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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy, 

Z radością prezentujemy kolejny numer „Chin Dzisiaj”-  
i to poczwórny, za cały rok. Redakcja musi się zawsze dostoso-
wać do ilości dostępnych materiałów i rytmu pracy. Prosimy 
o wyrozumialość. Mamy nadzieję, że w tym, który przekazu-
jemy w Państwa ręce, znajdziecie dla siebie wiele ciekawych 
materiałów. Jest to numer jubileuszowy, którego wydanie 
zbiega się w czasie z dziesięcioleciem Stowarzyszenia Sinicum. 
Dlatego znajdą Państwo wiele ciekawych materiałów, a także 
zdjęcia i relację z jubileuszowego spotkania na Jasnej Górze. 

Dalsza część numeru poświęcona została inkulturacji chrześ-
cijaństwa w chińskiej przestrzeni cywilizacyjnej. Współistnienie 
chrześcijaństwa i innych współistnienie tej religii i różnych 
kultur datuje się od czasów apostolskich. Przed swoim wniebo-
wstąpieniem Jezus polecił swoim uczniom, aby głosili Jego na-
ukę aż po krańce ziemi (Mt 28,18; Mk 16,15). Za pierwszą próbę 
inkulturacji można uznać przemówienie św. Pawła do Greków 
na Areopagu w Atenach (Dz 17,22–33). Gdy Alopen (Aluoben 
阿羅本), pierwszy odnotowany historycznie misjonarz chrześ-
cijański (z „Kościoła Nestoriańskiego”), dotarł do stolicy Chin 
(Chang’an) w 635 r. z grupą swoich mnichów i znalazł tam ak-
ceptację drugiego cesarza kosmopolitycznej dynastii Tang (618-
907) – Taizonga, rozpoczęła się inkulturacja chrześcijaństwa 
w Chinach. Potężna spuścizna kultury chińskiej, która kwitła 
przez tysiąclecia pod rządami kolejnych dynastii, wzbudza dziś 
respekt i podziw na całym świecie. 

Trudno jednoznacznie oceniać pewne wydarzenia bez 
znajomości kontekstu, osobistego zetknięcia się z Chińczy-
kami i pogłębionej wiedzy –  a im więcej wiemy, tym bardziej 
widzimy, ile jeszcze musimy się nauczyć. Stykając się z inną 
kulturą, możemy doświadczyć fascynacji i bezradności. 
W ewangelizacji potrzebne są wyrozumiałość i szacunek, 
a także świadomość, że nasza kulturowa wersja chrześcijań-

stwa nie jest jedyną właściwą, lecz raczej jedną z wielu, bo 
tworzy się na styku wiary z kulturą. Oby zawsze towarzy-
szyła nam świadomość jedności we wspólnocie ludzkiej oraz 
we wspólnocie Kościoła. Szukajmy tego, co nas łączy i po-
znawajmy dzielące nas różnice, by wspierać się wzajemnie 
w rozwoju i w drodze do Prawdy.

W numerze, który mają Państwo przed sobą, zawarliśmy 
artykuły napisane specjalnie dla polskiego wydania „Chin 
Dzisiaj”. Jeden z nich to tekst dr. Marka Tylkowskiego 
„Czytając Sino-Vatican Relations: From Denunciation to 
Dialogue Ambrose’a Monga”. Jest to obszerne streszczenie-
-recenzja książki, w której został wnikliwie podjęty temat 
stosunków między Chinami a Watykanem na przestrzeni 
dziejów (patrz: NOTATKI BIBLIOGRAFICZNE). Kolej-
nym takim tekstem jest opowieść Y. Franklina Ishidy, dyrek-
tora ds. Azji i Pacyfiku Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego 
w Ameryce, o Lisu – grupie etnicznej, która żyje w otoczeniu 
gór w południowych Chinach i wyznaje chrześcijaństwo. Do 
artykułu autor dołączył fotografie ze swojego pobytu u Lisu 
(patrz: TEMATY). Wreszcie – artykuł Agnieszki Couderq-
-Kubas, polskiej specjalistki od Michała Boyma SJ, a także 
tekst o. Zbigniewa Wesołowskiego o myślicielu Deng Xi (ok. 
546–501 przed Chr.; patrz: NOTATKI HISTORYCZNE). 

W dziale TEMATY zamieściliśmy również obszerne 
rozważania Jinga Baolu: „Ewangelizacja kultury i inkul-
turacja religii w kontekście humanistycznego społeczeń-
stwa we współczesnych Chinach: szansa czy wyzwanie?” 
i artykuł Marii Sztuki, skrótowo ujmujący kilka wątków 
związanych z inkulturacją chrześcijańskiej teologii i jej no-
menklatury do chińskiej mentalności i języka. Opubliko-
waliśmy również polskie tłumaczenia referatów 10. Euro-
pejskiego Katolickiego Kolokwium Chińskiego „Laudato 
Si’ and Technoscience – Implications with Focus on the 
Church in China”, które odbyło się w Siegburgu w Niem-
czech w dniach 30 sierpnia –1 września 2019 r. „Laudato 
Si’ and Technoscience”:  perspektywę inkulturacji chrześ-
cijaństwa na Tajwanie o. Paulina Batairwy Kubuyi SX 
i refleksje chińskiego księdza Li Jingxi dotyczące sinizacji, 
podczas lektury których możemy zapoznać się z oficjalnym 
punktem widzenia władz ChRL.

Wreszcie, w dziale DOKUMENTY umieściliśmy polskie 
tłumaczenie najnowszej Ustawy o zarządzaniu religijnym 
personelem nauczającym i duchowieństwem. Mamy nadzie-
ję, że ten i inne opublikowane teksty będą dla Państwa cieka-
wą lekturą, sprzyjającą rozumieniu Chin. 

Maria Magdalena Płaszczyńska (Sztuka)

Maria Magdalena Płaszczyńska (Sztuka), Fot. Patryk Olczyk
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Jubileusz  
X-lecia Sinicum

W dniach od 23 do 24 września 2021 r. na Jasnej Górze 
Stowarzyszenie im. Michała Boyma „Sinicum” święto-
wało dziesięć lat swojej działalności. Obchody jubileu-
szu rozpoczęły się Apelem Jasnogórskim godz. 21:00, które-
mu przewodniczył prezes Stowarzyszenia o. Jacek Gniadek 
SVD i wiceprezes s. Aleksandra Huf SSpS, którzy podkre-
ślili znaczenie pomocy Kościołowi w Chinach i powierzyli 
wspólnotę tego Kościoła Matce Bożej Częstochowskiej.

Podczas Apelu Jasnogórskiego odczytany został odno-
wiony Akt oddania Sinicum Matce Bożej. ”Dziewico na-
dziei, powierzamy Tobie drogę wierzących na szlachetnej 
ziemi chińskiej. Prosimy Cię, przedstaw Panu dziejów udrę-
ki i trudności, błagania i oczekiwania wiernych, którzy się do 
Ciebie uciekają. Maryjo, Wspomożycielko wiernych, prosi-
my Cię o dni błogosławieństwa i pokoju dla Chin. Amen!” – 
tym słowami wiceprezes zakończyła jasnogórskie rozważanie 
i modlitwę. 

Kolejnego dnia Mszy św. dziękczynnej w kaplicy Pani 
Jasnogórskiej przewodniczył ks. bp Adam Wodarczyk z Ka-
towic, inicjator powstania wspólnot oazowych w Chinach 

Posługa Stowarzyszenia Sinicum  jest praktyczną odpo-
wiedzią na list Benedykta XVI do katolików w Chinach, w 
którym Papież prosił cały Kościół o wsparcie katolików tego 
narodu. Obecna sytuacja Kościoła w Chinach jest bardzo 
trudna i złożona. Podczas spotkania członkowie Sinicum za-
stanawiali się więc nad nowymi formami pomocy katolikom 
w Chinach i nad sposobem animacji misyjnej, która przynio-
słaby większe zainteresowanie Kościołem w Chinach wśród 
polskich katolików. 

Katharina Feith. Fot. Archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

i członek założyciel Sinicum. Następnie członkowie Stowa-
rzyszenia przenieśli się na spotkanie do domu Zgromadze-
nie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, które 
rozpoczęło się od premierowej projekcji filmu dokumental-
nego o śp. Romanie Malku SVD (+2019)1, pomysłodawcy 
Sinicum. W drugiej części uczestnicy spotkania wysłuchali 
wykładu „China-Zentrum – wczoraj i dziś” wygłoszonego 
przez Katharinę Feith i Jana Kwee z Sankt Augustin, któ-
rzy przybliżyli działalność tego ośrodka pomocy Kościołowi 
w Chinach w Niemczech. W obchodach jubileuszu wziął 
udział o. Antoni Koszorz SVD, inicjator i pierwszy prezes 
Sinicum.

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Jego celem jest 
konsolidacja działań Polaków na rzecz Kościoła katolickie-
go w Chinach. W skład ok. 50-osobowej grupy inicjatywnej 
Stowarzyszenia wchodzą świeccy, siostry zakonne i duchow-
ni diecezjalni i zakonni oraz studiujący w naszym kraju chiń-
scy księża i siostry zakonne. 

1 Film ,,Całe serce dla Chin",  https://www.youtube.com/
watch?v=7eWcQ4jYHk0

Fot. Archiwum Stowarzyszenia Sinicum. Fot. Archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Fot. Archiwum Stowarzyszenia Sinicum.

Fot. Archiwum Stowarzyszenia Sinicum.
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Krótka historia Sinicum 

Posiedzenie zarządu Sinicum w Centrum Migranta Fu Shenfu w 
Warszawie 2016 r. Fot Jacek Gniadek SVD.

Głównym inspiratorem Stowarzyszenia Sinicum im. 
Michała Boyma SJ był o. Roman Malek SVD (1951–2019), 
polski misjonarz werbista i sinolog, który niestrudzenie prze-
konywał o. Antoniego Koszorza SVD, że Kościół w Polsce 
powinien zaangażować się w pomoc Kościołowi w Chinach. 
Wszystko zaczęło się od eklezjologiczno-misjologicznej sesji 
pod tytułem „Kościół w Chinach” w Pieniężnie w 1998 r. 
Później organizowali wspólnie różne sympozja naukowe i 
konferencje na temat Kościoła w Chinach. Do największych 
wydarzeń należy zaliczyć wystawę „Chińskie oblicza Jezusa 
Chrystusa”, która na przełomie lat 2005/2006 miała miejsce 
w kilku miastach Polski (Gniezno, Warszawa, Opole i Lublin).  

I Kurs dla formatorek z Chin 2019 w Starej Wsi koło Brzozowa. Fot. 
Jacek Gniadek SVD

Pierwsi chińscy studenci do Polski przyjechali na zapro-
szenie Centrum Migranta Fu Shenfu, którego o. Koszorz 
został dyrektorem w 2006 r. W pierwszej grupie były czte-
ry siostry ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela 
Franciszka Wang, Katarzyna Wu, Hiacynta Zhang i Jana 
Zhang. Dwie zakończyły naukę sztuki sakralnej w 2010 r. 
i powróciły do Chin, a na ich miejsce przyleciały dwie nowe 
siostry Maria Yane Guan i Teresa Xiaomin Li ze Zgromadze-
nia Świętego Józefa. W 2007 r. przybyli na studia klerycy. 
Jeden z nich zamieszkał u werbistów w Pieniężnie, a drugi u 
dominikanów w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęto 
wydawanie kwartalnika „Chiny Dzisiaj” oraz zapraszanie 

Od roku 2014 ks. Czesław Noworolnik, ówczesny wice-
prezes Stowarzyszenia, rozpoczął starania o zorganizowanie 
studiów teologii dla osób świeckich z Chin w Tarnowie pod 
nazwą „Made for China”. Ostatecznie na początku roku 
2015 przyleciała do Tranowa jedna osoba świecka – pani Jo-
achima oraz ks. Xiaowang Shi, który miał otoczyć ich dusz-
pasterską opieką. 

Obchody V-go jubileuszu powstania Sinicum w Częstochowie w 2017 
r. Fot. Jacek Gniadek SVD.

Siostra Aleksandra Huf SSpS, wiceprezes Stowarzysze-
nia, była głównym koordynatorem seminariów dla pogłę-
bienia duchowości sióstr z Chin z różnych zgromadzeń. W 
latach 2013, 2014 i 2017 w trzech seminariach brało udział 
po ok. 20–25 uczestniczek z różnych zgromadzeń i diecezji w 
Chinach. Największym projektem był miesięczny I Kurs dla 
formatorek z Chin w 2019 r. w Starej Wsi koło Brzozowa, w 
którym udział wzięło 50 chińskich sióstr z 39 zgromadzeń, 
25 prowincji i 35 diecezji. Kursy były tłumaczone symulta-
nicznie na język chiński. 

Siostry z Chin w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w 2019 r.  Fot. 
Jacek Gniadek SVD.

Sinicum angażuje się na co dzień w animację misyjną 
Kościoła w Polsce, przybliżając polskim katolikom sytuację 
Kościoła w Chinach, który cierpi w dalszym ciągu z powo-
du braku wolności religijnej. Od pięciu lat ks. Shi, który za 
zaproszenie Sinicum studiuje aktualnie na UKSW, sprawuje 

chińskiej młodzieży na oazę. W 2011 r. 60 studentów i stu-
dentek chińskich studiujących w Europie przyjechało na 
rekolekcje do Błonia koło Tarnowa. 

Dzień modlitw za Kościół w Chinach 24 maja 2018 r. w Bazylice Świę-
tego Krzyża w Warszawie. For. Archiwum Sinicum.

Od 2001 r. pod kierunkiem o. Koszorza spotykała się 
regularnie grupa robocza złożona z księży zakonnych i die-
cezjalnych, sióstr zakonnych i osób świeckich. W roku 2011 
grupa postanowiła utworzyć Stowarzyszenie Sinicum im. 
Michała Boyma SJ w celu konsolidacji polskiego środowiska 
zaangażowanego w szeroko pojętą współpracę na rzecz Koś-
cioła katolickiego w Chinach. Pierwszym prezesem został o. 
Koszorz. Dwa lata później Sinicum uzyskało status organiza-
cji pożytku publicznego.

Od dnia ustanowienia w 2007 r. przez Benedykta XVI 
„Dnia Modlitw za Kościół w Chinach” Sinicum organizo-
wało co roku Mszę św. 24 maja w Warszawie, zachęcając cały 
Kościół w Polsce do wspólnej modlitw w intencji potrzeb 
Kościoła katolickiego w Chinach. W 2014 r. siostry Fran-
ciszka i Katarzyna ukończyły studia teologiczne i wróciły do 
Chin. Siostra Hiacynta powróciła jeszcze raz do Polski i uzy-
skała tytuł artysty plastyka nadany przez Związek Polskich 
Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Rok później 
s. Jana powróciła do Polski i również zdobyła tytuł artysty 
plastyka. 

Siostry z Chin z wizytą u abp Salvatore Pennacchio, nuncjusza apo-
stolskiego w Warszawie w 2017 r. Fot. Jacek Gniadek SVD.

opiekę duszpasterską nad grupą chińskich katolików w War-
szawie. Dwa lata temu dołączył do niego ks. Jan Hou, który 
po ukończeniu studiów teologicznych w Pieniężnie, przyjął 
w roku 2015 święcenia kapłańskie i po krótkim pobycie w 
Chinach powrócił do Polski. 

Spotkanie sióstr z Chin z dziennikarzami w Centrum Migranta Fu 
Shenfu w 2017 r. Fot. Archiwum Sinicum.

Obecna sytuacja w Chinach nie pozwala na zapraszanie 
chińskich katolików do Polski. Na najbliższe lata Sinicum 
planuje promocję postaci o. Michała Boyma SJ, wielkiego 
XVII-wiecznego misjonarza w Chinach i animację misyjną 
polskich katolików w oczekiwaniu na nowe otwarcie Chin, 
które pozwoli na kontynuowanie przede wszystkim forma-
cyjnych projektów dla chińskiego duchowieństwa i sióstr 
zakonnych.

Więcej informacji o działalności Sinicum na www.sini-
cum.pl oraz www.chinydzisiaj.sinicum.pl

Aleksandra Huf SSpS, Jacek Gniadek SVD 
 

Wielki Mur Chiński. Fot. Jacek Gniadek SVD.
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Religie, 
chrześcijaństwo 
i Kościół w Chinach 
01.01.2021 - 31.05.2021 r. 
 
Katolicyzm
8 stycznia 2021 r. Władze Chin zamknęły 
wszystkie oficjalne miejsca kultu 
w Pekinie po tym, jak „wielu” pacjentów 
zarażonych koronawirusem z sąsiedniej 
prowincji Hebei rzekomo uczestniczyło 
w spotkaniach religijnych. Do czwartku 
około 300 przypadków zostało potwierd-
zonych w Shijiazhuang 石家庄, stolicy 
prowincji. Większość dotyczyła obszarów 
podmiejskich, podczas gdy 15 innych 
odnotowano w pobliskim mieście Xingtai 邢
台. Przed ponownym wybuchem epide-
mii w ostatni weekend Hebei nie zgłosiła 
żadnego przypadku od czerwca. Nie zostało 
potwierdzone, czy przyrost zachorowań miał 
związek z lokalną działalnością religijną, czy 
z określonymi wspólnotami, ale Hebei jest 
znane jako katolickie serce Chin. Według 
notatek medycznych opublikowanych przez 
Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom pierwszym przypadkiem ziden-
tyfikowanym podczas wybuchu epidemii 
w Hebei była 61-letnia kobieta z Gaocheng 
藁城区 w Shijiazhuang. Na dwa tygodnie 
przed diagnozą pacjentka powiedziała, że   
przebywała w domu, odwiedzała rodzinę 
i brała udział w spotkaniach religijnych 
w wiosce, zakładając od czasu do czasu maski. 
Jednak kobieta uczestniczyła również w ban-
kiecie weselnym razem z około 250 osobami 
w dniu 28 grudnia.

Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików 
Shijiazhuang i oficjalna katolicka Diecezja 
w mieście zaprzeczyły, że działalność religijna 
miała związek z rozprzestrzenianiem się 
wirusa. Władze w Pekinie ogłosiły, że   wszys-
tkie 155 miejsc kultu religijnego w stolicy 
zostanie tymczasowo zamkniętych, a wszelkie 
spotkania religijne będą zabronione, aby 
zapobiec gromadzeniu się tłumów. Chińskie 
władze już raz zawiesiły działalność religijną 
w całym kraju w celu powstrzymania pande-
mii, a świątynie zostały ponownie otwarte 
dopiero w ostatnich miesiącach.
South China Morning Post

20 lutego 2021 r. Z okazji Chińskiego No-

duszpasterską w Fuping i Tongyuanfang, 
a następnie w Sanyuan. Od 1961 do 1965 r. 
zabroniono mu sprawowania posługi, dlatego 
udał się na emeryturę do swojego domu 
i zaczął uprawiać ziemię. Został areszto-
wany za wiarę w 1965 r. i skazany na pracę 
przymusową w 1966 r. Zwolniony w lutym 
1980 r., wrócił do pracy jako ksiądz w Ton-
gyuanfang.
9 sierpnia 1987 r. przyjął potajemnie 
święcenia biskupie i po kilku latach został 
oficjalnie uznany przez władze cywilne. 
23 grudnia 1997 r. odbył pielgrzymkę do 
Włoch, gdzie został przyjęty w Watykanie 
przez papieża Jana Pawła II. W 2003 r. Stolica 
Apostolska przyjęła jego rezygnację. Od tego 
czasu biskup Zong Huaide spędzał czas na 
modlitwie i służbie charytatywnej. 
Agenzia Fides 

Wieża bębnów. Fot. D-Stanley, Foter.com, 
(CC BY 2.0)

1 marca 2021 r. Katolicy w Makau obchod-
zili tradycyjne święto na cześć Pana Jezusa 
pomimo ograniczeń wynikających z pan-
demii COVID-19. Uroczystość odbyła się 
w pierwszą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu 
i zgromadziła setki wiernych. W zeszłym roku 
diecezja Makau odwołała celebrację z powodu 
zagrożenia koronawirusem.
Makau, była kolonia portugalska, jedno 
z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie, 
odniosła stosunkowo niewielkie straty 
w walce pandemią, odnotowując tylko 48 
przypadków zakażenia i żadnych zgonów. 
Święto Pana Jezusa, lokalnie znane jako Pro-
cesja Wielkiego Jezusa, jest jednym z najstars-
zych uroczystości religijnych i kulturalnych 
w Makau i sięga 1708 r., kiedy terytorium 
znajdowało się pod rządami Portugalii.
Pierwszego dnia święta setki katolików 
uczestniczyły w porannej Mszy św. w kościele 
św. Augustyna, odprawianej przez biskupa 
Stephena Lee z Makau z okazji Święta Pięciu 

wego Roku, 12 lutego katolicy w Makau, 
dawnej kolonii portugalskiej, świętowali, 
oddając cześć Matce Bożej Chińskiej. 
Każdego roku dziewięć parafii Makau łączy 
tradycję z wiarą. Ojciec Daniel Ribeiro, 
wikariusz katedry Matki Bożej Narodzenia 
Pańskiego w Makau, wyjaśnia, że   lokal-
ny Kościół chciał zintegrować miejscową 
kulturę. „Księżycowy Nowy Rok jest częścią 
chińskiej kultury i jako taki jest akceptowany 
przez Kościół”.

