszczęcie
niezależnego dochodzenia w sprawie
trwających już cztery miesiące protestów.
Podzielił również swoje przekonanie, że Bóg
może doprowadzić Hongkong do pojednania
i pokoju.
UCANews

Protesty w Hongkongu.
Źródło: Foter.com.

23 października2019 r. Jezuici objęli
kierownictwo Centrum Studiów
Katolickich na Chińskim Uniwersytecie
w Hongkongu. Podczas skromnej ceremonii,

Causeway Bay w Hongkongu.
Źródło: Foter.com.

dyrektor, podkreślił, że pojednanie będzie
ważnym tematem badań ośrodka: „Mamy
nadzieję na wniesienie pozytywnego wkładu
w czasie, gdy pojednanie jest bardzo potrzebne
w podzielonym społeczeństwie Hongkongu”.

która odbyła się 23 października 2019
r., Centrum, które jest częścią Wydziału
Kulturoznawstwa i Religii na Chińskim
Uniwersytecie w Hongkongu, przeszło
w ręce jezuitów. Profesor Anselm Lam, nowy

Protesty w Hongkongu.
Źródło: Foter.com

28 października 2019 r. Biskup Zhan Silu
z Mindong w Fujian wyświęcił dwóch
diakonów na kapłanów pod nieobecność
swojego biskupa pomocniczego Guo Xijina,
jednego dla swojej diecezji, a drugiego
dla Minbei 闽北. Według AsiaNews było

to pierwsze święcenia publiczne w diecezji
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Mindong 闽东 od 70 lat. W grudniu 2018
r. bp Guo Xijin 郭希锦, nieuznawany
przez władze chińskie, oddał swój urząd
na wniosek papieża zaakceptowanemu
przezeń bp. Zhanowi Silu 詹思祿, jednak
Guo nie został zaakceptowany przez rząd
jako biskup pomocniczy. W maju 2019
r. z powodu stałej presji ze strony władz
na swoich „podziemnych” księży wycofał
swój wniosek o uznanie przez państwo.
Biskup Guo został zaproszony przez rząd do
uczestnictwa w święceniach, był on jednak
zdania, że nie powinien brać w nich udziału,
dopóki sytuacja jego kapłanów nie poprawi
się. „Muszę dbać o tych nieoficjalnych
kapłanów i wiernych. To szczególne zadanie,
które zleciła mi Stolica Apostolska” –
powiedział. 13 listopada 2019 r. AsiaNews
poinformowała, że od 9 listopada ponownie
zaczęto wywierać presję na bp. Guo, aby
przyłączył się do „niezależnego” (oficjalnego)
duchowieństwa. AsiaNews podała również,
że kilkudziesięciu podziemnych kapłanów
Mindong podpisało już dokument
popierający „niezależność” Kościoła, ale są
krytykowani przez wiernych; w diecezji panuje
zamieszanie.
AsiaNews; RCTC

31 października2019 r. W diecezji Handan
wierzący nie są w stanie przeciwstawić się
rozbiórce kościoła. Wczesnym rankiem 31
października setki wierzących zgromadziły się
wraz ze swoimi kapłanami przed kościołem
w Wugaozhuang 武高庄 (powiat Guantao
館陶, Handan, prowincja Hebei), aby
zaprotestować przeciwko nakazanej przez rząd
rozbiórce ich świątyni. Wzywając Kościoły
całego świata, wierni poprosili o modlitwę.
Wugaozhuang należy do oficjalnego Kościoła,
ale twierdzi się, że nie uzyskał wszystkich
pozwoleń wymaganych do jego budowy. Jest
to argument niejednokrotnie wykorzystywany
przy wydaniu decyzji o burzeniu kościołów.
Według AsiaNews lokalni wierni nie uznawali
porozumienia chińsko-watykańskiego
z września 2018 r. Twierdzili, że „Watykan
ich wspiera”. W Wugaozhuang w końcu
osiągnięto porozumienie z przedstawicielami
rządu – otrzymano zgodę na odbudowanie
kościoła w innej lokalizacji, przy finansowym
wsparciu rządu. Według oświadczeń
wierzących w diecezji Handan kolejne 40
kościołów do rozbiórki znajduje się w wykazie
przygotowanym przez władze.
AsiaNews; persecution.org

31 października 2019 r. Prezydent
Tajwanu pochwaliła zagranicznych
misjonarzy i duchowieństwo lokalne
za ich długoletnią służbę i pomoc
ubogim na wyspie. Na spotkaniu z 80
członkami Kościoła, w tym kapłanami,
zakonnicami, zagranicznymi misjonarzami
i przedstawicielami lokalnych Kościołów,
prezydent Tsai Ing-wen podziękowała im
za opiekę nad mieszkańcami Tajwanu.
Powiedziała, że teraz nadszedł czas,
aby Tajwan się nimi zajął. Około 170
starszych, zagranicznych misjonarzy
otrzymało specjalne świadczenia, zasiłki
i usługi opieki długoterminowej w ramach
programu Mackay. Ustanowiony w 2011
r. program został nazwany tak na cześć dr.
George’a Lesliego Mackaya (1844–1901),
kanadyjskiego misjonarza prezbiteriańskiego,
który pomagał budować szpitale i szkoły
oraz służył biednym i odsuniętym na
margines społeczny mieszkańcom wyspy
pod koniec XIX w. Ma na celu zapewnienie
długoterminowej opieki cudzoziemcom na
Tajwanie. „Wielu zagranicznych misjonarzy,
którzy spędzili wiele czasu na Tajwanie, uważa
go za swoją ojczyznę”, powiedziała Tsai,
dodając, że są „prawdziwie Tajwańczykami”.
Dodała też, że Ustawa o obywatelstwie
zmieniona w 2016 r. daje im możliwość
otrzymania obywatelstwa Tajwanu.
Wielu z nich przyczyniło się do założenia
szkół, szpitali i ważnych organizacji opieki
społecznej. Spędzili najlepsze lata swojego
życia, pomagając w rozwoju tajwańskiego
społeczeństwa. Czworo misjonarzy – Francuz
Yves Moal, Szwajcar Jean-Claude Fournier,
Niemka Maryta Laumann SspS i Filipinka
Teresita Enriques otrzymali tajwańskie
dokumenty tożsamości. Byli chwaleni
za pomoc niepełnosprawnym, rdzennej
ludności, pacjentom z demencją i za wkład
w rozwój przemysłu tekstylnego.
UCANews

Źródło: Foter.com

10 listopada 2019 r. Hongkong: Tysiące
ludzi uczestniczyło w nabożeństwie
modlitewnym za zmarłego studenta
w Chater Garden. Modlono się za zmarłego

22-letniego studenta politechniki, Alexa
Chow Tsz-loka 周梓樂, który 8 listopada
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miał spaść z wysokości na parkingu
Tseung Kwan O. Wcześniej, 4 listopada,
został on znaleziony ranny na parkingu
Sheung Tak Estate. Rzeczywiste przyczyny
zgonu pozostają niejasne, pojawiają się
głosy, że spadł z trzeciego piętra na drugie
w czasie, gdy policja użyła gazu łzawiącego
przeciwko protestującym, aby zapobiec
dalszym protestom. Podczas nabożeństwa
przedstawiciele Kościoła katolickiego
i protestanckiego wyrazili swój ból i smutek
z powodu śmierci Chow, a następnie wraz
z zebranymi odmówili modlitwę o spokój
jego duszy. Biskup pomocniczy Hongkongu
Joseph Ha Chi-shing wezwał rząd do
niezwłocznego zbadania sprawy śmierci
Chow przez śledczych. Radio Television
Hong Kong przytoczyła słowa biskupa
o przemocy eskalującej po obu stronach, która
będzie się pogłębiać, co utrudni załagodzenie
konfliktu. Biskup HK nadmienił: „Szczególnie
widocznym stał się wandalizm, który przykrył
to, co niewidzialne – dusze setek ludzi,
w szczególności młodych ludzi”, podkreślając,
że właśnie ich dusze „narażone są na pożarcie
i torturowanie”.
Hong Kong Sunday Examiner

Protesty w Hongkongu.
Źródło: Foter.com.

11 listopada 2019 r. Policja wkroczyła na
teren kościoła Świętego Krzyża w Sai
Wan Ho i aresztowała protestujących na
parkingu, którzy uciekli na teren świątyni
po starciu z policją. Diecezja Hongkongu

wydała tego samego dnia oświadczenie,
w którym wyraziła głębokie ubolewanie
z powodu tego incydentu. „Dzisiaj nie
ma sposobu, aby Kościół zagwarantował,
że ci, którzy do niego wejdą, nie będą
aresztowani”, ubolewano. Parafia Świętego
Krzyża przeprosiła w swoim oświadczeniu,
że nie może uniemożliwić policji wejścia do
ich pomieszczeń. Potępiła nadmierne użycie
siły przez funkcjonariuszy i udostępniła
zdjęcia z kamer monitorujących na parkingu
parafialnym. 12 listopada parafia oświadczyła,
że powołała zespół prawny, który zajmuje się
tą kwestią oraz prawami osób aresztowanych.
Hong Kong Sunday Examiner
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11 listopada 2019 r. Kongijski profesor

20 listopada 2019 r. Andrew Jin Daoyuan

z Tajwanu został mianowany
podsekretarzem Papieskiej Rady ds.
Dialogu Międzyreligijnego. Batairwa

靳道远, biskup diecezji Changzhi, zmarł
w wieku 90 lat. Urodził się 13 czerwca

Kubuya Paulin, pochodzący
z Demokratycznej Republiki Konga i biegły
w języku chińskim, jest profesorem na
Katedrze Studiów Religijnych Uniwersytetu
Katolickiego Fu Jen w Tajpej i sekretarzem
wykonawczym Komisji ds. Dialogu
Międzyreligijnego i Ekumenicznego
Regionalnej Konferencji Episkopatu
Tajwanu. Według s. Beatrice Leung Kit-fun
z Urszulańskiego Uniwersytetu Wenzao
do Nauki Języków Obcych w Kaohsiung
nominacja o. Paulina jest przełomowa.
Jak dotąd żaden przedstawiciel Kościoła
azjatyckiego nie został powołany na takie
stanowisko w Papieskiej Radzie ds. Dialogu
Międzyreligijnego. Ojciec Paulin mógł
przyczynić się do zrozumienia sytuacji
Kościoła chińskiego. Mieszka na Tajwanie
od wielu lat. W maju 2019 r. towarzyszył
delegacji Stowarzyszenia Buddyjskiego
z Tajwanu, która spotkała się z papieżem
Franciszkiem w Rzymie.

1929 r. w rodzinie katolickiej w Lucheng
潞城w obszarze administracyjnym miasta
o statusie prefektury miejskiej Changzhi 長
治w prowincji Shanxi. Po studiach w różnych seminariach, w tym w Pekinie, został
wyświęcony na kapłana w 1956 r. W tym
samym roku powrócił do Changzhi w celu
pracy duszpasterskiej. Został aresztowany
podczas rewolucji kulturalnej (1966-1976)
i spędził 13 lat w więzieniu, z którego wyszedł
w 1979 r. W następnym roku został mianowany pastorem Kościoła Nantiangong 南
天贡, a w 1992 r. wikariuszem generalnym
diecezji Changzhi. Został wyświęcony na
biskupa w Pekinie w 2000 r. bez zgody
papieża, ale w 2008 r. na jego prośbę papież
Benedykt XVI uznał jego święcenie biskupie.
Jednak Watykan nie wyznaczył mu diecezji.
Obecnym biskupem Changzhi jest Piotr Ding
Lingbin 丁令斌, który przyjął sakrę w 2016 r.
za zgodą Watykanu i chińskiego rządu. Biskup
Jin został pochowany w wiosce Nantiangong.
UCANews

w Kościele i społeczeństwie” i „w kierunku
rewitalizacji ruchu ekumenicznego: rola
organizacji azjatyckich kobiet”. Przed
głównym wydarzeniem uczestnicy odbyli
trzydniowe seminarium „Chrześcijańskie
kobiety w Azji podejmują wyzwanie
i wzmacniają walkę z AIDS”, które miało
miejsce w dniach 19–21 listopada. Podczas
forum zaprezentowano doświadczenia
i dobre praktyki opiekuńcze, a także pomoc
pacjentom z AIDS, którą można powielić
w innych społecznościach azjatyckich.
Agenzia Fides

Tajwańskie orchidee.
Źródło: Foter.com.

UCANews; Vatican News

21–27 listopada 2019 r. Na Tajwanie odbyło
się pierwsze Azjatyckie Ekumeniczne
Zgromadzenie Kobiet (AEWA). Wydarzenie

Batairwa Kubuya Paulin.
Źródło: RCTC.

19 listopada 2019 r. Figura Chrystusa
Króla przymocowana do szczytu kościoła
w Linjiazhuang 林家庄 (Jinan, prowincja
Shandong) została usunięta przez
władze i zastąpiona piorunochronem.

To kolejny krok w kierunku sinizacji
Kościoła katolickiego, zgodny z wytycznymi
o usuwaniu widocznych znaków
chrześcijaństwa. Liczne krzyże, które do tej
pory były często widoczne z daleka, zostały
usunięte z wież i fasad kościołów w wielu
miejscach; szczególnie dotyczy to prowincji
Zhejiang, Henan, Xinjiang, Shanxi, Hubei
i Guizhou.
AsiaNews

jest organizowane przez Chrześcijańską
Konferencję Azji Christian Conference
of Asia (CCA), a gospodarzem jest
Chrześcijański Kościół Prezbiteriański
Tajwanu w Hsinchu. Ponad 250 osób
reprezentujących chrześcijanki z całej Azji
zjednoczyło się pod hasłem „Powstańcie
i bądźcie czujni, aby pogodzić, odnowić
i przywrócić stworzenie”. Konferencja
stanowiła platformę dla kobiet z różnych
wyznań chrześcijańskich i dla organizacji
ekumenicznych kobiet. Podkreślano, że
wszystkie Kościoły w Azji muszą działać
na rzecz równych szans i promowania
równości płci. Sekretarz generalny CCA
Mathews George Chunakara powiedział, że
udział kobiet we wszystkich obszarach życia
obywatelskiego, społecznego i religijnego jest
utrudniony przez prawa i kultury w różnych
kontekstach azjatyckich. Kościoły azjatyckie
powinny świadomie zachęcać i aktywnie
włączać kobiety do Kościoła i społeczeństwa,
aby wnieść swój wkład w pojednanie
i odnowę. Wśród omawianych tematów
znalazły się: „opieka nad stworzeniem
i wspieranie go”, „karmienie duchowości
i integralności życia”, „udział i solidarność
w walce o pokój ze sprawiedliwością”,
„zapewnienie inkluzywnego przywództwa

Źródło: Foter.com.

21–25 listopada 2019 r. Chińscy katolicy
skorzystali z okazji podróży papieża
Franciszka do Tajlandii i Japonii, aby
gromadzić się na odprawianych przezeń
Mszach św. Nie jest jasne, kiedy, jeśli w ogóle,
papież będzie miał okazję odwiedzić ChRL,
kraj, który nigdy nie gościł żadnego papieża.
Tajskie media poinformowały o silnej
reprezentacji chińskivch katolików podczas
Mszy świętej na Stadionie Narodowym
w Bangkoku 21 listopada. Grupy turystyczne
chińskich katolików przybyły tam
w poprzednim tygodniu, pragnąc zobaczyć
papieża. 22 listopada, mimo upałów, około
2000 Chińczyków przybyło do kościoła św.
Piotra w pobliżu Bangkoku, żeby spotkać się
z Ojcem Świętym, jednak wielu odmówiono
wstępu. Ostatecznie jednak policja zezwoliła
im – i innym obcokrajowcom – wejść
przez bramki bezpieczeństwa, by być bliżej
przejeżdżającego papieża.
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26 listopada 2019 r. Chiny starają
się rozwinąć „teologię o chińskich
cechach” i uczynić religię bardziej
zgodną z socjalizmem. Przywódcy religijni

Papież Franciszek w Korei.
Źródło: Foter.com.

24 listopada 2019 r. Papież Franciszek
złamał protokół, przekazując wiadomość
do przywódców Hongkongu i Tajwanu
wśród telegramów wysyłanych do
innych krajów, nad których terytorium  
samolot przelatywał w drodze do
Japonii. Może to nie podobać się rządowi

w Pekinie. Wysłał również wiadomości
telegraficzne do przywódców ChRL, Laosu
i Wietnamu, kiedy leciał z Bangkoku 23
listopada, kończąc pierwszą część swojej
czwartej wizyty w Azji. Telegram trafił
do Lam na początku szóstego miesiąca
prodemokratycznych protestów. Papież
skorzystał również z okazji, by pozdrowić Xi
Jinpinga. „Gdy lecę nad Chinami w drodze
do Japonii, zapewniam Was o moich
modlitwach za Wasz naród, prosząc Boga, by
obdarzył Was obfitym błogosławieństwem,
pokojem i radością”, napisał do Xi. Papież
Franciszek nie wspomniał o represjach
wobec muzułmanów w Sinkiangu, gdzie,
jak się uważa, przebywa w areszcie ponad
milion Ujgurów. W wiadomości do Lam
nie wspomniał o protestach ulicznych:
„Składam najlepsze życzenia Waszej
Ekscelencji i współobywatelom. Wzywając
błogosławieństwa Bożego, modlę się, aby
wszechmocny Bóg obdarzył Was wszelkim
dobrobytem i pokojem”. Papież Franciszek
wysłał także „serdeczne pozdrowienia” do
tajwańskiej prezydent Tsai Ing-wen, która
czeka na styczniowe wybory. Zapewnił
ją o papieskich „modlitwach za cały
lud Tajwanu” i prośbie o „obfite Boże
błogosławieństwo pokoju”.
UCANews

UCANews
Carrie Lam.
Źródło: foter.com

Chin spotkali się we wtorek w Pekinie,
aby pracować nad metodami ponownej
interpretacji doktryny religijnej w celu
dostosowania jej do socjalizmu, podczas gdy
rządząca partia komunistyczna kontynuuje
kampanię na rzecz „sinizowania” religii.
Spotkanie zwołane przez Wanga Yanga,
najwyższego urzędnika państwowego
nadzorującego sprawy religijne, było
poświęcone zagadnieniu dopasowania
dogmatów religijnych do „wymagań postępu”
i „podstawowych wartości socjalistycznych”.
Wang, który jest również członkiem
Stałego Komitetu Biura Politycznego,
powiedział, że celem było rozwinięcie
„teologii o chińskich cechach” i uczynienie
religii bardziej dopasowanej do socjalizmu.
Spotkanie nastąpiło w cztery lata po tym, jak
prezydent Xi Jinping rozpoczął kampanię
„sinizacji” w celu dostosowania religii do
chińskiej kultury i absolutnej władzy partii.
Jednak ostatecznym celem, według Xi, jest
powstrzymanie wierzących od „zachodniej
ideologii” i „religijnego ekstremizmu”.
„[Powinniśmy] wykorzystywać podstawowe
wartości socjalistyczne do kierowania
naszymi religiami, chińską kulturę do
przenikania ich, wspierać sektor religijny
w dokonywaniu nowych interpretacji
myśli religijnej, doktryn i dekretów,
aby zdecydowanie zapobiegać infiltracji
zachodniej ideologii i świadomie opierać się
ekstremizmowi religijnemu” – powiedział
Xi w 2015 r. Oficjalnie ateistyczna partia
uznaje pięć religii w Chinach: buddyzm,
taoizm, protestantyzm, katolicyzm i islam, ale
ostatnie trzy są najbardziej kojarzone z obcymi
wpływami lub separatyzmem etnicznym.
„Podstawowe wartości socjalistyczne” są
powtarzającym się tematem w propagandzie
partyjnej, od szkolnych podręczników
po programy telewizyjne. Obejmują one
12 terminów: dobrobyt, demokrację,
uprzejmość, harmonię, wolność, równość,
sprawiedliwość, praworządność, patriotyzm,
poświęcenie, uczciwość i przyjaźń. Podczas
gdy w oficjalnych przemówieniach
i dokumentach nie opisano szczegółowo,
w jaki sposób zadziała „reinterpretacja”, Ying
Fuk-tsang, specjalista ds. religii chińskiej na
Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu,
powiedział, że w jednym z kościołów
umieszczono tablice z wersetami biblijnymi
ilustrującymi każdą z tych wartości. Na
przykład pod słowem „patriotyzm” znajduje

訊息

się werset z Listu św. Piotra zatytułowany
Poddanie się władzy. „To typowy przykład
tego, co dzieje się w chińskich kościołach”,
powiedział Ying. Podczas wtorkowego
spotkania uczestnicy obiecali dokonać
„kompleksowej rewizji” wszystkich
świętych ksiąg. „Treści, które nie pasują
do postępowych czasów, należy ponownie
zinterpretować, poprawić to, co musi zostać
poprawione, i ponownie przetłumaczyć to, co
trzeba ponownie przetłumaczyć”, cytowała
uczestników agencja Xinhua.
South China Morning Post

Protesty w Hongkongu.
Źródło: Foter.com.

8 grudnia 2019 r. Setki tysięcy
protestujących zorganizowały jeden
z największych od czerwca marszów
w Hongkongu, co jest dramatycznym
znakiem siły publicznego poparcia
dla sześciomiesięcznej kampanii na
rzecz większej demokracji i autonomii
względem Chin. Policja wydała zgodę na

pokojowy protest. Według organizatora,
Civil Human Rights Front, największej
tamtejszej grupy prodemokratycznej, około
800 000 ludzi przeszło przez centrum
Hongkongu, natomiast dane przekazane
przez policję to 183 000 osób w różnym
wieku. Zebrani skandowali:„Pięć żądań, ani
jednego mniej”. Ankiety pokazują, że według
badań prof. Francisa Lee, dyrektora School
of Journalism na Uniwersytecie Chińskim
w Hongkongu, około 70% z 7,4 miliona
mieszkańców Hongkongu opowiada się za
ruchem proautonomicznym. Z sondażu
przeprowadzonego w połowie września
wynika, że około 89% Hongkończyków uważa
obecnie, że połączenie pokojowych protestów
i radykalnej taktyki może przynieść najlepsze
efekty, a 92% uważa, że radykalne działania
są zrozumiałe „wtedy, gdy rząd nie słucha”.
Niedzielny masowy protest odbył się w dużej
mierze bez obecności policji i ingerencji sił
porządkowych, z wyjątkiem napięć, które
miały miejsce pod koniec wydarzenia.
Niektórzy maszerujący przyznali, że czuli się
bezpiecznie, ponieważ policja zgodziła się na
demonstrację.
The Christian Science Monitor
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8 grudnia 2019 r. Papież Franciszek
mianował kardynała Luisa Antonio
Gokima Tagle, arcybiskupa Manili, na
szefa Kongregacji Ewangelizacji Narodów
w Rzymie (wcześniej znanej jako
Propaganda Fide). Watykan ogłosił to 8
grudnia. 62-letni Tagle przejmie swoje nowe
stanowisko w połowie stycznia 2020 r. jako
następca 73-letniego kardynała Fernando
Filoniego, który jest szefem Kongregacji
od 2011 r. Tagle jest drugim Azjatą na tym
stanowisku po kardynale Ivanie Diasie
(2006–2011) z Indii. Kongregacja jest przede
wszystkim odpowiedzialna za Kościoły
w Afryce, Azji i Oceanii. Kardynał Filoni
został mianowany przyszłym Wielkim
Mistrzem Zakonu Rycerskiego Grobu
Bożego w Jerozolimie. Kardynał Tagle
urodził się w Manili w 1957 r. w rodzinie
katolickiej i został wyświęcony na księdza
w 1982 r. Jego ojciec należał do miejscowej
grupy etnicznej Tagalog, jego matka
była pochodzenia chińskiego. Studiował
w Manili, Waszyngtonie i Rzymie, a dziś
jest, między innymi, także prezydentem
Caritas Internationalis i Katolickiej Federacji
Biblijnej. Papież Benedykt XVI uczynił go
kardynałem w 2012 r. Jak pisze Vatican
News, „charyzmatyczny Filipińczyk,
którego niektórzy nazywają „azjatyckim
Franciszkiem”, jest jednym z najbardziej
zasłużonych członków College of Cardinals.
Zasłynął przede wszystkim poprzez inicjatywy
społeczne i ewangelizację”. Kardynał
jest uważany za utalentowanego mówcę;
prowadził różne programy telewizyjne
na Filipinach. Mówi się, że ma poglądy
zbliżone do papieża Franciszka i podziela
jego wizję Kościoła misyjnego i opieki nad
ubogimi. Według Paolo Affatato z Agenzia
Fides oraz ks. Bernardo Cervellera PIME
z AsiaNews spotkanie kardynała Tagle'a może
być pomocne w negocjacjach z Chinami
kontynentalnymi.
Crux Now; Magazyn America; Vatican News

Luis Antonio Tagle.
Źródło: Wikimedia Commons.

16 grudnia 2019 r. W Hongkongu protesty
w porze lunchu trwały w kilku dzielnicach
handlowych, a setki uczestników pisały
w centrach handlowych kartki świąteczne
dla osób rannych lub aresztowanych
podczas miesięcy niepokojów.

Demonstracje pozostały pokojowe przy
minimalnej obecności policji, ponieważ
nie widziano uczestników blokujących
drogi. W Central setki protestujących,
głównie pracowników biurowych zebrało
się w proteście przeciwko rzekomej
brutalności policji. „Rozwiążcie policję teraz”,
skandowali, dzień po tym, jak protestujący
przemaszerowali przez różne centra handlowe,
a policja użyła gazu łzawiącego podczas
nocnych starć ulicznych w Mongkoku, gdzie
protestujący rzucali różnymi przedmiotami
i rozpalali ogień na drogach. W Causeway
Bay tłumy ludzi w czerni rozdawały
przechodniom kartki świąteczne, prosząc
ich o napisanie wiadomości dla rannych
lub aresztowanych. Zebrano ponad 100
kartek świątecznych w celu oddania ich
Spark Alliance HK, organizacji non-profit,
która miała przekazać je aresztowanym
protestującym. Według policji przez ponad
pół roku regularnych, gwałtownych starć
ulicznych między protestującymi a policją
ponad 6100 osób w wieku od 11 do 84 lat
zostało aresztowanych, a Naczelny Zarząd
Szpitali (Hospital Authority) poinformowały,
że ponad 2600 zostało przyjętych do szpitala
z powodu obrażeń odniesionych w trakcie
protestów, podczas których siły porządkowe
użyły gazu łzawiącego, gumowych pocisków
i armatki wodnej, a demonstranci rzucali
cegłami, bombami benzynowymi i in. Ludzie
podpisywali również kartki świąteczne w Tai
Koo, przed budynkiem biurowym One Island
East.
South China Morning Post

2 stycznia 2020 r. 40 znanych osobistości
z 18 narodów świata napisało list otwarty
do Szefowej Administracji Hongkongu. List

zawiera szereg pytań do szefowej administracji
na temat brutalnego traktowania przez policję
demonstrantów, którzy od miesięcy wzywają
do reform demokratycznych i zakończenia
represji ze strony Chinach kontynentalnych.
W apelu zauważono, że „chociaż nic nie
usprawiedliwia przemocy, jasnym jest, że
ci protestujący, którzy się do niej uciekali,
działali w desperacji i frustracji. Ich obawy
dotyczą nie tylko ich samych w obecnej
sytuacji, lecz także ich przyszłości i życia
nienarodzonych dzieci, które będą traktować
Hongkong jako dom po 2047 r. [rok

8
pełnego powrotu terytorium pod kontrolę
Pekinu]”. Rząd byłej kolonii brytyjskiej
szybko odpowiedział na apel. Rzecznik
Lam stwierdził, że „zagraniczni politycy lub
organizacje nie powinny w żaden sposób
ingerować w wewnętrzne sprawy Hongkongu.
Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ
fakty zawarte w liście są nieprawdziwe
i prowadzą do błędnych wniosków. Rząd musi
je odrzucić”. Treść listu opublikowano na
Hogkongwatch.org. AsiaNews
20 stycznia 2020 r. Według amerykańskiej
agencji prasowej Watykan zdecydował
już, kto będzie następnym biskupem
Hongkongu, ale opóźnił ogłoszenie
tej informacji z powodu obaw, że
lokalni katolicy mogą uznać go za
zbyt ugodowy dla chińskiego rządu
komunistycznego. Catholic News Agency

(CNA) poinformowała, że wyżsi urzędnicy
kościelni w Rzymie, Hongkongu i Chinach
kontynentalnych niezależnie potwierdzili, że
decyzja o mianowaniu księdza Petera Choy
Wai-mana 蔡惠民 następnym biskupem
Hongkongu uzyskała ostateczną zgodę
w Rzymie. Wakat na stanowisku trwa od 3
stycznia 2019 r. Po śmierci biskupa Michaela
Yeunga Ming-cheunga diecezją kierował kard.
John Tong Hon, jego poprzednik, który
przeszedł na emeryturę w 2017 r. Ojciec
Choy, jeden z czterech wikariuszy generalnych
Hongkongu, został wybrany na biskupa, ale
Watykan opóźnił ogłoszenie tej nominacji,
ponieważ mogłaby być postrzegana jako znak
krytyki wobec demonstracji w Hongkongu.
„Sytuacja [w Chinach i Hongkongu] jest
bardzo delikatna i nikt nie chce utrudniać
spraw. Zostanie to ogłoszone, kiedy będzie
to możliwe” – CNA zacytowała jedno
z głównych źródeł kurialnych w Rzymie.
Niechęć do ogłaszania imienia nowego
biskupa wynika z widocznych ścisłych relacji o.
Choya i rządu oraz jego dystansu wobec ruchu
prodemokratycznego, wspieranego przez
wielu świeckich katolików. 61-letni o. Choy
został mianowany wikariuszem generalnym
odpowiedzialnym za urząd biskupa,
formację ciągłą zarówno duchowieństwa,
jak i świeckich, a także prowadzenie
ekumenicznego i międzyreligijnego dialogu
w diecezji. Jest także dziekanem seminarium
w Hongkongu. Starsi duchowni obawiają się,
że jego nominacja może spowodować złożenie
rezygnacji przez kard. Josepha Zen Ze-kiuna,
poprzednika kard. Tonga na stanowisku
biskupa Hongkongu, i otwartą krytykę
umowy Watykan–Chiny z 2018 r.
UCANews
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Hongkong, Victoria Harbor.
Źródło: Foter.com.

3 lutego 2020 r. Papież Franciszek
przekazał Chinom 600 000 masek
medycznych na walkę z koronawirusem.

Maski były darem Stolicy Apostolskiej
i chińskich wspólnot chrześcijańskich
we Włoszech. China Southern Airlines
zadbały o ich darmowy transport do
Wuhanu, Zhejiangu i Fujianu. Za akcję
charytatywną odpowiadają: kard. Konrad
Krajewski, jałmużnik papieski, dyrektor
apteki watykańskiej o. Thomas Binish; o.
Vincenzo Handuo, wicerektor Papieskiego
Uniwersytetu Urbaniana, pochodzący
z diecezji Mindong w Fujian. 26 stycznia
Papież, zwracając się do wiernych
zgromadzonych na placu Świętego Piotra,
modlił się za ludzi chorych na wirusa
rozprzestrzeniającego się w Chinach. „Niech
Pan – dodał – wita zmarłych w swoim
domu, pociesza rodziny i wspiera wielkie
zaangażowanie społeczności chińskiej
w zwalczanie epidemii”.
AsiaNews

7 lutego 2020 r. Niektóre kościoły
w Chinach zawiesiły działalność, w tym
Msze św., z powodu rozprzestrzeniania
się koronawirusa z Wuhan (2019-nCoV).