Luis Leong, katolik i były kandydat w wybo-
rach parlamentarnych w Makau, wyjaśnia, że   
dzięki tym tradycjom nauka katolicka bezpro-
blemowo wtopiła się w chińską kulturę. 
W Makau kult Matki Bożej Chińskiej sięga 
XIX wieku – tradycji związanej z dwoma 
miejscami objawień maryjnych: w Donglu 
w prowincji Hebei oraz w Sheshan koło 
Szanghaju. Podczas antychrześcijańskiego 
i antyzachodniego powstania bokserów 
(1899–1901) kilkuset rebeliantów cztero-
krotnie atakowało chrześcijańskie wioski 
Donglu, ale za każdym razem byli trzyma-
ni w szachu. Chrześcijanie przypisywali 
zwycięstwo Matce Bożej z Donglu swojej 
pobożności i modlitwie. Popularna legenda 
głosi, że bokserów przeraził widok kobiety 
w bieli, która pojawiła się na szczycie wzgór-
za, aby uratować mieszkańców wsi.
W 1924 r. lokalne władze chrześcijańskie 
uznały Dziewicę z Donglu za Matkę Bożą 
Chińską i zaczęły promować powszechne 
nabożeństwo wśród chińskich katolików. 
Dziewica z Donglu jest przedstawiona w po-
zycji siedzącej z Dzieciątkiem Jezus stojącym 
u jej boku, oboje ubrani w chińskie szaty 
cesarskie. Posąg został poświęcony w 1928 r. 
przez papieża Piusa XI. Makau liczy prawie 
680 000 ludzi na obszarze około 33 km²  i jest 
jednym z najbardziej zaludnionych obszarów 
miejskich na świecie. Diecezja Makau została 
erygowana przez papieża Grzegorza XIII 23 
stycznia 1576 r., co czyni ją pierwszą diecezją 
utworzoną na Dalekim Wschodzie. 
UCA News

Bliźniaczki. Fot. Go-tea 郭天, Foter.com,  
CC BY 2.0.

Ran Jezusa. W swoim kazaniu biskup Lee 
powiedział, że „męka Chrystusa dostarcza 
duchowych błogosławieństw i pociechy 
wiernym”. Po południu kolejną Mszę św. 
odprawił ks. Daniel Ribeiro, wikariusz 
parafii katedry Matki Bożej Narodzenia 
Pańskiego. Następnie odbyła się procesja 
uliczna z rydwanem wiozącym posąg Jezusa 
niosącego krzyż; towarzyszyła jej orkiest-
ra. Wierni odmawiali modlitwy w języku 
chińskim i portugalskim. Tradycyjnie pro-
cesja wyrusza spod kościoła św. Augustyna, 
a kończy się przy katedrze. Po całonocnym 
czuwaniu i popularnej drodze krzyżowej 
figura powraca do kościoła św. Augustyna. 
W związku z trwającym remontem katedry 
wszystkie nabożeństwa zostały tymczasowo 
przeniesione do kościoła św. Dominika.
Drugiego dnia figura Jezusa została prze-
niesiona w nocy do seminarium św. Józefa 
na drogę krzyżową. Ksiądz Ribeiro wygłosił 
końcowe kazanie, zwane Kazaniem Kalwa-
rii, w którym podkreślił wielkie znaczenie 
cierpienia, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa dla każdego chrześcijanina i wezwał 
wiernych do większego zaangażowania 
się w modlitwę, post i jałmużnę w czasie 
Wielkiego Postu. Uroczystość zakończyła 
się błogosławieństwem biskupa Lee dla 
wiernych.
Makau, miasto kasyn i kurortów, z populacją 
około 680 000 osób na obszarze około 
33 kilometrów kwadratowych, stanowi 
specjalny region administracyjny Chin, który 
znajdował się pod rządami Portugalii od 
1557 do 1999 r. Katolicyzm w Makau jest 
dziedzictwem rządów portugalskich. Diecezja 
Makau obejmuje całą wyspę i liczy około 30 
000 katolików w dziewięciu parafiach. Papież 
Grzegorz XIII erygował diecezję Makau 23 
stycznia 1576 r., czyniąc ją pierwszą diecezją 
utworzoną na Dalekim Wschodzie. 
UCA News

Zachód słońca w Makau.  
Fot. cattan2011, Foter.com,  (CC BY 2.0)

23 lutego 2021 r. Biskup Andrew Han  
Jingtao, z „nieoficjalnej” wspólnoty 
Siping (Jilin), zmarł w nocy z 30 na 31 
grudnia 2020 r. Urodzony 26 lipca 1921 r. 
w rodzinie katolickiej w Shanwanzi (powiat 
Weichang, Hebei), wstąpił do Niższego Semina-
rium Duchownego w Siping 1932 r., a w 1940 
r. do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Changchun. Święcenia kapłańskie przyjął 
14 grudnia 1947 r. Ze względu na wyznanie 
i lojalność wobec papieża został aresztowa-
ny w 1953 r. Po odbyciu kary pozbawienia 
wolności skazany na 27 lat pracy przymusowej, 
z czego 6 spędził w izolacji w bunkrze.
W 1980 r., dzięki interwencji Deng Xiaopin-
ga, został zwolniony ze względu na zasługi, 
które jako badacz mógłby świadczyć państwu. 
Pracował na Uniwersytecie w Changchun 
z tytułem profesora nadzwyczajnego. Od 
najmłodszych lat poświęcił się nauce i był 
uważany przez wiernych za „giganta kultury 
i wiary”, ale ceniono go także za zaangażowanie 
w edukację obywatelską. Do jego największych 
osiągnięć należy tłumaczenie Summy Teologicz-
nej św. Tomasza z Akwinu na język chiński.
6 maja 1982 r. został potajemnie wyświęcony 
na biskupa koadiutora Siping, po czym objął 
stanowisko biskupa w 1986 r. Był szczególnie 
zaangażowany w formację kapłanów, zakonnic 
i świeckich,  uwrażliwiając wszystkich wiernych 
na ewangelizację i miłość. W 1993 r. założył 
pierwszy w diecezji ośrodek zdrowia i dom 
spokojnej starości oraz sierociniec.
W ostatnich latach biskup Han Jingtao żył pod 
ścisłą kontrolą policji. Po pogrzebie, w którym 
ani duchowni, ani wierni nie mogli uczestniczyć, 
jego ciało poddano kremacji. Lokalne władze, 
w odpowiedzi na prośby członków jego rodziny, 
zgodziły się na złożenie prochów biskupa na 
cmentarzu w jego rodzinnej wiosce, przy rodzi-
cach. Na jego nagrobku nie ma żadnego znaku 
religijnego ani tytułu biskupa. 
Agenzia Fides

23 lutego 2021 r. 5 stycznia 2021 r. o god-
zinie 20:00 zmarł Józef Zong Huaide, 
emerytowany biskup Sanyuan w prowin-
cji Shaanxi. Od 5 stycznia do 10 stycznia 
w kościele w Tongyuan wystawiono ciało 
biskupa Zonga; 11 stycznia odbył się pogrzeb. 
Liczne wspomnienia i podziękowania za jego 
świadectwo zostały udostępnione w mediach 
społecznościowych po jego śmierci.
Biskup urodził się 16 czerwca 1920 r. we wsi 
w Wuguanfang w powiecie Sanyuan jako 
czwarte z pięciorga dzieci katolickiej rodziny. 
W 1935 r. wstąpił do niższego seminari-
um w Tongyuanfang, a 5 czerwca 1949 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił posługę 

Ruiny kościoła w Makau. 
Fot. Andy*Enero, Foter.com

28 marca 2021 r. Wirtualna wystawa 
Uniwersytetu w Maastricht: Jezuici między 
Wschodem i Zachodem.
Kulturowe niepokoje i podejrzenia 
uniemożliwiają wzajemne zrozumienie się. 
Dlatego pouczające jest bliższe przyjrzenie się 
istotnemu epizodowi z przeszłości: przygo-
dom jezuitów w Chinach w XVII i XVIII 
w. Misjonarzom tym udało się skutecznie 
nawiązać dialog na temat religii, filozofii 
i nauki z często dobrze wykształconymi 
wyższymi kręgami społeczeństwa chińskiego.
Ta pierwsza wystawa internetowa Uniwersy-
tetu w Maastricht poświęcona została roli je-
zuitów jako pośredników między Wschodem 
a Zachodem. Jezuici od początku zasłynęli 
tym, że kładli nacisk nie tylko do duchowość, 
lecz także na edukację. Wielu z nich było -- 
i jest nadal -- sceptycznymi intelektualistami 
o naukowym nastawieniu, otwartej postawie 
wobec kontaktów międzykulturowych i glo-
balnej wizji. 
China Infodoc Service

27 kwietnia 2021 r. Katolik z Zhejiang 浙江 
został ukarany grzywną za przyjmowanie 
bp. Shao Zhumina w swojej prywatnej 
kaplicy. Duchowny, uznany przez Stolicę 
Apostolską, ale nie przez Partię, został 
napiętnowany jako emisariusz „instytucji za-
granicznej”. Ostatni taki incydent miał miej-
sce w Wangli (powiat Cangnan, Zhejiang). 
Obszar ten znajduje się na terenie diecezji 
Wenzhou, której ordynariuszem – uznanym 
przez papieża, ale nie przez Partię – jest bp 
Piotr Shao Zhumin. 
W Zhejiang, gdzie odsetek chrześcijan prze-
kracza 10%, niektóre rodziny zbudowały na 
swoich posesjach prywatne kaplice. 16 marca 
Huang Ruixun (56 lat) udostępnił swoją 
kaplicę bp. Shao Zhuminowi i około dwud-
ziestu wiernym. W rezultacie został skazany 
na grzywnę w wysokości 200 tysięcy juanów 
(około 25510 euro) pod zarzutem goszczenia 
bp. Shao „w celu prowadzenia nielegalnej 
działalności religijnej, a także zapewnianie mu 
również obiadów, toalety itp.”.
Skarga Powiatowego Biura do spraw Religii 
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przypomina, że „ułatwianie nielegalnej 
działalności religijnej” jest sprzeczne z nowy-
mi przepisami dotyczącymi działalności 
religijnej. Nowe przepisy, wprowadzone kilka 
miesięcy przed Porozumieniem, w lutym 
2018 r., de facto wymagają, aby „regular-
na” działalność religijna odbywała się tylko 
w miejscach zarejestrowanych przez rząd. 
Kaplica Huanga jest odpowiednikiem miesz-
kania prywatnego i jako taka posiada wszyst-
kie regularne pozwolenia na jej użytkowanie 
zgodnie z tą funkcją. Sytuacja ta skłoniła 
wielu chińskich wiernych do kwestionowania 
tego, czy modlitwa w grupach w domu – 
norma podczas pandemii – jest „nielegalną 
działalnością religijną”, za którą grozi kara 
grzywny.
W zarzutach wymieniono również inne 
naruszenie: „Ponieważ organizator niele-
galnej działalności został wyświęcony przez 
instytucję zagraniczną [papieża – M.S.], jest 
to sprzeczne z zasadą niezależności, autono-
mii i samostanowienia Kościoła w Chinach”. 
Nowe środki egzekwowania wprowadzonych 
przepisów sprawiają, że taka gościnność 
staje się ryzykowna i „nielegalna”, co tworzy 
większy podział między wspólnotami oficjal-
nymi i podziemnymi, oddalając pojednanie, 
tak pożądane przez papieża Franciszka. 
Asia News

Pałac Niebiańskiej Cesarzowej na Mazu 
Nangan. Fot. Rutger van der Maar, Foter.
com, CC BY 2.0.

15 kwietnia 2021 r. Katolicki potentat 
medialny i filantrop Jimmy Lai z Hongkon-
gu został skazany na 12 miesięcy pozba-
wienia wolności. Jest jednym z dziewięciu 
aktywistów, którzy zostali uznani za winnych 
zarzutów związanych z demonstracjami 
prodemokratycznymi na terytorium Chin 
w 2019 r. 73-letni Lai miał przekazać miliony 
dolarów na cele katolickie i finansować 
działalność emerytowanego kardynała Jose-
pha Zen.
Jimmy Lai dorobił się fortuny dzięki sieci 
odzieżowej Giordano, po czym zainwestował 
w koncern medialny Next Media i wiodącą 
gazetę antypekińską „Apple Daily”. „Apple 
Daily” opublikowało ręcznie napisany list 
wysłany z więzienia przez Lai, w którym 
stwierdził on: „Naszym obowiązkiem 

jako dziennikarzy jest poszukiwanie 
sprawiedliwości. Dopóki nie jesteśmy 
zaślepieni niesprawiedliwymi pokusami, tak 
długo, jak nie pozwalamy kontrolować się złu, 
wywiązujemy się z naszej odpowiedzialności”.
Laiowi, który urodził się w Chinach konty-
nentalnych i jako dziecko zbiegł do Hong-
kongu, postawiono w sądzie osiem zarzutów, 
z których dwa były związane z nowym pra-
wem o bezpieczeństwie narodowym. Około 
200 policjantów wzięło udział w obławie na 
siedzibę „Apple Daily” w sierpniu zeszłego 
roku i aresztowało Laia zgodnie z przepisami 
o „zagranicznym spisku” wraz z jego synami 
i dwoma dyrektorami Next Media. Został on 
także oskarżony o oszustwo. Wprowadzone 
w Hongkongu w zeszłym roku przepisy 
delegalizują „separatyzm i działalność 
wywrotową”. Na początku tego miesiąca 
władze w Pekinie zmieniły również prawo 
wyborcze, aby uzależnić Hongkong od Chin. 
UCANews

Hongkong, Victoria Harbour. 
Fot. Ray in Manila, Foter.com, CC BY 2.0.

17 maja 2021 r. Po ponad dwuletnich pos-
zukiwaniach odpowiedniego kandydata, 
papież Franciszek mianował dziewiątym 
katolickim biskupem Hongkongu jezuitę 
Stephena Chow Sau-yan 周守仁. Diecezja 
nie miała biskupa od 3 stycznia 2019 r., 
kiedy Michael Yeung Ming-cheung zmarł po 
zaledwie 17 miesiącach sprawowania urzędu. 
Kardynał John Tong Hon, lat 80, który 
zastąpił kardynała Josepha Zen Ze-kuina 
i był biskupem Hongkongu przed biskupem 
Yeung, od tego czasu był administratorem 
apostolskim diecezji. 
Watykan poświęcił sporo czasu, aby znaleźć 
kogoś nadającego się na to wymagające 
stanowisko. Nominacja miała miejsce tuż 
po najpoważniejszym kryzysie politycznym 
w Hongkongu od czasu przekazania władzy 
w dniu 1 lipca 1997 r. Hongkong, obszar 
metropolitalny i specjalny region admi-
nistracyjny Chin, jest jednym z najgęściej 
zaludnionych miejsc na świecie. Zamieszkuje 
go 7,5 mln osób. Biskup-elekt Chow stanie 
na czele diecezji liczącej 626 000 katolików, 
którym posługuje 71 księży diecezjalnych 

i 214 innych księży rezydentów, będącymi 
członkami zakonów religijnych działających 
w 52 parafiach i 100 kościołach oraz 253 
instytutach edukacyjnych. Jest tam też 336 
członków zakonów męskich i 441 członkiń 
zakonów żeńskich. Diecezja posiada biskupa 
pomocniczego: prałata Josepha Ha Chi-shin-
ga 夏志誠 OFM. Biskup-elekt Chow urodził 
się w Hongkongu 7 sierpnia 1959 r. Tytuł ma-
gistra edukacji i psychologii uzyskał w 1984 r. 
na Uniwersytecie w Minnesocie. Wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego we wrześniu tego 
samego roku i odbył nowicjat w Dublinie 
w Irlandii. Swoje pierwsze śluby złożył 27 
września 1986 r. 
Po powrocie nauczał w prowadzonym przez 
jezuitów College’u Wah Yan w Kowloon 
w latach 1988–1990, a następnie studiował 
teologię w seminarium Ducha Świętego 
w Hongkongu w latach 1990–1993. Został 
wyświęcony na kapłana przez kard. Johna 
Baptistę Wu Cheng-chunga 胡振中 w ka-
tedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Hongkongu 16 lipca 1994 r. W następnym 
roku udał się na Loyola University Chicago, 
gdzie zdobył tytuł magistra.
W latach 1995–2000 pracował jako dusz-
pasterz i nauczał etyki w Wah Yan College 
w Kowloon. Po obronie doktoratu z psycho-
logii i rozwoju człowieka na Uniwersytecie 
Harvard w 2006 r., w następnym roku złożył 
śluby wieczyste jako jezuita. Później pełnił 
funkcję przełożonego kolegiów jezuickich 
Wah Yan w Hongkongu i Kowloon w latach 
2006–2021. 
Obserwatorzy twierdzą, że Watykan opóźnił 
nominację, aby znaleźć kandydata akcepto-
walnego dla chińskiego rządu komunistyczne-
go, który w zeszłym roku zacieśnił nadzór nad 
administracją Hongkongu. Zatwierdzenie 
przez Pekin biskupa Hongkongu postrzega się 
jako niezbędne po tym, jak Watykan i Chiny 
zawarły porozumienie w sprawie nominacji 
biskupich w Chinach.
„Ksiądz Chow to dobry wybór dla diecezji. 
Ma silną wiarę i mocne zdolności przywód-
cze – powiedział miejscowy katolik, który 
zna jezuitę od kilkudziesięciu lat. – Jego 
doświadczenie w szkolnictwie zwiększy 
zaufanie katolików do edukacji katolickiej”. 
Według innego respondenta „pojednanie 
i jedność są bardzo potrzebne w Kościele 
katolickim w Hongkongu, a jedność jest w tej 
chwili najważniejsza dla diecezji”.  
America Magazine, JCAP, UCANews

Stephen Chow Sau-Yan SJ, Fot. Wikimedia 
Commons

18 maja 2021 r. Nowy przywódca ponad 
400 000 katolików w Hongkongu mówi, 
że Kościół przyjmie stanowisko „biernej 
współpracy” w polityce, gdy miasto zmaga 
się z konsekwencjami miesięcy protestów 
i nałożenia szeroko zakrojonego prawa 
bezpieczeństwa narodowego przez Pekin. 
Rozmowy Chow z dziennikarzami dotyczyły 
wolności religijnej w mieście, roli Kościoła 
w miejskich szkołach w kontekście prawa 
bezpieczeństwa narodowego, utrzymania 
jedności w Kościele i jego głosów w komite-
cie wyborczym. Nowy biskup powiedział, 
że jego nominacja była wynikiem długich 
dyskusji w diecezji. Pomimo początkowego 
odrzucenia propozycji w zeszłym roku, Chow 
zdecydował się podporządkować decyzji 
papieża Franciszka. „Zawsze pracowałem 
w edukacji i nie znam zbyt dobrze diecezji” 
– powiedział. Stwierdził też, że „naprawdę 
nie wie”, czy Watykan poinformował Pekin 
o jego nominacji. 
Porozumienie chińsko-watykańskie, które 
pozwala papieżowi mianować biskupów 
zatwierdzonych przez chiński rząd, zostało 
przedłużone pod koniec ubiegłego roku. Po-
mimo faktu, że umowa nie obejmuje diecezji 
Hongkongu, Makau i Tajwanu, niektórzy ob-
serwatorzy zastanawiają się, czy Watykan nie 
poczynił zbyt wielu ustępstw wobec rządu 
chińskiego w kwestii wyboru przywódców 
kościelnych.
Jednym z zadań Chowa jako nowego biskupa 
jest dążenie do jedności w Kościele przy 
współpracy z rządem, innymi organizacja-
mi charytatywnymi i grupami religijnymi 
w kwestiach społecznych miasta. „Pyta-
nie brzmi, jak iść z młodymi ludźmi, aby 
dotrzymywać im towarzystwa z empatią, 
abyśmy mogli znów zbliżyć się do siebie”, 
powiedział. Diecezja kontroluje blisko sto 
szkół w mieście, które zgodnie z uchwaloną 
przez Pekin ustawą o bezpieczeństwie naro-
dowym mają włączyć kwestie bezpieczeństwa 
narodowego i edukacji narodowej do swojego 
programu nauczania. Chow powiedział, że 
ma nadzieję, że uczniowie nadal będą mieli 
„przestrzeń do myślenia” w swoim życiu 

szkolnym, dodając, że muszą oni rozumieć 
problemy „obiektywnie”. Wcześniej biskup 
zapowiedział, że prawo bezpieczeństwa 
narodowego zostanie wyjaśnione i omówi-
one ze studentami „jako obiektywny fakt”, 
chociaż studentom nie wolno promować idei 
separatyzmu.
W odpowiedzi na pytanie, czy katolikom 
grożą represje na kontynencie, Chow 
powiedział, że usunięcie krzyży przez władze 
„nie jest czymś, co uszczęśliwia”. „Usuwanie 
krzyży, moim zdaniem, nie jest miłe, ale 
musimy zrozumieć przyczynę tego. Nie lubię 
używać słowa «tłumienie»” – powiedział. 
Podczas gdy nowy biskup głośno mówił 
o udziale w protestach po masakrze na placu 
Tiananmen wkrótce po powrocie do Hong-
kongu w 1989 r., sytuacja w tym roku może 
być inna. „To, czy tegoroczne [czuwanie z 4 
czerwca] jest możliwe, zależy od wymogów 
prawnych” – powiedział Chow, dodając, że 
upamiętnienie można zrobić na różne sposo-
by i będzie się modlił za tych, którzy zginęli 
podczas protestów. 
Kościół katolicki i jego szkoły w mieście będą 
miały również kilkanaście głosów w odno-
wionym komitecie wyborczym, powiedział 
Chow, dodając, że Kościół utrzyma swoje 
zwykłe stanowisko „biernej współpracy” 
w polityce miasta. „Szanujemy poglądy 
polityczne naszych członków Kościoła” – 
powiedział Chow. Kościół jest „platformą 
dla zainteresowanych [polityką]”, która może 
umożliwić im wybór przywódców miasta 
w wyborach. 
Hongkong Free Press

23 maj 2021 r.  Papież Franciszek zaprosił 
wiernych na całym świecie, aby towarzys-
zyli chińskim katolikom w modlitwie po-
dczas przygotowań do obchodów święta 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, 
ich narodowej patronki. Ojciec Święty 
przypomniał wielkie nabożeństwo chińskich 
katolików do „Matki Pana [i] Kościoła” w jej 
sanktuarium w Sheshan w Szanghaju. Papież 
zaprosił wszystkich wiernych, aby towar-
zyszyli wiernym chrześcijanom w Chinach, 
„najdroższym braciom i siostrom, którzy są 
w głębi mojego serca” „w gorącej modlitwie”. 
Modlił się, aby Duch Święty, „bohater misji 
Kościoła na świecie, prowadził ich i pomagał 
im być nosicielami szczęśliwego orędzia, 
świadkami dobroci i miłości oraz budowni-
czymi sprawiedliwości i pokoju w ich kraju”.
W 2007 r. Benedykt XVI zachęcał katolików 
na całym świecie do obchodów święta Maryi 
Wspomożycielki – 24 maja – jako Dnia Mod-
litwy za Kościół w Chinach.

Powiedział, że tego samego dnia „katolicy 
z całego świata – w szczególności ci, którzy 
są pochodzenia chińskiego – okażą braterską 
solidarność i troskę, prosząc Pana historii 
o dar wytrwania w świadectwie, w pewności, 
że wasze przeszłe i obecne cierpienia dla 
Świętego Imienia Jezus i wasza nieustraszona 
lojalność wobec Jego Wikariusza na ziemi 
zostaną wynagrodzone, nawet jeśli czasami 
wszystko wydaje się bezsensowne”.
W ubiegłym roku, z okazji Dnia Modlitwy 
za Kościół w Chinach, papież Franciszek 
zapewnił chińskich katolików, że „Kościół 
powszechny, którego jesteście integralną 
częścią, podziela wasze nadzieje i wspiera 
was w waszych próbach. Towarzyszy wam 
w modlitwie o nowe wylanie Ducha Świętego, 
aby światło i piękno Ewangelii świeciły w was 
jako moc Boża dla zbawienia wierzących”. 
Przy tej okazji papież Franciszek modlił się, 
aby chińscy wierni „byli mocni w wierze i wy-
trwali w braterskiej jedności, byli radosnymi 
świadkami, propagatorami miłości i nadziei 
oraz dobrymi obywatelami”.
W październiku 2020 r. Stolica Apostolska 
i komunistyczny rząd Chin odnowiły tym-
czasowe porozumienie dotyczące nominacji 
biskupich Kościoła w Chinach. Porozumienie 
ma na celu przede wszystkim „podtrzymy-
wanie i promowanie głoszenia Ewangelii na 
tej ziemi, przywracanie pełnej i widzialnej 
jedności Kościoła”.
W oświadczeniu Biura Prasowego Stolicy 
Apostolskiej ogłaszającym przedłużenie 
umowy zostało napisane: „Stolica Apostolska 
uważa, że   wstępne efekty Porozumienia – któ-
re ma wielką wartość kościelną i duszpasterską 
– były pozytywne, dzięki dobrej komunikacji 
i współpracy między Stronami w uzgodnio-
nych sprawach, i zamierza prowadzić otwarty 
i konstruktywny dialog dla dobra życia 
Kościoła katolickiego oraz Chińczyków”. 
Vatican News

Tłum w Muzeach Watykańskich. Fot. pom’., 
Foter.com, CC BY-SA 2.0.

31 maja 2021 r. Biskup Joseph Zhang 
Weizhu 張維柱 z Xinxiang w prowincji 
Henan został aresztowany przez policję 21 
maja, dzień po zatrzymaniu przez policję 
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Zezwolono na wznowienie posługi w Wiel-
kanoc po okresie „podwójnego zawieszenia”, 
czyli zamykania miejsc działalności religijnej 
i zawieszania działalności grup religijnych, w  
stuletnim chrześcijańskim kościele Cheng’en 
w Dalian 大连 w Liaoning. 
W kościele ulicznym Lühua w Anshan w pro-
wincji Liaoning Shi Aijun, przewodniczący 
Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii 
w Liaoning (PRPA), wygłosił dwa kazania 
zatytułowane „Pan zmartwychwstał” podczas 
porannych i wieczornych nabożeństw z okazji 
Wielkanocy. W ramach stypendiów zrealizo-
wano dziewięć programów. Podczas Niedzieli 
Wielkanocnej w kościele Gaizhou w Liaoning 
wielebny Zheng Jinyue wygłosił kazanie 
zatytułowane „Jezus Zmartwychwstały”, 
cytując Ewangelię wg św. Marka 16:6. 
W kazaniu przedstawił znaczenie i dowody 
zmartwychwstania Jezusa oraz rzeczywistość 
Jego śmierci i zmartwychwstania. 
Kościół w wiosce Laohutun, Anshan, 
Liaoning, zorganizował uroczystość na 
temat „Chwały i ofiary Zmartwychwstałego 
Jezusa”. Wierzący z różnych grup i wspól-
not śpiewali hymny, wykonywali tańce 
i inne przedstawienia. W kościele w Teng’ao 
Town w Haicheng w prowincji Liaoning, 
sprawowano wielkanocne nabożeństwo 
uwielbienia, podczas którego wierni śpiewali 
i tańczyli w świątecznych strojach. Kościół 
Tumen w Xi’an w Shaanxi organizował 
nabożeństwa przez trzy kolejne dni, podczas 
których wierni czcili Boga, chwaląc, czytając 
Biblię, modląc się i słuchając kazań trzy razy 
dziennie. 
China Source – China Church Voices

Buddyzm
21 stycznia 2021 r. Organizacja Obrońców 
Praw Człowieka: 19-letni tybetański 
mnich zmarł po zwolnieniu z aresztu 
policyjnego. Według Organizacji Praw 
Człowieka mnich Tenzin Nyima z klasztoru 
Dza Wonpo w tybetańskiej dzielnicy Ganzi 
(Kardze) został aresztowany 9 listopada 
2019 r. za udział w krótkim proteście 
o niepodległość Tybetu. Został zwolniony 
w maju 2020 r., jednak ponownie aresz-
towany 11 sierpnia, prawdopodobnie za 
udostępnienie informacji o swoim zatrzy-
maniu w Internecie. W październiku władze 
więzienne zwróciły się do jego rodziny 
o odebranie go z więzienia ze względu na stan 
zdrowia. Według informacji przekazanych 
przez Tybetańczyków na wygnaniu, którzy 
byli świadomi sprawy, był on poważnie ranny, 

siedmiu księży i         pewnej liczby seminar-
zystów. Prałat i księża wywołali gniew władz, 
wykorzystując opuszczoną fabrykę jako 
seminarium dla formacji zakonnej przyszłych 
księży. Zostali oskarżeni o złamanie prze-
pisów dla duchowieństwa, które weszły 
w życie w tym miesiącu. Wprowadzono 
wymóg rejestracji wszystkich duchownych 
oraz demokratyczny wybór biskupów przez 
katolików. Prawo zabrania również spra-
wowania czynności religijnych w miejscach 
niezarejestrowanych.
Biskup Zhang od dziesięcioleci zmaga się 
z dezaprobatą władz. Dzieje się tak dlatego, że 
Chiny nigdy nie uznały Sinciangu za diecezję, 
odkąd została ustanowiona przez Watyk-
an w 1936 r. Biskup Zhang, wyświęcony 
potajemnie w 1991 r, nie został zatwierdzony 
przez Konferencję Biskupów Kościoła Katoli-
ckiego w Chinach i Stowarzyszenie Patrioty-
czne  Katolików Chińskich. Od lat znajdował 
się pod presją ze strony państwa, głównie 
ze względu na jego lojalność wobec papieża 
i odmowę przyłączenia się do państwowego, 
oficjalnego Kościoła. Nigdy nie pozwolono 
mu skutecznie kierować diecezją, która od 
2010 r. znajduje się pod opieką wyznaczone-
go przez rząd administratora. Prałat był także 
kilkakrotnie aresztowany.
Od czasu ostatnich aresztowań miejsce po-
bytu biskupa Zhanga, księży i      seminarzystów 
pozostaje nieznane; niektóre media spekulują, 
że są przetrzymywani w odosobnieniu 
i podlegają „szkoleniu”. Wśród obserwatorów 
z zagranicy i z Chin narastają obawy, że reżim 
komunistyczny powoli zmierza do zlikwi-
dowania grup religijnych. W niedawnym 
artykule w magazynie „Forbes” dr Ewelina 
U. Ochab, londyńska ekspertka w dziedzi-
nie prawa międzynarodowego i badaczka 
ludobójstwa, zasugerowała, że   chrześcijanie 
w Chinach mogą być następni w kolejce 
do „reedukacji”, podobnie jak muzułmanie 
ujgurscy.
Christian Post podał do wiadomości w tym 
miesiącu, że chińskie władze usuwają 
aplikacje biblijne i chrześcijańskie konta 
publiczne z powszechnie używanego przez 
Chińczyków komunikatora WeChat. Inter-
national Christian Concern poinformował, 
że Biblie w wersji papierowej nie są już 
dostępne w sprzedaży online, dodając, że 
aplikacje biblijne można pobierać w Chinach 
tylko za pomocą wirtualnej sieci prywatnej 
(VPN). W kwietniu Radio Wolna Azja 
(RFA) opublikowało raport, w którym suge-
ruje się, że władze w Chinach przetrzymują 
chrześcijan w tajnych, ruchomych obiektach 
„transformacyjnych”, aby zmusić ich do 
wyrzeczenia się wiary.

komplikacje. W niektórych częściach kraju 
rząd wymaga, aby wszystkie formy tradycji 
chrześcijańskich nauczane były w tej samej 
szkole. Przy tej narzuconej koegzystencji 
trudno jest odnieść się do różnic teologi-
cznych, a profesorowie mają tendencję do 
unikania drażliwych tematów. Nic dziwnego, 
że młodzi duchowni z oficjalnych Kościołów 
stają się coraz bardziej sceptyczni wobec sank-
cjonowanej przez państwo formy kształcenia. 
W tym kontekście wielu obiecujących 
kandydatów opuszcza te placówki. Niektórzy 
wyjeżdżają za granicę, aby uzyskać dostęp do 
lepszych szkół teologicznych. 
UCA News

Hongkong, Victoria Harbor. Fot. cloud.
shepherd, Foter.com, CC BY 2.0. 

13 kwietnia 2021 r. W okresie świąt Wiel-
kiej Nocy wiele kościołów uzyskało zgodę 
na ponowne sprawowanie nabożeństw, 
w tym sakramentów Eucharystii i chrztów 
dla upamiętnienia zmartwychwstania 
Jezusa. W kościele Beihai w Autonomicznym 
Regionie Guangxi Narodowości Zhuang od-
prawiono w Wielkanoc cztery nabożeństwa. 
Tematami kazań były: „Nadzieja po 
zmartwychwstaniu”, „Pan zmartwychwstał”, 
„Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią” oraz 
„Ja i on żyjemy, jak żyje nasz  Pan”. W kościele 
Hepu w Guangxi odprawiono w niedzielę 
dwa nabożeństwa. Rano chór odśpiewał 
hymn „Chrystus Zmartwychwstał”, a tema-
tem kazania było „Zmartwychwstanie, sedno 
wiary chrześcijańskiej”.
Podczas wieczornego nabożeństwa, 
uświetnionego pieśniami śpiewanymi przez 
młodzieżowy chór, członkinie zespołu tanecz-
nego oddawały chwałę Panu. Pastor wygłosił 
kazanie zatytułowane „Moc Zmartwychwsta-
nia Pańskiego”, zachęcając wierzących, aby 
uczyli się od św. Pawła, jak poznać moc 
zmartwychwstania Chrystusa i oczekiwać 
jego powrotu. Na zakończenie obu 
nabożeństw wiernych obdarowano jajkami 
wielkanocnymi. W kościele w dzielnicy Gang-
kou w mieście Fangchenggang w prowincji 
Guangxi odprawiono Mszę św. w Niedzielę 
Wielkanocną, a następnie nabożeństwo 
Pierwszej Komunii Świętej.

13 stycznia 2021 r. amerykańska 
chrześcijańska grupa Open Doors 
opublikowała World Watch List. Przeana-
lizowano sytuację 50 krajów, w których 
chrześcijanie spotykają się z najcięższymi 
formami prześladowań. Chiny zostały wy-
mienione jako 17. z czołowych 20 krajów ze 
względu na szeroko zakrojone represje wobec 
chrześcijan i innych mniejszości religijnych.
W swoim raporcie z 2021 r. Amerykańska 
Komisja ds. Międzynarodowej Wolności 
Religijnej (USCRIF) skomentowała, że   
Chiny nadal prześladują chrześcijan i nękają 
katolickich biskupów pomimo porozumi-
enia Watykan-Chiny z 2018 r. w sprawie 
nominacji biskupich. Na mocy odnowi-
onej w ubiegłym roku umowy Watykan 
zatwierdził ośmiu biskupów wyświęconych 
przez państwo bez mandatu papieskiego. Jed-
nak Chiny nie uznały większości biskupów 
zatwierdzonych przez Watykan, w tym 
biskupa Zhanga z Sinciangu. „Pomimo po-
rozumienia Watykan-Chiny władze chińskie 
nadal nękają, przetrzymują i torturują pod-
ziemnych biskupów katolickich – takich jak 
Cui Tai i Huang Jintong – którzy odmawiają 
przystąpienia do wspieranego przez państwo 
Stowarzyszenia Patriotycznego. Napastowa-
no, zatrzymywano, aresztowano i więziono 
członków protestanckich Kościołów 
domowych, którzy odmawiali przyłączenia 
się do usankcjonowanego przez państwo 
Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii” 
– donosi USCRIF. 

UCANews

Fot. D-Stanley, Foter.com, CC BY 2.0.

Protestantyzm
13 stycznia 2021 r. W tym roku temat 
tygodnia modlitw o jedność chrześcijan 
brzmi: „Trwajcie w mojej miłości, a przy-
niesiecie obfity owoc”. Został wybrany 
przez monastyczną i ekumeniczną wspólnotę 
Grandchamp w Szwajcarii w odniesieniu 
do J 15, 1–17. W tym fragmencie Ewangelii 
Jezus zachęca nas do zastanowienia się, jak 
Bóg ogrodnik przycina swoją winorośl, aby 
przyniosła jeszcze więcej owoców.

Kierując się tym tematem, warto przyjrzeć się 
młodym gałęziom wyrastającym z chińskich 
społeczności protestanckich. W ciągu 
ostatnich dziesięcioleci protestantyzm 
w Chinach szybko ewoluował. Jednakże dni 
postępującego rozwoju już minęły, zaś chiński 
protestantyzm przechodzi kolejny etap swojej 
historii.  Administracja państwowa zaostrza 
politykę antyreligijną, a nowe ograniczenia 
wymuszają na Kościołach pójście na kompro-
mis. Ponadto wewnętrzne migracje głęboko 
zmieniły społeczno-kulturowy krajobraz 
kraju. Te i inne aspekty mają różnorakie 
konsekwencje dla chińskiego protestantyzmu. 
Wspólnoty protestanckie, które zdecydowały 
się na współpracę z państwem, zwykle 
rozwijają się pod przewodnictwem starszych 
pastorów. To pokolenie wyższych rangą 
przywódców ma duże doświadczenie, które 
pozwala im radzić sobie z wewnętrznymi 
napięciami w ich kongregacjach oraz 
z presją ze strony urzędników państwowych. 
Zarejestrowane Kościoły w większości 
składają się z miejscowych chrześcijan i są 
przez nich nadzorowane. Jednak w kraju, 
w którym młodzi ludzie wyjeżdżają ze swoich 
rodzinnych miejscowości, aby znaleźć pracę 
w dużych miastach, młodzi protestanci 
przeważnie skupiają się w niezarejestrowanych 
Kościołach. 
Pod wieloma względami podział na oficjal-
ny i podziemny chiński protestantyzm ma 
charakter pokoleniowy. Niezarejestrowane 
wspólnoty działają pod kierownictwem 
młodszych liderów. Podobne różnice można 
znaleźć w przypadku pochodzenia geogra-
ficznego. Oficjalne Kościoły mają tendencję 
do gromadzenia chrześcijan z najbliższej 
okolicy. Niezarejestrowane kongregacje 
przyciągają „outsiderów” – studentów i ludzi 
wykształconych, którzy opuścili rodzinne 
strony. 
Szybki rozwój chińskiego protestantyz-
mu skłonił wielu starszych pastorów 
nadzorujących oficjalne Kościoły do   usta-
nowienia surowej hierarchii. W oficjalnych 
wspólnotach młodsi, obiecujący pastorzy 
często napotykają na opór ze strony stars-
zych pastorów. Dyskretnie zachęca się ich do 
odejścia, aby chronić spójność zboru.
Innym czynnikiem powodującym napięcia 
są oficjalne szkoły teologiczne. Władze 
wymagają, aby przywódcy protestanccy 
przechodzili formację teologiczną w licencjo-
nowanych przez państwo szkołach teologi-
cznych. Chociaż instytucje te powiększają 
swoje wpływy i podnoszą jakość kształcenia, 
kontrola państwowa i wymogi administra-
cyjne sprawiają, że ich funkcjonowanie rodzi 

co przypisali złemu traktowaniu w areszcie. 
Po nieudanych próbach leczenia Tenzin Ny-
ima zmarł w styczniu 2021 roku. Proces prze-
ciwko niemu i sześciu innym Tybetańczykom 
biorącym udział w proteście (w tym czterem 
mnichom z klasztoru Wonpo) odbył się 10 
i 12 listopada 2020 roku w Sershul Interme-
diate People’s Court. Według Organizacji 
Obrońców Praw Człowieka 14 grudnia 2020 
roku pozostałych sześciu Tybetańczyków 
zostało skazanych na kary od jednego do 
pięciu lat więzienia. 
hrw.org

Groty Mogao. Fot. D-Stanley, Foter.com, 
CC BY 2.0.