7 lutego SCMP zgłosił, że stwierdzono
już ponad 29 200 przypadków – 28 985
w Chinach kontynentalnych 638 zgonów,
w tym 1 na Filipinach i w Hongkongu (stan
o północy 4 lutego). Z drugiej strony, według
danych zebranych przez SCMP, do tej pory
wyzdrowiało już ponad 1300 zakażonych.
Poza Chinami co najmniej 22 kraje i regiony,
w tym Japonia, Tajlandia, Tajwan, Francja,
Stany Zjednoczone i Korea Południowa,
a także miasta Makau i Hongkong również
potwierdziły przypadki wystąpienia wirusa.
Przynajmniej dwa statki wycieczkowe
zostały poddane kwarantannie, jeden w Kai
Tak Cruise Terminal w Hongkongu, drugi
w Jokohamie w Japonii. W Wuhanie, stolicy
Hubei, miały miejsce już 192 zgony – 33
z nich 31 stycznia. 3 lutego SCMP zgłosił
1242 nowych przypadków zachorowań.
Miasto zostało zamknięte. Diecezja Hankou

w Hubei ogłosiła zawieszenie działań
wspólnotowych we wszystkich swoich
parafiach. Katedra św. Ignacego w Xujiahui
w diecezji szanghajskiej ogłosiła 22 stycznia,
że zostanie tymczasowo zamknięta i nie
będą odprawiane nabożeństwa ani Msze św.
podczas chińskiego Nowego Roku. Kościół
katolicki Świętej Rodziny w Wuchang,
który znajduje się po drugiej stronie
rzeki Jangcy od Wuhanu, zawiadomił
o tymczasowym zawieszeniu wszystkich
Mszy zgodnie z rządową dyrektywą.
Diecezja Ningbo w prowincji Zhejiang
zwróciła się do proboszczów, aby nie
rozdawali komunii na język od 22 stycznia
jako środek zapobiegawczy: „Wierni będą
przyjmować Eucharystię na rękę”, napisano
w komunikacie, w którym proszono parafian
o modlitwę o koniec epidemii.
Hong Kong Sunday Examiner

13 lutego 2020 r. Diecezja Hogkong
postanowiła zawiesić wszystkie
Msze św. publiczne w niedziele i dni
powszednie w dniach 15–28 lutego
i odwołać liturgię w Środę Popielcową 26
lutego.  Kardynał John Tong powiedział, że

decyzja została podjęta, „ponieważ następne
dwa tygodnie będą czasem kluczowym
dla powstrzymania epidemii”. „W tym
trudnym okresie” 500 000 hongkońskich
katolików musi „pogłębić zaufanie do Boga
i urzeczywistnić chrześcijańską miłość do
sąsiadów i wszystkich ludzi”. Kardynał
Tong poprosił, aby katolicy wypełniali
swój obowiązek uczestnictwa w Mszach
św. online, przyjmując Komunię Świętą
duchowo i rozważając Pismo Święte lub
odmawiając Różaniec w domu. Wzywał
ich także, aby pomagali sobie nawzajem,
dzielili się materiałami antyepidemicznymi,
żyli ewangelicznymi cnotami wiary, nadziei
i miłości oraz modlili się za siebie nawzajem.
UCANews

12 marca 2020 r. W związku z wybuchem
COVID-19 Diecezja Hongkońska zawiesiła
publiczne msze i doradziła ludziom
uczestnictwo w mszach niedzielnych
transmitowanych online oraz
przyjmowanie duchowej Komunii św.
Kościół stanął przed wyzwaniem cyfryzacji
w duszpasterstwie i ewangelizacji. Podczas
rozprzestrzeniania się COVID-19 docieranie
do wiernych jest wielkim wyzwaniem.
W Hongkongu od czasu zawieszenia Mszy
publicznych wielu kapłanów transmituje
Msze na żywo i dzieli się swoimi homiliami
przez Internet. Organizacje kościelne
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i świeccy opracowali również internetowe
programy interaktywne i modlitewne. Oprócz
jednokierunkowego rozpowszechniania
informacji w Internecie, niektóre grupy
chrześcijańskie zorganizowały spotkania
internetowe w celu interaktywnego przeżycia.
Zmienia to tradycyjny sposób gromadzenia
się. Społeczności internetowe również
w rzeczywistym świecie mogą się rozwijać.
Kościół musi przekształcić modlitwę online
i doświadczenie dzielenia się wiarą w życie
chrześcijańskie zakorzenione w Słowie
i we wspólnocie. Chociaż transmisja Mszy
Świętej i duchowe przyjęcie Komunii Świętej
są stosownym środkiem, interaktywne
doświadczenia pastorów i wiernych podczas
pandemii COVID-19 mogą pomóc
Kościołowi lepiej reagować na trendy
internetowe i potrzeby społeczne. W ubiegłym
roku papież Franciszek przypomniał
nam również, że sieci społecznościowe
nie są automatycznie synonimiczne ze
społecznościami fizycznymi i że Kościół
musi pomóc każdemu w odnalezieniu
własnej tożsamości. Jednocześnie „Sam
Kościół jest siecią utkaną przez komunię
eucharystyczną, w której jedność nie opiera się
na «polubieniach», lecz na prawdzie”. Wśród
ogromnej ilości informacji szczególnie ważne
jest, aby Kościół mówił i dawał świadectwo
prawdzie także w Internecie.
Hong Kong Sunday Examiner

Źródło: Foter.com.

12 marca 2020 r. Papież Franciszek
przekazał darowiznę w wysokości 100 000
USD (776,920 HKD) jako gest solidarności
z rodzinami w niekorzystnej sytuacji
i mieszkańcami Hongkongu dotkniętymi
epidemią wirusa COVID-19. Diecezja

wypłaci tę kwotę po wskazaniu poprzez
parafie, Komisję Pracy i Caritas-Hongkong
osób najbardziej zasłużonych. Kardynał
John Tong Hon, administrator apostolski
Hongkongu, wyraził swoją wdzięczność
papieżowi Franciszkowi w liście, jednocześnie
gratulując mu siódmej rocznicy rozpoczęcia
pontyfikatu. „Wasza Świątobliwość: gratulacje
z okazji 7. rocznicy waszego pontyfikatu!
Dziękujemy, że poprowadziliście nas drogą
wiary w tym trudnym czasie. Chcemy
odnowić naszą przysięgę lojalności, wsparcia
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i uznania wyrażoną w waszej służbie” –
napisał kard. Tong. Podziękował także
papieżowi za wyznaczenie marca miesiącem
modlitwy za katolików w Chinach. Gest
solidarności papieża Franciszka stanowi
przykład chrześcijańskiej miłości w czasie,
gdy Włochy i inne narody europejskie
również stoją w obliczu blokady z powodu
rozprzestrzeniania się Covid-19. Włochy
odnotowały największą liczbę ofiar
śmiertelnych po Chinach z powodu wirusa
z 827 zgonami do 12 marca. Kardynał
Tong w swoim liście zapewnił o modlitwie
i duchowym towarzyszeniu wszystkim
dotkniętym epidemią ludziom w Europie
i na całym świecie. „Chcielibyśmy zapewnić
Waszą Świątobliwość, że będziemy się modlić
za Włochy i wszystkie kraje dotknięte tą
epidemią. Ponieważ każdy człowiek jest
cenny w oczach Boga, jesteśmy przekonani,
że poprowadzi nas przez tę dolinę ciemności
cudowne światło jaśniejszego jutra” – napisał
kardynał.
Hong Kong Sunday Examiner

Źródło: Foter.com.

13 marca 2020 r. Biskup Peter Fang Jianping

方建平  z Tangshan poprosił katolików,

aby unikali zgromadzeń publicznych
pomimo spadku liczby infekcji
koronawirusem, ale ostrzegł też przed falą
internetowych programów modlitewnych.

Szczególnie przestrzegał przed naukami
księdza Fei Zhishenga, który utrzymuje, że
choroba jest wynikiem grzechu. Ojciec Fei
z Liaoning w północno-wschodnich Chinach
specjalizuje się w formacji duchownych.
W 2007 r. założył grupę rekolekcyjną dla
kaznodziejów w całym kraju. Cyberprzestrzeń
w Chinach jest zalewana transmisjami
różnych wyznań od grudnia, kiedy to ludzie
rozpoczęli domowe spotkania modlitewne
online po rozpowszechnieniu się zarażeń
nowym koronawirusem. Według chińskiej
Narodowej Komisji Zdrowia liczba nowych
zachorowań i zgonów spadła 12 marca do
nowego minimum i tego dnia zmarło tylko
11 osób. Przywódcy katoliccy twierdzą, że
mówienie o chorobie jako o skutku grzechu
stawia wiarę katolicką w złym świetle,
szczególnie w czasach pandemii.
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Maseczka. Fot. Michalina Sztuka

19 marca 2020 r. Diecezja Xi'an w chińskiej
prowincji Shaanxi przekazała Watykanowi
oraz wspólnotom religijnym i diecezjom
we Włoszech, takim jak Mediolan
i Bolonia, 24 000 jednorazowych masek
medycznych. „Kiedy Chiny kontynentalne

doświadczyły epidemii, Stolica Apostolska
i grupa Kościoła włoskiego pomogły,
wysyłając maski medyczne. Skutecznie
powstrzymaliśmy wirusa, ale Włochy cierpią.
Nadeszła nasza kolej, aby im pomóc”,
powiedział ksiądz Chen Ruixue. Dodał,
że koronawirus „jest publicznym wrogiem
ludzkości. Tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie
będą współpracować w walce z chorobą,
można będzie pokonać pandemię”. Po
Chinach Włochy stały się najbardziej
dotkniętym pandemią krajem, z setkami
zgonów i infekcji w ciągu kilku tygodni.
Przykładowo, z powodu COVID-19 18 marca
zmarło we Włoszech około 475 osób. Ksiądz
Chen zauważył, że Chiny mają dobre stosunki
zarówno z Watykanem, jak i Włochami.
Powiedział, że pandemia nie dotknęła
poważnie Watykanu. Maski, które Watykan
otrzymał w ramach darowizny, miały zostać
rozdane ludziom potrzebującym. Zbiórki
organizuje również m.in. diecezja Wenzhou
w prowincji Zhejiang oraz Caritas Hong
Kong. Byli chińscy studenci we Włoszech
zbierają datki na poliklinikę Gemelli i inne
szpitale.

to katalog dziewięciu zasad postępowania,
do których przestrzegania duchowni muszą
zobowiązać się przez jego podpisanie.
Pod przewodnictwem partii mają oni
dobrowolnie współpracować, rozwijając
socjalizm o chińskich cechach i postępować
zgodnie z tokiem sinizacji, przeciwstawiać
się zewnętrznej infiltracji i wykorzystywać
Internet w zdyscyplinowany sposób. Tekst
kodeksu postępowania zatytułowany
„Wytyczne do norm zachowania się pastorów
w protestanckim Kościele w Chinach”
(Zhongguo jidujiaojiao murenyuan xingwei
guifan 中国基督教教牧人员行为规范
został opublikowany na stronie www.ccctspm.
org/cppccinfo/12833 [dostęp: 15.03.2020].
Isabel Friemann, China InfoStelle, RCTC

11–12 listopada 2019 r. Drukarnia Nanjing
w Amity Foundation, założona w 1986
roku, świętowała druk 200 milionów Biblii.

Do tej pory Biblie zostały wydrukowane
w ponad 130 językach i dialektach, w tym
85 milionów przeznaczono na rynek
chiński. Uroczystość odbyła się z udziałem
ponad 200 gości: duchownych i świeckich,
w tym wielu z Afryki. W 2015 r. Amity
założyło Centrum Usług Amity Printing
Africa w Etiopii, a latem 2019 r. Amity
Printing Kenya Corporation. Z okazji święta
drukarnia pokazała wystawę historycznych
wydań Ewangelii i Biblii w języku chińskim.
Biskup Hans-Jürgen Abromeit (ur. 1954)
z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła
Północnych Niemiec reprezentował
Niemieckie Towarzystwo Biblijne jako
drugi przewodniczący. Pastor dr Christian
Wollmann, szef Centrum Misji i Ekumenizmu
w Ewangelicko-Luterańskim Kościele
Północnym, został poproszony o zabranie
głosu jako przedstawiciel wszystkich
zagranicznych gości.

11

Informacje

21–22 listopada 2019 r. Chińska Rada

9 grudnia 2019 r. Pastor Wang Yi 王怡

Chrześcijańska i Patriotyczny Ruch
Potrójnej Autonomii zorganizowały
dwudniowe szkolenie w Qingdao,
podczas którego wymieniono się
doświadczeniami na temat strategii
przyłączania niezarejestrowanych miejsc
spotkań lub Kościołów domowych do
zarejestrowanych zborów (yi tang dai
dian 以 堂 带点). Po otwarciu przez

Kościoła Świętego Przymierza Jesiennego
Deszczu (Qiuyu shengyue jiaohui 秋雨
圣约教会) w Chengdu, przebywający
w areszcie od 9 grudnia 2018 r., nie miał
dotąd możliwości rozmowy ze swoim
prawnikiem. Jak dotąd nie został jeszcze

przewodniczącego PRPA Xu Xiaohong 徐
晓鸿, przewodniczący CRC Wu Wei 吴巍
wygłosił przemówienie, w którym wyjaśnił, że
aktywne łączenie niezarejestrowanych miejsc
spotkań z zarejestrowanymi społecznościami
to konieczny kolejny krok we wdrażaniu
nowego Regulaminu Spraw Religijnych.
„Dopóki wyznawcy mają czystą wiarę i nie
podejmują działań zagrażających państwu
ani społeczeństwu, dopóty są naszymi
braćmi i siostrami, którym powinniśmy
służyć” – powiedział Wu. 70 pracowników
kościelnych na stanowiskach kierowniczych
w różnych prowincjach i miastach wysłuchało
przykładnych lokalnych raportów na
posiedzeniu plenum, następnie wymieniono
się pomysłami w małych grupach. Drugiego
dnia miały miejsce wizyty w różnych
chrześcijańskich Kościołach domowych
w Qingdao, które już przyłączyły się do
zarejestrowanych zborów. Na zakończenie
pastor Wu Wei podkreślił funkcję CRC
i PRPA jako ogniwa łączącego wierzących
z partią i rządem.
ccctspm.org, Isabel Friemann,
China InfoStelle, RCTC

ccctspm.org, Isabel Friemann, China InfoStelle,
RCTC

UCANews, AsiaNews

Protestantyzm
23 września 2019 r. Dwie organizacje
parasolowe Kościoła protestanckiego
w Chinach: Chińska Rada Chrześcijańska
i Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii,
przyjęły „Kodeks postępowania dla
personelu Kościoła protestanckiego”. Jest

Źródło: Foter.com.
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Napis na transparencie: Otwarte spotkanie
modlitewne za pastorem Wang Yi.
Źródło: Foter.com

ogłoszony ostateczny wyrok. Przypuszcza się,
że otrzyma karę pozbawienia wolności do lat
dziesięciu. Prezbiter parafii, Qin Defu, został
skazany na cztery lata więzienia pod koniec
listopada. Powodem aresztowania Wang Yi
była jego otwarta krytyka kultu osobowości
i polityki religijnej Xi Jinpinga. Żona Wanga,
Jiang Rong 蒋蓉, i ich syn przebywają
w areszcie domowym.
AsiaNews, Isabel Friemann,
China InfoStelle, RCTC

1 stycznia 2020 r. Ambasada Królestwa
Niderlandów w Chinach na swoim koncie
na Weibo opublikowała zrzut ekranu
ze zdjęciem chińskiego dokumentu
sądowego, którym skazano chińskiego
pastora Wanga Yi 王怡 na dziewięć
lat więzienia. Komentarz brzmiał:
„Jednym z życzeń Holandii na 2020 rok
jest, aby wszystkie kraje na całym świecie
bezwarunkowo wdrożyły Powszechną
deklarację praw człowieka. Chcielibyśmy
powtórzyć artykuł 18 deklaracji: każdy
ma prawo do wolności myśli, sumienia
i wyznania; prawo to obejmuje wolność
zmiany wyznania lub przekonań oraz
wolność manifestowania swojej religii lub
przeżywania samodzielnie lub we wspólnocie
z innymi, publicznie lub prywatnie, wiary
w nauczanie, praktykowanie, wielbienie
i przestrzeganie zasad”. Wang Yi, założyciel
Kościoła Świętego Przymierza Jesiennego
Deszczu (Qiuyu shengyue jiaohui 秋雨圣约
教会), jednego z największych podziemnych
Kościołów w Chinach, został skazany 30
grudnia na 9 lat więzienia za sabotaż władzy
państwowej i nielegalne operacje biznesowe.
Był znany ze swojej otwartej krytyki chińskich
przywódców, w tym przewodniczącego Xi
Jinpinga. Został zatrzymany w grudniu
2018 r. wraz z żoną i kilkunastoma innymi
wierzącymi i przywódcami kościelnymi.
Większość zatrzymanych została zwolniona,
natomiast nie było żadnych wiadomości
o Wangu aż do jego wyroku. Chiny wymagają,
aby Kościoły i wszystkie miejsca kultu
były zarejestrowane, ale Wang tego nie
zrobił. Członkowie jego protestanckiego
Kościoła spotykali się potajemnie, być może
w miejscach, takich, jak sale konferencyjne
i kawiarnie.
Quartz
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Patriarcha Bartłomiej I.
Źródło: Foter.com.

1 listopada 2019 r. Chiński konsul
generalny w Stambule, Cui Wei, spotkał
się z patriarchą Bartłomiejem. Konsul
generalny Chin w Stambule Cui Wei
spotkał się z patriarchą ekumenicznym
Bartłomiejem I, mówiąc mu, że chce go
wkrótce zobaczyć w Chinach. To pierwsza
wizyta chińskiego urzędnika rządowego
w Fanar. Spotkanie odbyło się w środę
na wniosek konsula. Bartłomiej wyjaśnił
konsulowi historię Patriarchatu, jego funkcję,
problemy i opisał jego międzynarodową
posługę wobec wspólnot prawosławnych
za granicą. Patriarcha poinformował
dyplomatę „o obecności prawosławnych
w Hongkongu (metropolia prawosławna),
która służy prawosławnym tam pracującym
lub podróżującym”. W odpowiedzi Cui Wei
„wyjaśnił Bartłomiejowi, jak Chiny radzą sobie
z kwestiami religijnymi i dodał, że chciałby,
aby patriarcha odwiedził Chiny. Patriarcha
odpowiedział natychmiast, że jest gotowy
zrobić to, jak tylko otrzyma od rządu oficjalne
zaproszenie”. Niektórzy analitycy uważają,
że ta wizyta jest spowodowana nowym
podejściem Chin do kwestii religijnej. W grę
wchodzą jednak także względy geopolityczne.
Spotkanie może mieć również na celu
powstrzymanie Rosji, co spowodowało
napięcia z Europą i Japonią. Chińczycy być
może zdają sobie sprawę, że Bartłomiej jest
w stanie przeciwstawić się patriarchatowi
Moskwy”.
Asia News

Rezydencja Patriarchy. Fot. Wikimedia
Commons.
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11 listopada 2019 r. Po opublikowaniu
pięcioletnich planów sinizacji protestantyzmu (w marcu 2018 r.), katolicyzmu
(przyjęty w maju 2018 r., opublikowany
w październiku 2018 r.) i islamu (w styczniu 2019 r.), przedstawiono „Zarys pięcioletniego planu prac nad przestrzeganiem
kierunku daoizmu w kierunku sinizacji
(2019–2023)”. Tak jak w planach sinizacji
innych religii przeważa w nim język polityki
i zawiera wymagania polityczne partii. Planowane są znaczące interwencje w sferze nauki
i praktyki daoizmu, jedynej rdzennej religii
spośród „pięciu religii” Chin. Wśród nich
m.in., że należy ponownie uporządkować
tradycyjne daoistyczne reguły życia religijnego
(daojiao jielü 道教戒律); przepisy niezgodne
z obecnymi czasami należy poprawić lub usunąć oraz dodać nowoczesne zasady postępowania (pkt 8); odzież daoistycznego personelu
religijnego powinna zostać znormalizowana
(pkt 10). Prawne praktyki daoistyczne (fawu
huodong 法务活动) również powinny zostać
znormalizowane, a te, które nie odpowiadają
wymaganiom współczesnych czasów, powinny zostać uproszczone lub zniesione (pkt 11).
Należy dostosować treść ksiąg daoistycznych
i aktywnie dążyć do nowoczesnej konstrukcji
systemu nauk daoistycznych (pkt. 13 i 14).
Tekst „Zrąb pięcioletniego planu pracy
do utrzymania dalszego kierunku sinizacji
daoizmu”(Jianchi daojiao zhongguo hua
fangxiang wu nian gongzuo guihua gangyao
坚持道教中国化方向五年工作规划纲
要 (2019–2023) można znaleźć na stronie
http://www.taoist.org.cn/showInfoContent.
do?id=5209&p=„p” [dostęp: 8.03.2020].
Grupa projektowa do spraw „nowoczesnej
konstrukcji systemu nauk taoistycznych” rozpoczęła już pracę w kwietniu 2019 r.; patrz:
RCTC 2019, nr 3, s. 7.
RCTC

Buddyzm
9 listopada 2019 r. Przedstawiciel Stanów
Zjednoczonych powiedział, że Organizacja
Narodów Zjednoczonych powinna
podjąć temat sukcesji Dalajlamy, by
uniemożliwić Chinom wywarcie swego
wpływu. Sam Brownback, ambasador USA
ds. międzynarodowej wolności religijnej,
wypowiedział się obszernie w tej kwestii
po wizycie w Dharamsali w Indiach, gdzie
od 1959 r. przebywa na emigracji 84-letni
Tenzin Gyatso, XIV Dalajlama. Brownback
powiedział mu, że USA będzie dążyć do
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zbudowania globalnego poparcia dla zasady,
że wybór następnego duchowego przywódcy
„należy do tybetańskich buddystów, a nie do
chińskiego rządu”. „Mam nadzieję, że ONZ
podejmie tę kwestię” – powiedział. Przyznał,
że Chiny korzystając z możliwości weta wobec
ustaleń Rady Bezpieczeństwa, będą usilnie
starały się zablokować wszelkie działania,
ale ma nadzieję, że kraje członkowskie
zabiorą głos przynajmniej w ramach ONZ.
Jego zdaniem bardzo ważne są rozmowy
na poziomie międzynarodowym, ponieważ
Dalajlama to wybitna postać o globalnym
wpływie. Pekin dał do zrozumienia, że czeka
na odejście Dalajlamy, wierząc, że kampania
na rzecz większej autonomii Tybetu zakończy
się wraz z jego śmiercią. Chiny sugerowały
również, że mogłyby wybrać kolejnego
Dalajlamę, bardziej skłonnego do pogodzenia
się z ich kontrolą nad tym regionem.
Dalalajlamę zwykle wybierali mnisi buddyjscy
spośród małych dzieci w Tybecie. Obecny
przywódca duchowy zapowiadał już, że
mógłby rozwiązać tę kwestię w nietradycyjny
sposób – sam ogłosić, kto będzie jego
sukcesorem, lub zdecydować o tym, że jest
ostatnim Dalajlamą.
South China Morning Post, EKAI
I

Statua Buddy, Tajwan. Źródło: Foter.com.

27 października 2019 r. Dwaj rywalizujący
Karmapowie opublikowali wspólną
modlitwę o reinkarnację Szamarpy.
Szamarpa (inaczej szamar rinpocze)
jest dzierżawcą linii szkoły buddyzmu
tybetańskiego Karma Kagyu, kierowanej przez
Karmapę. Czternasty Szamarpa zmarł w 2014
r. Na obecnego XVII Karmapę zostało
powołanych dwóch różnych chłopców.
Trinlej Taje Dordże, urodzony w 1983 r.,
wybrany przez XIV Szamarpę, przybył do
Indii jako dziecko i tam był szkolony. Ogjen
Trinlej Dordże, urodzony w 1985 r., kształcił
się pod nadzorem rządu w ChRL, ale uciekł
do Indii pod koniec grudnia 1999 r. Jest
uznawany zarówno przez Dalajlamę, jak i rząd
chiński. Dalajlama jest jednak głową innej
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szkoły buddyzmu, Gelugpa. Karmapa Trinlej
Taje Dordże ogłosił 27 października 2014 r.,
że zidentyfikuje następne wcielenie Szamarpy.
O tym, że nie czyni tego w konflikcie
z „innym” karmapą Ogjenem Trinlej Dordże
można wnioskować z faktu, że dokładnie
pięć lat później, 27 października 2019 r., obaj
opublikowali wspólną modlitwę na całe życie
o reinkarnację XIV Shamarpa na swoich
stronach internetowych. Już 11 października
2018 r. Karmapowie wspólnie zadeklarowali
zamiar przezwyciężenia podziału w linii
Karma Kagyu. (Patrz: RCTC 2019, nr 1, s. 6).
RCTC

Dalajlama. Źródło: Foter.com.

20.10.2019 r. Rada Muzułmańska
w Hongkongu zaapelowała o spokój,
mówiąc, że największy meczet w mieście
nie był zamierzonym celem policji, gdy
przy pomocy armatek wodnych spryskali
oni wejście niebieskim barwnikiem. Grupa

Źródło: Foter.com.

14 listopada 2019 r. Opublikowano
pięcioletni plan sinizacji buddyzmu.
„Zarys pięcioletniego planu prac nad
przestrzeganiem orientacji buddyzmu
w kierunku sinizacji (2019–2023)” został
przyjęty 24 lipca 2019 r. przez Radę Stałą
Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego.
Plan umieszczono na stronie internetowej
dopiero 14 listopada. Jest znacznie dłuższy
niż pięcioletnie plany sinizacji innych
religii. Zawiera między innymi koncepcję
„wzbogacenia i dalszego rozwoju myślenia
humanistycznego buddyzmu (renjian fojiao
人间佛教)”. Początki i kierunki rozwoju
humanistycznego buddyzmu mają być dalej
badane; należy uwzględnić doświadczenia
z zagranicy, jednocześnie opierając się
błędnemu myśleniu i działaniu. Zdaniem
władz należy zbadać ustanowienie systemu
humanistycznego buddyzmu z nauczaniem,
pismami kanonicznymi, duchowością,
regułami i liturgią. Innym przyszłym
zadaniem przewidzianym w dokumencie jest
zapewnienie interpretacji nauk i przykazań
tradycji buddyzmu tybetańskiego i therawady,
które odpowiadają rozwojowi dzisiejszych
Chin i doskonałej chińskiej tradycji
kulturalnej.

wyznaniowa wezwała mieszkańców, by nie
szukali zemsty za ten incydent pod meczetem
Kowloon na Nathan Road, głównej arterii
komunikacyjnej przebiegającej przez Tsim
Sha Tsui i Mong Kok, a także epicentrum
gwałtownych niepokojów, które miały
miejsce niedzielnego wieczoru. Pochwaliła
mieszkańców za pomoc w późniejszym
uporządkowaniu miejsca kultu religijnego.
W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę
na stronie internetowej Rady zostało
wyrażone zadowolenie z faktu, że meczet nie
był celem policji podczas operacji rozproszenia
i dodano: „[Incydent] niewątpliwie wzbudził
emocje wśród społeczności muzułmańskiej
i niemuzułmańskiej w Hongkongu, ale
nie pogarszajmy sytuacji (…). Szukajmy
opanowania nad zemstą, mądrości nad
emocjami i jedności nad podziałem”.
Wiadomość została później zastąpiona
krótszym postem, który brzmiał: „Szczerze
mówiąc, my, muzułmańska społeczność,
jesteśmy naprawdę wdzięczni wszystkim
życzliwym mieszkańcom Hongkongu,
którzy przybyli dziś oczyścić bramy meczetu
Kowloon po incydencie z niebieskim
barwnikiem”.
South China Morning Post

RCTC
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4 grudnia 2019 r. Chińskie Stowarzyszenie

przyznawanej przez Parlament Europejski.

Islamskie (CSI) odrzuciło amerykańską
ustawę o prawach Ujgurów z 2019 r.

Ilham Tohti to znany profesor ekonomii
pochodzenia ujgurskiego, który przez ponad
dwie dekady pracował nad wzmocnieniem
dialogu pomiędzy Ujgurami a grupą
narodowościową Han. Podnosił również
sprawy dotyczące łamania praw człowieka.
W styczniu 2014 r. został aresztowany przez
władze chińskie, a we wrześniu skazany na
dożywocie za podżeganie do separatyzmu po
przeprowadzonym dwudniowym procesie.
Podczas procesu odmówiono przesłuchania
świadków wezwanych przez oskarżonego.
Chińska Republika Ludowa wyraziła
oburzenie za przyznanie tej nagrody. Ich
zdaniem Ilham Tohti brał udział w działaniach
przestępczych, których celem był podział kraju
i zachęcanie do działalności terrorystycznej.

Projekt ustawy wzywał administrację
USA do nakładania sankcji na chińskich
urzędników, którzy byliby zaangażowani
w internowania w Sinkiangu. Amerykańska
Izba Reprezentantów przyjęła wzmocnioną
wersję projektu ustawy 3 grudnia 2019 r.
Następnego dnia CSI opublikowało na
swojej stronie internetowej oświadczenie,
w którym wyraziło oburzenie tym, co uznało
za zniekształconą wizję i bezpodstawne
zarzuty dotyczące sytuacji praw człowieka
w Sinkiangu. Według oświadczenia prawa
człowieka i wolność wyznania są tam
chronione. Od lat 90. „trzy siły” pod pozorem
religii wykorzystywały uczucia religijne ludzi,
aby wzbudzać fanatyzm, szerzyć ekstremizm
i zachęcać niektórych do popełniania
aktów przemocy i terroryzmu. Zgodnie
z oświadczeniem Sinkiang jest najważniejszym
polem bitwy w chińskiej walce z terroryzmem
i ekstremizmem, a tamtejsze społeczności
islamskie aktywnie przeciwdziałają
ekstremizmowi, interpretując kanoniczne
pisma i nauki islamu oraz odrzucając
heretyckie teorie, takie jak np., że „męczennicy
świętej wojny idą do nieba”. Hua Chunying
华春莹, rzeczniczka chińskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, również odrzuciła
ustawę.
Chinaislam.net; South China Morning Post

Sytuacja Ujgurów
w Chinach

Uyghurcongress.org, euractiv.pl, xinhuanet.
com, bbc.com, foreignpolicy.com

Październik 2019 r. Europosłowie Parlamentu Europejskiego chcą nałożenia sankcji
za działania rządu chińskiego wobec
Ujgurów. Przegłosowali rezolucję, w której

wzywają państwa członkowskie do nałożenia
sankcji na osoby odpowiedzialne za dramat
Ujgurów. Chodzi o zamrożenie ich aktywów
oraz wydanie zakazu ich wjazdu na teren Unii
Europejskiej. Sankcje dotknęłyby m.in. Chińczyków pracujących w urzędach zajmujących
się mniejszościami etnicznymi i narodowymi.
W rezolucji znalazło się także wezwanie do
tego, aby Chiny „zamknęły wszystkie obozy
i miejsca pracy przymusowej i natychmiast
oraz bezwarunkowo wypuściły wszystkie przetrzymywane tam osoby”.
Euractiv.pl

7 października 2019 r. Departament Handlu
USA umieścił 28 chińskich firm na liście
podmiotów łamiących prawa człowieka
wobec Ujgurów. Pojawienie się na czarnej
liście skutkuje ograniczeniem zakupu
niektórych produktów od firm chińskich
bez otrzymania zgody rządu USA. Na liście
znalazły się podmioty, takie jak jak Hikvision
(kamery) oraz Dahua (monitoring wizyjny),
które nadzorowały wdrożenie systemu
nadzoru w obozach reedukacji na terenie
Sinkiangu. 8 października z kolei utrudniono
wydawanie wiz urzędnikom chińskim
odpowiedzialnym za prowadzenie obozów dla
internowanych Ujgurów.

Październik/listopad 2019 r. Światowy
Kongres Ujgurów oraz organizacje na rzecz
praw człowieka coraz bardziej starają
się wpłynąć na firmę Apple, aby ta nie
współpracowała z Chińską Republiką
Ludową. Ostatni skandal z firmą Huawei
dodatkowo wpływa na politykę Apple wobec
Chin. Firma ta w coraz mniejszym stopniu
chce współpracować z Chińczykami, mając
na uwadze to, że Chińczycy szukają coraz to
nowszych możliwości pozyskiwania informacji
prywatnych, tworząc infrastrukturę
technologiczną do projektu, jakim jest System
Zaufania Społecznego.
Uyghurcongress.org

Uyghurcongress.org

24 października 2019 r. Ilham Tohti został
Protesty w Hongkongu. Źródło: Foter.com.

laureatem nagrody im. Sacharowa, czyli
nagrody dotyczącej praw człowieka
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Grudzień 2019 r. Piłkarz tureckiego
pochodzenia, należący do niemieckiego
klubu Arsenal, Mezut Ozil, udzielił
wsparcia Ujgurom w ich walce o prawa
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człowieka. Potępił on prześladowania

mniejszości muzułmańskiej w prowincji
Sinkiang. W efekcie Państwowa telewizja
chińska CCTV odwołała transmisję
niedzielnego meczu angielskiej ekstraklasy
między Arsenalem Londyn a Manchesterem
City. Mezut Ozil został również
skasowany z chińskiej wersji gry PES2020.