5 lutego 2021 r. Opublikowano listę 411 
uznanych przez rząd ChRL  tulku buddyz-
mu tybetańskiego w Syczuanie. (Tulku 
– według wierzeń buddyzmu tybetańskiego 
są ludźmi, którzy dzięki praktykowaniu 
buddyzmu i ślubowaniom bodhisattwy, jakie 
składali w poprzednich żywotach, osiągnęli 
tak wysoki poziom rozwoju duchowego, 
że potrafią świadomie decydować o swoich 
przyszłych wcieleniach. W historii Tybetu za 
tulku uznawano często liderów religijnych 
i politycznych, których kolejne wcielenia 
„odszukiwały” po ich śmierci wspólnoty, 
z którymi byli związani, kierując się wskazów-
kami, zostawionymi przez nich przed śmiercią 
– Marek Tylkowski). 
Według komunikatu prasowego, który 
ukazał się na stronie internetowej Chińskiego 
Stowarzyszenia Buddyjskiego (chinabud-
dhism.com.cn, komunikat1 z dnia 5.02.2021), 
lista zawiera 411 „uznanych przez rząd 
tulku” w tybetańskich okręgach prowincji, 
z czego 119 w Autonomicznym Okręgu Aba 
Narodowości Tybetańskiej i Qiang (阿坝藏

族羌族自治州 Abei Zangzu Qiangzu Zizhi 
Zhou), 291 w Okręgu Autonomicznym Kard-
ze Narodowości Tybetańskiej  
(甘孜藏族自治州 Ganzi Zangzu Zizhi 
Zhou) i 1 w Powiecie Autonomicznym Muli 
Narodowości Tybetańskiej (木里藏族自

治县 Muli Zangzu Zizhi Xian). Został on 

1 http://www.chinabuddhism.com.cn/e/action/
ShowInfo.php?classid=506&id=42811  

Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4 Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4



訊 息 15 Informacje訊 息 Informacje 14

11 lutego 2021 r. Centrum Rerum Nova-
rum w Tajpej zorganizowało ceremonię 
rozdania dyplomów, aby uhonorować 
imigrantów, którzy spędzili rok na nauce 
języka chińskiego, co pomaga im rozwijać 
się w zawodowo i społecznie na Tajwanie. 
Większość z nich to Wietnamczycy i kilku 
Indonezyjczyków, zatrudnieni w fabrykach, 
a niektórzy z nich to pracownicy opieki. 
Poświęcali czas wolny od pracy na naukę 
i doskonalenie się poprzez udział w zajęciach 
z języka chińskiego, odbywających się na 
Wydziale Teologii Fu Jen im. św. Roberta 
Bellarmina w Nowym Tajpej. 
Zajęcia prowadził pan Lu i jego uczniowie, 
którzy zgłosili się na ochotnika. Oprócz 
zaświadczenia, które uczestnicy kursu otrzy-
mali po przepracowaniu wymaganej liczby 
godzin i zdaniu egzaminów końcowych, uzys-
kali również świadectwo ukończenia nauki, 
które niesie ze sobą możliwość poszukiwania 
lepszych warunków zatrudnienia. Z powodu 
pandemii imigranci nie mogli uczestniczyć 
w inauguracji studiów, ale wszyscy podzielali 
radość z ukończenia programu. 
JCAP

Tajpej. Fot. iamDRH, Foter.com, CC BY 2.0.

11 lutego 2021 r. Papież Franciszek spotkał 
się z przedstawicielem dyplomatycznym 
Tajwanu w Watykanie, aby przekazać spec-
jalne pozdrowienie i błogosławieństwo 
mieszkańcom Tajwanu z okazji 
Księżycowego Nowego Roku. Mathew Lee 
spotkał się z papieżem 8 lutego przy okazji 
dorocznego spotkania papieża z korpusem 
dyplomatycznym i przekazał pozdrowienia 
noworoczne w imieniu tajwańskiej prezydent 
Tsai Ing-wen i mieszkańców wyspy. Podczas 
spotkania papież określił rok 2020 jako rok 
„rozpaczy” w związku z pandemią korona-
wirusa. Zaznaczył, że wolność religijna jest 
„podstawowym i fundamentalnym prawem 
człowieka”, które musi być chronione w ok-
resie dążeń do obrony życia przed wirusem. 
Z kolei prezydent Tsai 10 lutego wygłosiła 
orędzie na Księżycowy Nowy Rok, które 
dotyczyło zwłaszcza Hongkongu i jego walki 
o demokrację. 

opublikowany przez jednostkę Wydziału 
Prac Zjednoczonego Frontu KC KPCh, 
Biuro ds. Religii i Buddyjskie Stowarzyszenie 
Prowincji Syczuan.  Baza danych zawiera 
imię kolejnych tulku, szkołę buddyzmu 
tybetańskiego i klasztor, do których należą, 
oraz lokalizację. W przeciwieństwie do pełnej 
bazy danych tulku buddyzmu tybetańskiego 
w Chińskiej Republice Ludowej na sara.gov.
cn, do tego wykazu można uzyskać dostęp 
bez konieczności rejestracji użytkownika. 
Komunikat prasowy wskazuje, że ostatnio 
CCTV ujawniło niektórych „fałszywych 
tulku”. Agencja Xinhua poinformowała trzy 
dni wcześniej o Chińczyku Han w Shenzhen, 
który rzekomo uzyskał fałszywą tożsamość 
tybetańską i podszywał się pod tulku; zarzu-
cono mu uprawianie feudalnych, zabobon-
nych praktyk i wypaczania nauk religijnych, 
wzbogacanie się i zagrażanie zdrowiu ludzi. 
Xinhua 

Polityka
8 stycznia 2021 r. W Hongkongu areszto-
wano około 53 byłych parlamentarzystów 
i działaczy demokratycznych. Zostali 
oskarżeni o działalność wywrotową, za którą 
grozi kara dożywotniego więzienia z powodu 
telefonicznego udziału w organizacji nie-
formalnych prawyborów demokratycznych 
zeszłego lata, w ramach przygotowań do 
wyborów parlamentarnych, które zostały 
ostatecznie odwołane przez chiński rząd. 
Demokraci mieli nadzieję, że zdobędą wszys-
tkie dostępne im miejsca, a tym samym będą 
w stanie skutecznie sprzeciwiać się decyzjom 
rządu. 

Fot. xmhuqijian@yahoo.cn, Foter.com, CC 
BY 2.0

 
Carrie Lam, szef administracji Hongkongu, 
wielokrotnie powtarzała, że wprowadzona 
w zeszłym roku ustawa o bezpieczeństwie 
narodowym będzie stosowana jedynie w celu 
zatrzymania agresywnych ekstremistów 
uczestniczących w prodemokratycznych 
demonstracjach. Jednak aresztowani to 
znani, nastawieni pokojowo, demokratycz-

26.01.2021 r. W swoim przemówie-
niu w Davos Xi Jinping potwierdził 
zwycięską siłę „modelu chińskiego”– 
stabilności politycznej kosztem 
represji. Przewodniczący Chin w swoim 
20-minutowym wystąpieniu rzucał utartymi 
sloganami: „nie” dla „zimnej wojny”; „tak” 
dla „dialogu i współpracy”; „multilateralizm” 
i „nie” dla „dominacji nad sobą nawzajem”; 
pomoc dla biednych i rozwijających się krajów. 
Tymczasem jego państwo odmawia podpi-
sania traktatu zakazującego broni jądrowej; 
Chiny nadal budują bazy wojskowe na Morzu 
Południowochińskim, niezależnie od roszczeń 
innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. 
Xi powiedział: „Najlepszym kryterium [przy 
decydowaniu o zaletach systemu politycznego] 
jest to, czy historia, kultura i system społeczny 
kraju pasują do jego szczególnej sytuacji, 
cieszą się poparciem ludzi, służą zapewnieniu 
stabilności politycznej, postępu społecznego 
i lepszego życia oraz przyczyniają się do 
postępu ludzkości”.
O „wartości modelu chińskiego” dyskutuje 
się od lat wśród ekonomistów, polityków 
i przedsiębiorców. Po kryzysie z 2008 r. jedynie 
Chiny były w stanie wykazać imponujący wz-
rost PKB. Co więcej, gdy pandemia zwolniła, 
one pierwsze się odrodziły. Ten system wzbud-
za jednak kontrowersje ze względu na „skutki 
uboczne” dążeń do stabilności politycznej: 
ograniczanie rozwoju przedsiębiorców, inter-
nowanie ujgurskich muzułmanów, uciszanie 
intelektualistów i dziennikarzy. 
Stany Zjednoczone także nie podpisały trakta-
tu antynuklearnego i zajmują pierwsze miejsce 
w sprzedaży broni na świecie (zaraz za nimi są 
Chiny). Nawet społeczeństwo amerykańskie 
ma swoje ofiary: imigrantów, Afroameryk-
anów, lecz także białych właścicieli małych 
firm, robotników... Wielu z tych, którzy de-
monstrowali 6 stycznia w Waszyngtonie, padło 
ofiarą systemu, który pod pozorem globalizacji 
zapomniał o ich potrzebie opieki zdrowotnej, 
godności, kultury, pracy. Z tego punktu widze-
nia usiłowanie Bidena do niemalże wymazania 
tych elementów społeczeństwa obywatelskiego 
jest bardzo podobne do „stabilności politycz-
nej”, której pragnął Xi. 
W 2020 r. w wyniku pandemii zmarły prawie 
2 miliony ludzi; miliony straciły pracę; liczba 
ubogich wzrosła o co najmniej 100 milionów; 
gospodarka światowa straciła jedną dziesiątą 
swoich zasobów. Jednak zastanawiające jest to, 
że w tym samym okresie świat finansów zyskał 
bardziej niż kiedykolwiek: transakcje giełdowe 
były udane, a akcje rosły na wartości. 
AsiaNews

nie wybrani parlamentarzyści. Wśród nich 
po raz pierwszy znalazł się obcokrajowiec, 
urodzony w USA prawnik John Clancey, 
przewodniczący Azjatyckiej Komisji Praw 
Człowieka, który przybył do Hongkongu 
w latach 60. XX w. jako katolicki misjonarz. 
Politycznie niezależne sądownictwo 
Hongkongu znajduje się pod coraz większą 
presją, czego dowodem jest niedawna sprawa 
Jimmy’ego Lai 黎智英. Prasa reżimu ostro 
zaatakowała sędziego, który zwolnił za kaucją 
katolickiego potentata medialnego, a dyrek-
tor generalna stanęła po stronie dziennikarzy 
atakujących sędziów. 

UCA News

13 stycznia 2021 r. Konferencja Episko-
patu Kościoła Katolickiego w Chinach 
i Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików 
Chińskich wspólnie wystosowały apel do 
wszystkich katolickich instytucji i diecezji, 
prosząc je o podjęcie środków ostrożności 
w związku z obchodami Nowego Roku 
Księżycowego, które przypadają na 12 
lutego br. W sezonie, który media nazywają 
największą coroczną migracją, około 3 
milionów osób podróżuje po całym kraju, 
aby spotkać się ze swoimi rodzinami. Tra-
dycyjnie katolicy gromadzą się na mszach 
i nabożeństwach w kościołach w poszukiwa-
niu błogosławieństw na nowy rok. Katolicy 
powinni „w pełni zrozumieć obecną poważną 
sytuację” i „połączyć myśli i działania 
z duchem serii ważnych przemówień Se-
kretarza Generalnego Xi Jinpinga na temat 
zapobiegania i kontroli nowej epidemii” – 
czytamy w komunikacie. Wezwano również 
księży i wiernych, aby ,,wspierali patriotyczn-
ego ducha wspólnoty katolickiej w aktywnym 
zwalczaniu epidemii” oraz przestrzegali 
różnych środków zapobiegawczych i kon-
trolnych, a także by podjęli modlitwę o jak 
najszybsze wygaśnięcie pandemii.
W zawiadomieniu zauważono, że pan-
demia niedawno pojawiła się w kilku 
miejscach w prowincji Hebei, a niektór-
zy ludzie rozpowszechniali w mediach 
społecznościowych pogłoski łączące Kościół 
katolicki z rozprzestrzenianiem się choro-
by. Jednakże Patriotyczne Stowarzyszenie 
miasta Shijiazhuang i Diecezja Shijiazhu-
ang szybko zdementowały pogłoski. Kilka 
prowincji i dużych miast, w tym Pekin, 
Szanghaj i Shenzhen, wydało oświadczenia, 
prosząc obywateli o unikanie niepotrzebnych 
podróży podczas trwającego w praktyce 40 
dni święta.
W południowych Chinach podobny komu-
nikat został wydany przez oficjalny Kościół 

Hongkong, Victoria Harbor. Fot. Wilson 
Hui, Foter.com, CC BY 2.0. 

3 lutego 2021 r. Martin Lee Chu-ming, 
powszechnie znany jako „ojciec demo-
kracji Hongkongu”, został nominowany 
do Pokojowej Nagrody Nobla po tym, 
jak chińskie represje zniweczyły nadzieję 
na spełnienie obietnic poczynionych przed 
przyłączeniem enklawy w 1997 r. 82-letniego 
Lee nominowało dwoje członków Norweskiej 
Partii Konserwatywnej – Mathilde Tybring-
Gjedde i Peter Frolicha.
Lee, katolicki adwokat wykształcony w Lon-
dynie, przez wiele lat bronił demokracji, 
także kiedy Wielka Brytania negocjowała 
przekazanie swojej ówczesnej kolonii 
Pekinowi, i ściśle współpracował z ostatnim 
gubernatorem, Chrisem Pattenem. W 1990 
r. założył pierwszą partię prodemokratyczną 
– Zjednoczonych Demokratów Hong-
kongu, i przewodził jej  następczyni, Partii 
Demokratycznej. Zasiadał także w komisji 
redakcyjnej Ustawy Zasadniczej, zwanej też 
minikonstytucją Hongkongu, która miała 
zagwarantować 50 lat autonomii w ra-
mach założenia „jeden kraj, dwa systemy”, 
jednocześnie chroniąc podstawowe prawa 
obywatelskie.
Obecnie oczekuje na proces po tym, jak 
w zeszłym roku został aresztowany wraz z 14 
innymi osobami pod zarzutem nielegalnego 
gromadzenia się w następstwie masowych de-
monstracji prodemokratycznych w sierpniu 
i październiku 2019 r. 
Nominacja Lee z pewnością wywoła nieprzy-
chylne reakcje chińskiego rządu i jego zwolen-
ników w Hongkongu, podczas gdy działania 
wymierzone przeciw prodemokratycznym 
aktywistom już od dłuższego czasu wywołują 
sprzeciw, zwłaszcza na Zachodzie. Wielka 
Brytania zaoferowała specjalne wizy z pra-
wem pobytu w posiadaczom brytyjskich pas-
zportów narodowych, które zostały wydane 
przed przejęciem Hongkongu przez Chiny. 
Około 5 milionów mieszkańców Hongkongu 
jest do nich uprawnionych i oczekuje się, że 
co najmniej 300 000 złoży wniosek.
UCA News

prowincji Guangdong 10 stycznia, wzywając 
diecezje i parafie do podjęcia ścisłych środków 
zapobiegawczych.
UCA News

Hongkong, Victoria Harbor. Fot. Wilson 
Hui, Foter.com, CC BY 2.0.

18 stycznia 2021 r. Chińskie Narodowe 
Biuro Statystyki ogłosiło, że w ostatnim 
kwartale 2020 r. wzrost gospodarczy Chin 
wyniósł 6,5% w ujęciu rocznym. W praktyce 
oznacza to powrót do rozwoju gospodarki 
w tempie sprzed kryzysu wywołanego przez 
epidemię koronawirusa. Chińska Republika 
Ludowa zakończyła 2020 r. ze wzrostem PKB 
na poziomie 2,3%.
Według agencji Reuters wzrost gospodarczy 
w Chinach wyraźnie przyspieszył po tym, 
jak w drugim kwartale 2020 r. wyniósł 3,2%, 
a w trzecim 4,9%. W czwartym kwartale był 
szybszy niż przed pandemią i najwyższy od 
końca 2018 r. PKB Chin sięgnęło 100 bln 
juanów (15,4 mld USD). Szacowane przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy PKB 
Stanów Zjednoczonych w 2020 r. to 20,8 bln 
dolarów. Chinom brakuje jeszcze wzrostu 
o 35%, aby dogonić USA i stać się największą 
gospodarką na świecie. Według Banku 
Światowego globalne PKB w 2020 r. z powo-
du pandemii zmalało o 4,3%. 
Do wzrostu gospodarki Chin w kryzys-
owym roku przyczynił się eksport – również 
wyposażenia sanitarnego, jak maski ochronne 
czy respiratory, które dostarczały do wielu 
państw świata od wiosny 2020 r., gdy nagle 
wzrosło globalne zapotrzebowanie na te 
produkty. Według oficjalnych statystyk 
w 2020 r. eksport Chin był o 3,6% wyższy niż 
rok wcześniej i miał rekordową wartość 2,49 
bln dolarów, za to wartość importu zmalała 
o 1,1% i wyniosła 2,05 bln dolarów. 
Według prognozy brytyjskiego think tanku 
Centre for Economics and Business Research 
(CEBR) opublikowanej na początku stycznia 
2021 r., dzięki pandemii COVID-19 Chiny 
prześcigną USA pod względem PKB już w 2028 
r. i staną się największą gospodarką świata pięć 
lat wcześniej, niż przewidywała ta instytucja 
w poprzednich prognozach (2033 r.). 
Euractiv.pl
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Hongkong. Fot. kenner116, Foter.com, CC BY 2.0.
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„Duchowieństwo powinno kochać ojczyznę, 
wspierać kierownictwo Komunistycznej Par-
tii Chin i system socjalistyczny, przestrzegać 
konstytucji, praw, przepisów i zasad oraz 
praktykować podstawowe wartości soc-
jalizmu” – mówi artykuł III regulaminu. 
Duchowni powinni również „przestrzegać 
zasady niezależnej i samozarządzającej się reli-
gii w Chinach, trzymać się kierunku sinizacji 
religii w Chinach, działać na rzecz utrzymania 
jedności narodowej, jedności etnicznej, har-
monii religijnej i stabilności społecznej”. Setki 
duchownych katolickich odmówiły zarejest-
rowania się. Zgodnie z nowymi przepisami ci 
ludzie mogą zostać aresztowani i uwięzieni, 
jeśli będą pełnić jakąkolwiek posługę. 
UCANews

Pekin. Fot. Lex Kravetski, Foter.com, CC BY 
2.0.