Uyghurcongress.org, theguardian.com,
twitter.com, esportmania.pl, tvp.info

22 grudnia 2019 r. Policja rozpędziła tłum
protestujących w dzielnicy finansowej
w Hongkongu, którzy uczestniczyli
w wiecu poparcia dla Ujgurów. Protest

dotyczył przestrzegania praw człowieka
w Chinach. Uczestniczyli mieli ze sobą
transparenty „wolny Hongkong, wolni
Ujgurzy”.
TVN24.pl

27 grudnia 2019 r. Światowy Kongres
Ujgurów zorganizował wiec w Berlinie
przed ambasadą  ChRL w celu podniesienia

świadomości łamania praw człowieka
w prowincji Sinkiang, a przede wszystkim
protest ten miał być sprzeciwem wobec
obozów reedukacji. Grupa 27 posłów
z Kuwejtu podkreślliła solidarność
z mniejszością ujgurską.
Uyghurcongress.org

2 stycznia 2020 r. W regionie
autonomicznym Ningxia w północnych
Chinach wprowadzono nowy system
inteligentnego nadzoru w branży
medycznej. Platforma ma takie funkcje, jak

zatwierdzenia administracyjne, zarządzanie
kredytami i śledzenie leków. Administracja
w swoim komunikacie potwierdziła, że
władze zapewnią szkolenia dla personelu
platformy, aby lepiej zarządzać branżą
medyczną.
Xinhuanet.com

20 stycznia 2020 r. Według China Earthquake Networks Center trzęsienie
6,4 stopnia nawiedziło powiat Jiashi 伽
师 w prefekturze Kaszgar w północno–
zachodnim regionie autonomicznym
Sinkiang, Rząd centralny zaoferował wsparcie

finansowe w wysokości 30 milionów juanów
na pomoc w usuwaniu skutków trzęsienia
ziemi. W trzęsieniu zginęła jedna osoba.
Xinhuanet.com

10 lutego 2020 r. Region autonomiczny
Sinkiang w północno-zachodnich
Chinach wprowadził środki wspierające,

aby pomóc małym i średnim
przedsiębiorstwom zmniejszyć skutki
wywołane przez epidemię nowego
koronawirusa. Tymczasem władze regionu

zapewnią dotacje na ubezpieczenia społeczne
małym i średnim przedsiębiorstwom, które
borykają się z tymczasowymi trudnościami.
Firmy otrzymają dotacje na szkolenia
zawodowe. Pomimo rozproszenia ludności
w prowincji Sinkiang, władze szczególnie
monitorują tereny, gdzie żyje najuboższa
ludność prowincji. Szacuje się, że jest ona
najbardziej narażona na działanie wirusa.
Xinhuanet.com
przygotował: Piotr Dutkiewicz

Polityka
21 października 2019 r. Chiny obiecały
zaostrzyć regulację komercjalizacji
buddyzmu i taoizmu w imię bardziej
prawidłowego rozwoju tych religii.
W prowincji Anhui we wschodnich Chinach
odbyło się spotkanie w sprawie wprowadzenia
bardziej rygorystycznych przepisów przeciwko
komercjalizacji buddyzmu i taoizmu.
Zakazane będzie nieplanowane budowanie
dużych posągów religijnych w otwartej
przestrzeni, zamienianie zasobów religijnych
w aktywa firmy, które staną się publiczne,
lub zamiana ich w miejsca turystyczne oraz
gromadzenie pieniędzy w imię religii.
Xinhua

27 października 2019 r. Centralny Komitet
Komunistycznej Partii Chin i Chińska Rada
Stanu wydały nowe wytyczne dotyczące
moralności wszystkich obywateli: od
,,cywilizowanych” zachowań w sferze
publicznej po wychowywanie dzieci
i segregację odpadów. „Zarys wdrażania

budowania moralności obywateli w nowej
erze” („Xinshidai gongmin daode jianshe
shishi gangyao” 新时代公民道德建设实
施纲要) wzywa Chińczyków do uczciwości
i uprzejmości oraz dobrych manier podczas
jedzenia, podróżowania lub uczestnictwa
w imprezach sportowych. Zaproponowano
środki, które pomogą Chińczykom „bronić
chińskiego honoru” za granicą. Mają one na
celu promowanie patriotyzmu i tworzenie
„etykiety narodowej”, np. podczas śpiewania
hymnu narodowego czy podnoszenia flagi
lub podczas ceremonii przyjęcia do partii.
,,Zarys” podkreśla znaczenie myślenia
przewodniczącego Xi Jinpinga jako podstawy

14
moralności obywateli. W porównaniu
z poprzednimi tego rodzaju wytycznymi
uderzające jest to, że poprzedni przywódcy
partii komunistycznej, tacy jak Mao Zedong
(1893-1976) i Deng Xiaoping (19041997), nie są już wymieniani. Niniejszy
dokument jest postrzegany jako znak, że
należy wzmocnić działania propagandowe
oraz specyficzne spojrzenie partii na chińską
tradycję, szczególnie w dziedzinie kultury
i etyki. W ramach edukacji obywateli
chińskich dotyczącej rozumienia patriotyzmu
należy również wziąć pod uwagę instrukcję
chińskiego Ministerstwa Edukacji z 31
października, zgodnie z którą niektóre
podręczniki mają zostać usunięte z programu
szkół podstawowych i średnich. Należą do
nich „nielegalne książki” sprzeczne z chińskim
prawem lub programem politycznym partii
komunistycznej oraz „nieodpowiednie
książki”, które nie odpowiadają podstawowym
wartościom socjalistycznym.
The Guardian; Xinhua

31 października 2019 r. Decyzja
o zablokowaniu prodemokratycznego
działacza z Hongkongu Joshuy Wonga
w wyborach do rady okręgowej
została opisana przez Katolicką Grupę
Sprawiedliwości jako cenzura polityczna.

Działacz i sekretarz generalny partii Demosistō
jest jedynym z 1100 kandydatów, którym nie
pozwolono na kandydowanie w wyborach
24 listopada ze względu na ich stanowiska
polityczne. Oficer Laura Liang Aron orzekła,
że nie zmienił on swojego dotychczasowego
stanowiska w sprawie niepodległości
terytorium rządzonego przez Chiny. Decyzja
ta nie tylko stanowi zły przykład cenzury
politycznej, lecz także ogranicza i tak już
niewielką wolność słowa w Hongkongu.
Demosistō, założona w 2016 r., jest
prodemokratyczną organizacją opowiadającą
się za samostanowieniem Hongkongu.
23-letni Wong był wielokrotnie proszony
przez urzędnika wyborczego o wyjaśnienie
swoich poglądów politycznych na temat
demokratycznego samostanowienia, odkąd 4
października zgłosił swoją kandydaturę. Prawo
do głosowania i prawo do kandydowania
w wyborach, a także powszechne prawa
wyborcze są zagwarantowane w ustawie
zasadniczej, która została uchwalona,
gdy była kolonia brytyjska powróciła
pod chińskie rządy w 1997 r. W liście do
Wonga urzędnik wyborczy stwierdził, że
aktywista nadal ma pomysł na niewiążące
referendum w sprawie samostanowienia,
z niezależnością Hongkongu jako jedną
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z opcji. Stwierdził również, że ujęcie
niezależności w takim referendum jest
„niezgodne z ustawą zasadniczą i statusem
Hongkongu jako specjalnego regionu
administracyjnego Chińskiej Republiki
Ludowej”. 29 października, gdy Wong
został poinformowany o „nieważności”
zgłoszenia jego kandydatury, powiedział
mediom, że ta sprawa dowodzi, jak Pekin
manipuluje wyborami za pomocą cenzury
politycznej i kontroli. „Byłem celem rządu
centralnego. Traktowali mnie jak przywódcę
niepodległości Hongkongu, więc urzędnik
wyborczy nie miał innego wyjścia, niż
zablokowanie mojej kandydatury” –
powiedział.
Działacz walczył przeciwko ingerencji Pekinu
w system edukacji w 2012 r., następnie
przyłączył się do ruchu parasolowego w 2014
r., dążąc do prawdziwej demokracji. Grupy
prodemokratyczne wzywają wszystkich
uprawnionych do głosowania, zwłaszcza
młodych, do udziału w nadchodzących
wyborach, do korzystania ze swoich
praw obywatelskich jako środka do
przeprowadzenia demokratycznych reform.
Władze Pekinu i państwowe media oskarżyły
Wonga o bycie niepodległym radykałem,
finansowanym przez Stany Zjednoczone.
UCANews

artykułu najlepszym odzwierciedleniem
bieżących wydarzeń w Hongkongu jest
rewolucja w Polsce w 1980 r., w której
poparcie Watykanu dla związku zawodowego
„Solidarność” odegrało podobną rolę. Na
zakończenie napisano, że nadszedł czas
na usunięcie hongkońskiego Kościoła jak
trucizny (Xianggang de jiaohui, shi shihou
gua gu liao du le 香港的教会，是时候
刮骨疗毒了!) (http://hm.people.com.
cn/n1/2019/1108/c42272-31445458.
html [dostęp: 19.03.2020]). Cztery dni
później kanał China Youth Studio „Qingwei
gongzuo shi” 青微工作 室 opublikował
materiał zatytułowany „Religia lub polityka”,
w którym grupy chrześcijańskie są opisywane
jako najbardziej aktywni inicjatorzy
zawirowań politycznych. Katolicki biskup
Joseph Zen Ze-kiun 陳日君 i protestancki
profesor teologii Ying Fuk-Tsang邢福增
zostali wymienieni jako sprawiający kłopoty,
a Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
w Hongkongu jako schronienie zła,
w którym protestujących wspiera się
w nielegalnych działaniach. Kościoły są
oskarżane o manipulowanie opinią publiczną,
wpływanie na politykę poprzez masowe
spotkania modlitewne i wzbudzanie wrogości
wobec Republiki Ludowej (www.youtube.
com/watch?v=rZi78vywUPU [dostęp:
19.03.2020]).
Isabel Friemann, China InfoStelle;
RCTC

11–29 listopada 2019 r. Gwałtowne
starcia między policją a studentami
Uniwersytetu Chińskiego i oblężenie
Politechniki. W ciągu dwóch dni starć,
Protesty w Hongkongu. Źródło: Foter.com.

8 i 12 listopada 2019 r. Chrześcijańskie
Kościoły w Hongkongu nazywane są
„uczestnikami zamieszek” przez media
z kontynentu. W artykule z 8 listopada 2019

r. portal informacyjny www.people.com.cn,
należący do gazety partyjnej „Renmin ribao”
人民日报, oskarżył chrześcijańskie Kościoły
w Hongkongu o wywoływanie niepokojów,
które zamieniły „Pachnący Port” (Xianggang
香港) w „Port Chaosu” (Luangang 乱
港). W artykule napisano, że prowadzone
przez chrześcijan 285 szkół podstawowych
i 235 szkół średnich używało technik prania
mózgu, aby wpływać na swoich uczniów
w prozachodni i antychiński sposób, aby
mieli ,,żółtą skórę, ale białe wnętrza”.
Nazwał kościoły „stacjami benzynowymi”
dla protestujących, które zapewniały
im napoje, jedzenie i lekarstwa. Według

które rozpoczęły się 12 listopada, policja
zaatakowała studentów na kampusie
chińskiego uniwersytetu gazem łzawiącym,
kulami gumowymi i sprayem pieprzowym,
podczas gdy studenci rzucali kamieniami
i koktajle Mołotowa. 13 listopada AsiaNews
opublikowała oświadczenie nauczycieli
uniwersyteckich, pracowników, studentów
i absolwentów, w którym oskarżono
policję o strzelanie do przewodniczącego
uniwersytetu gazem łzawiącym natychmiast
po tym, jak próbował mediować, i odmowę
zgody na zawieszenie broni. Począwszy od 17
listopada policja oblegała Politechnikę, którą
okupowały setki protestujących, w tym wielu
nieletnich; 19 listopada około 100 osób wciąż
było uwięzionych na terenie kampusu. Ponad
1100 osób zostało aresztowanych lub, jeśli byli
nieletni, zidentyfikowanych i spisanych przez
policję. Przywódcy religijni zaproponowali
pomoc jako mediatorzy. AsiaNews
poinformowała, że wieczorem 12 listopada za
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pośrednictwem Facebooka została rozesłana
pilna wiadomość katolickiego biskupa
pomocniczego Joseph Ha Chi-shing 夏志
誠, w której wezwał policję do wstrzymania
działań i poprosił uczniów o zadbanie
o swoje życie i bezpieczeństwo. 18 listopada
wraz z prodemokratycznymi członkami
Rady Legislacyjnej bezskutecznie próbował
mediować z szefem policji na Politechnice.
AsiaNews; Hong Kong Sunday Examiner

18 listopada 2019 r. Sześciu przywódców
religijnych Hongkongu wydało pilny
apel dotyczący eskalacji konfliktu na
Politechnice. Przywódcy religijni domagają
się: „1. zaprzestania przez wszystkie strony
konfliktu używania siły. 2. Możliwości
natychmiastowego opuszczenia kampusu
przez protestujących, którzy zostali na uczelni,
w tym ranni. 3. Wstrzymania użycia siły przez
protestujących; podjęcia przez protestujących
i przebywających tam policjantów rozsądnych
i legalnych ustaleń i umożliwienia ludziom
pokojowego opuszczenia kampusu. 4.
Mediacji i rozstrzygania sprawy w pokojowy
sposób przez siły policyjne i protestujących”.
Przywódcy religijni zgodzili się również wysłać
w razie potrzeby swoich przedstawicieli
do pomocy w mediacji i w rozwiązaniu
kryzysu. Kolegium przywódców religijnych
Hongkongu, które istnieje od 40 lat, składa
się z sześciu wiodących przedstawicieli
buddyzmu, daoizmu, konfucjanizmu, islamu,
protestantyzmu (Rada Chrześcijańska
w Hongkongu) i diecezji katolickiej
w Hongkongu. W związku z protestami
w Hongkongu opublikowali uprzednio
wspólne oświadczenia w dniach 12
października i 13 listopada 2019 r.
Hong Kong Sunday Examiner; RCTC

24 listopada 2019 r. Kandydaci obozu
demokratycznego zdobyli 300 na
452 mandatów w wyborach do rad
dzielnicowych, które przeprowadzono
w Hongkongu. Przy niezwykle wysokiej
frekwencji wynoszącej 71% obóz
prodemokratyczny potroił liczbę miejsc
i przejął kontrolę nad 17 z 18 okręgów
w Hongkongu. Wszystkie partie propekińskie
odnotowały znaczny spadek głosów. Wybory
lokalne zostały ocenione przez wielu
komentujących jako rzeczywiste referendum
w sprawie trwających protestów. 8 grudnia
ponownie 800 000 osób (według szacunków
policji: 183 000) przeprowadziło pokojowy
protest przeciwko rządowi w sprawie „pięciu
żądań”. W tłumie znaleźli się kard. Joseph
Zen i kilku katolickich księży. Ponad 6000
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osób, w tym wielu nieletnich, zostało
aresztowanych w Hongkongu w ostatnich
miesiącach w związku z protestami. Wśród
chrześcijan byli tacy, którzy wzywali Kościoły
do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska
przeciwko przemocy wobec protestujących.
TVN24; AsiaNews; South China Morning Post;
RCTC

26 listopada 2019 r. Podczas konferencji
prasowej w rozmowie z papieżem
wspomniano o telegramie do Carrie
Lam i zapytano Ojca Świętego, co myśli
o sytuacji w Hongkongu. „Telegramy
zostały wysłane do wszystkich głów państw,
nad których terytoriami przelatywaliśmy.
Należy rozumieć to jedynie jako uprzejmość”,
odparł papież. „Kiedy się nad tym
zastanowimy, to trudna sytuacja dotyczy
nie tylko Hongkongu. Pomyśl o Chile
albo o demokratycznej Francji: rok żółtych
kamizelek. Pomyśl o Nikaragui, o innych
krajach Ameryki Łacińskiej, które mają takie
problemy, a nawet o niektórych krajach
europejskich. To jest powszechne zjawisko.
Jak Stolica Apostolska sobie z tym radzi?
Wzywa do dialogu, do pokoju. To nie tylko
Hongkong. Istnieją różne problematyczne
sytuacje, których obecnie nie jestem w stanie
ocenić. Szanuję pokój i proszę o pokój dla
wszystkich tych krajów, które mają problemy,
także dla Hiszpanii. Lepiej jest spojrzeć na
to z innej perspektywy i wezwać do dialogu,
do pokoju, aby problemy mogły zostać
rozwiązane”. Na pytanie, kiedy pojedzie do
Pekinu, powiedział: „Chciałbym pojechać
do Pekinu, kocham Chiny”. 28 listopada
Geng Shuang 耿爽, rzecznik chińskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, został
zapytany na konferencji prasowej o reakcję
na oświadczenie papieża; powiedział:
„Widzieliśmy raporty i doceniamy życzliwość
i uprzejmość Papieża. Komunikacja między
Chinami i Watykanem jest bardzo dobra
i cieszymy się z poprawy naszych stosunków.
Chiny są szczere i aktywnie rozwijają relacje
chińsko-watykańskie. Jesteśmy otwarci na
wymianę między dwoma krajami”.
Vatican.va

26 listopada 2019 r. W Komitecie ds.
Etnicznych i Religijnych Ludowej
Politycznej Konferencji Konsultatywnej
Chin odbyły się konsultacje w sprawie
współczesnej interpretacji nauk
i przykazań religijnych. Wymiana

odbyła się pod hasłem „Wykorzystanie
podstawowych wartości socjalistycznych do
dowodzenia religiami w celu interpretacji

ich nauk i przykazań religijnych (jiaoyi
jiaogui 教义 教 规) zgodnie z wymogami
postępu”. W konsultacjach wzięło udział
szesnaście osób, w tym członkowie
Konferencji ze środowisk religijnych, uczeni
i inni przedstawiciele religijni. Udział
Wang Yanga 汪洋, przewodniczącego
Konferencji i członka Biura Politycznego
Partii Komunistycznej, podkreślił duże
znaczenie polityczne konsultacji. W swoim
wystąpieniu Wang Yang wezwał do
stopniowego formowania „systemu myślenia
religijnego” (Zhongguo tese zongjiao sixiang
tixi中国特色宗教思想体系), który ma
szczególne cechy chińskie i odpowiada
postępującemu rozwojowi jako ideologicznej
podstawy adaptacji religii do socjalizmu. Jak
stwierdzono w raporcie Xinhua, wszyscy
uczestnicy uznali, że „kanoniczne książki
i nauki religijne należy interpretować we
współczesny, autorytatywny i poprawny
sposób, aby odeprzeć ekstremistyczne
myślenie i herezje. Istniejące tłumaczenia
kanonicznych ksiąg religii (zongjiao jingdian
宗教经典) powinny zostać wszechstronnie
ocenione, a treści, które nie są postępowe,
muszą zostać odpowiednio skomentowane,
poprawiane lub ponownie przetłumaczone”.
Trzeba opracować „plan pracy
interpretacyjnej” (chanshi gongzuo jihua 阐
释工作计划), który uwzględniałby również
cechy poszczególnych religii. Odpowiedzialne
organy powinny zapewnić wsparcie prac
interpretacyjnych. Biskup diecezji Yizhou
沂州 (Shangdong) Fang Xingyao 房
兴耀, przewodniczący Patriotycznego
Stowarzyszenia Katolików Chińskich
i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu
Chin, powiedział: „Miłość do kraju jest
ponad miłością do religii. Chińskie prawo jest
ponad przykazaniami religijnymi”.
Xinhua; AsiaNews; South China Morning Post

12 grudnia 2019 r. „Opowiadać historię
chińskich religii dobrze” (讲好中国宗
教故事) to temat przewodni 11. sesji
Konferencji Narodowych Organizacji
Religijnych, tj. sponsorowanych przez
państwo organizacji parasolowych pięciu
religii oraz chińskiej YMCA / YWCA.

Według raportu na stronie Zjednoczonego
Frontu konferencja wykazała, że próbując
powstrzymać wzrost Chin, niektóre obce
siły próbowały fałszywie oskarżyć Chiny
o prześladowania. Według uczestników
konferencji „Chińczycy mogą sami najlepiej
ocenić, czy chińska polityka religijna i sytuacja
religijna są dobre”. Najważniejszą rzeczą
w tej sytuacji jest „pewność siebie” (zixin 自

16
信). Ważne jest nie tylko dobre działanie,
lecz także przedstawienie go w pozytywnym
świetle, aby „ludzie na świecie to rozumieli” –
czytamy w raporcie. Należy podkreślać „logikę
historycznego rozwoju” chińskich religii
i ich „niepowtarzalny charakter polityczny”
na tle socjalizmu o chińskiej specyfice.
W porównaniu z historią i rzeczywistością
na świecie chińska teoria i praktyka mogą
być „udanym przykładem dla społeczności
międzynarodowej, w jaki sposób należy
traktować relacje religii i państwa”. Narodowe
organizacje religijne musiałyby włączyć
„cztery przekonania o sobie” (si ge zixin 四
个自信, tj. zaufanie do drogi do socjalizmu
o chińskich cechach w teoriach, systemie
i kulturze) i „skutecznie przekształcić zalety
religii Chin w dyskurs o międzynarodowych
korzyściach (guoji huayu youshi 国际话语优
势)” – napisano w raporcie Zjednoczonego
Frontu (www.zytzb.gov.cn/tzyw/321265.
jhtml, dostęp: 22.12.2019). Na spotkaniu
przemówienia wygłosili wszyscy przywódcy
związków wyznaniowych, w tym arcybiskup
metropolita Kunming (od 2006 r.) Ma
Yinglin 馬英林, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Chin, przemawiający w imieniu
katolików. W imieniu buddystów wystąpił
Shi Yanjue 释演觉, wiceprzewodniczący
Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego,
obecnie pełniący obowiązki przewodniczącego
(następca Shi Xuechenga释学诚, który
zrezygnował z tej funkcji w 2018 r.,
po ujawnieniu zarzutów o korupcję
i molestowanie seksualne kilku mniszek
buddyjskich). Głos zabrał również Wang
Zuo’an 王作安, wiceminister Zjednoczonego
Frontu Partii Komunistycznej i dyrektor Biura
Spraw Religijnych ChRL.
RCTC

26 stycznia 2020 r. Xi Jinping przyznał,
że „przyspieszenie rozprzestrzeniania
się” nowego koronawirusa z Wuhan jest
„poważną sytuacją”. Aby powstrzymać

rozprzestrzenianie się wirusa, chiński rząd
zabronił mieszkańcom Wuhan i pobliskich
miast podróżowania i zablokował połączenia
lotnicze, kolejowe, autobusowie i promowe
z tym regionem. Komunistycznej Partii Chin
bardzo zależy na kontroli społeczeństwa.
Chiny nie mają niezależnych mediów
i poddają wszystko ścisłej cenzurze. Wirus
rozprzestrzenił się na Sinkiang, gdzie rząd
przetrzymuje ponad milion Ujgurów w gęsto
zaludnionych „ośrodkach reedukacji”. Pekin
zablokował udział Tajwanu w rozmowach
WHO na temat epidemii. Tymczasem
chińska policja przesłuchiwała ludzi za
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„rozpowszechnianie plotek” na temat wirusa
w mediach społecznościowych. Dwa dni
przed tym, jak rząd Wuhanu ujawnił skalę
epidemii, zorganizowano bankiety dla ponad
100 000 osób. 10 stycznia ekspert rządowy
powiedział sieci telewizji państwowej CCTV,
że wirus jest „łagodny” i „pod kontrolą”.
Czołowa gazeta Wuhan nie umieściła
informacji o epidemii na pierwszej stronie, aż
minęły prawie trzy tygodnie od pierwszych
przypadków zachorowań. Analitycy
podejrzewali, że faktyczna liczba zarażonych
mogła być o tysiące wyższa, niż potwierdzona
liczba 1400.
Wall Street Journal

28 stycznia 2020 r. Amerykańska
Izba Reprezentantów głosowała
w przeważającej mierze za przyjęciem
projektu ustawy wzmacniającej poparcie
Waszyngtonu dla praw człowieka
i ochrony środowiska w Tybecie. Ustawa

o wspieraniu polityki tybetańskiej z 2019
r. wymaga między innymi, aby rząd USA
odrzucił wszelkie wnioski Pekinu o nowy
konsulat w Stanach Zjednoczonych, dopóki
rząd chiński nie pozwoli Waszyngtonowi
zbudować własnej placówki dyplomatycznej
w Lhasie, stolicy Tybetu. Rzeczniczka
chińskiego MSZ, Hua Chunying,
powiedziała, że „kwestie dotyczące Tybetu nie
są problemami etnicznymi i religijnymi. Nie
dotyczą one również praw człowieka. Chodzi
o ważną zasadę suwerenności i integralności
terytorialnej Chin”. Ustawa określa również
sankcje wobec chińskich urzędników,
którzy ingerują w sukcesję Dalajlamy; zleca
Departamentowi Stanu USA rozpoczęcie
wielonarodowych wysiłków na rzecz
ochrony zasobów wodnych na płaskowyżu
tybetańskim oraz zarządza zwiększenie
uprawnień specjalnego koordynatora rządu
w kwestiach tybetańskich, która to funkcja
nie jest pełniona od czasu przejęcia władzy
przez rząd Trumpa.

wiadomości został rozpowszechniony
na Weibo, a dr Li został oskarżony przez
policję z Wuhanu o „rozsiewanie plotek”
oraz próbowano go uciszyć. Nakazano
mu podpisać list, w którym oskarżano go
o „udzielanie fałszywych komentarzy”,
które „poważnie zakłóciły porządek
publiczny”. Po śmierci dr Li stał się twarzą
gniewu społeczeństwa, wzbierającego
z powodu kontroli informacji przez partię
komunistyczną i oskarżeń wobec urzędników
o kłamstwa na temat ognisk choroby lub
całkowite ich ukrywanie. W niezwykłym
akcie przyznania się do błędu najwyższy organ
dyscyplinarny rządzącej partii komunistycznej
odwołał swoją wcześniejszą decyzję i wysłał
„uroczyste przeprosiny” rodzinie dr. Li.
Raport Krajowej Komisji Nadzoru podał,
że dwóch funkcjonariuszy policji zostało
ukaranych „karami dyscyplinarnymi” za ich
rolę w tym incydencie. Śledczy odkryli, że dr
Li nie zakłócił porządku publicznego swoimi
działaniami – opisując go jako profesjonalistę,
który walczył dzielnie i poświęcił się. Jego
rodzina otrzymała pomoc finansową
w zorganizowaniu pogrzebu, a także
odszkodowanie za zachorowanie w miejscu
pracy.
News.sky.com

South China Morning Post

7 lutego 2020 r. Doktor Li Wenliang 李
文亮, który jako jeden z pierwszych
ostrzegał Chińczyków przez nowym
koronawirusem i leczył pacjentów, zmarł
na COVID-19. W grudniu, wraz z siedmioma

kolegami, został upomniany za informowanie
znajomych w mediach społecznościowych
o powstającym zagrożeniu. Oznajmił,
że u siedmiu pacjentów z lokalnego
rynku owoców morza zdiagnozowano
chorobę podobną do SARS i poddano ich
kwarantannie w szpitalu. Zrzut ekranu

Li Wenliang. Źródło: Foter.com.

13 lutego 2020 r. Xia Baolong, polityczny
faworyt prezydenta Chin Xi Jinpinga,
który nakazał rozbiórkę tysięcy krzyży
w chińskiej prowincji, został mianowany
dyrektorem Biura do spraw Hongkongu
i Makau. Degradacja jego poprzednika,

Zhanga Xiaominga, jest powszechnie
postrzegana jako kara za jego łagodne
obchodzenie się z Hongkongiem, gdzie od
ośmiu miesięcy trwają protesty na rzecz
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demokracji. Biuro działa w celu powiązania
polityki administracyjnej i kulturalnej
chińskiego rządu centralnego z rządami
Hongkongu i Makau, które są specjalnymi
regionami administracyjnymi pod rządami
komunistycznymi. Obserwatorzy uważają,
że 67-letni Xia jest odzwierciedleniem
determinacji Komunistycznej Partii Chin
w dążeniu do lepszej kontroli administracji
i polityki Hongkongu. Prof. Ying Fuk-tsang
z Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu
powiedział, że Xia jest postrzegany jako
człowiek odpowiedzialny za zburzenie ponad
2000 krzyży w kościołach chrześcijańskich
w prowincji Zhejiang, gdzie przewodzi partii
od 2013 r.
UCANews

Źródło: Foter.com.

14 lutego 2020 r. Ministrowie spraw
zagranicznych Chin i Stolicy Apostolskiej
spotkali się po raz pierwszy od ponad
pół wieku. Wydaje się, że jest to spotkanie
na najwyższym szczeblu, odkąd komuniści
doszli do władzy w Chinach w październiku
1949 r. Spotkanie to odzwierciedla znaczne
ocieplenie stosunków między Pekinem
a Watykanem. Komunistyczny rząd zerwał
stosunki dyplomatyczne i wydalił papieskiego
przedstawiciela abp. Riberi w 1951 r.
Arcybiskup Paul Gallagher, sekretarz
Watykanu ds. Relacji z Państwami oraz
minister spraw zagranicznych Chińskiej
Republiki Ludowej i doradca stanu
Wang Yi 王毅 spotkali się w Niemczech
podczas konferencji bezpieczeństwa
w Monachium. Spotka nie odbyło się
poza oficjalnym porządkiem obrad.
W oświadczeniu przesłanym dziennikarzom
późnym wieczorem Watykan oświadczył,
że spotkanie odbyło się w „serdecznym
klimacie”. Spotkanie „uwypukliło znaczenie
Porozumienia tymczasowego w sprawie
nominacji biskupów, podpisanego 22 września
2018 r.” i „odnowiło wolę kontynuowania
dialogu instytucjonalnego w celu wspierania
życia Kościoła katolickiego i dobra
Chińczyków ”. Odnosząc się do obecnego
kryzysu epidemiologicznego, Watykanu
oświadczył: „Oceniono pozytywnie wysiłki,
które są podejmowane w celu [zaradzenia]
epidemii koronawirusa oraz solidarność
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wobec dotkniętej populacji”. Oświadczenie
zakończono wyrażeniem wzajemnej
nadziei odnośnie do „ściślejszej współpracy
międzynarodowej w celu promowania
obywatelskiego współistnienia i pokoju na
świecie”. Zawierało także zapewnienie, że
obie strony „wymieniły się przemyśleniami
na temat dialogu międzykulturowego i praw
człowieka”.
America Magazine

Paul Richard Gallagher. Źródło: Wikimedia
Commons

Wang Yi. Źródło: Wikimedia Commons

26 marca 2020 r. Według grupy medialnej
Reporterzy bez Granic (Reporters sans
frontières, RSF) pandemii Covid-19 można
by uniknąć, a tysiące ludzi uratować,
gdyby Chiny miały wolną prasę. Grupa

zebrała dowody pochodzące z różnych
badań i dokonała przeglądu wydarzeń
w pierwszych dniach epidemii w Wuhan
w grudniu i styczniu, aby przedstawić swoje
uzasadnienie. Chiny zajęły 177 miejsce na 180
w Światowym Indeksie Wolności Prasy RSF.
RSF twierdzi, że bez takiej cenzury „chińskie
media znacznie wcześniej poinformowałyby
społeczeństwo o powadze epidemii, ratując
tysiące istnień ludzkich i prawdopodobnie
unikając obecnej pandemii”. Jak podano,
władze ukryły fakt, że pierwsze przypadki
koronawirusa były powiązane z rynkiem
owoców morza Huanan w Wuhan. RSF
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stawia tezę, że gdyby poinformowali media,
ludzie „przestaliby odwiedzać to miejsce na
długo przed jego oficjalnym zamknięciem
1 stycznia”. Grupa twierdzi, że surowe
kary dla dziennikarzy, do których należały
ciężkie wyroki więzienia, były częściowo
przyczyną utrzymywania nowych i ważnych
informacji o wybuchu poza świadomością
publiczną. Kiedy 31 grudnia Chiny oficjalnie
powiadomiły Światową Organizację Zdrowia
o epidemii, ocenzurowały słowa kluczowe
odnoszące się do koronawirusa w popularnej
sieci społecznościowej WeChat. RSF jest
zdania, że gdyby nie to, dziennikarze mogliby
wykorzystać platformę do nadawania
raportów i porad zapobiegawczych. Pierwszy
przypadek zakażenia koronawirusem poza
Chinami, z udziałem turysty z Wuhan, został
zgłoszony w Tajlandii 13 stycznia. „Gdyby
międzynarodowe media miały pełny dostęp
do informacji posiadanych przez chińskie
władze na temat skali epidemii przed 13
stycznia, jest prawdopodobne, że społeczność
międzynarodowa przewidziałaby kryzys,
zmniejszając ryzyko rozprzestrzenia się
epidemii poza Chinami i może uniknięto by
przekształcenia się jej w pandemię”.
UCANews

Nowy koronawirus SARS-CoV-2.
Źródło: Foter.com.