9 marca 2021 r. Kryzys egzystencjalny 
i katastrofa pokoleniowa w Azji. Spośród 
1,6 miliarda uczniów dotkniętych kryzy-
sem pandemicznym w ponad 190 krajach, 
24 miliony stoją w obliczu ryzyka braku 
wykształcenia z powodu sytuacji kryzysowej 
w edukacji globalnej. Grozi to zniwecze-
niem dziesięcioleci ciężko wypracowanych 
postępów w zakresie rozwoju kapitału ludz-
kiego i wydajności pracy dla ponad połowy 
tych uczniów, którzy mieszkają w Azji i Af-
ryce. Najbardziej ucierpi sektor szkolnictwa 
wyższego, gdyż źródła dochodów na pokrycie 
wydatków edukacyjnych są trudne do zdo-
bycia dla wielu gospodarstw domowych. Wie-
lu studentów, zwłaszcza dziewcząt, nie będzie 
w stanie uczestniczyć w zajęciach w tym roku 
akademickim. Większość z nich mieszka w re-
gionie Azji Wschodniej i Pacyfiku.
Z opublikowanych danych wynika, że   na 
drugim miejscu znajdują się małe dzieci 
w przedszkolach, a spośród 10,9 miliona 
uczniów szkół podstawowych 5,2 miliona to 
dziewczynki, które nie będą uczęszczać do 
szkoły w bieżącym roku.
Ostatnio kraje azjatyckie, takie jak Kambodża, 
Indonezja, Malezja i Filipiny, odnotowały 
znaczną poprawę o 30 procent wskaźnika za-
pisów do szkół średnich. W Tajlandii kobiety 
zajmują 32 procent stanowisk kierowniczych 

Tsai powiedział, że „chociaż demokracja nie 
jest doskonała, jest to najlepszy system dla 
ludzkości”. 9 lutego prezydent przekazała 
Chinom życzenia noworoczne, a zarazem 
wezwała do wznowienia dialogu z Pekinem 
na temat nierozwiązanych kwestii spornych.
Rząd Tsai zaoferował wsparcie dla ruchu pro-
demokratycznego w Hongkongu w obliczu 
wybuchu masowych protestów w związku 
z surowymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa narodowego, wprowadzo-
nymi w zeszłym roku. Tajwan zaoferował 
również azyl wielu obywatelom Hongkongu, 
którzy uciekli przed masowymi represjami 
w byłej kolonii brytyjskiej, ku rozczarowaniu 
Pekinu, który oskarżył Tajwan o popieranie 
przemocy i zbrodni.
Tajwan nawiązał pełne stosunki dyploma-
tyczne z Watykanem w 1942 r. Pierwszy 
ambasador Tajwanu przy Stolicy Apostolskiej 
objął tę funkcję w 1943 r. Tajwan ma około 
24 milionów mieszkańców. Według strony 
internetowej Index Mundi buddyści stanowią 
około 35 procent, wyznawcy taoizmu około 
33 procent, a chrześcijanie około 4 procent, 
podczas gdy około 18 procent Tajwańczyków 
identyfikuje się jako niereligijni. Szacuje 
się, że liczba katolików na Tajwanie wynosi 
ponad 220 000 i obejmuje jedną archidiecezję 
i sześć diecezji. 
UCANews

 Tajwan.Fot. cattan2011, Foter.com, CC 
BY 2.0

17 lutego 2021 r. 18 lipca ubiegłego roku 
prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen wzięła 
udział w ceremonii objęcia urzędu 
arcybiskupa Taipei przez Thomasa Chung 
An-zu w stolicy kraju. Oprócz powitania 
i pozowania do zdjęć z nowym arcybiskupem, 
prezydent Tsai wygłosiła przemówienie, 
w którym nazwała trwającą stulecie obecność 
Kościoła kluczową dla rozwoju Tajwanu. 
„W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci 
Kościół pomógł społeczeństwu Tajwanu na 
tak wiele sposobów i na tak wielu poziomach, 
że nie można ich opisać w kilku słowach lub 
w ciągu kilku dni” — powiedziała Tsai. Gest 
życzliwości i solidarności ze strony przywód-

posługę duszpasterską i dialog na tematy mo-
ralne, społeczno-kulturowe i środowiskowe 
z buddystami i taoistami. Misjonarze poma-
gali też w ochronie lokalnego języka i kultury.
Pomimo oddzielenia od kontynentu, Kościół 
katolicki na Tajwanie od dziesięcioleci 
utrzymuje bliskie więzi zarówno ze sponso-
rowanymi przez państwo, jak i podziemnymi 
Kościołami w Chinach. Prawie wszyst-
kie księgi liturgiczne napisane w języku 
chińskim mandaryńskim i używane 
w Chinach pochodzą z Tajwanu. Histo-
ria Kościoła katolickiego na Tajwanie jest 
doskonały m przykładem tego, jak państwo 
i społeczeństwo mogą skorzystać, gdy 
uznaje się i docenia różnorodność etniczną 
i religijną, a wolności obywatelskie i prawa 
człowieka są przestrzegane. 
UCA News

Tajpej. Fot. KentFan, Foter.com, CC 
BY-NC-SA 2.0.

22 lutego 2021 r. W 2021 r. Komunistyczna 
Partia Chin będzie obchodzić stulecie 
istnienia. 23 lipca 1921 w Szanghaju, na 
terenie dawnej Koncesji Francuskiej, 
powstała Komunistyczna Partia Chin. Na 
jej stulecie w 2021 r. planowane są rozmai-
te imprezy upamiętniające to wydarzenie. 
Chińscy katolicy organizują sympozjum 
„upamiętnienia stulecia powstania Komuni-
stycznej Partii Chin” i pogłębiają znajomość 
„poruszających wydarzeń z okresu Wielkiego 
Marszu”, które położyły podwaliny pod ost-
ateczne zwycięstwo Mao Zedonga nad Czang 
Kaj-szekiem. Informacja ta została podana 
w artykule opublikowanym w państwowym, 
katolickim magazynie „The Church in Chi-
na”. W artykule wymieniono również „kursy 
formacyjne we współpracy z Centralnym In-
stytutem Socjalizmu”; kursy przygotowawcze 
do krajowego spotkania „Ludowej Politycznej 
Konferencji Konsultatywnej Chin” i wiele 
więcej. Oczywiście od katolików wymaga się 
przede wszystkim zgłębienia „wytycznych 
XIX Kongresu Narodowego Komunistycz-
nej Partii Chin i V Plenum XIX Kongresu 
Narodowego”, a także zapoznanie się ze „sta-
nowiskiem Xi Jinpinga w kwestii socjalizmu 
o cechach chińskich na progu nowej ery”, 

czyni miał znaczenie polityczne, najprawdo-
podobniej wymierzone w komunistyczne 
Chiny, gdzie chrześcijanie i inne mniejszości 
religijne są prześladowani. Pierwsza kobieta 
sprawująca urząd prezydenta zirytowała 
ostatnio chińskie władze, wyrażając 
poparcie dla ruchu prodemokratycznego 
w Hongkongu i oferując azyl ofiarom prawa 
o bezpieczeństwie narodowym.
Sytuacja Tajwanu jest skomplikowana. 
Chociaż wielu Tajwańczyków chciałoby 
międzynarodowego uznania jego 
niepodległości, Chiny nadal uważają go za 
jedną ze swoich prowincji. Nie ma suweren-
nego statusu w ONZ ze względu na żądanie 
Chin, ale utrzymuje stosunki dyplomatyczne 
z 14 krajami oraz nieoficjalne i gospodarcze 
stosunki z 47 państwami. Watykan jest jedy-
nym państwem europejskim, które utrzymuje 
stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, pod-
czas gdy Stany Zjednoczone są jego najsilniejs-
zym sojusznikiem.
Tajwan wyraził zaniepokojenie tajnym 
porozumieniem watykańsko-chińskim 
podpisanym w 2018 r. w sprawie nominacji 
biskupich i ostrzegł Stolicę Apostolską przed 
zbliżaniem się do komunistycznego reżimu, 
który narusza prawa człowieka i wolności re-
ligijnej. W Republice Chińskiej, jak oficjalnie 
nazywa się Tajwan, chrześcijaństwo stało się 
ważną częścią życia narodowego w kraju, któ-
ry akceptuje wiele wyznań i grup etnicznych 
ze względu na wspólne dobro i zintegrowany 
rozwój. Około 4 procent prawie 24-miliono-
wej populacji Tajwanu to chrześcijanie, pod-
czas gdy buddyści stanowią około 35 procent, 
taoiści 33 procent, a osoby niereligijne około 
19 procent.
Misjonarze katoliccy po raz pierwszy 
przybyli na Tajwan w 1626 r., kiedy sześciu 
dominikańskich zakonników pod przewod-
nictwem ojca Bartolomé Martíneza dołączyło 
do hiszpańskiej grupy ekspedycyjnej. Wyspa, 
zwana wówczas Formozą, znajdowała się pod 
holenderską Kompanią Wschodnioindyjską 
i była zamieszkana głównie przez tajwańskich 
tubylców. W 1859 r. dominikanie powrócili 
i rozpoczęli ewangelizację wśród rdzennej 
ludności i migrantów z Chin kontynen-
talnych, głównie z prowincji Fujian 福建 
i Guangdong 广东.
Wkrótce po odrodzeniu się Kościoła katoli-
ckiego na Tajwanie wylądowali prezbiterianie 
z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych 
i Kanady. Chociaż chrześcijanie stanowią 
mniejszość, protestanci odegrali ważną rolę 
w polityce dzięki swojemu zaangażowaniu 
w ruch prodemokratyczny. Od 1949 r. czterej 
prezydenci Tajwanu byli protestantami. Przez 

wzmacniania „świadomości potrzeby za-
chowania integralności politycznej, myślenia 
w kategoriach ogólnych, podążania za sercem 
kierownictwa i pozostawania w zgodzie z cen-
tralnym kierownictwem Partii”.
Z punktu widzenia duszpasterstwa i religii 
program zakłada dalszą sinizację religii: 
w 2021 r. wierzący będą również proszeni 
o zapoznanie się z „ustawami i regulacjami 
dotyczącymi kwestii religijnych i sposoba-
mi zarządzania wspólnotami religijnymi, 
wcielaniem w życie zasad miłości ojczyzny, 
wizją Kościoła niezależnego i autonomiczn-
ego, praktyką demokratycznego zarządzania 
Kościołem”. 
AsiaNews

25 lutego 2021 r.  Państwowe Biuro 
ds. Religii opublikowało nową ustawę 
o zarządzaniu personelem religijnym. 
Nowe przepisy administracyjne, które mają 
wejść w życie 1 maja, obejmują pięć oficjalnie 
uznanych w Chinach religii – buddyzm, 
taoizm, katolicyzm, protestantyzm i islam.
„Biskupi katoliccy będą nominowani i kon-
sekrowani przez Konferencję Episkopatu 
Kościoła Katolickiego w Chinach”, napisane 
jest w artykule XVI, lecz nie ma wzmianki 
o porozumieniu chińsko-watykańskim 
z 2018 r., dotyczącym ustanawiania bis-
kupów, które zostało przedłużone na kolejne 
dwa lata w 2020 r. Episkopat oraz Patriotycz-
ne Stowarzyszenie Katolików Chińskich mają 
nadzorować nominacje biskupie. Jednym 
z dokumentów, które powinno się przedłożyć 
Państwowemu Biuru ds. Religii do protokołu 
wyboru biskupa, jest „oświadczenie wydane 
przez społeczność katolicką… w sprawie 
demokratycznego wyboru biskupa”. Biskupa 
wybrać może wspólnota katolicka z danej 
prowincji, regionu autonomicznego lub 
miasta wydzielonego.
Nowe przepisy sugerują, że wybory biskupów 
katolickich będą dokonywane przez zatwierd-
zony przez państwo system pod kierownict-
wem Komunistycznej Partii Chin, a Watykan 
i papież Franciszek nie będą w nich odgrywać 
żadnej roli.
Od czasu porozumienia chińsko-
watykańskiego Stolica Apostolska 
zatwierdziła siedmiu biskupów mianowanych 
przez Pekin, podczas gdy sankcjonowany 
przez państwo Kościół uznał co najmniej 
pięciu biskupów mianowanych przez Waty-
kan.
Jednakże nowe przepisy mają na celu 
zdławienie podziemnego Kościoła przez 
kryminalizację istnienia duchowieństwa poza 
zatwierdzoną przez państwo bazą danych.

ponad 160 lat Kościół nie tylko odgrywał 
istotną rolę w rozwoju narodu, ale także 
działał jako ważny pomost między narodem, 
Watykanem i Chinami, na przekór polity-
cznym i militarnym manewrom ateistycznej 
republiki.
Ze względu na liberalną i ekspansjonistyczną 
politykę handlową na Tajwanie nastąpił 
boom gospodarczy, zwłaszcza w dziedzinie 
elektroniki komputerowej. Obecnie sektor 
produkcyjny jest ostoją krajowej gospodarki 
o wartości 605 miliardów dolarów, która nie 
zachwiała się w obliczu COVID-19, ponieważ 
Tajwan odniósł wielki sukces w walce 
z pandemią, odnotowując tylko 937 przypad-
ków i dziewięć zgonów. W całej historii Ta-
jwanu grupy religijne, zwłaszcza chrześcijanie, 
nie doświadczyły większych prześladowań 
ze względu na swoje międzynarodowe 
powiązania, chociaż wiara nie przyciągnęła 
etnicznych Tajwańczyków, którzy wyznawali 
swoją religię ludową pod wpływem buddyz-
mu i taoizmu. Większość katolików na Tajwa-
nie, a także większość tajwańskich księży, to 
potomkowie imigrantów i uchodźców z Chin. 
Państwo powstrzymało się od ingerowania 
w sprawy Kościoła, który działał niezależnie, 
angażując się w rozwój społeczny. Kościół na 
Tajwanie prowadzi około 50 szkół, kolegiów 
i uniwersytetów, aby każdego roku kształcić 
tysiące uczniów. Katolicki Uniwersytet Fu Jen 
w Tajpej jest instytucją o międzynarodowej 
renomie. Dwa inne znane uniwersytety 
katolickie to Providence University i Wenzao 
Ursuline University of Languages. Tajwańskie 
Katolickie Regionalne Seminarium w Tajpej 
to etniczny tygiel, w którym kształcą się 
księża z całej Azji Wschodniej, w tym z Chin. 
Kościół prowadzi również siedem dużych sz-
pitali i około 100 domów opieki, które oferują 
standardowe usługi zdrowotne w niewygóro-
wanych cenach. Duża część działalności dusz-
pasterskiej Kościoła jest poświęcona posłudze 
imigrantom z różnych krajów.
Podczas rewolucji kulturalnej (1966–1976) 
w maoistycznych Chinach Kościół tajwański 
był dla Watykanu kluczowy, by uzyskać infor-
macje i zapewnić wsparcie prześladowanym 
chińskim wspólnotom. Kościół uruchomił 
również projekt Bridging Endeavour, aby 
przedstawić prawdziwą ocenę komunisty-
cznych Chin lewicowym intelektualistom 
i studentom na Zachodzie, którzy byli zainte-
resowani maoizmem.
Ponieważ Kościół znalazł swoje miejsce 
w zróżnicowanym krajobrazie religijnym 
Tajwanu, zapewnił członkom możliwość 
zaangażowania się w ruch Focolore 
i doświadczenia wspólnot monastycznych, 
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w ciągu najbliższych 10 lat odsetek chińskich 
kobiet w wieku od 22 do 35 lat zmniejszy się 
o ponad 30%.
Nowa polityka rodzinna zapewnia pomoc 
parom, które chcą mieć dzieci, jednak charak-
ter wsparcia nie jest sprecyzowany. Eksperci 
sugerują, że kobiety powinny otrzymywać 
dotacje, aby zrekompensować wydatki i wyr-
zeczenia zawodowe, jakie ponoszą w związku 
z macierzyństwem. Wsparcie finansowe 
powinno być skoncentrowane w dużych 
miastach, gdzie koszty mieszkania i opieki nad 
dzieckiem są wyższe.
Młodzi Chińczycy są niezbyt chętni do po-
siadania dzieci z powodu wysokich kosztów 
i braku pomocy ze strony państwa. Nowe po-
kolenie woli zrezygnować z bycia rodzicami, 
aby utrzymać standard życia. Jest to również 
problem wielu społeczeństw zachodnich, 
które mają systemy opieki społecznej znacznie 
bardziej hojne niż ten w ChRL. Ankieta agen-
cji Xinhua na profilu Weibo ujawniła, że   29 
000 z 31 000 respondentów odpowiedziało, 
że nie chcą mieć trojga dzieci. 
AsiaNews

Rodzina w Chinach. Fot. Maria Sztuka.

1 maja 2021 r. Weszła w życie „Ustawa 
o zarządzaniu religijnym personelem 
nauczającym”. Wymaga ona, aby każdy bis-
kup lub kapłan (i osoby duchowne oraz perso-
nel religijny w innych wyznaniach) spełniał 
następujące kryteria: powinien gorąco 
miłować ojczyznę, wspierać przywódczą 
rolę Partii Komunistycznej, wspierać ustrój 
socjalistyczny, szanować konstytucję, prawo, 
przepisy i regulaminy, praktykować centralne 
wartości socjalistyczne, przestrzegać zasad 
niezależności, autonomii i samodzielnej 
administracji religii w ChRL, przestrzegać 
zasady sinizacji religii, utwierdzać jedność 
państwa, harmonijne relacje między chińskimi 
grupami etnicznymi i religiami oraz stabilność 
społeczną (art. 3). Ustawa reguluje również 
kwestie rejestracji osób duchownych. Tym 
samym tracą ważność uchwalone w 2006 r. 
Ustawa o cywilnej rejestracji duchowieństwa 
(宗教教职人员备案办法 Zongjiao jiao zhi 
renyuan bei’an banfa) i Ustawa o rejestracji 

wyższego szczebla w porównaniu ze średnią 
światową wynoszącą 27 procent. W Azji, 
która odnotowała znaczny spadek liczby 
dziewcząt nieuczęszczających do szkoły – z 30 
milionów do 15 milionów w ciągu ostatnich 
kilku dziesięcioleci, nowe wskaźniki mogą 
przynieść katastrofę pokoleniową.
Liczba dzieci, które nie uczęszczają do 
szkoły, spadła o 3 miliony od 2014 r. w Azji 
Południowo-Wschodniej. Indie i Pakistan 
również odnotowały pod tym względem 
znaczący regres. 
Jeszcze przed pandemią Azja stanęła 
w obliczu kryzysu edukacji. Oprócz osób, 
które porzuciły naukę, wielu uczniów 
nie otrzymywało dobrej edukacji i miało 
trudności ze spełnieniem podstawowych 
wymagań w zakresie czytania i matema-
tyki. Brakowało im również kompetencji 
cyfrowych. Pandemia pogłębiła przepaść 
cyfrową wśród studentów z Azji. W regionie 
Azji Wschodniej i Pacyfiku 55 procent 
mężczyzn korzysta z dostępu do Internetu 
w porównaniu z 41 procentami kobiet. 
Pozostawia to dziewczętom mniej możliwości 
uczenia się na odległość i zwiększa różnicę 
w wykształceniu między płciami. Jeśli chodzi 
o dostępność urządzeń i łącza internetowego, 
w niekorzystnej sytuacji znajdują się azja-
tyckie dziewczęta z wielodzietnych gospo-
darstw domowych, w których liczba dzieci 
przewyższa liczbę urządzeń.
Kryzys w szkolnictwie odbił się na zd-
rowiu psychicznym uczniów z powodu 
przedłużającego się lockdownu, problemów 
finansowych w rodzinach i braku systemu 
wsparcia. Pandemia odebrała milionom stu-
dentów niezaprzeczalne prawo do edukacji, 
która odgrywa kluczową rolę w rozwoju 
gospodarczym kraju.
Aby chronić prawa milionów uczących 
się, Globalna Koalicja Edukacyjna, w skład 
której wchodzą agencje ONZ, organizacje 
międzynarodowe, podmioty sektora prywat-
nego i przedstawiciele społeczeństwa obywa-
telskiego pod przewodnictwem UNESCO, 
rozpoczęła kampanię zatytułowaną Save our 
Future. Kampania #LearningNeverStops 
zachęca uczennice do powrotu do nauki po 
bezpiecznym ponownym otwarciu szkół.
Edukacja pozostaje podstawą służby Kościoła 
w Azji i Afryce, zwłaszcza wśród ubogich, 
a Kościół dużo w nią zainwestował. Czy 
wskaźnik rezygnacji wpłynie w jakiś sposób 
na misję Kościoła? Nadszedł czas, aby 
katoliccy pedagodzy w Azji, szczególnie 
kongregacje zakonne zajmujące się apostolst-
wem edukacyjnym, wspólnie zastanowili się 
nad nowymi sposobami nauczania w czasach 

która potwierdza nienaruszalną godność oso-
by ludzkiej”. Zaznaczył, że stara się wyrazić 
swoją miłość do narodu chińskiego, szacunek 
dla ich starożytnej cywilizacji i niezwykłego 
wzrostu gospodarczego. „Mam nadzieję, że 
w miarę rozwoju ta potęga światowa może 
stać się siłą na rzecz dobra i obrońcą praw 
najbardziej bezbronnych i zmarginalizo-
wanych na świecie” – zauważył kardynał 
Bo. Powiedział, że od początku pandemii 
COVID-19 ludność Chin staje w obliczu 
coraz większych wyzwań, które dotykają nas 
wszystkich. 
73-letni prałat stwierdził, że wie-
le części świata znajduje się obecnie 
w niebezpieczeństwie, w tym jego własny 
kraj, Mjanma, ale w duchu solidarności 
słuszne jest skupienie się nie tylko na 
własnych problemach, ale także na modlitwie 
za innych. Mjanma stoi w obliczu zawirowań 
politycznych po zamachu stanu z 1 lutego, 
który spotykał się z codziennymi protesta-
mi. Ponad 70 osób zginęło, a prawie 2000 
aresztowano. Kardynał Bo zacytował papieża 
Franciszka, który powiedział, że „istnieje 
także głębszy głód – głód szczęścia, który 
może zaspokoić tylko Bóg. Głód godności”. 
Arcybiskup Rangunu w zeszłym roku wezwał 
Chiny do przeprosin i wypłacenia światu 
odszkodowania za szkody wyrządzone przez 
pandemię koronawirusa. „Powiem jasno -– to 
Komunistyczna Partia Chin jest odpowiedzi-
alna, a nie ludność Chin, i nikt nie powinien 
reagować na ten kryzys nienawiścią rasową 
wobec Chińczyków” – powiedział kardynał 
Bo w przesłaniu z kwietnia 2020 r. 
UCA News

Dziecko w Chinach. Fot. robot42, Foter.
com, CC BY-SA 2.0.