Polska
5 stycznia 2020 r.
W werbistowskiej Parafii św. Jadwigi
Śląskiej w Warszawie odbyła się druga
edycja Misyjnego Festiwalu Kolęd. Parafia

podjęła się organizacji tego wydarzenia przy
współpracy ze stowarzyszeniem Sinicum
i Werbistowskim centrum Migranta
Fu Shenfu. Festiwal rozpoczął się Mszą
świętą, której przewodniczył o. Sylwester
Grabowski SVD, prowincjał Polskiej
Prowincji SVD, w asyście proboszcza parafii,
o. Kazimierza Szałaja SVD oraz duszpasterzy
poszczególnych wspólnot językowych, które
organizują swoje liturgie w parafii (chińska,
hiszpańskojęzyczna, afrykańska i wietnamska).

Pieśni i czytania w trakcie Mszy św. były
wykonywane w poszczególnych językach.
Po zakończeniu liturgii obył się program
kolędowy. Pieśni bożonarodzeniowe śpiewano
po polsku, francusku, angielsku, wietnamsku,
portugalsku, chińsku oraz w językach
afrykańskich. Na zakończenie wszystkie chóry
i zespoły pod dyrekcją o. Erica Hounake SVD,
wikariusza parafii, wykonywały wspólnie
jedną kolędę w różnych językach - Les anges
dans nos campagnes („Aniołowie na naszych
polach”). To francuska kolęda z XVI wieku
(drukiem wydana w XVIII w.), znana też
jako „Gloria”, „francuska Gloria” lub „Nad
Betlejem w ciemną noc”. Jest to nadal jedna
z najbardziej wzruszających chrześcijańskich
pieśni. Jej melodyjność przyczyniła się do
rozkwitu twórczości kolędowej. Refren
„Gloria” zaczęto odtąd stosować w pieśniach
bożonarodzeniowych.
EH, werbisci.pl

18 lutego 2020 r. Przedstawiciele
Stowarzyszenia Sinicum im. Michała
Boyma SJ, duszpasterstwa Chińczyków
w Warszawie oraz Werbistowskiego
Centrum Migranta Fu Shenfu wraz ze
wspólnotą Sant’Egidio modlili się za za
ofiary koronawirusa, osoby zarażone oraz
wszystkich, którzy żyją w lęku o własne
życie. Nabożeństwo było też wyrazem
solidarności z mieszkającymi w Polsce
Chińczykami. Odbyło się w kościele św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Ks. Xiaowang Shi odczytał modlitwę
wiernych o zdrowie dla chorych i mądrość dla
walczących z koronawirusem oraz gościnność
i życzliwość dla mniejszości chińskiej, żyjącej
w Polsce, która spotyka się z dyskryminacją.
Wraz z s. Janą Zhang ksiądz zaśpiewał też
pieśń na zakończenie nabożeństwa. Z powodu
koronawirusa zmarło w Chinach już ponad
3277 osób. Choruje ponad 81 tys. ludzi (stan
na 24.03.2020). W wielu miastach obowiązuje
zakaz zgromadzeń, zamknięte są szkoły,
urzędy, sklepy i wiele miejsc pracy. Ludzie nie
wychodzą z domu, panuje poważny problem
z dostępem do żywności, stoi gospodarka,
brakuje miejsc w szpitalach.
EKAI; euractiv.pl
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,,Wszystko jest ze sobą powiązane”. X Europejskie Katolickie Kolokwium Chińskie w Siegburgu na
temat Laudato Si’, technologii
i Kościoła w Chinach1.
Katharina Wenzel-Teuber
„Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą
i nie ma gwarancji, że dobrze ją wykorzysta”2 – pisał papież
Franciszek w encyklice Laudato Si’, odnosząc się do możliwości technologicznych w dzisiejszych czasach. Chiny są
jednym z wiodących krajów na świecie pod względem rozwoju, a zwłaszcza zastosowania sztucznej inteligencji i innych nowych technologii. Jakie są konsekwencje postępu
technologicznego dla ludzkości, jak etycznie radzić sobie
z nimi, jaka jest rola Chin? Co nowe technologie oznaczają
dla społeczeństwa i Kościołów w Chinach? Pytanie to zostało poruszone na X Europejskim Katolickim Kolokwium
Chińskim, które odbyło się w Siegburgu w Niemczech
w dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 roku.
W przypadku papieża Franciszka „wszystko jest ze sobą
powiązane” – podkreślił w swoim wykładzie prof. Massimo
Borghesi z Uniwersytetu w Perugii. W Laudato Si’ ten „model relacyjny” kontrastuje z modelem technokratycznym,
który oddziela ludzkość od otoczenia. W związku z tym
podczas konferencji uwidoczniło się wyraźne powiązanie
z tradycyjną chińską filozofią: osoby ludzkie są tam zawsze
postrzegane w relacjach z innymi i definiowane przez te relacje; istoty ludzkie i świat są widziane jako jedna całość. Sinolog, dr Heinrich Geiger, wezwał w zakończeniu swojego wykładu do stworzenia „pakietów” zachodnich i wschodnich
tradycji, które należy połączyć z zachowaniem szacunku do
ich dziedzictwa, aby promować globalną świadomość naszego wspólnego domu.
Po tym teologiczno-filozoficznym wstępie Mao Yishu
z Instytutu Studiów Chińskich Mercator w Berlinie szczegółowo opisała, w jaki sposób sztuczna inteligencja przeniknęła już do wszystkich dziedzin życia w Chinach – od
1 Artykuł ukazał się w kwartalniku „Religions & Christianity in Today’s
China” 2019, vol. 9, nr 4. Na język angielski tłumaczyła Jacqueline Mulberge SspS; na język polski – Maria Sztuka.

Koncert kolęd. Fot. Jacek Gniadek SVD.
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2 Cyt. za: Franciszek, Encyklika poświęcona trosce o nasz wspólny dom
Laudato Si’, 104, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [dostęp:
19.03.2020].
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)

主題
主題
sztucznych czytników wiadomości po orzecznictwo, opiekę
zdrowotną, edukację i bezpieczeństwo. Od 2018 roku są
publikowane dokumenty rządowe dotyczące etyki sztucznej
inteligencji. Jednak według Mao Yishu nadal istnieje pluralizm opinii wśród chińskich ekspertów, a priorytety wartości różnią się od priorytetów Zachodu.
Profesor Fu King-wa, badacz mediów z Uniwersytetu
Hongkońskiego, przeanalizował chińską kontrolę informacji „360 stopni”. Wyróżnił trzy poziomy: „Kontrola 1.0”
obejmuje państwową inwigilację i cenzurę Internetu oraz
mediów społecznościowych. „Kontrola 2.0” polega na tym,
że państwo chińskie aktywnie wpływa na opinię publiczną
i zachowanie użytkowników, na przykład poprzez manipulację rankingami tematycznymi lub kupowanie komentarzy
w mediach społecznościowych. „Kontrola 3.0” przenika ze
świata internetu do codziennego życia. Jednym z przykładów jest System Wiarygodności Społecznej3 (także: System
zaufania społecznego: shehui xinyong tixi 社会信用体系),
który ma zostać całkowicie wdrożony do 2020 roku. Będzie
służył ocenie zachowania ludzi we wszystkich obszarach życia i wpływać na nie za pomocą środków karnych, takich jak
np. ograniczenia podróży.

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji z biskupem pomocniczym
w archidiecezji kolońskiej dr. Dominikiem Schwaderlappem (w środku). Fot. Václav Mucha SVD.

Kolejny wykład pokazał, że era komunikacji mobilnej
oferuje także nowe możliwości ewangelizacji w Chinach:
zaprezentowano katolicką aplikację z Chin, wyjaśniono jej
charakterystykę i funkcje.
W drugim bloku tematycznym konferencja dotyczyła
sytuacji Kościoła katolickiego w Chinach. Podobnie jak
na inne religie w tym kraju, wpływa na nią coraz silniejsza
kontrola ze strony władz państwowych. Na ten temat mówił
3 Patrz: przypis nr 45, „Chiny Dzisiaj” Rok XII (2019), nr 3-4 (42-43), s.
26.
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ks. Bernardo Cervellera PIME z rzymskiej agencji informacyjnej AsiaNews. Państwo chińskie żąda, aby religie zostały
zsinizowane. Doktor Li Jingxi, prorektor katolickiego seminarium Shaanxi, prof. Batairwa Kubuya Paulin SX z Uniwersytetu Katolickiego Fu Jen w Tajpej i Daniel Yeung z Instytutu Studiów Chińsko-Chrześcijańskich w Hongkongu
omówili temat sinizacji i inkulturacji Kościoła w Chinach.
Wang Meixiu z Instytutu Religii Świata Chińskiej Akademii Nauk Społecznych i ks. Jeroom Heyndrickx CICM
z werbistowskiego Instytutu Uniwersytetu Katolickiego
w Leuven mówili o przyszłości Kościoła po podpisaniu
w 2019 roku tymczasowego porozumienia między Stolicą
Apostolską a Chińską Republiką Ludową w sprawie mianowania biskupów.
W kolokwium w Siegburgu wzięło udział około stu
uczestników z 15 krajów i regionów Chin, w tym Chin kontynentalnych, Hongkongu i Tajwanu. Wydarzenie odbyło
się w Katolickim Instytucie Społecznym na wzgórzu Michaelsberg. Zostało zorganizowane przez katolickie China
Zentrum w Sankt Augustin, które od 1988 roku promuje
dialog kultur i religii pomiędzy Zachodem a Chinami oraz
dostarcza informacji nt. religii i chrześcijaństwa w Chinach.
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domości Hongkończyków już wtedy tliła się obawa utraty
wolności słowa i innych, tak naprawdę dopiero co uzyskanych
przywilejów, bo przecież Brytyjczycy do lat 80. wydawali się
nie dbać o zdanie rdzennych mieszkańców półwyspu. Przez
prawie sto lat Hongkong wykształcił swego rodzaju odrębność kulturową, która swoje korzenie ma też głęboko osadzone w języku (w Hongkongu językiem używanym przez 98
proc. społeczeństwa jest kantoński, na kontynencie dominuje
mandaryński). Filmy z Brucem Lee, a w latach 90. ze Stephenem Chow, utwory cantopop – to wszystko było szalenie
popularne nie tylko na półwyspie, lecz także na kontynencie.
W barach z karaoke Chińczycy śpiewali z pamięci piosenki
po kantońsku, nie znając nawet tego języka. Wszystkie różnice pomiędzy nowoczesnym i zwesternizowanym społeczeństwem Hongkongu a wciąż tradycyjnym i podległym Komunistycznej Partii Chin społeczeństwem ChRL prowadziły
do wzajemnych antagonizmów. Zwykle wyrażano je tylko
słownie, czasami dochodziło do drobnych bójek pomiędzy lokalnymi łobuzami a przyjezdnymi z kontynentu. Hongkong
i kontynent żyły połączone zasadą „jeden kraj, dwa systemy”
niczym stare, lecz nieco skłócone małżeństwo.

Azjatycki tygrys kontra reszta
świata
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wyborach, był ogromny. Po raz pierwszy odbyły się demonstracje na wielką skalę; zapisały się one w historii miasta jako
„parasolkowa rewolucja”. Pomimo aresztowań niektórych
z protestujących, miały charakter pokojowy. I choć nie udało
się nic wskórać, społeczeństwo dało znak, że czuwa.
Zeszłoroczne incydenty okazały się bezprecedensowe.
To pierwsze trwające tak długo i tak brutalne demonstracje
w Hongkongu. Wszystko zaczęło się od sprawy morderstwa:
rezydentka Hongkongu stała się ofiarą swojego partnera,
również Hongkończyka. Zbrodni dokonał na Tajwanie, gdzie
oboje udali się na wakacje. Sprawca wrócił do domu, przyznał
się policji do winy, ale nie mógł zostać postawiony ani przed
sądem w Hongkongu, ani wysłany na Tajwan, bo nie pozwalał na to brak umowy ekstradycyjnej. Rada Legislacyjna
pod przewodnictwem szefowej rządu, Carrie Lam, stworzyła
projekt ustawy, który miał pozwolić na ekstradycję podejrzanych zarówno na Tajwan, jak i do Chin kontynentalnych.
Mieszkańcy miasta natychmiastowo zamanifestowali swój
sprzeciw. Nikt nie myślał już o sprawie tragicznej śmierci kobiety i sprawcy, który nie poniósł kary; wszyscy obawiali się,
że nowe prawo może stać się elementem gry politycznej Pekinu, przez którą niewinni będą sądzeni przez partyjne sądy.
Hongkończycy wyszli w kwietniu na ulice, by w pokojowych
przemarszach pokazać swoje niezadowolenie. Szacowano, że
w protestach wzięło udział nawet więcej osób niż w czasie „parasolkowej rewolucji”. Rząd Carrie Lam pozostawał nieugięty.
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połowie 2019 roku. Ofiar było mnóstwo, zarówno wśród policjantów, jak i wśród demonstrujących. Kilka osób trafiło
w stanie krytycznym do szpitali (w tym postrzelony przez
policjanta osiemnastolatek oraz podpalony przez protestujących starszy mężczyzna), kilka osób straciło życie. Miasto zostało sparaliżowane na wiele miesięcy. Po raz pierwszy od dekady gospodarka Hongkongu stanęła w obliczu recesji.
Zaczęli ponosić straty drobni i średni przedsiębiorcy, duże
rodzime firmy, a także międzynarodowe korporacje, które
działały w Hongkongu. Normalne życie stało się niemożliwe.
Choć władze zdecydowały o całkowitym wycofaniu się z projektu ustawy na początku października, protestujący nie zakopali topora wojennego. Chcieli uniewinnienia wszystkich
aresztowanych, rozliczenia policji z nadużywania siły i przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów. Jeszcze
pod koniec listopada płonął kampus Uniwersytetu Hongkońskiego, gdzie doszło do starć studentów z policją. Prezydent Xi Jinping kilkakrotnie spotykał się z Carrie Lam i apelował o pogłębiony dialog ze społeczeństwem. Interwencja
militarna byłaby przecież Chinom bardzo nie na rękę; Pekin
stara się budować wizerunek Państwa Środka jako odpowiedzialnego aktora na arenie międzynarodowej. W sytuacji, kiedy gospodarka zwalnia, nikt nie chce powtórzyć błędu sprzed
lat i narazić się na długoletnie sankcje. Atmosfera w Hongkongu wciąż jest napięta i trudno powiedzieć, że nastał pokój.
Prawdopodobnie, gdyby nie epidemia koronawirusa, tak bardzo podobna do epidemii SARS z 2003 roku, walki toczyłyby
się nadal. Teraz jednak każdy stara się unikać tłumów i zgromadzeń publicznych.

Karolina Załęgowska
W marcu minie rok od pierwszych, jeszcze pokojowych
demonstracji w Hongkongu, które stanowiły temat z pierwszych stron gazet przez większość 2019 roku. Jedna z największych azjatyckich metropolii przez wiele lat była najpierw
jedną z brytyjskich kolonii, a od 1997 roku stała się mostem
łączącym Chiny kontynentalne i resztę świata. Kiedy Państwo Środka dopiero co na dobre podniosło się po doświadczeniach rządów Mao, a Deng Xiaoping (1904–1997)zaczął
wyciągać Chiny z izolacji politycznej i gospodarczej, Hongkong był już ważnym centrum finansowym Azji. Nie bez
powodu Deng rozpoczął swoją słynną podróż od Shenzhen,
które od „Pachnącego Portu” dzieli zaledwie 50 kilometrów.
To przez Hongkong przechodziło wiele eksportowanych towarów, ważnych transakcji finansowych i to w tym mieście
tętniły życiem oddziały największych na kontynencie korporacji. Port był bramą do Chin – miejscem jednocześnie tak
bardzo chińskim i tak bardzo obcym.
Kiedy w 1997 roku Hongkong powrócił pod jurysdykcję
rządu w Pekinie w ramach zasady „jeden kraj, dwa systemy”,
stał się niezwykle istotnym zapleczem dla rozwoju gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. Ale ta data nie przez
wszystkich została zapamiętana jako radosna. Gdzieś w świa-

Golden Bauhinia Square - ważne miejsce w Hongkongu, które powstało w 1997 r. Fot. Karolina Załęgowska.

W drugiej dekadzie XXI wieku nastroje zaczęły się pogarszać. Najpierw, w 2012 roku, planowano wprowadzić reformę edukacji, wedle której język ogólnonarodowy putonghua
miał być językiem obowiązkowo nauczanym w szkołach,
a także językiem, w którym zdawane będą egzaminy. Przez
wielu uczniów zostało to odebrane jako próba zamachu na
swobodę używania rodzimego kantońskiego. Narodził się
ruch sprzeciwu, który wtedy skończył się na kilku cichych
przemarszach pod budynek Rady Legislacyjnej. W tym czasie
również swoją działalność polityczną zaczynał młody Joshua
Wong Chi-fung (Huang Zhifeng 黃之鋒, ur. 1996), dzisiaj jeden z najbardziej znanych prodemokratycznych aktywistów.
Prawie trzy lata później, pod koniec 2014 roku, Pekin wysunął propozycję zmiany ordynacji wyborczej w Hongkongu,
według której teraz kandydaci na szefa rządu specjalnego regionu administracyjnego musieli być najpierw zaakceptowani
przez rząd centralny. Sprzeciw wśród Hongkończyków, którzy od lat marzyli o prawdziwych, w pełni demokratycznych
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Hongkong.. Fot. Karolina Załęgowska.

W lipcu konflikt eskalował. 1 lipca, kolejna rocznica przekazania Hongkongu pod jurysdykcję władz ChRL, okazał się
pierwszym dniem protestów, w którym tysiące demonstrantów dało upust swojemu niezadowoleniu. Od pokojowego
przemarszu odłączyła się spora grupa ludzi, która szturmem
zajęła budynek Rady Legislacyjnej. Niszczono wszystko po
drodze, w ruch poszły cegły, kamienie, a nawet pręty wyrwane z okolicznej infrastruktury. W kolejnych miesiącach było
już tylko gorzej. Pojawił się problem brutalności nie tylko ze
strony demonstrantów, lecz także policji, która, nie radząc
sobie z opanowaniem zamieszek, zaczęła nadużywać siły. Społeczeństwo zrozumiało, że władze są głuche na pokojowe
przemarsze i być może tylko siłą uda się coś ugrać. Koktajle
mołotowa, gaz łzawiący, gumowe pociski, kamienie – wszystko to stało się dniem powszednim w Hongkongu w drugiej
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)

Ruch uliczny w Hongkongu. Fot. Karolina Załęgowska.

Protesty prawdopodobnie jeszcze przez długi czas będą
dawać o sobie znać, zwłaszcza w kwestii gospodarczej. Wielu
przedsiębiorców zirytowanych pracą w tak trudnych warunkach rozważało przeniesienie biur na wybrzeże Chin kontynentalnych. Teraz oczywiście stało się to niemożliwe. Społeczeństwo Hongkongu prawdopodobnie całkowicie straciło
zaufanie do władzy i służb porządkowych, a obawa znalezienia
się pod reżimowymi rządami Pekinu jeszcze bardziej wzrosła.
Z pewnością widmo to ciąży także na hongkońskiej społeczności katolickiej. Hierarchowie Kościoła w Europie właściwie
nie skomentowali zeszłorocznej sytuacji, prawdopodobnie ze
względu na toczące się rozmowy papieża Franciszka z przedstawicielami rządu w Pekinie. Pokojowe negocjacje miałyby
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nieco polepszyć sytuację katolików w Chinach. Papież Franciszek w ciągu ubiegłych miesięcy wspomniał tylko, że „kocha Chiny”.
Kościół w Hongkongu zdaje sobie jednak sprawę, że coraz silniejsze wpływy KPCh w Hongkongu mogą być problemem dla dość licznej społeczności katolickiej. Milczenie
Watykanu spotkało się z krytyką Hongkończyków, a protesty
zostały wsparte przez najwyższych przedstawicieli Kościoła w Hongkongu. Podczas niejednej mszy odśpiewywano
Chwała Hongkongowi! [Glory to Hongkong]. Biskup Joseph
Ha Chi-shing 夏志誠 (ur. 1959) wzywał rząd do zmiany
dyskursu politycznego i wyrażał nadzieję, że społeczeństwo
się nie podda. Kościół wspierał protestujących nie tylko duchowo, ale także oferował im pomoc w postaci środków opatrunkowych potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy.
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Protesty przeciw prawu
o ekstradycji z Hongkongu
a reakcje wspólnot religijnych4
Jan Kwee
Od kwietnia 2019 roku w Hongkongu odbywały się demonstracje, podczas których mieszkańcy protestowali przeciwko projektowi ustawy (2019) zawierającemu przepisy
o przestępcach-uciekinierach i wzajemnej pomocy w sprawach karnych (poniżej w skrócie: zmiana legislacyjna, prawo
o ekstradycji).
W liście otwartym Komisji ds. Sprawiedliwości i Pokoju
Diecezji Hongkongu wyjaśniono, że w wyniku wejścia w życie tych zmian legislacyjnych ludzie z Hongkongu mogliby
zostać poddani procedurze ekstradycji do jakiegokolwiek
innego kraju, nawet jeśli z tymi krajami nie została dotąd
zawarta żadna odpowiednia umowa, jak również kraje te nie
podpisały jeszcze Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Mongkok.. Fot. Karolina Załęgowska.

Wydaje się, że protesty na zawsze zmieniły Hongkong
w każdym możliwym aspekcie życia jego mieszkańców.
Miasto aż do teraz nie zaznało dłuższego okresu spokoju.
Prawdopodobnie nadszarpniętą kondycję gospodarki uda
się jeszcze naprawić, ale zaufanie społeczne będzie znacznie
trudniejsze do odbudowania. Protesty sprawiły również, że
społeczność katolicka na półwyspie zaczęła krytycznie patrzeć na Watykan, a co więcej, poczuła się przez hierarchów
Kościoła opuszczona. Co zatem będzie z jednym z dawnych
azjatyckich tygrysów? Prawdopodobnie zadecyduje o tym
rząd centralny KPCh w Pekinie, na który, w istocie, społeczność międzynarodowa ma niewielki wpływ. Wszelkie sprawy
związane z Hongkongiem uznawane są wszakże za wewnętrzną sprawę ChRL. Wielu analityków przewiduje jednak, że
okres przejściowy zagwarantowany w ramach zasady „jeden
kraj, dwa systemy” może potrwać krócej niż do 2047 roku,
a to może oznaczać utratę wielu przywilejów zarówno dotyczących całej społeczności Hongkongu, jak i jego katolickiej
części.
Karolina Załęgowska
Wiceprezes Instytutu Boyma
Analityczka ds. Chin i Hongkongu
www.instytutboyma.org

Mongkok.. Fot. Karolina Załęgowska.

Do takich krajów należą również Chińska Republika Ludowa (ChRL). Istnieje obawa, że ekstradytowani tam ludzie
mogą potencjalnie stać się ofiarami niesprawiedliwych wyroków, tortur lub kary śmierci. Ponadto zmiana legislacyjna
spowodowałaby, że również chińscy dysydenci i uchodźcy
z Chin, którzy zatrzymaliby się w Hongkongu w celu wyjazdu do innych krajów i ubiegania się tam o azyl, mogliby
zostać przekazani Chinom. Co więcej, dyplomaci innych
państw są zaniepokojeni, że ich obywatele mogliby także
zostać poddani procedurze ekstradycji z Hongkongu do
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ChRL. Różne wspólnoty chrześcijańskie wyraziły w szeregu
oświadczeń swoje obawy dotyczące planowanego wprowadzenia prawa.
Z drugiej strony kanonik Peter Douglas Koon, sekretarz
generalny Prowincji Hongkongu Kościoła anglikańskiego,
poparł proponowane zmiany w prawie, a Kościół anglikański podkreślił, że łamanie prawa musi być karane w sądzie
wszelkimi niezbędnymi środkami. Koon wyjaśnił, że nie wolno ekstradytować uchodźców z powodów religijnych. Profesor Ying Fuk-Tsang, szef Instytutu Teologicznego w Chung
Chi College na Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu,
zwrócił jednakże uwagę na to, że Komunistyczna Partia
Chin ma tendencję do oskarżania osób religijnych o łamanie
przepisów, które nie dotyczą religii. Ojciec Stephen Chan,
franciszkanin, wyraził swoją obawę, że w przyszłości również
członkowie Kościoła podziemnego, którzy uciekli do Hongkongu, a także wspierający ten Kościół duchowni z zagranicy, mogliby zostać przekazani Chinom.
Po początkowych protestach, które rozpoczęły się pod
koniec kwietnia mniejszymi demonstracjami, 9 czerwca,
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, odbył się marsz
protestacyjny ponad miliona osób. Liczne grupy eklezjalne
pokazały swą jedność w oporze przeciw forsowanej przez
rząd zmianie legislacyjnej. Przed marszem protestacyjnym
ok. tysiąca wiernych zebrało się na nabożeństwie modlitewnym, po którym dołączyli się oni do demonstracji zorganizowanej przez organizacje praw człowieka.

Okolice Wan Chai. Fot. Karolina Załęgowska.

12 czerwca doszło do zamieszek podczas demonstracji.
Przeciwko pokojowym uczestnikom protestu policja użyła
gazu łzawiącego i pieprzowego, gumowych kul i pałek. Zostało wtedy rannych 79 demonstrantów, dwóch z nich musiało
być hospitalizowanych z powodu poważniejszych obrażeń.
Niektórzy z protestujących zostali aresztowani. Carrie Lam
mówiła o demonstracji jako o „buncie”, usprawiedliwiając
ostre działania policji i aresztowania (Por. „China heute”
XXVIII (2019), nr 2 (202), Informationen, s. 74).
W drugim oświadczeniu z 12 czerwca diecezja katolicka
wyraziła żal z powodu użycia [przez rząd] siły, które właśnie
miało miejsce, i po raz kolejny pilnie wezwała rząd i ludność
do znalezienia rozwiązania dylematu przy użyciu pokojowych i racjonalnych środków.

Po zakończeniu marszu protestacyjnego rząd opublikował komunikat prasowy, w którym oświadczył, że wprawdzie
wysłuchał głosów obywateli i je szanuje, ale drugie czytanie
projektu ustawy zaplanowano na 12 czerwca. 10 czerwca
szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam w obecności
prasy broniła zmian w prawie o ekstradycji. Powiedziała, że
są one konieczne, aby zlikwidować luki prawne w ustawie
o ekstradycji, a protesty z niedzieli pokazały, że potrzebne są
dalsze wyjaśnienia prawa.

Chociaż 15 czerwca Carrie Lam ogłosiła, że przesunęła
obrady dotyczące kontrowersyjnego projektu zmiany prawa
na czas nieokreślony, mieszkańcy Hongkongu nie byli z tego
zadowoleni i w jeszcze większej liczbie uczestniczyli w demonstracji 16 czerwca. Według szacunków Obywatelskiego
Frontu Praw Człowieka (Civil Human Rights Front), w demonstracji wzięło udział więcej niż dwa miliony (z łącznej
liczby 7,4 miliona) mieszkańców Hongkongu, policja jednak
mówi o jedynie 338 tysiącach uczestników.

Katolicka diecezja w oświadczeniu z 11 czerwca wezwała
zarówno rząd, jak i społeczeństwo Hongkongu do zachowania powściągliwości i poszukiwania pokojowych rozwiązań.
Rząd został pilnie wezwany, aby nie śpieszyć się z uchwaleniem prawa, ale najpierw usunąć wszelkie obawy sektora
wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwa. Chrześcijan
poproszono o kontynuowanie modlitwy za miasto. 11
czerwca duże tłumy demonstrantów zebrały się ponownie
i otoczyły kompleks sądowy w porze obiadowej oraz zablokowały ruch. W tym samym czasie miały miejsce nabożeństwa modlitewne w różnych kościołach miasta. Wkrótce
potem władze przełożyły drugie czytanie projektu ustawy
na czas późniejszy.

18 czerwca Carrie Lam przeprosiła w końcu ludność
Hongkongu za narosłe konflikty dotyczące planowanej
zmiany prawa o ekstradycji, które wywołały wśród niej niepokój i ostatecznie masowe demonstracje. Przy tym jednak
nie odpowiedziała na żadne z pięciu żądań dwóch milionów
demonstrantów z 16 grudnia. Żądania te brzmiały: wycofanie planowanych zmian w prawie o ekstradycji, odwołanie
nazwania demonstracji z 12 czerwca jako „buntu”, znalezienieodpowiedzialnych za przypadki brutalności policji podczas tej demonstracji, uwolnienie uwięzionych demonstrantów, zwolnienie aresztowanych demonstrantów i rezygnacji
ze złożenia skarg przeciw nim, a także ustąpienie Carrie Lam.

4 Opublikowano w „China heute” XXXVIII (2019), nr 2 (202) s. 73–75.
Z języka niemieckiego tłumaczył Wojciech Rybka SVD.
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)
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Po przeprosinach Carrie Lam konferencja przywódców
sześciu religii Hongkongu – buddyzmu, taoizmu, prote-
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stantyzmu, katolicyzmu, islamu i konfucjanizmu – wydała
wspólne oświadczenie wzywające mieszkańców Hongkongu
do przyjęcia przeprosin i powrotu do codziennej pracy.
Duża część ludności była niezadowolona, ponieważ ani
rząd, ani Carrie Lam nie odpowiedziały na żądania protestujących. W rezultacie miały miejsce kolejne demonstracje,
a 21 czerwca 2019 roku – dzień po tym, jak rząd zignorował
ostateczny termin pełnego wycofania projektu ustawy, ustalony przez studentów z różnych uniwersytetów Hongkongu
– tysiące demonstrantów zebrało się ponownie w pobliżu
komendy policji, aby zażądać ich rezygnacji. 16 czerwca
organizatorzy kampanii przeciwko zmianie prawa o ekstradycji próbowali przyciągnąć uwagę krajów G-20 i rozesłali
odpowiednie petycje do przedstawicielstw dyplomatycznych
własnych krajów w Hongkongu. Wieczorem 28 czerwca
dziesięć tysięcy osób demonstrowało przed główną komendą
policji i wezwało kraje G-20 do zwrócenia uwagi na sytuację
w Hongkongu.
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Oficjalne obchody 1 lipca upamiętniające oddanie Hongkongu Chinom przed 22 laty, w tym roku po raz pierwszy nie
odbyły się na ulicach miasta. Przyczyną tego prawdopodobnie nie były, jak podano, lekkie opady deszczu, które miały
miejsce wczesnym rankiem, ale raczej obawy przed starciami
z licznymi demonstrantami.
Godnym uwagi fenomenem ruchu przeciw prawu o ekstradycji była wyraźna obecność chrześcijan. Była ona widoczna przede wszystkim poprzez ciągle nuconą pieśń „Sing
Hallelujah to the Lord“ („Śpiewaj Panu Alleluja”). Pieśń ta
była tak wszechobecna, że stała się niezwykłym dla protestu
hymnem. Przez cały czas przed budynkiem parlamentu zbierały się co noc setki ludzi, aby śpiewać hymn, przekształcając
kompleks budynków w prowizoryczny kościół przy pomocy
naklejenia na nim krzyży z taśmy klejącej. Śpiew okazał się
przydatnym sposobem na rozładowanie napięcia. Tak więc
chrześcijanie, śpiewając, zajęli pozycję między protestującymi
a policją. W ten sposób utworzony też został prawny parasol
ochronny, ponieważ w Hongkongu zgromadzenia religijne
nie muszą być uprzednio zatwierdzane, a zatem policji nie
wolno ich rozwiązywać.
Oprócz zwykłych chrześcijan również niektórzy przywódcy kościelni byli obecni na czołowej linii demonstracji,
aby protestować przeciw prawu o ekstradycji i zapewniać
demonstrantom duchowe wsparcie.

Okolice Wan Chai. Fot. Karolina Załęgowska.

1 lipca, w 22. rocznicę przekazania Hongkongu Chinom
przez Wielką Brytanię, młodzi demonstranci zajęli i zdewastowali budynek parlamentu. Po przejęciu przez policję
budynku przy pomocy gazu łzawiącego, konferencja sześciu
przywódców religijnych Hongkongu wydała oświadczenie.
Wezwała w nim ona ludność Hongkongu do powstrzymania
się od wszelkich działań, które podważają prawo, zakłócają
pokój, czy też wyrządzają szkodę innym.
Według Obywatelskiego Frontu Praw Człowieka (Civil
Human Rights Front) w demonstracjach z 1 lipca wzięło
udział około 550 tysięcy ludzi, policja natomiast oszacowała
liczbę demonstrantów na 190 tysięcy. W ramach przygotowań do demonstracji ponownie odbyło się spotkanie modlitewne, w którym wzięło udział około 800 osób. Wielu z nich
później wzięło udział w proteście. Podczas nabożeństwa
kazanie wygłosił ks. Jacob Kwok Wai Ki i przypomniał wiernym, że nie można nikogo nienawidzić, ale należy się modlić
za swoich wrogów.

Ksiądz biskup Joseph Ha Chi-shing, biskup pomocniczy katolickiej diecezji Hongkongu, spędził wiele wieczorów przed budynkiem parlamentu, aby dotrzymać
towarzystwa protestującym. „Gdziekolwiek idzie stado,
pasterz powinien tam być. Pasterz prowadzi je i rozumie
ich potrzeby”, mówił im. Był on solidarny z tymi w większości młodymi ludźmi, których określał jako racjonalnych,
pokojowych i umiarkowanych oraz okazał zrozumienie dla
ich postulatów. Wyrażał swój podziw wobec ich zaangażowania dla dobra społeczeństwa i skarżył się na przemoc
policji wobec nich. Mówił: „Wszystko, czego chcemy, to żyć
w wolności, mieć gwarancję życia, mieć wolność, do której
każdy ma prawo i przestać w końcu żyć w strachu”. Jako
biskup pomocniczy Hongkongu okazał się on przywódcą, który zdolny jest do zrozumienia i wyrażenia odczuć
młodych ludzi oraz dużej części wspólnoty katolickiej.
Jan Kwee
Tłumaczył Wojciech Rybka SVD

Źródła (2019): ABC News 20.06; AsiaNews 29.04; 17.06; 21.06;
26.06; 27.06; 1.07; catholic.org.hk 11.06; 12.06; 19.06; Hong Kong
Sunday Examiner 15.06; 29.06; RTHK Radio 3 27.05; South China
Morning Post 11.06; 23.06; UCAN 27.05; 17.06; 25.06; 2.07.
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Ruch obywatelski przeciwko
ustawie ekstradycyjnej z 2019
roku i wpływ Kościoła
katolickiego na te wydarzenia
Anthony Lam, 2 października 2019
Informacje ogólne
(Wszystkie daty, poza innymi, dokładnie określonymi,
odnoszą się do roku 2019). Ustawa ekstradycyjna z 2019
roku została oficjalnie nazwana „Ustawą o Zbiegach i Wzajemnej Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych (Poprawka)”.
Jest to projekt ustawy, który ma na celu zmianę rozporządzenia o zbiegłych przestępcach (rozdział 503). W szczególności
odnosi się do umów dotyczących przekazywania osób i wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (rozdział 525),
tak aby ustalenia dotyczące wzajemnej pomocy prawnej były
możliwe między Hongkongiem a dowolnym krajem.
Prace nad tą ustawą zostały zapoczątkowane w związku
z zabójstwem hongkońskiej obywatelki na Tajwanie w 2018
roku. 13 marca 2018 roku, tajwańska policja odnalazła ciało
dwudziestoletniej kobiety, Poon Hiu-wing 潘曉穎, która
przebywała na terenie Tajwanu ze swoim dziewiętnastoletnim chłopakiem – Chan Tong-kai 陳同佳 (obydwoje
posiadający obywatelstwo hongkońskie). Po tym zdarzeniu
chłopak ofiary powrócił do Hongkongu, gdzie przyznał
się policji do popełnienia zbrodni. Jednakże hongkońska policja nie postawiła mu zarzutów, równocześnie nie oddając
go w ręce tajwańskich władz z uwagi na brak porozumienia
prawno-administracyjnego pomiędzy tymi krajami.
Niespodziewanie 12 lutego 2019 roku hongkoński rząd
przedstawił ustawę bez uprzedniej konsultacji ze społeczeństwem. 29 marca 2019 roku została ona opublikowana
i przedstawiona Radzie Ustawodawczej Hongkongu przez
sekretarza bezpieczeństwa, Johna Lee.
Kilka głównych punktów ustawy
Najważniejszymi postanowieniami ustawy były: W Rozporządzeniu dt. zbiegłych przestępców (FOO) (rozdział
503):
Rozróżnienie ustaleń dt. przekazania zbiegłych przestępców w oparciu o ustalenia określone we wniosku jako
„szczególne ustalenia przekazania [zbiegłych]” od ogólnych „o długoterminowym przekazaniu [zbiegłych]”.
Zastrzeżenie, że specjalne umowy o przekazaniu będą
miały zastosowanie w Hongkongu i w każdym innym
miejscu poza nim. Będą one rozpatrywane w przypadku
braku długoterminowego ustalenia dt. zbiegłych.
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Sprecyzowanie szczególnej umowy o przekazaniu,
która będzie obejmować 37 z 46 przestępstw w oparciu
o istniejący ich opis w Załączniku nr 1 Rozporządzenia
dt. zbiegłych przestępców. Przestępstwa podlegają karze
pozbawienia wolności dłuższej niż 3 lata (rozszerzono
do 7 lat). Osoby podlegają oskarżeniu w Hongkongu.
W sumie 9 przestępstw nie będzie podlegało szczególnej
umowie przekazania.
Określenie procedur zawartych w Rozporządzeniu dt.
zbiegłych przestępców będzie odnosiło się do szczególnej umowy o przekazaniu (z wyjątkiem alternatywnego
mechanizmu aktywacyjnego procedury przekazania
przez Wykonawcę Sztabu), która może podlegać dalszym
ograniczeniom w okolicznościach, w których osoba
może zostać przekazana zgodnie z ustaleniami (https://
en.wikipedia.org/wiki/2019_Hong_Kong_extradition
_bill, dostęp 22/03/2020).
Propozycja ustawy ogólnie spotkała się z negatywnym
odbiorem w Hongkongu, jak i poza jego granicami. Ludzie
obawiają się, że Hongkong może zacząć podlegać pod system
prawny Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Wiele osób
otwarcie poprosiło rząd o zawarcie porozumienia z Tajwanem tylko dla przypadku Chan Tong-kaia.
Ludzie nie poparli ustawy, ponieważ doświadczyli już
negatywnych działań ze strony Chin. W wielu przypadkach
udział brali niezidentyfikowani chińscy agenci bezpieczeństwa (ChRL), których głównych zadaniem było odnalezienie i aresztowanie ludzi. W tym samym czasie, w Zachodnim
Kowloon, kolej szybkiego ruchu uruchomiło Biuro Obsługi
Klienta, które znajduje się poza systemem jurysdykcji Hongkongu.
Początkowe zastrzeżenia w Hongkongu
Nie wcześniej niż w marcu i kwietniu w Hongkongu szereg ugrupowań walczących o prawa człowieka wyraziło swój
sprzeciw wobec ustawy. Wśród nich były: Amnesty International, Hong Kong Rights Monitor, Human Rights Watch
i Justice Centre Hong Kong.
Additional Observations of the Hong Kong Bar Association (HKBA) dodaje, że rząd SAR (Hong Kong Special
Administrative Region) planuje kolejne zmiany do Ustawy
o zbiegach i wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (poprawka) z 2019 roku.
Hong Kong Bar Association poprzednio wykazała
w opublikowanych oświadczeniach z 4 marca 2019 i 2 kwietnia 2019, że:
nie trzeba było nadmiernie liberalizować rozporządzeń
dt. zbiegłych przestępców oraz rozporządzenia o pomocy w sprawach karnych, aby włączać ChRL w sprawę
morderstwa na Tajwanie;

主題

Tematy

wprowadzenie przepisu mogłoby w ogóle nie sprawdzić się w sprawie podejrzanego z Tajwanu;
zmiany mogły zostać wprowadzone w innych przepisach, aby zagwarantować, że sprawa z Tajwanu zostanie
rozpatrzona.
Pierwszy protest przeciwko ustawie ekstradycyjnej odbył
się natychmiast po jej opublikowaniu. 31 marca organizator
– Civil Human Rights Front – poinformował, że w proteście za demokracją wzięło udział 12 tysięcy uczestników.
Nie była to znacząca liczba, biorąc pod uwagę fakt, że żadna
z wielkich instytucji walczących o prawa człowieka nie zainteresowała się ową manifestacją.
Dolanie oliwy do ognia przez rząd
Całkowite zignorowanie protestu przez rząd wpłynęło
na wzrost agresji wśród protestujących. 28 kwietnia, dziesięć
razy więcej ludzi niż poprzednio, tj. 130 000, wzięło udział
w proteście przeciwko ustawie. Następnego dnia Carrie
Lam nalegała, aby ustawa została uchwalona. Powiedziała, że
Rada Legislacyjna musi uchwalić nowe przepisy ekstradycyjne przed letnią przerwą.
Od maja 2019 roku i później coraz więcej krajów zwróciło
uwagę na eskalację konfliktów na tle politycznym w Hongkongu. Większość z nich wyraziła dezaprobatę wobec ustawy.
Hong Kong Bar Association wydało oświadczenie,
w którym wskazało, że wszelkie zaostrzenia związane z ustawą ekstradycyjną w Chinach kontynentalnych nie były
„luką prawną”, ale istniały w ramach odmiennego systemu
sądownictwa karnego działającego na kontynencie. Wyrażono także obawy związane z ochroną podstawowych praw
człowieka.
17 maja katolicka diecezja Hongkongu opublikowała
pilne wezwanie kardynała Tonga na Facebooku „Tygodnika
Diecezjalnego Kung Kao Po”, w którym poprosił wszystkie
parafie, aby zapraszały parafian do modlitwy za Hongkong
podczas każdej Mszy Świętej. Wezwanie zawierało także
obawy związane z ustawą o ekstradycji, mogącą wpłynąć na
bezpieczeństwo i wolność obywateli Hongkongu.
Kardynał Tong wezwał katolików, aby modlili się i prosili Pana o mądrość i miłość zarówno obywatelską, jak i dla
rządu, aby urzędnicy państwowi umieli słuchać z pokornym
sercem i oddawać się pracy w prawdzie. Kardynał poprosił
także wszystkich chrześcijan, aby wytrwali w pracy.
6 czerwca około trzech tysięcy prawników ubranych na
czarno maszerowało od sądu ostatecznej apelacji do hongkońskich budynków rządowych, aby wyrazić sprzeciw wobec projektu ustawy.
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Ogólnoświatowa kampania społeczna
70 organizacji pozarządowych, takich jak Amnesty International, Human Rights, Human Rights Monitor, napisało list otwarty do szefowej administracji Carrie Lam. 7
czerwca Carrie Lam, jako katoliczka, wyraziła dezaprobatę
wobec ustawy, podkreślając, że w proponowanej do ustawy
poprawce występują poważne niedociągnięcia.
9 czerwca około miliona protestujących wyszło na ulice
Hongkongu, aby ustawa ekstradycyjna została odwołana. Jednak tym razem protestujący mieli jeszcze jedno żądanie – by
szef administracji Carrie Lam podała się do dymisji. 15 czerwca Carrie Lam poinformowała, że planowana ustawa może zostać zawieszona. Owe obwieszczenie miało na celu ostudzenie
napiętej atmosfery i zmniejszenie prawdopodobieństwa ponownego strajku, tak licznego jak poprzedni. Około 170 000
osób aktywnie działających lub będących częścią instytucji
edukacyjnych, jak uniwersytety i szkoły średnie, podpisało internetową petycję przeciwko hongkońskiej ustawie ekstradycyjnej. Istotnym znakiem dla społeczeństwa było podpisanie
petycji przez znane katolickie szkoły średnie w Hongkongu.
Były to: Szkoła Średnia Kanosjańska Świętego Franciszka,
którą ukończyła Carrie Lam, Katolicka Szkoła Średnia Kanosjańska Świętej Maryi, do której uczęszczał sekretarz sprawiedliwości Teresa Cheng, Szkoła Średnia Wah Yan (Kowloon),
którą ukończył sekretarz bezpieczeństwa John Lam.
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Pierwszy przypadek śmiertelny podczas
protestów

Działania ekumeniczne, które mają na
celu przywrócenie pokoju w mieście

12 czerwca policja potraktowała brutalnie protestujących, którzy blokowali okolice Admiralicji. Admiralicja
to kluczowe miejsce, ponieważ znajdują się tam budynki
rządowe i siedziba Rady Ustawodawczej. Policja uznała ten
protest za formę buntu, nazwaną przez uczestników „sprawą z 12 czerwca”. Spowodowało to wzrost gniewu wśród
obywateli, którzy przez Internet i telefony komórkowe zorganizowali protest o jeszcze większym zasięgu w sobotę 16
czerwca.

Kardynał John Tong (administrator apostolski Katolickiej
Diecezji Hongkong) oraz czcigodny Eric So Shing-yit (przewodniczący Hongkońskiej Rady Chrześcijańskiej) wydali
oświadczenie z dnia 19 czerwca, w którym przyjęli przeprosiny
Carrie Lam w świetle przyznania się do niedociągnięć w sprawie ustawy. Dwaj przywódcy religijni wezwali do wyraźnego
oświadczenia stwierdzającego, że projekt ustawy zostanie
wycofany, a nie tylko zawieszony. Wezwano również rząd
Hongkongu do przeprowadzenia dokładnego i niezależnego
dochodzenia w sprawie brutalnych starć z 12 czerwca między
policją a protestującymi przed budynkiem Rady Legislacyjnej
na terenie Admiralicji („Sunday Examiner”, 30.06.2019, s. 1).

Dzień wcześniej zmarł mężczyzna, który miał spaść
z mostu dla pieszych. Uważa się, że popełnił on samobójstwo, ponieważ miał przy sobie list pożegnalny. 16 czerwca
przeszła przez ulice Hongkongu ogromna manifestacja.
Wielu uczestników wyraziło kondolencje z powodu śmierci tego mężczyzny. Według Civil Human Rights Front
w marszu uczestniczyło prawie dwa miliony ludzi, plus
jeden mężczyzna – ten, który dzień wcześniej popełnił samobójstwo.

„W obliczu ekstremalnie destrukcyjnej sytuacji w Hongkongu związanej z ustawą ekstradycyjną przedstawiamy
nasz apel:
Dla dobra mieszkańców Hongkongu nawołujemy
rządy SAR (Hong Kong Special Administrative Region), jak i ogół społeczeństwa, aby zachowano należytą
powściągliwość i szukano pokojowych dróg, które
pomogą w rozwiązaniu obecnego konfliktu – z poszanowaniem sprawiedliwości i prawa.
Nawołujemy rząd, aby ustawa ekstradycyjna nie była
uchwalona w pośpiechu – na początku powinno się rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy związane z sektorem
prawnym i społecznym. Wzywamy wszystkich katolików do
ciągłej modlitwy za społeczeństwo Hongkongu.
Katolicka Diecezja Hongkong 11 czerwca 2019
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Jednak trzy tygodnie później, 21 lipca, na stacji metra
Yuen Long liczni pasażerowie i obecni tam protestujący zostali zaatakowani przez nieznany gang. Policja została oskarżona o zignorowanie sprawy, ponieważ nie zatrzymała ani
nie aresztowała atakujących. Od tamtego czasu wielu protestujących nazywa siły porządkowe „czarną policją” (będącą
częścią gangu).
W odpowiedzi na ten konflikt Diecezja Hongkong wydała stosunkowo łagodne w wymowie oświadczenie:
Jesteśmy ogromnie zasmuceni agresywnym atakiem na
obywateli na stacji metra Yuen Long. Potępiamy wszelkie
objawy przemocy, wierząc, że atakujący zostaną aresztowani i postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.
Modlimy się także o szybki powrót do zdrowia osób, które
ucierpiały w czasie tego ataku.

Wymownym było podpisanie petycji przez absolwentów,
uczniów i nauczycieli ze Szkoły Średniej Świętego Szczepana – to właśnie tę szkołę ukończyła Poon Hiu-wing, ofiara
z Tajwanu.
11 czerwca Kuria Diecezji Katolickiej Hongkongu wydała „Apel w sprawie ustawy ekstradycyjnej”, był on skierowany zarówno do rządu, jak i do społeczeństwa. Czytamy:
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Widok ze Wzgórza Wiktorii w Hongkongu. Fot. Karolina Załęgowska.

Katolicka Diecezja Hongkong, 22 lipca 2019

18 czerwca Carrie Lam osobiście przeprosiła za porażkę
w sprawie ustawy, podkreślając, że nie ma konkretów w kwestii „wycofania ustawy”.

Od tego czasu konflikt stał się bardziej skomplikowany.
Pojawiają się napięcia pomiędzy grupami antyrządowymi,
policją i grupami prorządowymi.

W tej sytuacji miliony protestujących rozszerzyło swoje
postulaty do „pięciu żądań”:

5 sierpnia w strajku generalnym uczestniczyły wszystkie
warstwy społeczne. Skutkiem tego było wstrzymanie funkcjonowania większości środków transportu publicznego.

* wycofanie poprawki ustawy;
* wszczęcie niezależnego dochodzenia w sprawie szeroko pojętego konfliktu społecznego (poza zakresem
działań Niezależnej Rady ds. Skarg Policji);
* wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego
przy wyborze przewodniczących sztabu oraz Rady
Ustawodawczej HKSAR;
* zaniechanie używania negatywnego określenia
„zamieszki”, nadanego protestom [przeciwko ustawie
ekstradycyjnej] (sprawa z 12 czerwca);
* oraz bezwarunkowe zwolnienie wszystkich
protestujących, którzy zostali aresztowani (cfr. Be
Sister Water, „Sunday Examiner”, 1.09.2019).
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Okolice portu Wan Chai. Fot. Karolina Załęgowska.
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Mały krok rządu w sprawie protestów
18 sierpnia około 1,6 miliona ludzi przemaszerowało
przez Hongkong w ulewnym deszczu. Żądali zaakceptowania ich „pięciu żądań”. W porównaniu z poprzednimi marszami ten w ulewny dzień był niezwykle spokojny. Następnego poranka nie zaobserwowano żadnej reakcji na wysuwane
żądania ze strony Carrie Lam – jedyną było uskarżanie się na
problemy komunikacyjne, które miały miejsce dzień wcześniej. Ludzie poczuli się zawiedzeni, co skutkowało kilkoma
małymi protestami w różnych częściach Hongkongu.
Problemy z ochroną obiektów publicznych odnotowano
w całym mieście. Posterunki policji i funkcjonariusze stali
się celem ataków. W odwecie policja użyła jeszcze brutalniejszych środków. Aresztowano około tysiąca ludzi. Niektórzy
funkcjonariusze zostali oskarżeni o różnego rodzaju nadużycia, w tym wykorzystywanie seksualne protestujących
kobiet.
Podczas gdy niektórzy protestujący używali przemocy,
inni postanowili osiągnąć cel w pokojowy sposób: mur Lennona. Ów mur stał się bardzo popularny podczas protestów
w całym Hongkongu. Takie działanie prowadziło także do
konfliktów pomiędzy samymi protestującymi.

28
Jako podsumowanie chciałbym zacytować misjonarza
„weterana” pracującego w Azji, a którego miałem możliwość poznać we wrześniu. Powiedział, że niektórzy wierzący
wyrażali swoje rozczarowanie, ponieważ postawa Diecezji
Hongkong nie była wystarczająco klarowna w swoich działaniach. Niektórzy twierdzili, że diecezja unikała wyrażenia
jasnego stanowiska.
Jezus podczas swojej widzialnej służby został zaczepiony
przez mężczyznę, który powiedział: „Nauczycielu, powiedz
mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On
[Jezus] mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mię ustanowił
sędzią albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do nich:
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy
ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego
mienia” (Łk 12, 13-15). Jezus, zamiast przedstawiać jasno
swoje stanowisko, ostrzega jedynie odnośnie do spraw, które
mogą podzielić bliźnich.
Misjonarz dodał, że stanowisko Kościoła jest bardzo jasne, jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną i brak przemocy
– mogą one być osiągnięte przez wszystkich, którzy wyrażają
taką wolę. Kościół jest jak matka, która daje schronienie
wszystkim, którzy cierpią i chcą zbudować most porozumienia.
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Sytuacja nadzwyczajna: 20 lat od
przekazania Katolickiej Diecezji
Hongkong5
Anthony Lam6
1 lipca 1997 roku Hongkong, po stu latach podlegania
władzy Wielkiej Brytanii, został przekazany Chinom. Pomijając aspekty polityczne, warto wspomnieć o niespodziewanym rozkwicie Kościoła w Hongkongu.
Dotychczas Kościół w Hongkongu doczekał się zakończenia posługi dwóch kardynałów. Po licznych wnioskach
o rezygnację z pełnienia funkcji biskupa Hongkongu, kardynał Zen przeszedł na emeryturę w 2009 roku. Jego zastępcą
jest kardynał Tong, z którym dzieli go mała różnica wieku;
sakry biskupie przyjęli razem w 1996 roku. Moment ten był
przygotowaniem do nadchodzącego przekazania Hongkongu.

1 września, gdy rozpoczął się nowy rok szkolny, liczne
placówki edukacyjne podtrzymały protest. Większość szkół
wyraziło zrozumienie i poparcie dla protestów.
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W 1996 roku jedynie 2100 dorosłych przyjęło chrzest.
Łączna liczba chrztów dorosłych i dzieci wynosiła wówczas
4400. Dwie dekady lat później, w 2016 roku, 6600 osób
przyjęło chrzest, z czego 3500 to dorośli.
Przemiany polityczne nie wpłynęły negatywnie na ten
proces, ponieważ ateistyczny rząd centralny nigdy nie spodziewał się tak pozytywnego wzrostu Kościoła katolickiego.
Katolicy przeciwko katolikom w wyborach szefa
administracji Hongkongu
W wyborach szefa administracji Hongkongu w 2017
roku dwóch z trzech kandydatów było katolikami, a mianowicie John Tsang i Carrie Lam Cheng Yuet-ngor. W rezultacie Carrie Lam uzyskała 777 głosów w stosunku do 350
Tsanga. W ten sposób Lam została szefem rządu 1 lipca 2017
roku. Wspólnie zdobyli ponad 98% poparcia.
Nie po raz pierwszy dwóch katolików walczyło o to
ważne stanowisko polityczne. W 2005 roku byli to Donald
Tsang i Leung Kar-kit. Szkoda, że żaden z nich nie zdołał
stworzyć dla Hongkongu planu, dzięki któremu udałoby się
osiągnąć w pełni demokratyczny system polityczny. W 2005
roku liczba wyborców wynosiła zaledwie 800, podczas gdy
w 2017 roku wzrosła do 1200.
Kościół stoi przed siedmioma ogromnymi wyzwaniami

4 września, po 13 tygodniach protestów, Carrie Lam
w końcu zgodziła się wycofać proponowany projekt
ustawy po zakończeniu przerwy letniej. Jest to jak na
razie spełnienie jednego z pięciu żądań protestujących.

Zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości problemy polityczne wydają się stanowić jedynie część z wyzwań Kościoła
katolickiego w Hongkongu. Stoi on przed wieloma ogromnymi wyzwaniami, takimi jak:
Zabudowa Hongkongu. Fot. Karolina Załęgowska.

Podsumowanie
Kościół Katolicki w Hongkongu próbował przejąć
rolę mediatora w czasie protestów. Kardynał Zen, kardynał
Tong, biskup Ha oraz wielu innych księży sprawowało Msze
Święte w intencji pokoju i rozwiązania konfliktów społecznych. Niektórzy protestujący śpiewali pieśń Śpiewajmy
Panu, Alleluja! podczas marszów. Wiele parafii służyło jako
schronienie dla protestujących, którym groziło aresztowanie
przez policję. Niektóre parafie nie wyrażały chęci pomocy,
ponieważ uważali protestujących za tych, którzy sieją przemoc i zamęt.
29 września, dwa dni przed 70. rocznicą powstania ChRL
policja użyła broni palnej. 1 października 18-letni uczeń został postrzelony w okolicy serca, trafił do szpitala w stanie
krytycznym. Jego stan unormował się w ciągu doby. Nikt nie
wiedział, do czego to wszystko doprowadzi. Ludzie obawiali
się, że sytuacja może eskalować.

Parada w sprawie wolności Hongkongu. Źródło: Foter.com.

Chciałbym także przytoczyć słowa z „Sunday Examiner”,
tygodnika Diecezji Hongkong: „W Hongkongu młodzi ludzie zakrywają swoje twarze, aby wbrew zasadom miłości
braterskiej walczyć o ich dom i wartości z niego wyniesione.
Pokryta gazem łzawiącym i pieprzowym trawa staje się symbolem niepewnej przyszłości. Przez użycie odpowiednich
środków protestujący pokazują swoją jedność i prawdę. Powinniśmy wrócić do źródła i udzielić rozgrzeszenia grzesznikom – w tym nam samym. Jak dobry pasterz, Kościoły (katolicki i protestancki) w szczególności towarzyszą grupom
młodych ludzi przez modlitwę oraz udostępnienie im sanktuarium. Uczą także, że nie można dojść do sprawiedliwości
poprzez niesprawiedliwe czyny” (artykuł Be Sister Water,
„Sunday Examiner”, 1.09.2019, s. 11).
Tłumaczył Arkadiusz Krynica
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Odejście kardynała Tonga na emeryturę z pełnionej posługi ordynariusza diecezji w 2017 roku kończy okres owego
przekazania. Diecezja Hongkong powinna wejść w nową
fazę poprzedzoną wyborem nowego biskupa pomocniczego
Michaela Yeung Ming-cheunga 楊鳴章 (1945–2019) jako
biskupa ordynariusza diecezji.
Niespodziewanym dla diecezji był ogromny wzrost liczby
wiernych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. W 1996 roku
liczba chińskich katolików wynosiła tam 242 000, podczas
gdy liczba zagranicznych katolików wynosiła 120 000, dla
porównania w 2016 roku było 389 000 chińskich katolików
oraz 202 000 obcokrajowców katolików.
5 Artykuł został opublikowany w „Religions & Christianity in Today’s
China” 2017, Vol. VII, nr 2, s. 22–25. Z języka angielskiego tłumaczył
Arkadiusz Krynica.
6 Dr Anthony Lam jest starszym pracownikiem naukowym Holy Spirit
Study Centre w Diecezji Hongkong.
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Brak powołań wśród miejscowych: w Hongkongu nigdy nie
było zbyt wielu powołań. Obecnie sytuacja wygląda znacznie
gorzej niż kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ liczba katolików stale rośnie. O dziwo, tak naprawdę nie brakuje powołań,
ale kandydaci zwykle przez długi czas rozważają podjęcie decyzji
o wybraniu drogi kapłaństwa. Niektórzy klerycy wstąpili do
seminarium po dwudziestu latach refleksji. Pod koniec 2016
roku w diecezji Hongkong było tylko 5 seminarzystów oraz
3 diakonów, którzy w przyszłości mają zostać wyświęceni.
Pozytywny jest fakt, że do zgromadzeń zakonnych dołącza
więcej osób. W sześciu zakonach męskich żyje razem 17 seminarzystów i 13 nowicjuszy. W zakonach żeńskich natomiast jest
15 nowicjuszek i 9 kandydatek. Na szczęście kolejka, by zostać
stałymi diakonami, jest dość długa. Chociaż są bardzo pomocni
zarówno na poziomie diecezji, jak i parafii, ich praca nie może
być traktowana jako zamiennik służby kapłańskiej. Diecezja stara się o przyjmowanie jak największej liczby przyszłych księży.
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Polaryzacja społeczeństwa nakłada na Kościół ogromny
ciężar pojednania: ludzie Kościoła popierają ruchy demokratyczne, jednak niektórzy w dość radykalny sposób. Jeszcze
przed parasolkową rewolucją w Kościele istniały różne grupy
zajmujące się sprawami i działaniami społecznymi. Wydaje
się, że po parasolkowej rewolucji w 2014 roku wśród ludności nastąpił silny podział. Bez wątpienia większość osób sympatyzowała ze studentami i ich działaniami, ale problem, czy
Kościół powinien angażować się w tego rodzaju działalność,
to kwestia sporna. Niektórzy uważali, że Kościół posunął
się za daleko, lecz pojawiły się także słowa krytyki z powodu
niewystarczającej aktywności. Na dłuższą metę podział ten
może stać się źródłem poważnych trudności dla Kościoła.
Sekularyzacja szkół katolickich. Niewielu dyrektorów
szkół to osoby religijne. Dwadzieścia lat temu, w roku szkolnym 1996–1997, w 170 szkołach katolickich (nie wliczając
szkół zawodowych i przedszkoli Caritas) prowadzonych
przez diecezję i różne zgromadzenia religijne było 61 zakonników zajmujących stanowiska dyrektorskie. W roku akademickim 2016–2017, w tej samej liczbie szkół katolickich,
tylko 12 zakonników pełniło funkcję dyrektorów. Na wyspie
Hongkong jest ich jedynie czterech, w Kowloonie siedmiu,
a na Nowych Terytoriach jest tylko jeden. Mówiąc ogólnie,
osoby świeckie kierujące szkołami są mniej zainteresowane
działalnością religijną, poświęcają się raczej kształceniu i realizacji programu nauczania. Niektóre szkoły usunęły ze
swojego programu tematy związane z Biblią czy wiedzą o religii. Nie było to spowodowane pobudkami politycznymi,
lecz praktyczną odpowiedzią na przeprowadzone ankiety.
Kampania prohomoseksualna podważająca wartości rodzinne. Diecezja przyjmuje otwarte podejście do ruchu homoseksualistów i jest zawsze gotowa do prowadzenia z nimi
otwartego dialogu. W kwestii wartości rodzinnych diecezja
wraz z większością katolików uważa za konieczne stanie na
stanowisku, że Kościół akceptuje małżeństwo między jednym mężczyzną a jedną kobietą, a nie z osobą tej samej płci.
Kardynał John Tong wysłał list gratulacyjny do Carrie Lam
Cheng Yuet-ngor dwa dni po jej zwycięstwie w wyborach na
szefa administracji. W swoim liście napisał: „Mamy w naszej
diecezji nadzieję, że nowy rząd SAR (Hong Kong Special
Administrative Region), tak jak miało to miejsce w przeszłości, będzie nadal chronił wolność miejscowej ludności,
wyznania, wolność wypowiedzi, pluralizm w prowadzeniu
szkół, a także poszanowanie małżeństwa i wartości rodzinnych Kościoła”. Pokazuje to, że wyzwania dotyczące wartości
rodzinnych i społecznych są priorytetem dla diecezji.
Szybki wzrost cen nieruchomości w Hongkongu utrudnia w diecezji rozwój nowych wspólnot kościelnych. Mimo
że w nowych miejscowościach istnieje potrzeba budowy
kościołów, cena ziemi stanowi problem dla Diecezji Hongkong. Sytuacja jest inna niż w latach 60. i 70., kiedy to mogła
ona budować centra usług społecznych, wykorzystując do
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działalności religijnej także sale należące do gminy. Jeszcze
przed 1997 rokiem w diecezji wyczuwano, że ten stary model funkcjonowania nie przystaje się do przyszłych sytuacji
i konieczne okazało się kupno nieruchomości pod budowę
kościołów. W latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku
kościoły w Ching Yi, Tian Shui Wai i Cheng Kwan O zostały
zbudowane na ziemiach nabytych przez diecezję ziemiach.
W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest znaleźć teren,
a tym bardziej środki na jego zakup.