25 marca 2021 r. Watykański dziennikarz 
Gerard O’Connell przeprowadził wywiad 
z arcybiskupem Paulem R. Gallagherem, 
watykańskim sekretarzem ds. stosunków 
z państwami. O’Connell zadał pytanie: 
„Papież Franciszek wypowiedział się prze-
ciwko uciskowi w Mjanmie. Dlaczego milczy 
na temat Chin i Hongkongu?” W kwestii 
Hongkongu Gallagher twierdzi, że Watykan 
zauważył istnienie podziału w społeczności 
katolickiej miasta. Jednakże podział ten 
dotyczy raczej tego, czy Kościół ma otwarcie 

pandemii w świetle wezwania papieża Fran-
ciszka do budowania Kościół dla ubogich. 
W regionie znanym z wysokiego wskaźnika 
osób porzucających szkoły misjonarze 
mają za zadanie szybko wskazać potrzeby 
i dostosować się do zmian. Brak nowych 
rozwiązań może sprawić, że instytucje 
kościelne staną się nieistotne i przestarzałe. 
UCA News

Uczennica. Fot. Go-tea 郭天, Foter.com, CC 
BY 2.0.

 
10 marca 2021 r. Bezdomność w Hongkon-
gu: miejski Urząd ds. Opieki Społecznej 
podał, że w 2017 r. w Hongkongu było 
nieco ponad 1100 osób bezdomnych. Jed-
nak organizacje charytatywne i pozarządowe 
twierdzą, że rzeczywista liczba jest obecnie 
znacznie wyższa w mieście o populacji około 
7,5 miliona. Protesty prodemokratyczne 
w 2019 r. sparaliżowały gospodarkę, a miejsca 
pracy zostały zlikwidowane. Gospodarka 
osiągnęła najniższy poziom, gdy nasiliła się 
pandemia. Podczas gdy władze miasta walczą 
o zażegnanie gospodarczego kryzysu i nie 
chcą zapewnić schronienia dla rosnącej liczby 
bezdomnych, ich sytuacja staje się rozpacz-
liwa.
„Moim zdaniem sytuacja bezdomnych jest 
gorsza niż kiedykolwiek wcześniej w Hong-
kongu” – powiedział 74-letni o. Wother-
spoon, pochodzący z Brisbane w Australii, 
który przebywa w Hongkongu od 36 lat. 
W zeszłym roku lokalny raport w kantońskiej 
gazecie na temat nadciągającego kryzysu 
bezdomności wymienił nazwisko księdza 
i spowodował bezprecedensowy przypływ 
darowizn, powiedział duchowny. 
Dofinansowanie pozwoliło mu i organizacji 
pozarządowej MercyHK, którą założył 

wspierać ruch prodemokratyczny. Sytuację 
pogarsza brak biskupa posiadającego pełnię 
władzy. Katolicy z Hongkongu prawdopo-
dobnie zaakceptowaliby wytyczne przywódcy 
wybranego przez Watykan. Było to możliwe 
dwa lata temu po śmierci biskupa Michaela 
Yeunga. Teraz rodzą się podejrzenia, że bis-
kup może zostać wybrany pod wpływem in-
gerencji, a nawet nacisków ze strony Pekinu. 
Osobisty i odpowiedzialny udział w życiu 
publicznym leży u podstaw katolickiej nauki 
społecznej. Przemoc, zabójstwa, masowe 
aresztowania, tortury, ucisk i wszelkiego 
rodzaju brutalność powinny być potępione 
w imię Ewangelii. Encyklika Fratelli tutti 
mówi o znaczeniu ruchów obywatelskich 
dla „nawrócenia politycznego”. Właśnie to 
wydarzyło się w Hongkongu w 2019 i 2020 
r., tak jak teraz w Mjanmie. Protest w Hong-
kongu miał charakter pokojowy (z wyjątkiem 
epizodów przemocy, które nie zostały jeszcze 
zbadane) i został poparty wyborami 24 
listopada 2019 r. Był to czas wielkiej nadziei 
dla Hongkongu, Chin, Azji i świata. Jednak 
został stłumiony w obliczu braku reakcji 
świata zajętego pandemią i Watykanu. 
UCA News 

31 maja 2021 r. Rząd ChRL zdecydował, że 
pary małżeńskie będą mogły mieć nawet 
troje dzieci (znosząc dotychczasowe ogra-
niczenie do dwojga dzieci na małżeństwo). 
Chiny stoją przed poważnym wyzwaniem 
demograficznym. 11 maja Narodowy Urząd 
Statystyczny ujawnił dane z 2020 r., według 
których populacja przekroczyła 1,4 mld, 
ale w porównaniu z 2019 r. liczba urodzeń 
spadła o 18%: z 14,65 do 12 mln.
Przy obecnym tempie demografowie 
spodziewają się w najbliższym czasie zmniejs-
zenia liczby mieszkańców i gwałtownego 
spadku liczby osób w wieku produkcyj-
nym. Aby zaradzić temu problemowi, rząd 
postanowił również stopniowo zwiększać 
wiek emerytalny.
W kwietniu Centralny Bank Chin zalecił 
rządowi zaniechanie polityki kontroli 
urodzeń, ponieważ w przeciwnym razie kraj 
straci siłę gospodarczą. Ekonomiści zasad-
niczo potwierdzili fiasko dawnej polityki 
jednego dziecka. Jej złagodzenie w 2016 roku, 
polegające na możliwości posiadania dwojga 
dzieci przez rodzinę, nie zmieniło sytuacji. 
Kobiety w Chinach rodzą po 1,3 dziecka, co 
jest dalekie od 2,1 potrzebnego do utrzyma-
nia stabilnej populacji. Liczba ta jest również 
niższa niż w Japonii (1,37 dziecka na kobietę), 
jednym z najszybciej starzejących się państw 
na świecie. Niektórzy badacze szacują, że 

w 2016 r., , wynajmować pokoje w apar-
tamentowcu dla osób nieposiadających 
miejsca do spania. Część bezdomnych pracuje 
w sklepie otwartym w zeszłym roku przez 
fundację, gdzie sprzedaje towary używane. 
Osoby, które nie mogą pracować z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, otrzymują 
wsparcie w ubieganiu się o pomoc rządową.
Ojciec Wotherspoon powiedział, że on 
i jego organizacja wynajmują obecnie 
40 pokoi dla 60 osób za ponad 200 000 
dolarów hongkońskich (25 700 dolarów 
amerykańskich) miesięcznie w mieście, gdzie 
nieruchomości mieszkalne są najdroższe 
na świecie. Wkrótce po tym, jak MercyHK 
znalazła mieszkania dla ludzi z ulicy, restau-
racja w tym samym apartamentowcu zgodziła 
się przekazywać im darmowe posiłki w każdą 
środę. Wynajmowane apartamenty są zamies-
zkane przez dwie lub trzy osoby tej samej płci 
i wyposażone w prysznic i toaletę.
Jednak o. Wotherspoon mówi, że problem 
bezdomności pogłębi się, jeśli skutki pandemii 
będą się utrzymywać, a gospodarka po-
zostanie w zastoju. Wciąż istnieją dziesiątki 
bezdomnych uzależnionych od narkotyków 
lub cierpiących na choroby psychiczne, którzy 
pozostają na ulicy. 
UCA News

Bezdomny w Hongkongu. Fot. Yiie, Foter.
com, CC BY 2.0.

14 marca 2021 r. Kardynał Charles Bo, 
przewodniczący Federacji Konferencji 
Episkopatów Azji (FABC), wezwał wiernych 
do wzięcia udziału w tygodniu modlitwy 
za Kościół chiński w dniach 23–30 maja. 
W 2007 r. emerytowany papież Benedykt 
XVI wystosował list do Kościoła w Chińskiej 
Republice Ludowej i ogłosił dzień 24 maja, 
święto Matki Bożej Wspomożycielki, corocz-
nym światowym dniem modlitwy za Kościół 
chiński.
„Powinniśmy prosić Matkę Bożą z Sheshan, 
aby chroniła całą ludzkość, a tym samym 
godność każdego człowieka w Chinach, 
zgodnie z modlitwą Papieża Benedykta – 
powiedział kardynał Bo w oświadczeniu. – 
Przypominamy sobie, że cała nauka społeczna 
Kościoła faktycznie wywodzi się z zasady, 
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którzy chcieli, aby Pekin spełnił obietnice 
złożone przed przejęciem kontroli nad tery-
torium. 
Prokuratorzy postawili oskarżenia o „nie-
legalne gromadzenie się” zaledwie tydzień 
po uchwaleniu nowych przepisów, aby 
zagwarantować reprezentowanie Hongkongu 
na stanowiskach publicznych tylko przez 
„patriotów”. Jak zauważyła Partia Demokra-
tyczna, jest to „osobliwy” zbieg okoliczności, 
wpływający na to, że administracyjna gałąź 
rządu ma prawo decydować, kto kandyduje 
na urząd publiczny w wyborach parlamen-
tarnych.
Jednak ci, którzy twierdzą, że opowiadają się 
za centrowym, pragmatycznym podejściem 
do sprawy, mają nadzieję, że najgorsze dla 
Hongkongu minęło. Tak stwierdził Michael 
Tien, jeden z nielicznych proestablishmen-
towych prawodawców, którzy pozwalają sobie 
na krytykę rządu. Stwierdził, że w obecnym 
systemie ludzie tacy jak on są „głosami 
rozsądku”, ale znajdują się w trudnej sytuacji, 
ponieważ opinia publiczna uważa, że   politycy 
i aktywiści plasują się albo na skrajnej prawicy, 
albo na skrajnej lewicy. 
UCANews.

Fot. Kim Hwan-hyeok, Foter.com, CC BY 
2.0

13 kwietnia 2021 r. Centrum Pekińskie we 
współpracy z  Five Loaves and Two Fish 
przeprowadziło zajęcia z angielskiego dla 
dzieci ze marginalizowanych społeczności. 
Założone w 1998 r. Pekińskie Centrum Si-
nologiczne – The Beijing Center for Chinese 
Studies 北京中国学中心 (Beijing Zhong-
guoxue Zhongxin) jest ośrodkiem szkolnict-
wa wyższego w Chinach kontynentalnych, 
zaangażowanym w promowanie wzajemnego 
zrozumienia między Chinami i innymi 
państwami poprzez wymianę kulturalną, 
edukację i badania. W Centrum Pekińskim 
zaangażowanie studentów w nauczanie jest 
podstawową praktyką i wartością. W tym 
semestrze studenci mieli okazję odwiedzić 
organizację, z którą Centrum współpracuje 
od lat, Five Loaves and Two Fish.
W Five Loaves and Two Fish oddani wolon-
tariusze wspierają lokalne społeczności dzieci 

pracowników odpowiedzialnych za miejsca 
działalności religijnej (宗教活动场所主

要教职任职备案办法 Zongjiao huodong 
changsuo zhuyao jiao zhi renzhi bei’an banfa) 
(art. 52). 
Gov.cn

 
12 kwietnia 2021 r. Koła religijne podjęły 
wspólną inicjatywę w celu przeprowadze-
nia edukacji tematycznej „Kochaj partię, 
kraj i socjalizm”. Aby uczcić setną rocznicę 
powstania KPCh, różne narodowe organi-
zacje religijne oraz chińskie YMCA i YWCA 
(Związki Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej 
i Żeńskiej) wspólnie podjęły inicjatywę w celu 
przeprowadzenia edukacji na temat „Miłości 
Partii, państwa i socjalizmu”, aby wyrazić 
szczere uczucia narodowych wspólnot 
religijnych dla Komunistycznej Partii Chin 
i jeszcze bardziej wzmocnić zaangażowanie 
i determinację w dostosowywaniu się do 
społeczeństwa socjalistycznego pod przy-
wództwem KPCh. 
 
Inicjatywa wynika z przekonania, że KPCh 
od czasu swojego powstania przywiązuje dużą 
wagę do budowania patriotycznego zjedno-
czonego frontu ze środowiskami religijny-
mi, utrzymywania bliskich więzi z ludźmi 
wierzącymi i niewierzącymi, zjednoczenia 
i przewodzenia ich współpracy na rzecz 
rewolucji, budowy państwa i reform. W myśl 
postanowienia oficjalne środowiska religijne 
oświadczyły, że są świadome, że bez KPCh nie 
byłoby dziś w ChRL dobrych warunków do 
odpowiedzialnego wyznawania różnych reli-
gii, przekazywania jej kolejnym pokoleniom 
i szczęśliwego życia mas wyznawców religii. 
 
Proponuje się systematyczne prowadzenie 
zajęć edukacyjnych z „czterech historii”. 
Należą do nich: historia KPCH, najnowsze 
dzieje Chin, historia reform i otwarcia 
na świat oraz historia rozwoju socjalizmu 
[w Chinach]. Celem nauki jest poprawne 
zrozumienie Partii i państwa oraz pogłębienie 
wiary w kierownictwo Partii i zaufanie do 
socjalizmu o chińskiej specyfice, propagowa-
nie chwalebnej tradycji wspierania Partii i pa-
triotyzmu przez wyznawców różnych religii, 
budowanie dobrej podstawy dla edukacji pa-
triotycznej w kręgach religijnych i nieustanne 
wzbogacanie środowisk religijnych nowej 
epoki treściami patriotycznymi, jak również 
promocja sinizacji religii w Chinach.  Zakłada 
ona nieustanne wzbogacanie środowisk 
religijnych nowej epoki treściami patriotycz-
nymi, wspieranie przewodniej roli central-
nych wartości socjalistycznych i przenikanie 

Były osadzony ujawnił, że większość jego 
współwięźniów to ludzie, którzy zostali zwol-
nieni za kaucją podczas aresztu karnego za 
udział w działalności religijnej. Większość nie 
zrobiła niczego, co mogłoby usprawiedliwić 
wszczęcie postępowania karnego, więc 
policja zamiast tego wysłała ich do obiektów 
„transformacyjnych”. Ci, którzy odmówili 
„przyznania się do swoich błędów”, byli 
przetrzymywani w izolatkach przez dłuższy 
czas. Myśli samobójcze i samookaleczenia 
są według niego na porządku dziennym. 
Prześladowany przyznał, że po wyjściu na 
wolność był w bardzo złym stanie zdrowia, 
z obrzękiem całego ciała i przyrostem masy 
o 10 kilogramów.

Fot. Studio Incendo, Foter.com, CC BY 2.0.

Inny chrześcijanin twierdzi, że podobne 
obiekty są używane w całych Chinach nie tyl-
ko w stosunku do protestantów, lecz także dla 
członków podziemnego Kościoła katolickiego 
i zakazanego ruchu duchowego Falun Gong, 
będącego na celowniku władz od 1999 r.
Prawnik o nazwisku Zhang z północnej 
prowincji Hebei powiedział, że reprezentował 
wielu byłych uwięzionych w Baoding, którzy 
są katolikami. Zhang podejrzewa, iż obiekty 
„transformacyjne” działają od dawna w Chi-
nach, a operacje w Baoding były prawdopo-
dobnie tylko wierzchołkiem góry lodowej.
Według raportu opublikowanego w zagrani-
cznym magazynie „Bitter Winter” z listopada 
2020 r., w którym przeprowadzono wywiad 
z byłą ofiarą prania mózgu, metody stosowa-
ne w ośrodkach różnią się od bicia po tortury, 
w tym zimne prysznice w temperaturach 
poniżej zera i zmuszanie więźniów do nosze-
nia dużych wiader wody w nosidłach na szyi.
Komunistyczna Partia Chin, która popi-
era ateizm, sprawuje ścisłą kontrolę nad 
wszelkimi formami praktyk religijnych 
istniejącymi wśród swoich obywateli. Policja 
bezpieczeństwa narodowego i urzędnicy 
Biura do Spraw Religijnych często napadają 
na nieoficjalne Kościoły domowe, które nie są 
członkami wspieranego przez KPCh Stowar-
zyszenia Patriotycznego. Czasami Kościoły 
członkowskie również są narażone na takie 
ataki. KPCh pod przewodnictwem Xi Jin-

znakomitej tradycyjnej kultury chińskiej do 
różnych, obecnych w Chinach, religii. Efekty 
omawianych wyżej zadań powinny przełożyć 
się na aktywne działania w celu jeszcze szybs-
zej sinizacji religii w Chinach. 
Chińskie Stowarzyszenie Buddyjskie

Fot. preetamrai, Foter.com, CC BY 2.0.