Port Wiktorii w Hongkongu. Fot. Karolina Załęgowska.

Zły czas dla zakładania uniwersytetów katolickich. Zasadniczo w Hongkongu nie brakuje już instytucji, które
zapewniają wykształcenie wyższe. Spadek liczby ludności
spowodował trudny okres dla instytucji niesubsydiowanych. W pierwszej dekadzie XXI wieku ojcowie jezuici mieli
ambicję, aby założyć zupełnie nowy uniwersytet sztuk wyzwolonych w Hongkongu. Ksiądz Steven Chow SJ został
powołany przez Kapitułę Generalną Jezuitów na kierownika
prac. Planowano nawet wyznaczyć amerykańskiego jezuitę
naukowca, który w przyszłości byłby pierwszym kanclerzem
tej placówki. Po 6 latach trudnych negocjacji, 5 maja 2015
roku jezuici oświadczyli, że starania, by zrealizować ten plan,
okazały się daremne.
Z drugiej strony, Instytut Szkolnictwa Wyższego Caritas
w Hongkongu stara się doprowadzić swój instytut szkolenia
zawodowego do poziomu prywatnego uniwersytetu. Były
dyrektor Caritas Hongkong, biskup Michael Yeung, obecnie
biskup pomocniczy Hongkongu, zasugerował nazwanie go
Uniwersytetem św. Franciszka, tak jak papież Franciszk wybrał swego patrona. Niestety, ten nowy instytut został zaprojektowany jako wyższa szkoła techniczna i zawodowa, a nie
uniwersytet. Wraz ze zmniejszającą się liczbą młodych ludzi
rekrutacja studentów staje się coraz trudniejsza dla takich
prywatnych i samofinansujących się, trzeciorzędnych uczelni
wyższych. Od 2014 roku. w większości prywatnych uczelni
nie ma wystarczającej liczby studentów. W niektórych z nich
rozpoczyna naukę jedynie 20 proc. nowych studentów w porównaniu z ich liczbą w poprzednich latach. Przetrwanie
tego trudnego okresu dla przyszłego Uniwersytetu św. Franciszka będzie dość trudne.
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Tematy

Pojawiające się wyzwania polityczne. Z okazji wyborów
szefa administracji w 2017 roku Carrie Lam wspomniała
w swoim manifeście o utworzeniu pewnego rodzaju biura
religijnego w Hongkongu. Ta sugestia wywołała wielki niepokój i silny sprzeciw ze strony katolików z Hongkongu. 3
marca Diecezja Hongkong wydała otwarte oświadczenie,
w którym wyraziła „stanowczy sprzeciw wobec ewentualnego powołania jednostki do spraw religii lub podobnych instytucji w Hongkongu”. Kilka dni po liście otwartym Carrie
Lam oznajmiła, że wycofała propozycję. Jednak ten gest nie
uspokoił serc katolików w Hongkongu. Nadal przyglądają
się bacznie szefowej administracji. Nie ma gwarancji, że podobna sytuacja nie wydarzy się w przyszłości.

主題

Podpisał lojalkę, wedle której nie miał prawa opowiadać
o chorobie. Informacje starano się zablokować, ale wirus rozprzestrzeniał się dalej.

Ogólnie mówiąc, Kościół jest nadal bardzo aktywny.
Dwaj kardynałowie w podobnym wieku (85 i 78 lat) wciąż są
na różne sposoby bardzo zajęci, znacznie bardziej niż większość ludzi w ich wieku. Większość księży i sióstr zakonnych
wykonuje więcej niż jedną pracę na pełny etat. Świeccy katolicy ciężko pracują na co dzień – posługują również w swoich
parafiach. Wielu z nich przechodzi wcześniej na emeryturę,
aby móc w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. Stanowią
aktywny Kościół zakorzeniony w pełnym życia mieście.
24 kwietnia 2017 r.

Uwaga: Wszystkie dane kościelne pochodzą z Informatora
Kościoła katolickiego w Hongkongu z 1997 i 2017 roku, zaś dane
pozakościelne mają swoje źródło w informacjach przekazanych
przez media, gdzie ukazały się pod zamieszczonymi w odpowiednich akapitach datami.

Świat w obliczu pandemii
Zhong Ping 钟萍
6.03.2020
Od pierwszych informacji na temat pojawienia się choroby spowodowanej nieznanym do tej pory typem wirusa
minęły już ponad dwa miesiące. Sprawa jednak ani nie
przycichła, ani nie została do końca wyjaśniona, a chińska
epidemia na naszych oczach zamienia się w globalną pandemię.
Pierwsze oświadczenia o zagrożeniu epidemiologicznym rząd Chińskiej Republiki Ludowej wydał na początku
stycznia. Wiele faktów wskazuje jednak na to, że pierwsze
zachorowania miały miejsce już w grudniu i nie pod koniec
miesiąca, jak utrzymują chińskie władze, ale kilka tygodni wcześniej. Po tym, kiedy sprawa Li Wenlianga 李文亮
(1986–2020 ), lekarza, który ostrzegał przed wirusem dużo
wcześniej, wyszła na jaw, konsekwencje poniósł lokalny rząd
w Wuhanie, mieście, w którym wybuchło pierwsze ognisko
epidemii. Doktor Li został szybko uciszony przez policję.
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)

Chiński socrealizm w Hongkongu. Fot. Karolina Załęgowska.

Źródło zakażenia? Według władz ChRL i ambasadorów
Państwa Środka jest nieznane. Według pogłosek krążących
w Internecie – targ z dzikimi zwierzętami, gdzie amatorzy
najdziwniejszych potraw mogą zaspokoić potrzeby swoich
kubków smakowych. Mowa o zupach z nietoperza, wężach
i łuskowcach, które z resztą stały się elementem niewybrednych, wręcz rasistowskich żartów. Wśród internautów,
również chińskich, zrodziły się także teorie spiskowe o tym,
że wirus jest owocem prac amerykańskich (lub chińskich,
w zależności od kraju i poglądów politycznych autora) laboratoriów. W efekcie nowa choroba, tak bardzo jeszcze niepoznana, stała się przyczyną paniki spowodowanej wcale nie
niewydolnością oddechową i gorączką, a medialną dezinformacją. Bo epidemia stała się środkiem napędowym dla portali zamieszczających fake newsy. W jej wyniku na polskich
stronach mogliśmy przeczytać o tym, że ludzie w Chinach
„padają na ulicach jak muchy” (sic) a „chińskie państwo upadło”. Plotki zaczęły podsycać w ludziach strach, który z kolei
zaczął odbierać im zmysły – głośno było o rasistowskich atakach na Chińczyków mieszkających w Polsce, między innymi na studentów gdańskiego AWF. Wirus powoduje objawy
paragrypowe – ból mięśni, osłabienie i gorączkę. Do tego
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dochodzą duszności i zapalenie płuc. Panika to jedna strona
medalu, bagatelizowanie COVID-19 i nazywanie jej „grypą”
to druga. Bo jednak śmiertelność na poziomie 2%, a nawet
3% (jak we Włoszech) jest dużo wyższa niż w przypadku
grypy. Eksperci mówią, że w grupie zagrożenia znajdują się
przede wszystkim osoby starsze i z osłabionym systemem immunologicznym. To jednak nie uspokaja wszystkich, a niektórych – uspokaja aż nadto.
Chiny z epidemią według niektórych radzą sobie nieźle.
Według innych, sytuacja dawno wymknęła się spod kontroli. Faktem jest, że nigdzie indziej na świecie nie przeprowadzono zbiorowej kwarantanny tak szybko i sprawnie i nie
wybudowano polowych szpitali w przeciągu kilku tygodni.
Jest to jednak „zasługa” autorytaryzmu (o ile w przypadku
takiego systemu można mówić o jakichkolwiek pozytywach czy zasługach), gdzie wola partii rządzącej stoi ponad
osobistymi przekonaniami jednostki. Teraz, kiedy liczba
zachorowań na Zachodzie rośnie, okazuje się, że my sami jesteśmy nieprzygotowani. W Stanach Zjednoczonych brakuje
środków higienicznych i maseczek dla personelu medycznego, w Niemczech prawie do ostatniej chwili nie potrafiono
podjąć decyzji o odwołaniu największych na świecie targów
turystycznych. W Polsce media społecznościowe obiegło nagranie dziewczyny, która po powrocie z zagranicy z gorączką
i innymi objawami choroby na diagnozę czekała ponad 80
godzin.
W Państwie Środka tempo zachorowań wydaje się zwalniać. Chińczycy nauczyli się już żyć w kwarantannie. Większość i tak nie opuszcza domów dobrowolnie, inni zaś muszą
mierzyć temperaturę i pokazywać przepustki przy każdym
wejściu i wyjściu z osiedla mieszkaniowego. Uczniowie odbywają lekcje online, dorośli pracują z domów. Epidemia
pokazała jednak, że Chiny z epidemii SARS w 2003 roku nie
wyniosły kompletnej lekcji. Po pierwsze, najprawdopodobniejszą przyczyną przeniesienia się koronawirusów na ludzi
były targi z dzikimi zwierzętami, prawie dwie dekady temu
w Foshan 佛山 (prowincja Guangdong), teraz w Wuhanie.
Pomimo medialnej walki z kłusownictwem, rząd zezwalał na
istnienie takich miejsc, które stwarzały wyraźne zagrożenia
sanitarno-epidemiologicznego. Niedawno doczekały się zakazu, ale niestety jedynie czasowego, co może oznaczać, że po
wygaśnięciu ognisk epidemii wszystko będzie „po staremu”.
Po drugie, cenzura ze strony KPCh tylko wzmogła dezinformację, a co więcej, przyczyniła się do spadku zaufania społeczeństwa wobec rządu. Li Wenliang zmarł w wyniku choroby COVID-19, a wcześniej nawet Najwyższy Sąd Ludowy
przyznał rację, że lekarz powinien był mieć zagwarantowaną
wolność słowa. Li stał się symbolem pewnego męczeństwa,
a media społecznościowe obiegł hasztag „chcę wolności słowa”. Został jednak błyskawicznie zablokowany.
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Koronawirus będzie miał – i już ma – destrukcyjny
wpływ na gospodarkę, zarówno chińską, jak i światową.
W dzisiejszym świecie wzajemnych powiązań i wysokiego
stopnia instytucjonalizacji środowiska międzynarodowego
jesteśmy jak jeden organizm. Fabryki w Państwie Środka
pracują na pół gwizdka, o ile w ogóle zostały otwarte. Brakuje rąk do pracy, surowców, właściwie wszystkiego. A to
z kolei przerywa globalne łańcuchy dostaw i boleśnie odbija
się na globalnej ekonomii. Gigantyczne problemy ma też
sektor turystyczny. W obliczu braku odwiedzających z Chin,
Tajscy przewodnicy są właściwie bezrobotni. Hotele bezpłatnie dokonują anulacji rezerwacji, linie lotnicze ograniczają
znacząco liczbę połączeń, imprezy masowe są odwoływane.
Już teraz mówi się o milionowych stratach. W Hongkongu,
którego gospodarka już i tak nadszarpnięta została rokiem
zamieszek, branża hotelarska ma 30% obłożenie i nie zapowiada się na zmianę.

Okolice Central Plaza. Fot. Karolina Załęgowska.

Epidemia, a może już pandemia, stała się jednak dla
niektórych okazją. Zarówno w Chinach, jak i w Europie,
maseczki sprzedawane są po horrendalnych cenach, ceny
środków dezynfekujących biją rekordy. Nie brak oszustów.
Niektórzy organizują zbiórki i koncerty charytatywne,
które nierzadko mają służyć promocji albo nawet zyskowi
pieniężnemu. W Polsce takimi przypadkami, przynajmniej
w kwestii niesprawiedliwych cen, obiecał zająć się Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jeszcze na początku roku, kiedy mówiono o perspektywie wojny w obliczu napięć na linii Iran – USA, nikt nie
przewidział, że świat niemalże się zatrzyma, a mieszkańcy
poszczególnych krajów będą żyć w obawie przed utratą zdrowia. To, jak sobie poradzimy w obliczu pandemii
i jakie będzie miała skutki dla globalnego organizmu gospodarczego i politycznego, może pokazać jedynie czas.
Źródła: BBC News; Przemówienie ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Liu Guangyuan z dnia 10.02.2020; The Wall
Street Journal.
Zhong Ping 钟萍
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)
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Utrzymanie kursu sinizacji
chrześcijaństwa oraz jego aktywnej
integracji w socjalistycznym
społeczeństwie7.
Xiu Xiaohong
Pierwszy sekretarz Xi Jinping wezwał w swoim sprawozdaniu na XIX Zjeździe Komunistycznej Parti Chin (KPCh) do
„wszechstronnego wcielania w życie podstawowych zasad postępowania w stosunku do religii oraz do nieustawania w procesie dopasowania religii do społeczeństwa socjalistycznego”.
Stwierdził, że sinizacja cvhrześcijaństwa w ChRL jest nie tylko oczekiwaniem i wymaganiem partii, ale także koniecznym
warunkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju Kościoła
chińskiego.
Chrześcijaństwo dotarło i rozprzestrzeniło się w Chinach
na większą skalę w niedalekiej przeszłości w związku z agresją
kolonialną zachodnich mocarstw, w wyniku czego zyskało
miano „religii zachodniej”. Kościół był owocem pracy misyjnej
zachodnich misjonarzy i tym samym był „Kościołem w Chinach”. Liczni wierni nie posiadali koniecznej świadomości
narodowej, co doprowadziło do przeświadczenia, że „każdy
nowy chrześcijanin w Chinach oznacza jednego Chińczyka
mniej”. Co jakiś czas dochodziło do incydentów na tle religijnym, takich jak powstanie bokserów, czy też opozycja antychrześcijańska, które miały na celu utworzenie niezależnego
Kościoła oraz jego inkulturację w kontekście chińskim. Wysiłki
te jednak nie mogły zostać zwieńczone sukcesem ze względu na
problemy wewnętrzne kraju i jednoczesne osłabienie go przez
inwazję obcych mocarstw. Wkrótce po utworzeniu Chińskiej
Republiki Ludowej premier Zhou Enlai oświadczył, że „każda
organizacja religijna, która nie spełnia dwóch podstawowych
warunków, mianowicie miłości ojczyzny i demokracji, jest dla
Chin bezużyteczna”. „Kościół chiński musi stać się Kościołem
niezależnym i pozbyć się imperialnych wpływów z zewnątrz.
Jego zadaniem jest umocnienie ducha patriotyzmu oraz powrót do własnych religijnych korzeni i czerpanie z nich mocy
do samodzielnego działania”.
Ruch trzech niezależności, będący podstawą do założenia
przez Wu Yaozonga 吴耀宗 (1893-1979) w roku 1954 Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii, zerwał wszelkie
formalne związki z zachodnimi organizacjami misyjnymi. Po
7 Opublikowano w „China heute“ XXXVIII (2019), nr 3 (203), s. 162–163.
Na język polski tumaczył Sławomir Rakus SVD.
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raz pierwszy w historii chrześcijaństwo w naszym kraju stało
się naprawdę niezależne i samodzielne. Idea samozarządzania,
samodzielnego utrzymania oraz opartej na własnym personelu ewangelizacji zapadły głęboko w świadomość obywateli.
W roku 1958 ujednolicono liturgię, co było ważnym krokiem
na drodze sinizacji chińskiego Kościoła. Od momentu otwarcia
się naszego kraju na reformy i zmiany, także Kościół dopasowuje się do aktualnego stanu rzeczy i przejmuje inicjatywę w kierunku rozbudowy myśli teologicznej. Jedność serc i umysłów
partii, rządu i hierarchów kościelnych umożliwia im osiąganie
dobrych rezultatów w dziedzinie wiary i Kościoła.
Trzeba w tym miejscu jasno i wyraźnie stwierdzić, że olbrzymia większość pastorów oraz wiernych w naszym kraju są
patriotami. Znaczna liczba osobistości związanych z Kościołem
dała w przeszłości przykład i świadectwo, szczególnie w czasach
zagrożenia dla naszego kraju, aktywnej działalności patriotycznej odzwierciedlającej się także w twórczości pisarskiej i poetyckiej. W ostatnich latach duża liczba chrześcijan w całych
Chinach została wyróżniona za przykładną pracę i otrzymała
odznaczenia z okazji 1 maja. Stali się oni w ten sposób nie tylko
przykładem dla innych pracujących, lecz także świadectwem
płomiennego umiłowania ojczyzny i swojego zawodu.
Nie da się jednak zaprzeczyć również istnieniu problemów
związanych z chrześcijaństwem. Przykładem na to mogą być:
infiltracja z zewnątrz, zakaz zgromadzeń, brak wykwalifikowanego personelu miłującego jednocześnie Kościół i ojczyznę oraz
nieznajomość przepisów prawnych wśród wiernych i kleru. Bagatelizowanie tych problemów może pociągnąć za sobą bardzo
poważne konsekwencje polityczne. Absolutnie konieczne jest
uświadomienie sobie tego, że przymiotnik określający Kościół
w naszym kraju brzmi „chiński”, a nie „zachodni”. Nastawione
negatywnie do Chin czynniki zachodnie usiłują co jakiś czas
przy pomocy chrześcijaństwa naruszyć stabilność ustroju socjalistycznego w naszym kraju lub nawet doprowadzić do obalenia rządu – na to nigdy nie możemy się zgodzić. Czarne owce
ukrywające się pod sztandarem chrześcijaństwa, które szkodzą
naszemu państwu, muszą zostać ukarane zgodnie z prawem.
Patrząc w przyszłość naszego kraju, wymagać będziemy od
chrześcijaństwa aktywnej pracy nad jego sinizacją i dopasowania się do społeczeństwa socjalistycznego. „Plan pięcioletni dotyczący sinizacji chrześcijaństwa w naszym kraju (2018–2022)”
oraz X Zgromadzenie Narodowe Protestantów Chińskich
stanowią solidny fundament, na którym można osiągnąć postępy w dziedzinie sinizacji. Jesteśmy świadomi faktu, że jako
protestanci obarczeni jesteśmy balastem historii, cięższym niż
w przypadku innych religii i ciążąca na nas presja sinizacji jest
o wiele większa. Ma to dla nas następujące konsekwencje:
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– po pierwsze: tylko wtedy, gdy pozbędziemy się stygmatu
„religii zachodniej”, chrześcijaństwo w naszym kraju może
stać się światłem i solą dla naszego społeczeństwa, może
wielbić Boga i służyć ludziom.
– po drugie: tylko wtedy, gdy będziemy mieli własny
dorobek i własną myśl teologiczną, będziemy mogli mówić
o chińskim chrześcijaństwie.
– po trzecie: tylko wtedy, gdy będziemy głęboko zakorzenieni w niepowtarzalnej chińskiej tradycji i kulturze,
chrześcijaństwo będzie postrzegane przez naród chiński
jako coś własnego.
– po czwarte: tylko wtedy, gdy przyswoimy sobie główne
wartości socjalizmu, chrześcijaństwo będzie zaakceptowane
przez społeczeństwo socjalistyczne.
Bez względu na to, ile wysiłku trzeba będzie w to włożyć
i jak długo będzie to trwało, nasza decyzja co do sinizacji chrześcijaństwa nie ulegnie zmianie, a nasza wola dopasowania się do
społeczeństwa socjalistycznego pozostanie nienaruszona. Jako
świadkowie nowej epoki, stojąc na początku nowej drogi, jesteśmy zdecydowani podjąć inicjatywę prowadzenia wiernych
w kierunku współpracy nad utworzeniem świetnej przyszłości
naszego kraju oraz zrealizowania marzenia o wielkich Chinach.
Tłumaczył Sławomir Rakus SVD

Masowe protesty w Hongkongu –
głosy Kościoła: Apel do policji
oraz protestujących obywateli8
Masowe protesty przeciwko zmianom prawnym dotyczącym ekstradycji skazanych do ChRL zmieniły się w gwałtowne zamieszki oraz bójki uliczne pomiędzy policją a obywatelami. Sytuacja pogarsza się nieustannie. Mieszkańcy
Hongkongu są głęboko zatroskani i zaniepokojeni. Niniejszym podajemy do wiadomości następujący apel:
Wzywamy szefową rządu do jak najszybszego wycofania
poprawki dotyczącej ekstradycji skazanych do ChRL.
Wzywamy rząd do utworzenia jak najszybciej niezależnej
komisji w celu umożliwienia obiektywnego dociekania
prawdy.
Wszystkie zaangażowane strony wzywamy do zachowania
spokoju i unikania prowokacji. Niezależnie od orientacji
politycznej konieczny jest szacunek dla ludzkiego życia
i unikanie wszystkiego, co mogłoby samemu sobie lub
innym szkodzić.

8 Opublikowano w „China heute“ XXXVIII (2019), nr 3 (203), s. 163–164.
Na język polski tumaczył Sławomir Rakus SVD.
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Wzywamy rząd do podjęcia dialogu z przedstawicielami
wszystkich frakcji i grup w celu znalezienia rozwiązania
problemów oraz wyjścia z obecnego impasu.
Wielebny dr Eric So Shing-yit
Przewodniczący Rady Chrześcijańskiej w Hongkongu
Kardynał John Tong
Administrator Apostolski, Diecezja Katolicka Hongkong
19 lipca 2019
Tłumaczył Sławomir Rakus SVD

Wywiad z biskupem pomocniczym
Józefem Ha z Hongkongu:
Jesteśmy z ludźmi i czynimy
wszystko dla pojednania9
Bernardo Cervellera
Uwagi wstępne
Kościół w Hongkongu solidaryzuje się z mieszkańcami
i obywatelami w tym trudnym czasie. „Najważniejszym zadaniem w chwili obecnej jest pojednanie społeczne i zażegnanie
konfliktu pomiędzy protestującymi i policją. Niezadowolenie
ma swoje korzenie w działaniu rządu”, oświadczył w rozmowie
z AsiaNews biskup pomocniczy Hongkongu Józef Ha Chi-shing 夏志誠 (ur. 1959). Biskup jest franciszkaninem i zaliczany jest do tych osobistości, które opowiedziały się po stronie
protestujących przeciwko zmianom w prawie ekstradycji. Odprawiał Msze św., brał udział w czuwaniach modlitewnych oraz
żąda zawieszenia broni.
Ruch, zapoczątkowany jako protest przeciwko nowemu
prawu ekstradycyjnemu, przekształcił się w żądanie nieograniczonej demokracji oraz sprawiedliwości społecznej. Rzeczywistość wygląda tak, że bardzo wielu młodych ludzi boryka się
z wysokim bezrobociem, drożyzną codziennego utrzymania
oraz wysokimi cenami mieszkań, co nie daje im żadnych perspektyw na przyszłość. Po pokojowych początkowo protestach,
do głosu doszły skrajne grupy radykalnej młodzieży, na które
policja zareagowała niewspółmiernie agresywnie. Już wtedy do
protestów przyłączył się kardynał John Tong Hon i inni hierarchowie chrześcijańscy. Biskup Ha podkreśla, że przytoczony
wywiad zawiera jego osobiste zdanie i nie jest oficjalnym stanowiskiem Diecezji Hongkong.
Ekscelencjo, przeżywamy trudne dla Hongkongu chwile...
Tak, to prawda. W dalszym ciągu prosimy o modlitwę za nas.
Jak pan zapewne wie, zmiana ustawy o ekstradycji była powodem zainicjowania protestu. Gdyby rząd wycofał te zmiany po
9 Opublikowano w „China heute“ XXXVIII (2019), nr 3 (203), s. 164. Na
język polski tumaczył Sławomir Rakus SVD.
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pierwszym proteście 9 czerwca z udziałem miliona obywateli
Hongkongu lub po drugim proteście 16 czerwca, sytuacja obecna byłaby zapewne zupełnie inna. Szkoda, że organy rządowe
nie zareagowały odpowiednio na żądania opinii publicznej.
Ekscelencja był przez cały czas z młodzieżą, która stanowi
największą grupę demonstrantów. Jak można skłonić ich do
ponowienia rozmów z rządem? Dzisiaj (w połowie września
2019), w trzy miesiące po pierwszej fali protestów, głos protestujących jest głośny i wyraźny. Punktem wyjściowym protestu
było wezwanie do dialogu społecznego, teraz chodzi głównie
o pojednanie. Obecnie przedmiotem dialogu musi być konflikt
między protestującymi a policją oraz niezadowolenie z działań
rządu. Musimy zatem uczynić wszystko, aby uzdrowić dusze
naszej młodzieży. Możemy tego dokonać tylko dzięki wsparciu
Ducha Świętego.
Kościół stanął po stronie młodzieży i solidaryzuje się
z nią... Nasze siły i możliwości są bardzo ograniczone. Możemy
tylko wykorzystać talenty dane nam od Boga i towarzyszyć naszej młodzieży. Liczymy na moc i działanie ludzkiego sumienia,
które dał nam Bóg. Pod przewodnictwem kardynała Tonga
czerpiemy z bogactwa naszej diecezji, naszych parafii i Caritasu
w Hongkongu, aby służyć całemu społeczeństwu. Najważniejszym wyzwaniem obecnej chwili jest wsparcie psychiczne i moralne oraz posługa duszpasterska dla naszej młodzieży. W tych
obszarach pracujemy naprawdę ciężko i prosimy wszystkich
o modlitwę za nas.
Tłumaczył Sławomir Rakus SVD

Wielkopostny list duszpasterski
administratora apostolskiego
Hongkongu kardynała Tonga10
Drodzy Bracia i Siostry w Panu,Kościół przygotowuje się do
obchodów czasu Wielkiego Postu, czasu odnowy i łaski w roku
liturgicznym. W tej czterdziestodniowej podróży Chrystus osobiście towarzyszy nam na pustynię, doświadcza pokus i zachęca
nas do nieustannego stawienia czoła próbom, a także do przyłączenia się do paschalnego triumfu nad grzechem i śmiercią.
Od czerwca ubiegłego roku całe społeczeństwo Hongkongu
wydaje się żyć na pustyni, tracąc pewność siebie i czując smutek
i bezradność. Najpierw zamieszanie zostało wywołane ruchem
„ustawy o ekstradycji”, a następnie paniką związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa epidemii. Kiedy pokusy wydają się nas
przytłaczać, jest to dla nas okazja, aby spojrzeć na Chrystusa
i odnowić zaufanie do Niego.
10 List dostępny na stronie internetowej Diecezji Hongkońskiej: https://
catholic.org.hk/en/lenten-message2020/ [dostęp: 19.03.2020]. Z języka
angielskiego tłumaczyła Maria Sztuka.
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)
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W czasach poważnej epidemii, aby uniknąć rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez zakażenie siebie nawzajem, większość obywateli stara się trzymać z dala od tłumu i chronić się.
Sytuacja jest bardzo podobna do ucieczki od świeckiego świata
i wkroczenia na pustynię. Z drugiej strony ludzie wykupują
artykuły farmaceutyczne i spożywcze z powodu paniki i utraty zaufania, ale widzieliśmy także bezinteresowne poświęcenie
i podejmowanie ryzyka przez pracowników medycznych dla leczenia chorych oraz hojność wielu osób, które przekazały swoje
maseczki lub zapasy potrzebującym.
Dlatego jeśli wiemy, jak wykorzystać tę okazję, nauczyć się
odrzucać wewnętrzny głos naszego samolubstwa i odkryć moc
Słowa Bożego, możemy doświadczyć owocnego Wielkiego Postu: poszcząc, nauczyć się ograniczać nie tylko nadmiar jedzenia,
lecz także informacje i wiadomości z telefonu komórkowego.
Na platformach społecznościowych albo w samotności i izolacji
stwierdzimy, że naszym pragnieniem nie powinien być jedynie fizyczny kontakt między ludźmi, ale prawdziwa miłość do
wszystkich ludzi. Zatem pustynia nie jest już miejscem utraty
naszej pewności siebie i nadziei, ale szkołą, w której tylko dzięki
miłości do Pana i naszych bliźnich możemy zrealizować szczęśliwe życie, którego pragniemy.
W obliczu pokus pustyni, jeśli wciąż i wciąż będziemy słuchać Słowa Bożego, zamiast skłaniać się ku egoizmowi, uwolnimy się od egocentryzmu, lęków, indywidualizmu i nieufności.
Jeśli w obliczu epidemii będziemy pomagać sobie nawzajem
i wpierać się, nasze dusze nie będą cierpiały niedostatku. Jeśli
ufamy wierności i ochronie Boga, możemy dzielić się owocami
Jego zmartwychwstania. Możemy także uczestniczyć w życiu
paschalnym poprzez ofiarę eucharystyczną, i czerpać z niej moc,
by stawić czoła epidemii.
Wielki Post jest darem i zobowiązaniem. W obliczu obecnych wyzwań, o ile nie jesteśmy przygnębieni, zagrożeni,
zniechęceni lub ogarnięci paniką, możemy pokładać nadzieję
w miłości Ojca i rozmawiać z Nim intymnie (Oz 2:14). Tak jak
Duch Święty poprowadził Chrystusa na pustynię (Łk 4,1), zainspiruje również nas do przekształcenia pustyni naszego życia
w Jego oazę i miejsce cieszenia się pokojem; będzie towarzyszyć
nam i otworzy nowy rozdział w naszym wskrzeszonym życiu.
Za wstawiennictwem naszej Najświętszej Maryi Panny módlmy się razem: Maranatha (Przyjdź, Panie Jezu!) (Ap 22:20)
i prośmy Jezusa o pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi
borykają się wszystkie kraje dotknięte epidemią!
+ Kardynał John Tong
Administrator Apostolski Hongkongu
11 lutego 2020 r.
Święto Matki Bożej z Lourdes
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Statystki dotyczące Kościoła
katolickiego w Hongkongu11
razem
Populacja katolicka

403 000

Wolontariusze

1565
1599

Uczniowie:
10 869 w przedszkolach,
70 741 w szkołach podstawowych,
57 483 w szkołach średnich i ponadpodstawowych,
302 w szkole zawodowej,
4924 w szkołach dla dorosłych,
640 w szkołach specjalnych,
3227 w szkołach policealnych.

148 186

Spośród wszystkich uczniów 17 965 to katolicy (12,12%).

Po zebraniu, przejrzeniu i przeanalizowaniu danych dostępnych w Diecezjalnym Centrum Komputerowym oszacowano, że w diecezji Hongkongu
wśród miejscowych mieszkańców liczba ludności katolickiej na dzień 31
sierpnia 2019 r. wynosiła około 403 000.
Ponadto wśród nierezydentów mieszkających w Hongkongu lwią część
stanowią Filipińczycy. Szacuje się, że 183 000 z nich to katolicy. Jeśli chodzi
o nierezydentów innych narodowości, oszacowano, że 34 000 to katolicy.
Łączna liczba nierezydentów, którzy są katolikami na dzień 3 l sierpnia 2019
r. wynosiła zatem około 217 000. Powyższe szacunkowe liczby oparto na
informacjach dostarczonych przez rząd oraz odsetku ludności katolickiej
według kraju na stronie www.catholic-hierarchy.
Parafie:
Hongkong: 14
Kowloon: 21
Nowe Terytoria: 17
W tym: 22 prowadzone przez księży diecezjalnych,
30 prowadzonych przez zakonników.

52

Miejsca kultu: 40 kościołów, 33 kaplice, 27 sal

100

Biskupi w diecezji:
Kardynał Joseph Zen Ze-kiun SDB, emerytowany biskup Hongkongu

36

3

Kardynał John Tong Hon, administrator apostolski Hongkongu
Wielebny Joseph Ha Chi-shing OFM, biskup pomocniczy Hongkongu

W

250

Nauczyciele:
30 kapłanów,
59 sióstr zakonnych,
13 braci zakonnych,
3450 świeckich mężczyzn,
8494 świeckich kobiet,
36 męskich asystentów duszpasterskich,
100 asystentek duszpasterskich.
Wśród nauczycieli świeckich 2904 to katolicy (23,84%).

12 182

Opieka społeczna i charytatywna
Główne centra usług socjalnych i rodzinnych Caritas (opieka objęła 328 193
osoby)

42

Szpital (hospitalizacja: 3350 łóżek, 230 126 pacjentów)

6

Kliniki i ambulatoria: (1 606 799 pacjentów)

13

Przedszkola i centra opieki nad dziećmi (889 chłopców, 952 dziewczynki)

15

Domy opieki dla dziewczynek (372 mieszkanek)

7

Domy opieki dla osób starszych (1713 mieszkańców)

15

Kapłani diecezjalni: 65 Chińczyków, 3 innych narodowości

68

Centra dla młodzieży (140 776 osób objętych opieką)

22

Księża należący do zakonów i zgromadzeń religijnych: 66 Chińczyków, 153
innych narodowości, należący do 19 zgromadzeń

214

Centra dla osób starszych (13 229 osób objętych opieką)

19

Diakoni:
Przejściowi: 2 diecezjalni, 4 zakonni
Stali: 28 diecezjalnych

34

Usługa opieki domowej (2922 osoby)

13

Centra rehabilitacji (7554 osób objętych opieką)

35

Hostele i domki (215 102 gości)

18

Obozy dla dzieci i młodzieży (361 łóżek, 42 760 uczestników)

5

Bracia zakonni: 37 Chińczyków, 31 innych narodowości,
należący do 13 zgromadzeń

68

Siostry zakonne: 301 Chinek, 140 innych narodowości, należące do 27
zgromadzeń

441

Seminarzyści:

24

Wielkanocny List Duszpasterski
2020. W obliczu epidemii z wiarą,
nadzieją i miłością12

7 seminarzystów diecezjalnych (0 odbywających praktyki na parafiach po
ukończeniu studiów teologicznych, 1 student teologii,
4 studentów filozofii, 2 uczestników programu orientacyjnego celem rozpoznania
powołania kapłańskiego)
1 z innej diecezji (0 odbywających praktyki na parafiach po ukończeniu studiów
teologicznych, 1 student teologii, 0 studentów filozofii, 0 uczestników programu
orientacyjnego celem rozpoznania powołania kapłańskiego)
16 zakonnych (0 odywających praktyki na parafiach po ukończeniu studiów

teologicznych, 10 studentów teologii, 6 studentów filozofii, należących do 5

instytutów)

Nowicjusze: 13 w instytutach męskich, 5 w instytutach żeńskich

18

Kandydaci: 0 w instytutach męskich, 5 w instytutach żeńskich

5

Sytuacja duszpasterska

4686

Chrzty w ciągu roku:
795 ochrzczonych w wieku poniżej 1 roku;
791 w wieku od 1 do 7 lat;
3100 ochrzczonych w wieku powyżej 7 lat.
Bierzmowania w ciągu roku:

4153

Zawarte małżeństwa: 197 między katolikami (19,58%)

1006

805 z niekatolikiem w drodze dyspensy (80%),
4 między katechumenem a niekatolikiem / innym katechumenem (0,40%)
Katechumeni: 6479 dzieci; 1281 mężczyzn; 2201 kobiet

9 961

Katechiści: opłacani – 27 sióstr, 6 kobiet, 1 mężczyzn

34

11 Opublikowane na stronie internetowej Diecezji Hongkońskiej: https://
catholic.org.hk/en/%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%95%99%e5%8d%80%e6%95
%99%e5%8b%99%e7%b5%b1%e8%a8%88-2/ [dostęp: 19.03.2020]. Z języka
angielskiego tłumaczyła Maria Sztuka.

Drodzy Bracia i Siostry w Panu, „Pokój z wami!” (Łk
24:36) Jest to błogosławieństwo, którego zmartwychwstały
Jezus Chrystus udziela nam wszystkim.
Śmiertelny koronawirus rozprzestrzenia się na całym
świecie i nie widać końca czy tej sytuacji. Niepokoi to
wszystkie narody.
Katolicy w Hongkongu, podobnie jak inni mieszkańcy,
martwią się bardzo pandemią i jej wpływem na życie ludzi
w diecezji i na całym świecie. Poprzez działania zgodne z wezwaniem lokalnych władz, starając się zapobiegać zakażeniu
osób, zmniejszyliśmy liczbę spotkań towarzyskich i uroczystości religijnych na poziomie parafii i całej diecezji.
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Kościół był świadkiem gwałtownego spadku produkcji
wielu firm i instytucji gospodarczych w społeczeństwie, co
negatywnie wpływa na sytuację dziesiątek tysięcy pracowników. Ludzie martwią się nie tylko o własne zdrowie, lecz
także o dobro swoich krewnych i przyjaciół.

Z tego powodu Diecezja postanowiła zawiesić wszystkie
Msze św. publiczne w parafiach w ciągu całego Wielkiego
Tygodnia (5–12 kwietnia) w tym roku. Publiczne Msze św.
w niedziele i dni powszednie będą zawieszone aż do odwołania.

Co więcej, wiadomości i informacje o większej liczbie
infekcji i zgonów na szczeblu lokalnym i globalnym oraz
ograniczenie dostępności produktów przeciw epidemii,
zwłaszcza maseczek i środków dezynfekujących, sprawiło,
że ludzie żyli w nieustannym strachu, a niekiedy w sytuacji
panicznego lęku. Poczucie niepokoju i bezradności wpływa
na ogół ludzi.

Bardzo niechętnie podejmowałem taką decyzję, ale
musiałem to zrobić, biorąc pod uwagę intensywność rozprzestrzeniania się koronawirusa i związane z tym wymogi
postępowania.

W wyniku dystansu społecznego i blokad społeczności
oraz krajów w obliczu pandemii ludzie stają się odizolowani,
samotni i niespokojni. Papież Franciszek wielokrotnie zapraszał wszystkich chrześcijan do zjednoczenia się, budowania
mostów i solidarnej modlitwy o zwalczenie koronawirusa
i pocieszenie chorych. Wzywał wszystkich wierzących, żeby
prosili naszego Wszechmogącego Boga, aby okazał ludziom
miłosierdzie i dał siłę do przetrwania tego kryzysu.
Ojciec Święty gorliwie poprosił wszystkich wiernych,
aby odmówili modlitwę Ojcze nasz w swoich językach 25
marca w południe (czasu rzymskiego) wraz z chrześcijanami wszystkich wyznań. Jest to jeden ze sposobów, w jaki
chrześcijanie mogą pomóc światu w walce z tą pandemią.
Podejmujemy tę inicjatywę, aby podnieść tych, którzy są
zrozpaczeni i opuszczeni. Zjednoczeni w modlitwie dzielimy się informacjami i zasobami, a co ważniejsze, przełamujemy izolację. Medytujemy o tym, jak Jezus Ukrzyżowany
kocha w bólu i cierpieniu, i pokornie uczymy się od Niego
życia w wierze i nadziei.
Wiele Kościołów na całym świecie, w tym w Hongkongu, zawiesiło publiczne Msze św. i inne formy liturgii,
aby uniknąć zgromadzeń i przedłużających się kontaktów
w czasie intensywnej eskalacji pandemii. Wierni mogą przyłączyć się do Mszy św. online i uczestniczyć w duchowej
komunii z Panem.
Już od ponad miesiąca w naszej diecezji przeżywamy
niedzielne Msze św. online. Czułem ból wiernych, którym
zasugerowano nietypowy sposób komunikowania się z Panem.
Liczba przypadków zakażenia w Hongkongu gwałtownie wzrosła od połowy marca, istnieją zatem obawy, że
kolejny wybuch epidemii przeciąży nasz system medyczny
w Hongkongu, który już osiąga granice swoich możliwości.

12 List dostępny na stronie internetowej Diecezji Hongkońskiej: https://
catholic.org.hk/en/easter2020pastoralletter/ [dostęp: 19.03.2020]. Z języka
angielskiego tłumaczyła Maria Sztuka.
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Nasze kościoły i kaplice pozostaną jednak otwarte dla
parafian, aby mogli modlić się prywatnie w różnych momentach Wielkiego Tygodnia. Paschał – świeca wielkanocna – zostanie umieszczony w widocznym miejscu wewnątrz
kościoła od niedzieli wielkanocnej. Ma to przypominać
wiernym o odkupieniu osiągniętym dla nas wszystkich
przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
Mamy nadzieję, że wszyscy wierni będą podążać za światłem naszego Zmartwychwstałe`go Pana Jezusa przez całe
życie i będą dążyć do stania się światłością świata poprzez
swoje słowa i czyny, szczególnie poprzez pomoc potrzebującym w tej epidemicznej sytuacji.
Z Ewangelii niedzieli wielkanocnej (Łk 24: 1-12) widzimy, że wcześnie rano po pogrzebie Jezusa Maria Magdalena
i niektóre kobiety udały się do grobu Jezusa, niosąc przygotowane wonności, aby złożyć hołd ciału swego Pana. Były
zrozpaczone, ale Jezus Zmartwychwstały nagle pojawił
się przed nimi, obdarzył je pokojem i posłał, aby głosiły
uczniom Dobrą Nowinę o Jego zmartwychwstaniu.
Ewangelia według św. Łukasza (24: 13-35) mówi nam
również, że Zmartwychwstały Pan towarzyszył dwóm
uczniom, rozczarowanym i smutnym, od Jeruzalem do
Emaus. Jezus oświecił ich, przekształcił ich rozczarowanie
w nadzieję, a smutek w radość.
Drodzy Bracia i Siostry: Nasz Zmartwychwstały Pan –
Jezus Chrystus, jest również obecny w Hongkongu. Nie tylko pociesza i podnosi na duchu nas, przestraszonych ludzi,
swoim Słowem, lecz także idzie z nami, karmiąc nas poprzez
duchowe przyjmowanie Jego Świętego Ciała.
Podążajmy za Jego przykładem, żyjmy chrześcijańskim życiem i dawajmy świadectwo Ewangelii słowami i czynami. Wesołych Świąt dla Was wszystkich
+ Kardynał John Tong
Administrator apostolski Hongkongu
25 marca 2020 r., w Święto Zwiastowania Pańskiego

歷史
歷史
Historia hongkońskiej siostry
zakonnej i jej zgromadzenia
w Chinach13
Brat Jan Baptysta Zhang
Wstęp
17 listopada 2017 roku o godzinie 3.10 nad ranem
w szpitalu Caritas w Kowloon w Hongkongu odeszła
w spokoju s. Marie-Aloys Yuan Yin 袁引 (Yeu Yin) ze
Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek (Zhengwanghui 拯
望會). Miała 94 lata. Rodzina, przyjaciele i współsiostry
z całego świata powierzyły Bogu w modlitwie śp. s. Marię,
ofiarowując za nią Msze święte. Wśród nich byli przyjaciele
z diecezji Xingtai 邢台 w prowincji Hubei oraz siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych
(COLAS, Lianling zhongbao Shengmu hui 煉靈中保聖母
會). Po Mszy św. obecne tam siostry zakonne i księża zebrali się, aby uczcić pamięć s. Yuan Yin. Pamiętano ją jako emerytowaną przełożoną COLAS, która była dla współsióstr
jak troskliwa matka i wymagający ojciec, a przede wszystkim była wierną towarzyszką lokalnego Kościoła w jego
najtrudniejszych czasach. W latach 1994–2004 s. Marie-Aloys co roku podróżowała, aby służyć COLAS, diecezjalnemu zgromadzeniu w Zhaozhuang 趙莊 przy katedrze diecezjalnej. Za każdym razem pozostawała przez około sześć
miesięcy, towarzysząc w rozwoju i opiekując się formacją
aspirantek, postulantek, nowicjuszek i juniorystek.
25 listopada 2017 roku jej Zgromadzenie i lokalna wspólnota kościelna udział we Mszy żałobnej w parafii Kosmy
i Damiana w Tsuen Wan (Quanwan Sheng Ge Da Ersheng
Tang 荃灣聖葛達二聖堂) w Hongkongu. Podczas Eucharystii byli obecni: przyjaciele z diecezji Hongkong i Xingtai, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek Dusz
Czyśćcowych i Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielki Dusz
Czyśćcowych, przedstawiciele Szkoły Podstawowej Matki
Bożej Opatrzności w Tsuen Wan (Quanwan Tianyou Xiaoxue 荃灣天佑小學), wierni z kościoła parafialnego pw.
św. Teresy, a także Członkowie i Przyjaciele Zgromadzenia
Sióstr Pomocniczek (Xiwang zhi You 希望之友) z Hongkongu oraz krewni siostry Marie-Aloys z Szanghaju.

13 Artykuł ukazał się w tłumaczeniu na język angielski w czasopiśmie „Religions & Christianity in Today’s China” 2019, vol. 9, nr 1, s. 20–27. Na
język polski tłumaczył Arkadiusz Krynica.
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Notatki historyczne
To historia długiej służby i ofiarowania, jaką s. Marie-Aloys i jej Zgromadzenie podarowały lokalnemu Kościołowi.
Początkowo moim zamiarem było napisanie artykułu na
cześć s. Marie-Aloys, jednak podczas procesu gromadzenia
informacji głęboko poruszyła mnie również przeszłość jej
Zgromadzenia i sam proces jego powstawania. To właśnie
te historie zainspirowały mnie do głębszych badań.
Zgromadzenie Sióstr Pomocniczek służy w Chinach
od ponad wieku. Ich sukces i wkład włożony w edukację przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Opowiadanie
historii tej wybitnej siostry misjonarki jest jak wkroczenie na wielką drogę historii Kościoła w Chinach, która
prowadziła przez skrajnie różne stadia rozwoju w ciągu
ostatnich stu lat, łącząc różne fakty, zarówno eklezjalne, jak i polityczne, krajowe i międzynarodowe, tymczasowe i stałe. W rzeczywistości skupienie się na jednej
siostrze zakonnej otwiera znacznie większe horyzonty
– pokazuje wkład wspólnot katolickich kobiet w życie
Kościoła i społeczeństwa w Chinach. Zjawisko w dużej
mierze pomijane, któremu należy przyjrzeć się z bliska.
Życie siostry Marie-Aloys
Siostra Marie-Aloys urodziła się 14 maja 1924 roku
w Szanghaju. Ukończyła szkołę średnią dla dziewcząt
w Xiaoming (Xiaoming nüzhong 曉明女中), a następnie
Uniwersytet Aurora (Zhendan daxue 震旦大學). Pracowała jako nauczycielka w szkole średniej dla dziewcząt
w Xuhui (Xuhui nüzhong 徐匯女中). Następnie w 1943
roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek, gdzie
złożyła pierwsze śluby w 1946 roku. W 1952 roku złożyła śluby wieczyste w Domu Generalnym Zgromadzenia
we Francji. Współpracowała z s. Marie-Agathe Chu (Zhu
Zhaojuan 朱兆娟) z Szanghaju przy zakładaniu Chińskiej
Szkoły Średniej dla Dziewcząt Nanyang (Nanyang nüzi
zhongxue 南洋女子中學, 1953) w Makasar (Indonezja)
oraz Szkoły Podstawowej Matki Bożej Opatrzności w Tsuen Wan (Hongkong). Siostra Marie-Aloys była jej założycielką i dyrektorem przez 24 lata (1960–1984). W 1964
roku wraz z s. Marie-Eugénie Shih i s. Marie-Agathe Chu
założyła Associates and Friends of Helpers (Stowarzyszenie
Członków i Przyjaciół Pomocniczek) w Hongkongu (obecnie 4000 członków). W 1985 roku odbyła urlop naukowy
w USA, a po powrocie zaczęła służyć w parafii św. Teresy.
W 1994 roku s. Marie-Aloys rozpoczęła służbę misyjną dla
COLAS z Xingtai, która trwała do 2004 roku. W 2011
roku, kiedy podeszły wiek nie pozwalał już na dalekie po-
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dróże, przeprowadziła się do domu spokojnej starości św.
Józefa w Shanghaju. 17 listopada 2017 roku została wezwana do Domu Pana i pochowana 25 listopada na katolickim
cmentarzu w Shanshawan14.
Krótka historia Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek
Zgromadzenie Sióstr Pomocniczek, pierwotnie zwane
Zgromadzeniem Sióstr Pomocniczek Dusz Czyśćcowych,
zostało założone w 1856 roku we Francji przez Matkę Marię od Opatrzności (właściwie Eugénie Smet, 1825–1871).
Siostry przyjęły duchowość ignacjańską – widząc obecność
Boga we wszystkim – i mając jezuitów za swoich duchowych przewodników. Ich charyzmatem było pomaganie
duszom w czyśćcu, a także wszystkim potrzebującym poprzez modlitwy. W dniu 26 maja 1957 roku papież Pius
XII beatyfikował Matkę Marię od Opatrzności, a święto
wyznaczono na 7 lutego, w rocznicę jej śmierci. Zgromadzenie Sióstr Pomocniczek przybyło do Chin w 1867
roku na zaproszenie francuskiego biskupa, jezuity Adriena Languillata (Lang Huairen 郎懷仁,1808–1878),
a następnie wikariusza apostolskiego z Kiangnan (Jiangnan 江南, Szanghaj). Służyli w dwóch misjach jezuickich: w Szanghaju, a także w Południowo-Wschodnim
Wikariacie Apostolskim Zhili (Dongnan Daimuqu 東南
代牧區). Byli duszpasterzami wiernych, a także wychowawcami w prowadzonych przez nich domach dziecka15.
Statystyki pokazują, że konwent Matki Bożej Wspomożycielki (le Convent de la Sainte Mère, Shengmu yuan 聖母
院) w Xujiahui 徐家匯 (Zikawei) przyjął ponad 10 000
porzuconych dziewczynek do żłobków i domów dziecka.
Prowadzili także przedszkole i szkołę dla głuchoniemych.
Dziewczęta wykonywały prace związane z szyciem, haftowaniem i praniem w konwencie, jak również prace artystyczne w pracowni Tushanwan (T’ousewe) (Tushanwan
gongyipin chang 土山灣工藝品廠).
Pomocniczki rozpoczęły pracę jako asystentki jezuitów
w Szkole Podstawowej Jingyan (Jingyan xiaoxue 經言小學,
1876) i przeszły do założenia trzech renomowanych szkół
dla dziewcząt, mianowicie: Xiaoming – Szkołę Średnią
dla Dziewcząt (Xiaoming nüzi zhongxue 曉明女子中學,
1871), Chongde – Szkołę dla Dziewcząt (Chongde nüxiao
14 Zob. Zhengwanghui Yuan Yin xiunü anxi, ceng chuangban Quanwan
Tianyou Xiaoxue 拯望會袁引修女安息, 曾創辦荃灣天佑小學. (Odeszła
s. Marie-Aloys ze Zgromadzenia Pomocników, współzałożycielka Szkoły
Podstawowej Opatrzności w Hongkongu), „Kung Kao Bao 公教報”, 26
listopada 2017, nr 3849, s. 3.
15 Xiaohong 小紅, „Yesuhui fuxing hou de diyi wei zhujiao – Xianxian
jiaoqu shouren daimu Lang Huairen” 耶穌會復興後的第一位主教—獻
縣教區首任代牧郎懷仁 (Pierwszy biskup po odrodzeniu jezuitów – Jego
Eminencja Languillat, pierwszy wikariusz apostolski w Xianxian), http://
www.amdgchinese.org/2016/05/09/ 耶穌會復興後的第一位主教—獻
縣教區首任代牧/ [dostęp: sprawdzic ].; zobacz także Wikipedia chińskojęzyczna https://zh.wikipedia. org/wiki/郎懷仁 [dostęp: 13.07.2019].
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崇德女校, 1898), a w kolejnych latach: Xuhui – Szkołę
Średnią dla Dziewcząt (Xuhui nüzhong 徐匯女中, 1934)
i Qiming – Szkołę dla Dziewcząt (znany jako Uniwersytet
Aurora) (Qiming nüxiao 啟明女校, 1904). Xiaoming było
początkiem dzisiejszej szanghajskiej szkoły średniej o nazwie Gezhi (Shanghai gezhì zhongxue 上海格致中學),
podczas gdy Chongde, Xuhui i Qiming były poprzedniczkami dzisiejszej Szkoły Średniej nr 4 w Szanghaju (Shanghai disi zhongxue 上海第四中學)16.
Pomocniczki opuściły Chiny w latach 1950–1953.
Kontynuowały swoją misję w Indonezji (1951), Hongkongu (1954) i na Tajwanie (1960). Obecnie Zgromadzenie
Sióstr Pomocniczek ma 104 wspólnoty w 24 krajach na całym świecie: w Indiach, Japonii, Hongkongu i na Tajwanie.
Na rok 2017 przypadła 150. rocznica przybycia Zgromadzenia do Chin. Co więcej, wraz ze śmiercią s. Marie-Aloys
formalnie zakończyła się ich epoka misyjna w Chinach.
Wkład i wpływ Zgromadzenia w Chinach
W 1950 roku, w momencie wyjazdu Zgromadzenia
z Chin, w Szanghaju było ponad dziesięć żeńskich zgromadzeń religijnych, z czego najliczniejszym było Zgromadzenie Sióstr Pomocniczek， liczące wtedy 176 sióstr. Oprócz
Szanghaju działały także w Hebei i Pekinie. Zajmowały się
edukacją, pracą społeczną, sztuką i kulturą, a także duszpasterstwem17.
Dziewczyny przyjęte przez siostry, wraz z chłopcami wykształconymi przez jezuitów w prowadzonych przez nich
domach dziecka i wielu innych młodych ludzi, wniosły
ważny wkład w nowoczesne chińskie malarstwo i rzeźbę,
w obszarach wymiany kulturalnej pomiędzy Wschodem
a Zachodem, szczególnie dzięki ich doświadczeniu zdobytemu w warsztacie Tushanwan. Pośród nich znajdowało się
wiele osób borykających się z niepełnosprawnością słuchu
i mowy. Zgromadzeniu zależało na tym, żeby siostry brały udział w specjalnych szkoleniach, co przyczyniło się do
otwarcia szkoły dla głuchoniemych w 1893 roku. „Oznaczało to rozpoczęcie edukacji specjalnej w Szanghaju”18.
Miało to miejsce około 20 lat przed otwarciem Szanghajskiej Szkoły dla Niewidomych (Shanghai shi mangtong
16 Blog Bin Fen Szanghaj (Binfen Shanghai de boke 缤纷上海的博客),
„Chengshi jìyì: (Shanghai shì) Disi zhongxue qianshen, ceng kai Zhongguo
nüzi jiaoyu de xianhe” 城市記憶: (上海市) 第四中學前身, 曾開中國女
子教育的先河 (Miejskie wspomnienia: Prekursor szanghajskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 – początek edukacji kobiet w Chinach), http://blog.
sina.com.cn/s/blog_af4379240101b19g.html [dostęp: 13.07.2019].
17 Tian Nianci 田念慈, „Huashuo Xjiahui” 話說徐家匯 (7) (Historie
z Xujiahui), http://blog.sina.com.cn/s/blog_51a238b40102wqo0.html
[dostęp: 18.03.2020].
18 Zhang Hua 張化, „Xujiahui Shengmuyuan yuyingtang ying’er siwang lü
jiemí” 徐家匯聖母院育 嬰堂嬰兒死亡率揭迷 (Wyjaśnienie zagadkowego wskaźnika umieralności w sierocińcu w Xujiahui Shengmuyuan),
https://www.xzbu.com/4/view-4259282.htm [juz go nie ma! dostęp:
13.07.2019].
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xuexiao 上海市盲童學校), założonej w 1912 roku przez
słynnego anglikańskiego misjonarza Johna Fryera (Fu Lanya 傅蘭雅, 1839–1928) i jego syna George’a B. Fryera.
Trzy szkoły założone przez Zgromadzenie Pomocniczek
znacznie przyczyniły się do modernizacji edukacji w Chinach. W szczególności Qiming została uznana za „jedną
z najwcześniejszych szkół dla dziewcząt w Chinach, która
dała początek edukacji chińskich kobiet”19.
Szkoły nie tylko kształciły osoby konsekrowane, jak s.
Marie-Aloys. Innym istotnym faktem było to, iż kształcono tam przyszłe pokolenie wybitnych chińskich kobiet, jak
np. Yang Jiang 楊絳, znanej autorki książek, teoretyk, tłumaczki i uczonej20. Kształcąc uczniów, siostry wprowadziły
podobne zasady do tych stosowanych w klasztorze, przez
co ich szkoły były znane z dyscypliny. Ponadto ich całościowe podejście edukacyjne utrzymywało zdrową równowagę
między nauką i sztuką (zarówno orientalną, jak i mieszaną), co spotkało się z aprobatą społeczeństwa. Wspomniana
już Yang Jiang, być może najbardziej znana absolwentka
Qiming, tak wspomina swoją Alma Mater: „Mój ojciec
zawsze wierzył, że Qiming zapewniała doskonałe wykształcenie, ścisłą dyscyplinę, a tym samym solidne podstawy zarówno chińskiego, jak i języków obcych. Dlatego w naszej
rodzinie dwie ciotki, kuzynka i dwie starsze siostry zostały
wysłane przez niego do Qiming”. Najwyraźniej Qiming
była pierwszym wyborem dla dziewcząt w rodzinie Yang21.
Yang opisuje: „Korytarz przed naszą klasą był bardzo
długi, biegł ze wschodu na zachód, mijało się w nim kilkanaście klas”. Nie tylko budynek szkoły był dla niej duży; to
także krok milowy w kierunku fascynującego nowego świata. Nawet po tak długim czasie, ta prawie stuletnia kobieta
wciąż żywo wspomina słówka, takie jak Mumu 姆姆 (chińskie tłumaczenie religijnego tytułu „Matko”), a także wiele
wyrażeń używanych tylko w Qiming, np.: yue tou libai 月
頭禮拜 (wakacje na początku każdego miesiąca), miao hua
描花 (rysowanie), qiaqin 掐琴 (gra na pianinie), sanxin 散
心 (spacer po posiłku) itp.22

19 Biuro Informacji Okręgowej, Xuhui, Szanghaj (Shanghai shi xuhui qu
xinwen bangongshi 上海市徐匯區新聞辦公室), „Xuhui bainian lao
xiao zhi Shanghai shi disi zhongxue, Yang Jiang ye ceng zai ci jiudu” 徐
匯百年老校之上海市第四中學, 楊絳也曾在此就讀 (Stuletnie szkoły
Xuhui w Szanghaju – Szkoła Średnia nr 4, to tu uczyła się Yang Jiang),
http://dy.163.com/v2/article/detail/CEJ8MJEH05149R72.html [dostęp:
19.03.2020].
20 Yang Jiang (1911–2016) była żoną Qiana Zhongshu 錢鍾書 (1910–1998),
cenionego chińskiego naukowca i autora. Mówiła biegle po angielsku
i francusku; poprzez swoje tłumaczenia wniosła znaczący wkład w chińską
literaturę. Yang Jiang także przetłumaczyła powieść ,,Don Kichot” z hiszpańskiego na chiński – wersja ta pozostaje wciąż jedną z najpopularniejszych.
21 Yang Jiang 楊絳, „Wo zai Qiming shangxue” 我在啟明上學 (Uczyłam się
w Qiming), http://www.china.com.cn/chinese/RS/565568.htm [dostęp:
19.03.2020], oryginalnie opublikowano w: „Wenhui Bao” 文匯報, 15 maja
2014.
22 Ibidem.
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Na przełomie XIX i XX wieku metody, jakie stosowano w Qiming, opisywała nawet bardzo popularna w mieście gazeta „Shun Pao” (Shenbao 申報: znane po angiesku
jako Shanghai News). Daje to wyobrażenie o tym, jakim
autorytetem społecznym cieszyło się Zgromadzenie Sióstr
Pomocniczek w dziedzinie edukacji. Dwie placówki, Xiaoming i Xuhui, wniosły równie ważny wkład, jednak ze
względu na brak prac badawczych lub wspomnień, pozostają one praktycznie nieznane dla ogółu społeczeństwa.
Nowy rozdział w Chinach
23 listopada 1992 roku ks. Lucien Schmitt OMI, ówczesny szef Departamentu Azji w Missio Aachen, złożył
wizytę w diecezji Xingtai w towarzystwie Theresy Yeung
Cho Woon (Yang Zuyuan 楊祖媛) z Holy Spirit Study
Centre w Hongkongu. Zwiedzili mniejsze seminarium
oraz wspólnotę sióstr w Zhaozhuang 趙莊 (prowincja
Hebei). Obecni byli biskup Joseph Hou Jinde 候進德
(1918–1994) i Matka Song Xiuzhen (siostra z sąsiedniej
diecezji Xianxian, która pomagała Xingtai w odbudowie
wspólnoty). Przedstawili gościom problemy, z jakimi zmagały się siostry, tworząc wspólnotę. Zapytano ich także
o pomocniczki, które dawniej tam działały. Pani Yeung
nie spotkała się ze wspomnianym Zgromadzeniem, ale
gdy tylko zobaczyła na plakacie charyzmat i misję sióstr
z Zhaozhuang, przypomniała sobie, że widziała coś podobnego w Hongkongu. Pani Yeung zasugerowała, aby bp
Hou napisał do Sióstr Pomocniczek. List miał na celu ułatwienie nawiązania kontaktu ze Zgromadzeniem po powrocie do Hongkongu. Tego samego dnia bp Joseph Hou
napisał list w imieniu sióstr z Zhaozhuang. Pomagał mu
jego sekretarz, ks. Josepha Ma Yinglin 馬英林 (obecnie
biskup Kunming, przewodniczący Konferencji Biskupów
Kościoła Katolickiego w Chinach)23.
W liście bp Hou mówił o sytuacji nowo założonej
wspólnoty. O ich pilnych potrzebach formacyjnych i charyzmacie. Napisał: „Mamy nadzieję, że możecie nas prowadzić i pomagać, a dzięki naszej solidarności możemy inspirować się nawzajem w misji zbawienia dusz dla większej
chwały Bożej. Zapraszamy do odwiedzenia naszej społeczności. Wszystkie siostry nie mogą się doczekać spotkania”.
Biskup Hou powiedział im również o wyzwaniach, przed
którymi stali podczas formacji: „W czasach odnowienia
Kościoła stoimy przed wieloma trudnymi wyzwaniami.
Zwłaszcza przed zerwaniem tradycji z uwagi na różnicę
wieku między dwoma pokoleniami. Potrzebujemy dobrej
współpracy w dziedzinie edukacji i formacji, aby te młode
kobiety stały się siostrami, które wniosą swój wkład w życie Kościoła, mając równocześnie świadomość zmian pokoleniowych”. Gdy tylko Yeung wróciła do Hongkongu,
23 List biskupa Hou do matki generalnej Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek
(Hongkong), 23 listopada 1992.
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skontaktowała się ze Zgromadzeniem i spotkała z s. Marie-Agathe i s. Marie-Aloys, urodzonymi i wychowanymi
w Szanghaju, tak samo jak ona.
„To jest zaproszenie od Ducha Świętego!” – powiedziały
siostry po przeczytaniu listu od bp. Hou. Były pozytywnie zaskoczone, że Bóg powołał ich na nową posługę w tak
nieoczekiwany sposób. Modliły się, rozeznawały i zgodnie
z sugestią przełożonej generalnej odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie. Po wielu rozmowach i przygotowaniach 3 września 1993 roku s. Marie-Agathe i s. Teresa Lai
z Tajwanu przybyły do kościoła Zhaozhuang i odwiedziły
wspólnotę sióstr. Podczas tej wizyty mogły spotkać się i porozmawiać z bp. Hou, matką Song, a także ze wszystkimi
młodymi siostrami.
Po wizycie i rozmowach z bp. Hou i matką Song na temat
pilnych potrzeb wspólnoty z Zhaozhuang Zgromadzenie
postanowiło wysłać s. Marie-Aloys do Xingtai, aby pomóc
Matce Song w jej pracy formacyjnej. 17 stycznia 1994 roku,
mająca już 70 lat s. Marie-Aloys, porzuciła pracę i wszelkie
wygody w Hongkongu, aby wyruszyć w podróż do Zhaozhuang w towarzystwie s. Clary Wu z Tajwanu. Czekała
ich ciężka zima w północnych Chinach i skromne warunki,
jakie wioska mogła zaoferować w latach 90. Mimo to s. Marie-Aloys z entuzjazmem oddała się w pełni pracy formacyjnej. Żyła i pracowała wśród młodych sióstr, zdawało się,
że przeżywała drugą młodość. 20 maja 1994 roku bp Hou
zmarł z powodu choroby. Na łożu śmierci powierzył siostry
z Zhaozhuang opiece s. Marie-Aloys. W ten sposób więzi
pomiędzy siostrą z Hongkongu a siostrami z Zhaozhuang
zostały przypieczętowane za zawsze.
Od 1994 roku, kiedy s. Marie-Aloys przejęła zadania
formacji i administracji Zgromadzenia, równocześnie brała
czynny udział w kształtowaniu liderów lokalnej społeczności, ale nigdy w ten sposób nie pozyskiwała nowych członków do Zgromadzenia. Jej służba była całkowicie bezinteresowna. Było to również potwierdzeniem zasady popieranej
przez wszystkich biskupów Hongkongu – od kard. Johna
Baptysty Wu Cheng-chunga 胡振中 (1925–2002) do bp.
Michaela Yeunga 楊鳴章 (1946–2019), że służba Kościołowi na kontynencie musi być bezinteresowna – tak jak
służba wielu hongkońskich katolików, s. Marie-Aloys i jej
współsióstr. Od 1994 roku s. Marie-Aloys podróżowała
do Xingtai kolejno przez dziesięć lat, przebywając tam za
każdym razem przez co najmniej sześć miesięcy. Później,
kiedy nie mogła już odbywać podróży ze względu na zobowiązania w Hongkongu, jej serce i myśli były nieustannie
z mieszkańcami diecezji Xingtai. Nie tylko zaprosiła inne
siostry do kontynuowania tej posługi, ale nawet zachęciła
swoich byłych uczniów i przyjaciół do odwiedzenia tamtejszych ludzi. Można powiedzieć, że odkąd odpowiedziała na
prośbę bp. Hou, s. Marie-Aloys oddała wszystko Kościołowi Xingtai, a zwłaszcza siostrom.
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)
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Ziarno wydało obfity plon
Zachęceni przez s. Marie-Aloys jej studenci z Hongkongu wielokrotnie odwiedzali siostry COLAS. Pragnęli
kontynuować służbę pomocniczek zarówno w Hongkongu, jak i na kontynencie. W czasie gdy s. Marie-Aloys była
już przykuta do łóżka w domu opieki, jej studenci podjęli
inicjatywę założenia Stowarzyszenia Jiwang („Nadzieja”,
Jiwang tuanti 冀望團體). Louis Zhou, jeden ze współzałożycieli tej organizacji charytatywnej, podał następujące
wyjaśnienie: „Ji 冀 oznacza Hebei, a Wang 望 oznacza
Zgromadzenie Pomocniczek. Choć s. Marie-Aloys i s. Marie-Agathe odeszły, a Zgromadzenie Pomocniczek opuściło
Chiny, my, ich studenci, mamy nadzieję kontynuować tę
więź miłości między Hongkongiem a kontynentem przez
ten nowy most – Stowarzyszenie Ji Wang. Chcemy zachować przy życiu wielką miłość okazaną przez Zgromadzenie
Pomocniczek i kontynuować nieśmiertelną służbę miłości
s. Marie-Aloys”. To świeckie dobrowolne stowarzyszenie
jest owocem zrodzonym z pracy Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek.
Przypadek czy Opatrzność?
Południowo-Wschodni Wikariat Apostolski Zhili 直隸,
Wikariat Apostolski Jiangnan (Jiangnan daimuqu 江南代
牧區), Zhaozhuang 趙莊, Weixian 威縣, Zhangzhuang 張
莊 w Xianxian 獻縣: kto by pomyślał, że któregoś dnia te
losowe nazwy geograficzne będzie można połączyć jednym
imieniem – Zgromadzenia Pomocniczek. 30 maja 1856
roku Watykan podzielił diecezję pekińską na trzy wikariaty: Północny Zhili, Południowo-Zachodni Zhili, Południowo-Wschodni Zhili. Pierwsze dwa wikariaty ustanowiły
stolice biskupie w Pekinie i Zhengding fu 正定府. Co do
Wikariatu Południowo-Wschodniego, biskup Languillat, jego założyciel, wikariusz apostolski, najpierw wybrał
Zhaozhuang (komanderia Weixian), ponieważ mieszkało
tam stosunkowo dużo katolików. Jednak ze względu na
obawy związane z bezpieczeństwem ostatecznie przeniósł
go do Zhangzhuang (komanderia Xianxian). W 1864 roku
Languillat został mianowany wikariuszem apostolskim wikariatu Jiangnan (Szanghaj). To on podczas swego pobytu
w Paryżu zaprosił Siostry Pomocniczki do Chin w sierpniu
1867 roku. Oznaczało to początek służby misjonarskiej
Zgromadzenia Sióstr Pomocniczek w Szanghaju, Hebei
i Pekinie.
Stąd historyczny zbieg okoliczności: bp Languillat rozpoczął swoją epizodyczną kadencję w Zhaozhuang, a siostry, które zaprosił do Chin, zakończyły służbę misyjną
dokładnie w tym samym miejscu 150 lat później. Wygląda
to na czysty przypadek. Niemniej jednak w oczach osoby
wierzącej nic nie dzieje się samo z siebie, ponieważ Bóg jest
prawdziwym Autorem historii. Prawdą jest, że trudno to
wyjaśnić, podobnie jak śmierć Jezusa na krzyżu, która była
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porażką w oczach wszystkich, jednak Jego „porażka” dała
ludzkości zbawienie. To samo należy powiedzieć o służbie
tysięcy chińskich misjonarzy, takich jak siostry pomocniczki. Były one zmuszone opuścić kontynent i porzucić swoje
dzieła misyjne. Jednak to, co zasiały, nie poszło na marne,
trud się opłacił i nadal wydaje obfite owoce wśród chińskich wiernych.