30 marca 2021 r. Przez ponad trzy deka-
dy 63-letni wietnamski ksiądz katolicki 
z Towarzystwa Misyjnego św. Kolumbana, 
Peter Nguyen Van Hung, toczył zaciętą, 
zwycięską walkę z plagą niewolnictwa 
i handlu ludźmi. Peter Nguyen urodził się 
w katolickiej rodzinie z prowincji Binh Tuay 
w południowym Wietnamie w 1958 r. Od 
najmłodszych lat darzył wielką miłością i sza-
cunkiem św. Franciszka z Asyżu. Wstąpił do 
zakonu, został jednak zmuszony do opuszcze-
nia klasztoru po zwycięstwie komunistów. 
W 1979 r. uciekł do Japonii. Przez trzy lata 
żył jako uchodźca w obozie w Fujisawie. „Tam 
uświadomiłem sobie, że uchodźcy są dyskry-
minowani i wykluczani ze społeczeństwa” 
– powiedział o. Peter w wywiadzie zamieszc-
zonym na stronie internetowej tajwańskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Jego życie zmieniło się na lepsze, gdy 
natknął się na misjonarzy kolumbańskich 
i postanowił ponownie wstąpić do zako-
nu. Został wyświęcony na kapłana w 1991 
r. i w kolejnym roku przybył na Tajwan. 
Zderzył się tam z realiami życia okrutnie 
wykorzystywanych migrantów z krajów Azji 
Południowo-Wschodniej, w tym Wietnamu, 
Tajlandii i Filipin. W szczególnie trudnej 
sytuacji znajdowały się dziesiątki tysięcy 
wietnamskich imigrantek, które borykały 
się z wyzyskiem i niewolniczymi warunkami 
na Tajwanie. Korupcja i lekceważenie prawa 
zrujnowały przyszłość wielu wietnamskich 
kobiet.
Rozwścieczony rażącym wyzyskiem o. Peter 
postanowił temu przeciwdziałać. W 2004 r. 
założył Biuro Wietnamskich Pracowników 
Migrujących i Narzeczonych w hrabstwie 
Taoyuan. Jego wysiłki zostały zintegrowane 
z opieką społeczną diecezji Hsinchu, jednej 
z siedmiu diecezji katolickich na Tajwanie. 

pinga uważa chrześcijaństwo za podejrzaną, 
zagraniczną ideologię, a dokumenty partyjne 
ostrzegają przed „infiltracją przez zachodnie, 
wrogich siły” w formie religii. 
Radio Free Asia

6 kwietnia 2021 r. W Hongkongu skazano 
siedmioro działaczy prodemokratycznych. 
Wśród osób uznanych za winnych znaleźli 
się Martin Lee, często określany jako „ojciec 
demokracji” Hongkongu, oraz katolicki 
potentat medialny Jimmy Lai. Zostali skazani 
wraz z innymi aktywistami: Albertem Ho, 
Leungiem „Long Hair” Kwok-hungiem, 
Lee Cheuk-yanem, Cyd Ho i Margaret Ng 
za udział w proteście, który odbył się 18 
sierpnia 2019 r. Wyrok nie został jeszcze 
ogłoszony. Tamtego dnia 1,7 mln obywa-
teli przemaszerowało przez Hongkong, 
protestując przeciwko projektowi ustawy, 
która umożliwiłaby ekstradycję podejrzanych 
o przestępstwa do Chin kontynentalnych 
w celu przeprowadzenia procesu.
Lee jest wybitnym działaczem, który 
przewodził obozowi prodemokratycznemu 
w okresie poprzedzającym przekazanie byłej 
kolonii brytyjskiej chińskiemu rządowi 
w 1997 r., kiedy Pekin zgodził się na 50 lat 
samodzielności Hongkongu na mocy konsty-
tucji. Jego zwolennicy zebrali się w poprzed-
nim tygodniu przed sądem w Zachodnim 
Kowloon, krzycząc „Pięć żądań, ani jednego 
mniej”, w nawiązaniu do postulatów zwolen-
ników demokracji, które obejmują amnestię 
dla aresztowanych protestujących i powszech-
ne prawo wyborcze. Skazanie Lee już wtedy 
wydawało z góry przesądzone. Zaledwie trzy 
dni po proteście w 2019 r. Xinhua, oficjal-
ne medium Komunistycznej Partii Chin 
(KPCh), oskarżyła 82-latka o zmowę z Laiem 
i jego koncernem medialnym w artykule 
opatrzonym nagłówkiem  „Obłuda i obsesja 
Martina Lee na punkcie wzniecania chaosu 
w Hongkongu”. Komentarz kończył się 
słowami: „Jak mówi stare chińskie powied-
zenie, «ci, którzy są zajęci złymi uczynkami, 
zmierzają ku samozniszczeniu». To samo 
ostrzeżenie bez wątpienia dotyczy Martina 
Lee”. 
Jako oficjalna agencja informacyjna KPCh, 
Xinhua zwykła łączyć chińskie przysłowia 
z komunistycznym, jednopartyjnym pro-
gramem państwa. Jest to rodzaj żargonu, 
którego często używa się do usprawiedli-
wiania krwawych represji wobec narodu, 
jednocześnie służącemu jako ostrzeżenie dla 
innych. Obejmuje to masakrę w 1989 r. na 
placu Tiananmen, Ujgurów przetrzymywa-
nych w obozach i mieszkańców Hongkongu, 

Organizacja wspiera ponad 200 000 imig-
rantów ekonomicznych i ofiar handlu ludźmi. 
Pomaga także wietnamskim kobietom stawić 
czoła wyzwaniom, takim jak bariery językowe, 
różnice kulturowe, brak zrozumienia prawa 
cywilnego i imigracyjnego na Tajwanie. 
Jednym z głównych osiągnięć organizacji 
było wygranie bitwy prawnej o 100 Wietna-
mek, które padły ofiarą nadużyć z powodu 
fałszywych obietnic złożonych przez dwie 
agencje pracy. Rozpoczęła się ona w 2005 r. 
i trwała 12 lat.
Ojciec Peter stwierdził, że sednem problemu 
jest nieuregulowany system pośrednictwa 
pracy i zdecydowanie opowiedział się za 
wprowadzeniem prawa zapobiegającego 
niewolnictwu i handlowi ludźmi. Brał udział 
w wiecach protestacyjnych, seminariach 
i odwiedził urzędników USA w Waszyngto-
nie. Nawiązał również współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi i nieustannie działał 
na rzecz ścigania handlarzy ludźmi i negocjacji 
odszkodowań.  Za swoje wysiłki przeciwko 
handlowi ludźmi rząd USA uznał o. Petera za 
„bohatera działającego na rzecz położenia kre-
su współczesnemu niewolnictwu”. W 2006 
r. przyznano mu Nagrodę Bohatera Raportu 
o Handlu Ludźmi. 
W obliczu narastającej presji Tajwan uchwalił 
w 2009 r. rygorystyczną i kompleksową 
ustawę o zapobieganiu handlowi ludźmi. 
Według oficjalnych danych na Tajwanie prze-
bywa ponad 710 000 emigrantów z krajów 
Azji Południowo-Wschodniej, w tym z Indo-
nezji, Wietnamu, Tajlandii i Filipin. W 2016 
r. rząd Tajwanu zmienił art. 52 Ustawy 
o usługach pośrednictwa pracy, co znacznie 
wzmocniło prawa pracownicze. 
UCANews

1 kwietnia 2021 r. Za granicę  docierają 
informacje o przetrzymywaniu chrześcijan 
w tajnych, mobilnych obiektach „transfor-
macyjnych”, aby zmusić ich do wyrzecze-
nia się wiary. Członek chrześcijańskiego 
Kościoła domowego w południowo-
zachodniej prowincji Syczuan powiedział, że 
był przetrzymywany w obiekcie prowadzo-
nym przez Departament Pracy Frontu Zjed-
noczonego Chińskiej Partii Komunistycznej 
(KPCh), przy współpracy z policją, przez 
10 miesięcy po obławie policyjnej w 2018 r. 
Był bity, maltretowany słownie i „torturo-
wany psychicznie” przez personel. W końcu 
uciekł się do samookaleczenia i zadawał 
sobie ból, rzucając się na ścianę. Jego relacja 
jest przerażająco podobna do relacji byłych 
więźniów obozów „transformacyjnych” 
w północno-zachodnim regionie Sinciangu.
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17 maja 2021 r. Podczas wirtualnego spot-
kania 15-osobowej Rady Bezpieczeństwa 
ONZ w niedzielę chiński minister spraw 
zagranicznych Wang Yi ponownie wezwał 
do natychmiastowego zawieszenia broni 
między Palestyną a Izraelem. Wang wezwał 
także Stany Zjednoczone do zaprzestania 
„utrudniania” podejmowania działań w spra-
wie konfliktu oraz do wspierania wysiłków 
Rady na rzecz złagodzenia napięć. Chiny 
przejęły funkcję przewodniczącego Rady na 
początku maja. „Będziemy nadal zwiększać 
nasze wysiłki, aby nawoływać do pokoju 
i promować rozmowy oraz wypełniać nasze 
obowiązki jako przewodniczącego Rady 
Bezpieczeństwa – powiedział.  – Potwierdz-
amy nasze zaproszenie dla przedstawicieli 
Palestyny   i Izraela do przybycia do Chin 
w celu otwarcia dialogu i zapraszamy nego-
cjatorów z obu stron do zaangażowania się 
w bezpośrednie rozmowy w Chinach”. 
Wang stwierdził, że rozmowy powinny 
zostać wznowione w sprawie obustronnego 
porozumienia, które obejmowałoby ustano-
wienie niepodległego państwa palestyńskiego 
w granicach z 1967 r., z Jerozolimą 
Wschodnią jako stolicą, które współistniałoby 
z państwem Izrael. Dodał również, że Izrael 
musi przestać wyrzucać Palestyńczyków 
z ich domów, zaprzestać przemocy i gróźb 
wobec muzułmanów oraz uszanować status 
quo miejsc kultu religijnego w Jerozolimie. 
Jednocześnie strona palestyńska powinna 
unikać eskalacji, w tym wystrzeliwania rakiet 
w kierunku Tel Awiwu.
Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Zhao Lijian nie potępił 
bezpośrednio Izraela, gdy został poproszony 
o komentarz w poniedziałek, ale podkreślił, 
że „znaczna większość” Rady Bezpieczeństwa 
ONZ mówi wspólnym głosem w tej sprawie, 
i że USA musi „spełnić swój obowiązek”. 
W ogniu rywalizacji o globalne wpływy Pekin 
przeciwstawił swoje wysiłki dyplomatyczne 
staraniom Stanów Zjednoczonych – bliskiego 
sojusznika Izraela, mówiąc, że Waszyngton 
zablokował Radzie Bezpieczeństwa możność 
wydania wspólnego oświadczenia o „na-
tychmiastowym zaprzestaniu działań wojen-
nych” między obiema stronami.
Chiny również znalazły się pod naciskiem 
w związku z represjami wobec muzułmanów 
i mniejszości etnicznych w Sinciangu. Izra-
elczycy i Palestyńczycy zostali już wcześniej 
zaproszeni do rozmów w Chinach podczas 
marcowej podróży Wanga na Bliski Wschód, 
ale obserwatorzy stwierdzili, że oferty nie 
zostały potraktowane poważnie, ponieważ 
Pekin nie był uważany za stronę istotną dla 

imigrantów, zapewniając im bezpieczną 
przestrzeń do poprawy ich edukacji i dbają 
o dobre samopoczucie, podczas gdy ich 
rodziny pracują na rzecz lepszego życia w Pe-
kinie. W ramach działalności dobroczynnej 
studenci Centrum angażują się w organizację 
weekendowych zajęć dla dzieci. W dniu 
przyjazdu wolontariuszy powitał założyciel 
organizacji ks. Zevola Giovanni. Podczas 
rozmowy dyrektora wykonawczego Centrum 
dr Simona Koo i ks. Giovanniego wolonta-
riusze mieli okazję zapoznać się z przyszłymi 
podopiecznymi. 
Studenci i pracownicy Centrum przybyli 
z zamiarem prowadzenie dla dzieci zajęć 
z języka angielskiego. Plan lekcji zawierał 
ciekawą kreskówkę w języku angielskim, 
która wprowadzała nowe słownictwo. Po 
jej obejrzeniu dzieci były w stanie lepiej 
zrozumieć i zapamiętać nowe słowa, a ich 
wiedza została przetestowana w zabaw-
nej grze polegającej na zgadywaniu słów 
w języku angielskim. Studenci uczyli dzieci 
nowych wyrazów w interaktywny sposób, 
wykorzystując swoją znajomość języka an-
gielskiego, aby pomóc im ćwiczyć mówienie 
i czytanie w obcym języku. 
Dzięki podobnym działaniom w zakresie nau-
czania, które są częścią programu Centrum, 
uczniowie mają okazję poszerzyć swoje ho-
ryzonty, angażując się w pracę na rzecz mar-
ginalizowanych społeczności, jednocześnie 
przekazując bezcenne doświadczenie 
dzieciom, które czerpią duże korzyści z dodat-
kowych zajęć. 
JCAP – Konferencja Jezuitów Azji i Pacyfiku

20 kwietnia 2021 r. Od wprowadzenia 
w lutym 2018 r. nowych przepisów 
w Chinach zamknięto wiele katolickich 
i protestanckich sierocińców w różnych 
prowincjach. Komunistyczne władze 
oskarżyły grupy chrześcijańskie o nawracanie 
i indoktrynację dzieci poprzez wykorzystywa-
nie organizacji charytatywnych. W  po-
przednim tygodniu w Zhaoxian w prowincji 
Hebei zamknięto sierociniec Liming Zhi Jia 
(Dom Świtu) prowadzony przez katolickie 
zakonnice ze zgromadzenia Sióstr Dzieciątka 
Jezus. Sierociniec został założony przez 
byłego biskupa Raimondo Wang Chonglina 
z Zhaoxian w 1988 r. W sierocińcu mieszkały 
dziesiątki niepełnosprawnych dzieci i kilka 
dorosłych sierot, które zostały zmuszone do 
przeniesienia się do innych placówek. Władze 
odmówiły pracownikom i wolontariuszom 
kontaktu z podopiecznymi. 
Kolejny katolicki sierociniec w Taiyuan 太
原, stolicy prowincji Shanxi, został zamknięty 

częścią intensywnej kampanii propagandowej 
mającej na celu przeciwdziałanie zarzutom 
dotyczącym prześladowań. Pekin twierdzi, że 
chroni wolność wyznania, a obywatele mogą 
praktykować swoją wiarę, o ile przestrzegają 
przepisów. W praktyce wszelka działalność 
religijna musi być prowadzona zgodnie 
z ograniczeniami widocznymi na terenie 
całego Sinciangu – od szkoły podstawowej, 
której dyrektor powiedział, że nie przestrzega 
się postu z powodu „oddzielenia religii od 
edukacji”, po fabrykę przędzy bawełnianej, 
gdzie pracownikom nie wolno się modlić 
nawet w swoich pokojach mieszkalnych. 
Zgodnie z prawem Chińczycy mogą 
wyznawać islam, buddyzm, taoizm, katoli-
cyzm lub  protestantyzm. W praktyce istnieją 
surowe ograniczenia. Badacze z Australijs-
kiego Instytutu Polityki Strategicznej, think 
tanku, ogłosili w raporcie z zeszłego roku, że 
meczety zostały zburzone lub zdewastowane 
w ramach tego, co nazwali celowym wymazy-
waniem kultury ujgurskiej i islamskiej. 
Associated Press 

Stare Miasto Wuzhen, Fot. cattan2011, 
Foter.com, CC BY 2.0.

10 maja 2021 r. Grupa świeckich 
chrześcijan z sześciu kontynentów 
rozpoczęła kampanię Global Prayer 
for China, zachęcając wiernych do mod-
litwy za Kościół chiński i mieszkańców 
Chin w dniach 23–30 maja, w tym za 
prześladowanych Ujgurów w Sincian-
gu, więźniów sumienia, protestanckich 
duchownych, działaczy i aresztowanych 
prominentnych mieszkańców Hongkongu. 
Wśród członków inicjatywy znajdują się: 
amerykański kongresman Chris Smith, 
brytyjski lord David Alton, kanadyjski poseł 
Garnett Genuis, australijski polityk Kevin 
Andrews, profesor prawa Jane Adolphe, 
członkini Hudson Institute Nina Shea, 
ekspert CSW Benedict Rogers; rzecznikiem 
został kanadyjski były ambasador do spraw 
wolności religijnej, Andrew Bennett.
Kampania dostarcza informacji o więźniach 
politycznych i religijnych, warunkach 
wolności wyznań w Chinach, a także 

w sierpniu 2019 r. Przez ponad dwie dekady 
ośrodek służył setkom dzieci za dom. Władze 
utrzymują, że ośrodek prowadzony przez 
zakon sióstr sercanek był zaangażowany 
w „nielegalne praktyki adopcyjne”. Decyzja 
zmusiła ponad 100 dzieci do przeniesienia się 
do państwowego domu pomocy społecznej. 
W maju zeszłego roku urzędnicy państwowi 
w mieście Cangzhou 沧州w Hebei od-
wiedzili katolicki sierociniec i nakazali jego 
dyrektorowi usunięcie obrazów Matki 
Boskiej, kalendarzy liturgicznych i wszystkich 
innych symboli religijnych z małej kaplicy na 
terenie obiektu. Władze zakazały korzysta-
nia z kościoła i zabroniły dzieciom czytania 
podręczników religijnych. Podkreślono, że 
„instytucje charytatywne nie mogą mieć 
podtekstów religijnych”.
Rozprawa z religijnymi organizacjami 
charytatywnymi nie wyklucza również tych 
lojalnych wobec rządu.
W grudniu 2018 r. władze miasta Binz-
hou 滨州w prowincji Shandong nakazały 
zamknięcie domu pomocy społecznej i prze-
niesienie wszystkich rezydentów do instytucji 
państwowej. Ośrodek został założony w 2009 
r. przez katolickiego księdza, który był 
członkiem  Patriotycznego Stowarzyszenia 
Katolików Chińskich i uzyskał zgodę rządu 
na prowadzenie placówki. Urzędnicy stwierd-
zili, że placówka nie spełnia standardów 
określonych w nowych przepisach, a personel 
placówki wierzy w Boga i ma kontakt z ob-
cokrajowcami.

Wąwóz Bezeklik Tysiąca Jaskiń Buddy w 
Sinciangu. Fot. D-Stanley, Foter.com, CC 
BY 2.0.

W sierpniu 2018 r. urzędnicy z Okręgu Au-
tonomicznego Dehong Narodowości Dai 
i Jingpo 德宏傣族景颇族自治州 w prowincji 
Yunnan zmusili około 80 mieszkańców 
do opuszczenia placówki. Sierociniec 
utrzymywał się z datków miejscowych 
chrześcijan, a wszyscy pracownicy byli 
wierzący. Grupy chrześcijańskie, takie jak 
International Christian Concern, potępiły 
represje wobec chrześcijańskich sierocińców 
w Chinach. Ksiądz katolicki z północnych 
Chin, P. Wendao, zaapelował do papieża 
Franciszka, aby wystąpił w obronie bied-

środków na organizację homilii i czuwań 
w ostatnim tygodniu maja. 
Kampanię zainspirowały słowa kard. 
Charlesa Maung Bo, arcybiskupa Rangunu 
(Mjanma) i przewodniczącego Federacji 
Konferencji Biskupów Azji (FABC), który 
w marcu ubiegłego roku przedstawił ideę 
zorganizowania Światowego Tygodnia Mod-
litwy za Kościół i mieszkańców Chin. Papież 
Benedykt XVI ustanowił Światowy Dzień 
Modlitwy za Chiny w 2007 r., obchodzo-
ny co roku 24 maja, w święto Matki Bożej 
z Sheshan, Maryi Wspomożycielki Wiernych, 
czczonej w sanktuarium nieopodal Szang-
haju. 
W swoim przesłaniu kard. Bo powiedział: 
„Wyrażam moją miłość do mieszkańców 
Chin, mój szacunek dla ich starożytnej cywili-
zacji i niezwykłego wzrostu gospodarczego, 
oraz mam nadzieję, że w miarę wzrostu do 
rangi globalnej potęgi stanie się siłą w służbie 
dobru i obrońcą praw tych najsłabszych 
i najbardziej zmarginalizowanych na świecie”. 
Jednocześnie „Zwracam się do wiernych, [. 
. .] by łącząc się z papieżem Franciszkiem, 
emerytowanym papieżem Benedyktem XVI 
i całym Kościołem, prosili słowami Benedyk-
ta XVI «Matkę Chin i całej Azji» o wsparcie 
dla wiernych, aby «nigdy nie bali się mówić 
o Jezusie światu, a Jezusowi o świecie» i «byli 
wiarygodnymi świadkami tej miłości, zawsze 
trzymając się skały Piotrowej, na której zbu-
dowany jest Kościół»”.
Do udziału w oktawie modlitewnej wezwał 
również przewodniczący Międzynarodowego 
Komitetu Sprawiedliwości i Pokoju Bis-
kupów Stanów Zjednoczonych, biskup David 
Malloy z Rockford. Podobnie papież Fran-
ciszek potwierdził, że modli się za katolików 
w Chinach, zdając sobie sprawę trudności, 
które ich spotykają, zapewniając ich o swoich 
codziennych modlitwach i wzywając ich do 
bycia dobrymi obywatelami, „aby wnieśli 
proroczy i konstruktywny wkład zrodzony 
z ich wiary w królestwo Boga”. 
AsiaNews, Catholic News Agency