42

4. Zgromadzenie Pomocniczek
5. 1904: Szkoła dla Dziewcząt Qiming
6. 1931: Szkoła Średnia dla Dziewcząt Qiming
7. Szanghajskie Biuro do Spraw Edukacji (EDB)
8. 1952: Szkoła Średnia dla Dziewcząt Huiming
9. 1952: Szkoła Średnia nr 4 dla Dziewcząt w Szanghaju
10. 1966: Szkoła Średnia nr 4 w Szanghaju
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Sylwetki myślicieli chińskich (16):
Shen Dao 慎到
(395–315 przed Chr.)
Zbigniew Wesołowski SVD

Wnioski
Zgromadzenie Sióstr Pomocniczek przybyło do Hongkongu w 1954 roku. Sześć lat później otwarto Szkołę Podstawową Opatrzności, która została przekazana diecezji
w 1980 roku. Oznaczało to także zakończenie ich półwiecznej służby dla Kościoła i społeczeństwa w Hongkongu.
W Chinach, od przybycia w 1867 roku do przymusowego
odejścia wszystkich niechińskich i niektórych chińskich
sióstr w latach 50. XX wieku, pomocniczki służyły przez
prawie 90 lat. Zostało to odnowione wraz ze służbą misyjną w Xingtai, która rozpoczęła się w 1994 roku. Następnie
wyjazd s. Marii-Aloys w 2004 roku formalnie zakończył
misję pomocniczek w Chinach, trwającą półtora wieku.
Przez ten czas siostry pomocniczki pozostawiły Chińczykom bogate dziedzictwo, szczególnie w dziedzinie edukacji.
Widać to zwłaszcza w szkołach, które utworzyły: od Szkoły
dla Dziewcząt Chongde pod koniec dynastii Qing (1898) do
dzisiejszej Szkoły Średniej nr 4 w Szanghaju (1966) (patrz
tabela poniżej); od Szkoły Średniej dla Dziewcząt Xiaoming
(1871) do dzisiejszej szanghajskiej Szkoły Średniej Gezhi
(2003); od Szkoły Średniej dla dziewcząt Nanyang w Indonezji (1953) do Szkoły Podstawowej im. Opatrzności
w Hongkongu.
W 2017 roku obchodzono 150. rocznicę chińskiej misji
Sióstr Pomocniczek. Zbiegło się to ze 150. rocznicą Szkoły
Średniej nr 4 w Szanghaju. Począwszy od założenia Szkoły Podstawowej Jingyan w 1867 roku, wraz z uroczystym
otwarciem, które miało miejsce 28 października tegoż roku.
Wracając do korzeni, nikt nie mógł pominąć Chongde
i Qiming, pierwszych szkół dla dziewcząt, które „wyznaczyły początek edukacji kobiet w Chinach”. Miejsce starej szkoły dla dziewcząt w Qiming zostało oficjalnie uznane przez
dystrykt Xuhui jako Chronione Dziedzictwo Kulturowe.
Poniżej znajduje się wykres przedstawiający placówki od
szkoły Chongde i Szkoły dla Dziewcząt Qiming do Szkoły
Średniej nr 4 w Szanghaju:
1. 1867: Szkoła Podstawowa Jingyan – założona przez
jezuitów; zarządzana przez Zgromadzenie Pomocniczek
2. 1898: Szkoła dla Dziewcząt Chongde
3. 1934: Szkoła Średnia dla Dziewcząt Xuhui

W rzeczywistości w holu wejściowym Szkoły Średniej
nr 4 w Szanghaju wciąż widnieje stare motto wypisane na
ścianie: „Czcić Cnoty (chongde 崇德), Wzniecać Światło
(qiming 启明), Poszukiwać Prawdy (qiuzhen 求真), Pielęgnować Utalentowane Osoby (shù rén 树人)”. Fakt, że
stare motto jest dziś honorowane, pokazuje, że tradycja
pomocniczek wciąż żyje w wielu umysłach i sercach. Jest to
nie tylko znak pamięci i wielki hołd dla sióstr pomocniczek,
ale także symbol kontynuacji ich wielkiego, altruistycznego
ducha – znaku szacunku dla historii za nieoceniony wkład
niezliczonych misjonarzy Kościoła katolickiego w Chinach.
Chociaż starsze pokolenia pomocniczek odeszło, ich
wspomnienia są na zawsze przechowywane w sercach wielu. Ich charyzmat i misja nadal trwają w szkołach, z których były kiedyś tak dumne oraz dzięki zaangażowaniu
Członków i Przyjaciół Zgromadzenia Pomocniczek, Stowarzyszenia Jiwang, a przede wszystkim są żywe pośród
pomocniczek z Xianxian i Sióstr Wspomożycielki Dusz
Czyścowych z Xingtai. Nowe pokolenie sióstr i wiernych
katolickich, wielu nauczycieli i uczniów, którzy doświadczyli pomocy Zgromadzenia, wciąż podtrzymuje dziedzictwo sióstr pomocniczek, takich jak s. Marie-Aloys.
Requiescat in pace, Siostro Marie-Aloys! Bądź naszą patronką przed Bogiem!
Tłumaczył Arkadiusz Krynica
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gane jako rodzaj prawa naturalnego. Po ich wprowadzeniu
cały proces sprawowania władzy miał przebiegać bez dalszej
osobistej ingerencji władcy. Ta idea odpowiadała daoistycznej koncepcji wuwei 無為 (zasada niedziałania; wstrzymywanie się od niepotrzebnej ingerencji), ponieważ aktywizm
mógłby zniszczyć naturalny bieg świata. Władca nie był już
indywidualną osobą, ale – podobnie jak samo prawo – tylko
funkcjonalnym centrum ludzkiego świata. Centrum to nie
mogło polegać na sobie, lecz tylko na współpracy z aparatem
urzędniczym i ludnością. Rozwój i upadek państwa były
w gruncie rzeczy sprawą systemu, a nie odnosiły się tylko do
pojedynczej osoby władcy. Podobnie daoistyczną ideą była
obserwacja Shen Dao, że prawo, jako odpowiedni system
przepisów administracyjno-karnych, w zarządzaniu musi
być dostosowane do okoliczności (shi 勢: okolicznościowa
korzyść; siła pozycji; autorytet; zdolność do wpływania na
sytuacje; „charyzmat”). Zatem konkretne prawa – mimo iż
postrzegane jako rodzaj prawa naturalnego w swoim funkcjonowaniu – nie były wieczne, ale, jak wszystkie rzeczy na
ziemi, mogły być dostosowywane do aktualnych potrzeb.
Shen Dao został zapamiętany wśród zwolenników i reprezentantów legizmu właśnie za swoje teorie na temat wyżej
wspomnianego pojęcia shi. Han Fei 韓非 (280–233 przed
Chr.), jako ostatni i najwybitniejszy teoretyk szkoły legistów
oraz twórca syntezy głównych nurtów legizmu, odniósł się
do tego pojęcia w kontekście wcześniejszych wypowiedzi
Shen Dao:

Shen Dao, źródło: https://www.itsfun.com.
tw/%E6%85%8E%E5%88%B0/wiki-2829056-2675926

Shen Dao 慎到 (395–315 przed Chr.), zwany honorowo
Mistrzem Shen (Shenzi 慎子), to starożytny chiński myśliciel oraz jeden z czołowych reprezentantów szkoły legistów.
Pochodził z państwa Zhao (趙) oraz kształcił się w słynnej
w tym czasie Akademii Jixia (稷下) w państwie Qi 齊, gdzie
następnie służył na dworze władcy. Początkowo jego poglądy utożsamiały się z myślą daoistyczną, później zwrócił się
on ku legizmowi.
Shen Dao dzielił daoistyczną ideę roli władcy, o czym
świadczą zachowane fragmenty książki Shenzi 慎子24. Autorytet władcy miał być zapewniony przez stosowanie prawa,
zamiast opierać się na osobistych decyzjach. Prawa wydawane
przez aparat biurokratyczny na czele z władcą były postrze24 The Shenzi Fragments: A Philosophical Analysis and Translation, tłum.
Erik Lang Harris, New York: Columbia University Press, 2016. Zachowane rozdziały to: 1. Weide 威德 (Cnota autorytetu), 2. Yinxun 因循
(Objeg następujących [umiejętności]); 3. Minza 民雜 (Ludzie [mieszkają]
w różnych miejscach); 4. Deli 德 立 (Rozważania przyznające [odpowiednie stanowiska w aparacie biurokratycznym]); 5. Junren 君人 (Władca).
Fragmentaryczne rozdziały: 1. Zhizhong 知忠 (Wyjaśnianie lojalności) oraz
2. Junchen 君臣 (Władca i [jego] ministrowie).
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Powód, dla którego omawiam siłę pozycji (shi), leży
w miernych władcach. Ci mierni władcy w najlepszym wypadku nie osiągają poziomu [mędrców] Yao25 lub Shun,
a w najgorszym przypadku nie zachowują się jak [arcytyrani]
Jie26 lub Zhou. Jeśli [mierni władcy] będą trzymać się prawa
i polegać na sile swojej pozycji (shi), to będzie panował ład
społeczny; ale jeśli porzucą moc swojej pozycji (shi) i odwrócą się od prawa, to nastąpi chaos27.
25 Yao 堯 to w mitologii chińskiej czwarty z legendarnych Pięciu Cesarzy
(wu di 五帝). Tradycja datuje jego panowanie na lata 2356–2255 przed
Chr. Dla konfucjanistów to ideał władcy. Shun 舜 to też legendarny
władca Chin, ostatni z Pięciu Cesarzy – uznawany przez konfucjanistów
za doskonałego władcę. Tradycyjnie umieszcza się daty jego życia
pomiędzy 2294 a 2184 przed Chr.
26 Król Jie 桀 (trad. 1728–1675 przed Chr.) miał być siedemnastym
i ostatnim władcą chińskiej półlegendarnej dynastii Xia (trad. ok. 2070–
1600 przed Chr.). Tradycyjnie uważany jest za tyrana i ciemiężyciela,
który doprowadził do upadku dynastię, tzn. stracił tzw. Mandat Nieba
(tianming 天命). Król Zhou 紂王 to pejoratywne pośmiertne imię
nadane Di Xin 帝辛, ostatniemu królowi dynastii Shang w starożytnych
Chinach (panowanie 1075–1046 przed Chr.). Był również nazywany
Zhou Xin 紂辛. W języku chińskim jego imię zhou 紂 oznaczało także
podogonie, czyli pas, który z jednej strony jest przymocowany do siodła,
a z drugiej strony zakończony pętlą służącą do przewleczenia ogona
konia. Ta część siodła lub uprzęży konia zwykle bywa – z wiadomych
powodów – najbardziej brudzona przez konia. W późniejszych latach
Di Xin oddawał się alkoholowi i nierządowi, przedkładając je ponad
rządzenie krajem i ignorował prawie wszystkie sprawy państwowe.
Dlatego stracił także swój Niebiański Mandat.
27 (…) Wu suoyi wei yan shi zhe, zhong ye. Zhong zhe, shang buji yao, shun, er
xia yi bu wei jie, zhou. Bao fa chu shi ze zhi, bei fa qushi ze luan 吾所以為
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Ta wypowiedź jest zawarta w rozdziale Nan shi 難勢
(Krytyka dotycząca siły pozycji) w dziele Han Feizi 韓非子
(Mistrz Hanfei). Na początku tego rozdziału pozwolono też
mówić „samemu” Shen Dao:
Mistrz Shen twierdzi: Latający smok jeździ na chmurach, a wąż wędruje przez mgłę; ale gdy tylko chmury
się rozproszą, a mgły opadną, smok i wąż stają się tym
samym, co dżdżownica i wielkoskrzydła czarna mrówka,
ponieważ stracili to, na czym wcześniej polegali i w czym
mieli oparcie. Jeśli godni i mądrzy ludzie podporządkowani są niegodnym ludziom, to dzieje się tak dlatego, że
ich moc była słaba, a ich status niski; podczas gdy jeśli
niegodni ludzie mogą zostać podporządkowani godnym
i mądrym, to dzieje się tak dlatego, że siła tych ostatnich
jest silna, a ich status wysoki. Yao, będąc pospolitym
człowiekiem, nie mógł rządzić trojgiem ludzi, podczas
gdy Jie, będąc Synem Niebios, mógł doprowadzić do
chaosu wszystko to, co pod niebem. [Jako odpowiedź ze
strony Han Fei:]
„Z tego wiem, że pozycja (shi 勢) i status (wei 位) są
wystarczające, aby na nich polegać, oraz że cnota (xian
賢) i mądrość (zhi 智) nie są warte tęsknoty. W rzeczy
samej, jeśli łuk jest słaby, a strzała leci wysoko, dzieje się
tak dlatego, że jest napędzany przez wiatr; jeśli rozkazy niegodnego człowieka zaczną obowiązywać, dzieje
się tak dlatego, że są wspierane przez masy. Kiedy Yao
nauczał, znajdując się w gorszej pozycji, to ludzie go nie
słuchali, ale gdy tylko usiadł z twarzą skierowaną na
południe (nan mian 南面28), został władcą tego, co pod
niebem; a wszystko, co nakazał, działało odpowiednio,
oraz cokolwiek zakazał, było to właśnie zakazane i nie
miało już więcej miejsca. Z takiego punktu widzenia
jestem przekonany, że cnota i mądrość nie wystarczą, aby
ujarzmić masy, a za to pozycja i status mogą równie dobrze dopomóc [w sprawowaniu władzy] nawet godnym
ludziom”29.
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Powyższy cytat zdaje się wyrażać pochwałę Han Fei dla
Shen Dao, aby w zarządzaniu społecznością ludzką nie polegać tak bardzo na moralnych cnotach, co na autorytecie jako
„szczególnej pozycji”. Shen Dao zdawał się jednak uważać
moralność za rodzaj wsparcia dla autorytetu z uwagi na to,
że czasami władca nie staje na wysokości zadania, niemniej
jednak jego rozkazy są wykonywane. Dzieje się tak, ponieważ
jest on w stanie uzyskać „moralne” wsparcie od ludzi. Taka
idea stanowiła bezpośrednie wyzwanie dla konfucjanistów
i ich teorii dotyczących cnót konfucjańskich. Dla Shen Dao
cnota była zawodna, ponieważ ludzie zostali obdarzeni –
poza moralnością – różnymi innymi zdolnościami. Zarówno
moralność, jak i zdolności intelektualne są niewystarczające,
aby rządzić, podczas gdy pozycja autorytetu w połączeniu
z prawem wystarcza do uzyskania wpływów i władzy.
Na zakończenie pozwólmy jeszcze raz zabrać głos
Shen Dao:
Kiedy władca porzuca prawo i polega na samorządzeniu,
wówczas pojawiają się dowolne kary i nagrody, a wyrzucanie
z urzędów zatrudnionych tam urzędników i zatrudnianie
nowych bierze się też tylko z serca władcy. Jeśli tak się dzieje,
to ci, którzy otrzymują nagrody – nawet zasłużone – zawsze
oczekują jeszcze więcej, a ci, którzy otrzymują kary, nawet
jeśli otrzymują je słusznie, nieustannie oczekują większej łagodności.
Kiedy władca porzuca prawo i polega na swoim sercu,
sądząc surowo albo łagodnie czyny ludzkie, to następstwem
jest to, że za te same osiągnięcia otrzymuje się różne nagrody,
podczas gdy za te same przestępstwa grożą różne kary. Z tego
powodu powstaje resentyment...30

Ogłoszenia
24 maja 2020 r. odbędzie się dzień modlitw za Kościół
w Chinach w Kościele uniwersalnym. Tego dnia Kościół
wspomina Najświętszą Maryję Pannę Wspomożycielkę
Wiernych. Jest ona otaczana szczególną czcią w sanktuarium
maryjnym na górze Sheshan 佘山koło Szanghaju.
Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowił papież
Benedykt XVI w 2007 r. Zalecał on wówczas katolikom na
całym świecie modlitwę o to, by jedność pośród wiernych
w Chinach byłą głębsza i bardziej dostrzegalna. Ich modlitwie polecał również prześladowców i nieprzyjaciół, w myśl
słów św. Pawła Apostoła: ,,Polecam więc przede wszystkim,
by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich
sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche
i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem
dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy” (1 Tm 2, 1-4).
Papież Benedykt XVI zapewniał chińskich wiernych, że
„w tymże dniu katolicy całego świata, szczególnie pochodzenia chińskiego, wyrażą swą braterską solidarność i troskę
o nich, upraszając u Pana historii dar wytrwania w świadectwie, pewni, że ich minione i obecne cierpienia dla Świętego
Imienia Jezus i nieugięta lojalność wobec Jego Zastępcy na
ziemi, zostaną nagrodzone, nawet jeśli niekiedy wszystko
mogłoby się wydawać gorzkim niepowodzeniem”31.
Warto otoczyć modlitwą nie tylko Kościół w Chinach,
lecz także całą tamtejszą sytuację.
W maju odbędzie się nowenna za Kościół w Chinach do
120 Świętych Męczenników Chińskich w 20. rocznicę ich
kanonizacji.

言勢者，中也。中者，上不及堯、舜，而下亦不為桀、紂。抱法處勢
則治，背法去勢則亂, Zhongguo zhexue shu dianzi hua jihua 中國哲學書
電子化計劃, https://ctext.org/hanfeizi/nan-shi/zh?filter=462601 [dostęp:
27.10.2019 r.].

W czasie wielkiego doświadczenia całego świata pandemią Covid-19, w dniach poprzedzających Świę`to Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, które jest Dniem Modlitwy
za Kościół w Chinach, skierujmy szczególną modlitwę za
Kościół w Chinach.

28 To tradycyjna pozycja władcy w publicznym sprawowaniu władzy.
29 Shen zi yue: ,,Feilong cheng yun, teng she you wu, yun ba wu ji, er long she yu
yin yi tong yi, ze shi qi suo cheng ye. Xianren er qu yu buxiao zhe, ze quan qing
wei bei ye; buxiao er neng fu yu xianzhe, ze quanzhong wei zun ye. Yao wei
pifu buneng zhi san ren, er jie wei tianzi neng luan tianxia, wu yi ci zhi shi
wei zhi zu shi, er xian zhizhi buzu mu ye. Fu nu ruo er shigao zhe, ji yu feng
ye; shen buxiao er ling xingzhe, de zhu yu zhong ye. Yao jiao yu lishu er min
bu ting, zhiyu nanmian er wang tianxia, ling zexing, jinze zhi. You ci guan
zhi, xian zhi wei zuyi fu zhong, er shi wei zuyi qu xianzhe ye. 慎子曰：「飛
龍乘雲，騰蛇遊霧，雲罷霧霽，而龍蛇與螾螘同矣，則失其所乘也。
賢人而詘於不肖者，則權輕位卑也；不肖而能服於賢者，則權重位尊
也。堯為匹夫不能治三人，而桀為天子能亂天下，吾以此知勢位之
足恃，而賢智之不足慕也。夫弩弱而矢高者，激於風也；身不肖而令
行者，得助於眾也。堯教於隸屬而民不聽，至於南面而王天下，令則
行，禁則止。由此觀之，賢智未足以服眾，而勢位足以詘賢者也。」,
Zhongguo zhexue shu dianzi jihua 中國哲學書電子化計劃: https://ctext.
org/hanfeizi/nan-shi/zh [dostęp: 31.10.2019 r.].
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Źródło: Foter.com
30 Jun ren zhe, she fa er yi shen zhi, ze zhu shang yu duo, cong jun xin chu
yi. Ranze shoushang zhe sui dang, wang duo wuqiong; shoufa zhe sui
dang, wang qing wu yi. Jun she fa, er yi xincai qingzhong, ze tong gong
shu shang, tongzui shu fa yi, yuan zhi suo you sheng ye. 君人者，舍法
而以身治，則誅賞予奪，從君心出矣。然則受賞者雖當，望多無
窮；受罰者雖當，望輕無已。君舍法，而以心裁輕重，則同功殊
賞，同罪殊罰矣，怨之所由生也。Zhongguo zhexue shu dianzi jihua
中國哲學書電子化計劃: https://ctext.org/shenzi/jun-ren/zh?searchu
[dostęp: 7.11.2019].
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)

31 List Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, do kapłanów, do osób
konsekrowanych oraz do wiernych Kościoła katolickiego w Chińskiej
Republice Ludowej; 19;
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/letters/2007/documents/
hf_ben-xvi_let_20070527_china.html [dostęp 25.03.2020].
Chiny Dzisiaj, Rok XIII (2020), nr 5 (44)

訊息
訊息
W Liście z roku 2007 Papież Benedykt XVI prosił cały Kościół, aby „wyrazić braterską solidarność i troskę, upraszając
u Pana historii dar wytrwania w świadectwie” dla chińskich
katolików (List Benedykta XVI, 2007).
Historia katolików w Chinach jest okupiona wieloma
cierpieniami, które odebrały życie wielu jego członkom.
Teraz są oni dla świata przykładem wierności Bogu i Kościołowi.
Kościół, jako żywy organizm, Ciało Chrystusa, żyje
dzięki ofierze Chrystusa i tych wszystkich, którzy są Jemu
wierni i razem z Nim idą drogą życia. Do nich w szczególny
sposób należą męczennicy.
Z wdzięcznością Bogu za te ofiary miłości i wierności
składane przez jednych, aby inni mogli żyć, prośmy dziś
Pana Historii, za przyczyną Maryi Wspomożycielki Wiernych, czczonej w Maryjnym Sanktuarium Sheshan koło
Szanghaju, aby także dziś wiara w świecie się pogłębiła i wyraziła w coraz większej miłości do Boga i bliźniego.
Wspominając 20. rocznicę kanonizacji 120 męczenników
chińskich, dokonaną 1 października 2000 roku przez Jana
Pawła II, dziękujmy za te przykłady wierności Bogu i Kościołowi. Za przyczyną świętych chińskich męczenników
wypraszajmy dar wiary, pokoju i pojednania dla Kościoła
w Chinach, a także dla wszystkich krajów i mieszkańców
świata.
Więcej informacji na stronie https://www.sinicum.pl/index.php/24-maja/nowenna-2020.
Miesięcznik zamiast kursu formatorek.
W związku z zaistniałą sytuacją w całym świecie, nie
będzie możliwe w tym roku zaproszenie Sióstr z Chin na
dalszy ciąg kursu dla formatorek. Dla podtrzymania więzi
i wspierania ich w posłudze, postanowiliśmy wysyłać do
nich miesięcznik pod tytułem: „Przy studni”. Tytuł nawiązuje do spotkania Pana Jezusa z Samarytanką przy studni.
Poszczególne numery będziemy umieszczać również na stronie https://www.sinicum.pl/index.php/materialy/biuletyn.
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Ogłoszenia

Ofiarowanie Chin Maryi
O Maryjo, Matko Boża i Matko nasza, z synowską miłością
ofiarujemy Twemu Najczystszemu Sercu nasze zdolności, słowa, czyny, wszystko to, czym jesteśmy i co posiadamy oraz całe
nasze życie.
Błagamy Cię, Matko kapłanów, sióstr zakonnych, katechistów, aby gorliwie i wytrwale głosili Ewangelię Świętą i rozpowszechniali Kościół Boży na terenie całych Chin.
Błagamy Cię, Matko chrześcijan, aby Twoje dzieci nieustannie postępowały w praktyce cnoty.
Błagamy Cię, Matko, również za niewierzących, aby wyszli
z ciemności błędu i doszli do światła wiary.
Błagamy Cię, zlituj się nad ludnością Chin, która też jest
odkupiona Krwią Twego Syna.
S. Jana Zhang, „Przy studni”. Źródło: Sinicum.pl.

Modlitwa Jana Pawła II do Matki
Bożej z Sheshan
Panno Najświętsza z Sheshan, Wspomożycielko Wiernych,
racz towarzyszyć Twoim najsłodszym spojrzeniem umiłowanemu narodowi chińskiemu! My, Twoje dzieci, solidarni z tym,
co jest najbardziej autentyczne w sercu każdego człowieka, raz
jeszcze stajemy u Twoich stóp, aby powiedzieć Ci o naszej miłości, o naszym cierpieniu, o naszym współczuciu, i aby złożyć
w Twoim Sercu Matki w chwilach tak smutnych i dramatycznych lament tych, którzy cierpią, ofiar gwałtu, pragnienia tych,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości oraz nadzieje wszystkich
tych, którzy pragną dobra ich kraju.
Panno Najświętsza z Sheshan, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się u Twego Syna, Odkupiciela człowieka, aby ci, którzy
pogrążeni są w bólu, znaleźli pociechę i umocnienie, i aby
tak wielkie cierpienie nie pozostało bezowocne. Uproś światło tym, którzy kierują losami tego wielkiego narodu, aby
nie zabrakło im koniecznej mądrości w poszukiwaniu dobra
wspólnego, którego podstawą jest szacunek dla prawdy, sprawiedliwości i wolności! Tobie polecamy w sposób szczególny
wszystkich młodych wielkiego narodu chińskiego. O łaskawa,
o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.
Powyższą modlitwę odmówił Jan Paweł II podczas„Anioł
Pański” 18 czerwca 1989 r. po masakrze na Placu Niebiańskiego Pokoju (Tian’anmen) w Pekinie 4 czerwca 1989 r.

O Maryjo, za Twoim matczynym wstawiennictwem niech
się wszyscy zwrócą do Najświętszego Serca Jezusa i osiągną źródło cnoty i życia, i stworzą w Kościele jedną owczarnię na czele
z jednym Pasterzem.
Wspomożycielko chrześcijan, módl się za nami! Matko Łaski Bożej, módl się za nami! Królowo Chin, módl się za nami!
Jan Paweł II
Duszpasterstwo.episkopat.pl

Modlitwa za Kościół w Chinach
Panie Jezu Chryste, w sakramencie chrztu świętego uczyniłeś nas członkami Twojego Ciała, którym jest Kościół. Ty
chcesz, abyśmy czuli się odpowiedzialni za naszych braci
chrześcijan i wszystkich ludzi na całym świecie, zwłaszcza
tych, którzy cierpią i są prześladowani. Prosimy Cię, przyjdź
z pomocą Twojemu Kościołowi w Chinach. Daj, aby rozwijał się, ciesząc się prawdziwą wolnością swoich wiernych.
Niech wzrastająca liczba wyznawców Chrystusa przyczynia
się do duchowego rozwoju całych Chin. O to prosimy Cię
za przyczyną Maryi, Królowej narodu chińskiego i świętych
męczenników chińskich. Amen.

„Chiny Dzisiaj” nr 2(2007), s. 38.
120 męczenników chińskich. Źródło: Sinicum.pl.
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