Demonstracja ws. wolnej Palestyny. Fot. 
Gigi Ibrahim, Foter.com, CC BY 2.0.

nych sierot i wynegocjował  powstrzymanie 
prześladowań. 
UCANews

29 kwietnia 2021 r. Kanclerz Niemiec 
Angela Merkel wezwała w środę do jak 
najszybszego wznowienia dialogu na 
temat praw człowieka podczas ostatnich 
konsultacji rządowych z Chinami. Merkel 
stwierdziła, że   regularne rozmowy poprawiły 
współpracę w wielu kwestiach -- od zmian 
klimatycznych po biznes, oraz że czasem po-
ruszane są podczas nich tematy sporne, takie 
jak prawa człowieka i Hongkong. Wyraziła 
nadzieję, że rozmowy rządowe będą konty-
nuowane po jej odejściu z urzędu.
W oświadczeniu chińskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych przyznano, że Pekin 
i Berlin mają różne poglądy w niektórych 
kwestiach, ale nie wspomniano o dialogu 
dotyczącym praw człowieka. Wezwano do 
wzajemnego poszanowania podstawowych in-
teresów i komunikacji na zasadzie nieingeren-
cji. Chiny i Niemcy powinny zademonstrować 
„współpracę i jedność” w dążeniu do globalne-
go ożywienia gospodarczego.
Podczas konsultacji Joe Kaeser, szef Komi-
tetu Niemieckiego Biznesu Azji i Pacyfiku, 
podkreślił znaczenie Chin dla niemie-
ckich firm. Stwierdził jednak również, że 
przedsiębiorcy mają obawy związane z wymo-
gami dotyczącymi lokalnego przechowywania 
danych w Chinach, a także z ograniczeniami 
w transgranicznym przesyłaniu danych 
i skarżył się, że firmy zagraniczne nie są trak-
towane jednakowo z firmami państwowymi 
przy podziale zleceń. 
Agencja Reutera

6 maja 2021 r. Pod naciskiem oficjalnej 
polityki przyszłość islamu wydaje się 
niepewna w graniczącym z Azją Środkową 
Sinciangu. Obserwatorzy twierdzą, że 
zburzono dziesiątki meczetów, choć Pekin za-
przecza temu oskarżeniu. Miejscowi twierdzą, 
że liczba wiernych spada.
Dziesięć lat temu od 4000 do 5000 osób 
uczestniczyło w piątkowych modlitwach 
w meczecie Id Kah w historycznym mieście 
Kaszgar na Jedwabnym Szlaku. „Teraz robi 
to tylko 800 do 900 osób”, powiedział imam 
meczetu, Mamat Juma. Przypisał spadek 
naturalnej zmianie wartości w społeczeństwie, 
a nie polityce rządu, mówiąc, że młodsze po-
kolenie pragnie spędzać więcej czasu w pracy 
niż na modlitwie.
Chiński rząd zorganizował w kwietniu 
pięciodniową wizytę w Sinciangu dla kilku-
nastu korespondentów zagranicznych, będącą 
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Kościoła, który jest nadal podzielony i pełen 
wewnętrznych napięć. Miejmy nadzieję, 
że w roku 2022 kursy zostaną wznowione 
w normalnym trybie”.
W ciągu ostatnich pięciu lat, w okresie 
przedpandemicznym, odbyły się w Polsce trzy 
dwutygodniowe kursy dla sióstr zakonnych 
z Chin i jeden miesięczny.
Podczas zebrania odbyły się wybory do 
Zarządu Stowarzyszenia. Prezesem na 
drugą trzyletnią kadencję został wybrany o. 
Jacek Gniadek SVD, werbista, który pełni 
również funkcję dyrektora Werbistowskiego 
Centrum Migranta Fu Shenfu. W skład 
zarządu weszli: s. Aleksandra Huf SSpS, o. 
Wojciech Kluj OMI (wykładowca Wydziału 
Teologicznego UKSW), ks. Jerzy Limanówka 
(sekretarz ds. misji i Pomostu w Pallotyńskim 
Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa 
Króla oraz prezes Fundacji „Salvatti”), ks. 
Czesław Noworolnik (Wydział Teologiczny 
w Tarnowie UPJPII w Krakowie, proboszcz 
par. św. Jana Chrzciciela w Łącku) i Agata 
Strojnowska (artysta rzeźbiarz).

Na kolejną kadencję została wybrana 
Komisja Rewizyjna w tym samym składzie: 
przewodniczący: ks. Wiesław Czaja, 
członkowie: Mariola Krystecka, Alina 
Adamkiewicz-Krajewska.

Podczas zebrania do Stowarzyszenia przyjęto 
trzy nowe osoby: Elżbietę Poznańską i Beatę 
Jakoniuk-Wojcieszak oraz ks. Jana Shi.

Uczestnikom zebrania zaprezentowano ostatni 
numer biuletynu „Chiny Dzisiaj”, który został 
poświęcony założycielowi tego czasopisma 
śp. o. Romanowi Malkowi SVD w pierwszą 
rocznicę jego odejścia do Domu Ojca. (...)
Zebranie zakończono Mszą św. pod 
przewodnictwem ks. Wiesława Czai. Podczas 
homilii o. Gniadek podkreślił wartość 
środków ubogich w misyjnej działalności 
Stowarzyszenia, które stara się skromnymi 
sposobami budzić postawę solidarności 
Kościoła w Polsce z Kościołem w Chinach 
i dostrzega w tym Boże błogosławieństwo.

„Sinicum” zostało zatwierdzone jako 
stowarzyszenie w kwietniu 2012 roku. Jego 
celem jest konsolidacja działań Polaków 
na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach. 
W skład ok. 50-osobowej grupy inicjatywnej 
Stowarzyszenia wchodzą świeccy, siostry 
zakonne i księża oraz studiujący w naszym 
kraju chińscy klerycy i siostry zakonne.

mk/pdm, https://missio.org.pl

konfliktu. Huang Minxing, profesor na 
Northwest University w Xi’an, powiedział, 
że Chinom brakuje doświadczenia w polityce 
regionu, ale ich neutralne stanowisko może 
być skuteczne. Z kolei Stany Zjednoczone 
zapowiedziały, że są gotowe udzielić poparcia, 
jeśli obie strony zdecydują się dążyć do zawies-
zenia broni. 
Sytuacja między Palestyną a Izraelem w ostat-
nim tygodniu jest najgorsza od dziesięcioleci. 
Izrael ostrzegł, że będzie kontynuował 
bombardowanie Gazy „tak długo, jak będzie 
to konieczne” w odpowiedzi na rakiety 
wystrzelone z Hamasu. W Gazie zginęły co 
najmniej 192 osoby, w tym 58 dzieci. W  Izra-
elu zginęło 10 osób, w tym dwoje dzieci.
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres 
wyraził na niedzielnym spotkaniu obawę, że 
konflikt może spowodować „niemożliwy do 
opanowania kryzys bezpieczeństwa i kryzys 
humanitarny” oraz „nowy punkt niebezpie-
cznej niestabilności” dla całego regionu. 
South China Morning Post

 

Fot. wuestenigel, Foter.com, CC BY 2.0.

20 maja 2021 r. Chiny wezwały kraje na 
całym świecie do dostarczenia większej li-
czby szczepionek i wsparcia dla Afryki, aby 
pomóc w budowie „linii obrony” przeciw-
ko COVID-19. Społeczność międzynarodowa 
powinna pomóc w zapewnieniu „dostępności 
i przystępności cenowej szczepionek” na 
kontynencie, powiedział w środę chiński mi-
nister spraw zagranicznych Wang Yi, będący 
gospodarzem wirtualnego spotkania Rady 
Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz generalny 
ONZ Antonio Guterres podkreślił na spotka-
niu zatytułowanym „Pokój i bezpieczeństwo 
w Afryce”, że z 1,4 miliarda dawek szczepi-
onki przeciw COVID-19 podawanych na 
całym świecie, tylko 24 miliony, czyli mniej 
niż 2 procent, dotarło do Afryki.
Wu Peng, dyrektor departamentu Afryki 
w chińskim Ministerstwie Spraw Zagrani-
cznych, oświadczył w czwartek, że Chiny 
dostarczyły szczepionki do prawie 40 krajów 
afrykańskich. Dawki zostały przekazane lub 
sprzedane w „korzystnych cenach”, zapewnił 
na konferencji prasowej. W wyraźnym 

to te dwie grupy nie współpracują ze sobą – 
podkreślił kaznodzieja. Wezwał wszystkich 
do modlitwy, aby Kościół w Chinach 
„zjednoczył się pod działaniem światła Ducha 
Świętego i przewodnictwem Papieża”. 
Ostatnia intencja dotyczyła modlitwy 
o wolność religijną w Chinach. Ks. Shi 
przypomniał, że Kościół w Chinach jest dalej 
prześladowany. W wielu miejscach burzone 
są kościoły, nawet te zbudowane za zgodą 
władz. Zabrania się katechizowania dzieci, 
a w niektórych rejonach Chin zabrania się 
dzieciom i młodzieży do lat 18 uczestniczenia 
w nabożeństwach. 

 

Prelekcja dr Marka Tylkowskiego. Fot. 
Mariola Krystecka.

Na zakończenie kazania ks. Shi zachęcił 
do „modlitwy o mądrość dla wszystkich 
Chińczyków, aby każdy mógł zrozumieć 
Prawdę i dokonywał właściwych wyborów”. 
Po Komunii świętej zebrani wysłuchali pieśni 
maryjnej w języku chińskim. 
Po Mszy św. w dolnym kościele miła miejsce 
prelekcja na temat Kościoła w Chinach. 
Dr Marek Tylkowski z Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego w Warszawie 
wygłosił referat na temat tajnego 
porozumienia między Stolicą Apostolską 
a Chinami z 2018, które zostało przedłużone 
w ubiegłym roku. W pierwszej części dr 
Tylkowski przedstawił w dużym skrócie 
historię stosunków watykańsko-chińskich 
od czasu dojścia komunistów do władzy 
w Pekinie w 1949 r. Był to czas, kiedy chińscy 
komuniści wrogo odnosili się do każdej religii, 
a zwłaszcza do chrześcijaństwa, widząc w nim 
wrogie narzędzie wpływów Zachodu na 
kulturę chińską. 
Władze w Pekinie stworzyły w tym czasie 
Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików 
Chińskich, by oderwać Kościół w Chinach 
od wpływów Watykanu. W tym celu zostało 
wyświeconych wielu biskupów bez zgody 
papieża. Równolegle powstawał kościół 

nawiązaniu do Stanów Zjednoczonych, Wu 
porównał działania Chin z działaniami „niek-
tórych państw, które zapowiedziały, że muszą 
poczekać, aż ich obywatele zostaną zaszczepi-
eni, zanim będą mogły dostarczać szczepionki 
do innych krajów”.
Według Bridge Consulting w Pekinie kraje 
afrykańskie zamówiły około 33 miliony 
dawek szczepionek z Chin i otrzymały 5,45 
miliona od Pekinu. Chiny przekazały również 
10,5 miliona szczepionek do krajów regionu 
Azji i Pacyfiku. Większość chińskich szczepi-
onek sprzedawanych za granicą jest wytwarza-
na przez firmę Sinovac, podczas gdy spora 
część podarowanych szczepionek pochodzi 
od firmy Sinopharm, której szczepionka 
została zatwierdzona do użycia w nagłych 
wypadkach przez Światową Organizację 
Zdrowia 7 maja.
Według Programu Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju około 40 milionów Afrykanów 
cierpi skrajne ubóstwo z powodu pandemii. 
Prognozuje się, że w tym roku wzrost gospo-
darczy kontynentu wyniesie 3,4 proc., pod-
czas gdy globalny wskaźnik wynosi 6 proc.
Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Zhao Lijian powiedział we 
wtorek, że kraje zachodnie, zwłaszcza Stany 
Zjednoczone, zgromadziły nadmierne dawki 
szczepionek i powinny „natychmiast znieść 
ograniczenia eksportowe i zwiększyć podaż, 
aby zrekompensować niedobór w krajach 
rozwijających się”. Stany Zjednoczone 
poinformowały w poniedziałek, że w ciągu 
najbliższych sześciu tygodni podzielą się do-
datkowymi 20 milionami dawek szczepionek, 
ale nie podały, które kraje je otrzymają. South
China Morning Post 

21 maja 2021 r. Władze na Tajwanie 
postawiły kraj w stan najwyższej 
gotowości i wprowadziły ograniczenia 
na dwa tygodnie po nagłym wzroście 
liczby przypadków COVID-19, nakazując 
zamknięcie sklepów, biur i miejsc kultu, 
w tym kościołów.
Tajwan odnotował w poprzednim tygod-
niu ponad 1000 nowych przypadków, 
co spowodowało nowe ograniczenia ze 
strony rządu, mające na celu zahamowanie 
rozprzestrzeniania się choroby. 
Do tej pory Tajwan cieszył się opinią 
państwa zwycięskiego w walce z wirusem. 
Zarejestrował nieco ponad 1400 przypadków 
i tylko 14 zgonów. Sukces pozwolił obywa-
telom przyzwyczaić się do normalnego  trybu 
życia. Jednak mieszkańców ogarnął strach 
w związku z nowym, gwałtownym wzrostem 
zachorowań.

„podziemny”, który był lojalny wobec 
Biskupa Rzymu. Dzisiaj wszyscy biskupi 
formalnie są już w jedności z Watykanem. 
Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć 
– jak zaznaczył prelegent, czy jest to efekt 
porozumienia, gdyż jego treść jest utajniona. 
Na zakończenie dr Tylkowski dodał, że 
godząc się na podpisanie tego porozumienia 
ze Stolicą Apostolską władze w Pekinie uznały 
pośrednio władzę papieża. 
Po prelekcji pojawiło się wiele pytań. Były one 
krytyczne wobec decyzji papieża, który zwarł 
z Chinami tajne porozumienie. Pytania były 
formułowane z pozycji krytycznych tekstów 
na temat tego porozumienia, które pojawiają 
się w polskiej prasie przede wszystkim za 
pośrednictwem agencji Asia News. Dr 
Tylkowski zwrócił uwagę, by podchodzić 
do nich z rezerwą, gdyż sytuacja Kościoła 
w Chinach jest skomplikowana i nie ma 
łatwych rozwiązań. 

 

Msza św. za Kościół w Chinach. Fot. 
Mariola Krystecka.

7 czerwca 2021 r. w Sulejówku k. Warszawy 
odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia 
„Sinicum” im. Michała Boyma SJ.
Spotkanie rozpoczęto specjalną 
Modlitwą za Kościół w Chinach, której 
przewodniczył prezes „Sinicum” o. Jacek 
Gniadek SVD. Następnie odczytano protokół 
z zeszłorocznego Walnego Zebrania oraz 
przedstawiono sprawozdanie merytoryczne 
z prac Zarządu i sprawozdanie finansowe za 
rok 2020.
Wiceprezes Stowarzyszenia s. Aleksandra 
Huf SSpS poinformowała, że w związku 
z epidemią koronawirusa kurs dla sióstr 
zakonnych z Chin się nie odbędzie. „Jesteśmy 
jednak cały czas w kontakcie, siostry są 
gotowe przyjechać w przyszłym roku. 
Natomiast podczas pandemii, zamiast kursu, 
przygotowaliśmy specjalny biuletyn po 
chińsku, dotyczący duchowości – powiedziała 
s. Huf, pomysłodawczyni kursów dla sióstr 
zakonnych z Chin zajmujących się formacją 
młodych zakonnic. – W kursach uczestniczą 
siostry zarówno z Kościoła oficjalnego, jak 
i nieoficjalnego. Te spotkania mają się stać 
taką zewnętrzną platformą pojednania tego 

Media donoszą, że wzrost liczby przypadków 
i wprowadzenie nowych ograniczeń wywołało 
wśród Tajwańczyków panikę zakupową. 
UCANews

Opracowała Helena Zaleska

Informacje z Polski
 
Modlitwa za Kościół w Chinach 
w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża 
24 maja br. została odprawiona Msza św. 
za Kościół w Chinach w bazylice Świętego 
Krzyża w Warszawie. Liturgii przewodniczył 
przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia 
Słowa Bożego (werbistów) o. Sylwester 
Grabowski SVD. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją została ona przygotowana przez 
Stowarzyszenie Sinicum, a okazją do jej 
sprawowania był ustanowiony w 2007 r. 
przez Benedykta XVI Światowy Dzień 
Modlitwy za Katolików w Chinach. Przypada 
on na liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych z Sheshan – 
patronki Chin.
Kazanie wygłosił ks. Xiaowang Shi, student 
UKSW i członek Sinicum, który wezwał 
zgromadzonych wiernych w bazylice do 
modlitwy w trzech głównych intencjach. 
Pierwsza prośba dotyczyła ewangelizacji Chin, 
które są największym państwem na świecie 
liczącym 1,4 miliarda mieszkańców. Żyje tam 
ok. 10 mln katolików, co może się wydawać 
dużą liczbą – co podkreślił kaznodzieja, ale 
w porównaniu do Polski, gdzie 90% stanowią 
katolicy, „Kościół w Chinach ma jeszcze długą 
drogę do przebycia”. 

 

Prelekcja dr Marka Tylkowskiego. Fot. 
Mariola Krystecka.

Drugą intencją Dnia Modlitw była prośba 
o jedność Kościoła w Państwie Środka. 
Chiński duchowny zwrócił uwagę, że katolicy 
są tam podzieleni na kościół „nieoficjalny”, 
który żyje w jedności z papieżem poza 
kontrolą państwa i na kościół „oficjalny”, 
który współpracuje z rządem w Pekinie.  
Chociaż chińscy katolicy wierzą w tego 
samego Boga i należą do jednego Kościoła, 
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文 件 27 Dokumentacja文 件 文 件 Dokumentacja ustanowione przez państwo prawa i zasady dotyczące 
propagowania religii,

8) propagować działalności komercyjnej w imię religii,
9) naruszać inne prawa, przepisy i zasady.

Rozdział III. Kwalifikacje religijnego personelu 
nauczającego:

Artykuł 13. Aby uzyskać kwalifikacje do bycia religijnym 
personelem nauczającym niezbędnym jest uzyskanie uznania ze 
strony danej organizacji religijnej i rejestracja w oddziale Biura 
ds. Religii (宗教事务部门 Zongjiao Shiwu Bumen). Organi-
zacje religijne o charakterze ogólnokrajowym powinny określić 
metody uzyskiwania kwalifikacji do bycia ich duchownym, 
uregulować tytulaturę duchowieństwa, określić warunki jakie 
muszą spełniać kandydaci do duchowieństwa i procedury, jakie 
muszą przejść oraz zawrzeć w nich warunki z artykułu trzeciego 
niniejszej ustawy. Organizacje religijne o charakterze ogólnokra-
jowym powinny zarejestrować metody uzyskiwania kwalifikacji 
dla pracowników religijnych w Państwowym Biurze ds. Religii. 
Organizacje religijne [o zasięgu mniejszym niż ogólnokrajowy – 
M. T.] powinny wzorować się na organizacjach religijnych ogól-
nopaństwowych w określaniu metod uzyskiwania kwalifikacji 
dla religijnego personelu nauczającego.

Artykuł 14. Organizacja religijna powinna w ciągu dwu-
dziestu dni od uznania kogoś za duchownego wypełnić for-
mularz rejestracji duchownego i dostarczyć go do oddziału 
Biura  ds. Religii, załączając kserokopię jego dokumentu 
meldunkowego (hukou) oraz dowodu tożsamości. Organi-
zacje religijne o charakterze ogólnopaństwowym rejestrują 
swój personel nauczający w Państwowym Biurze ds. Re-
ligii. Organizacje religijne na szczeblu prowincji, regionu 
autonomicznego lub miast wydzielonych rejestrują swoich 
kaznodziejów w Prowincjonalnym Oddziale Biura ds. Re-
ligii. Organizacje religijne szczebla miejskiego (na poziomie 
lokalnym, okręgu, związku2) rejestrują swoich pracowników 
religijnych w Miejskim Oddziale Biura ds. Religii. Organi-
zacje religijne szczebla powiatowego (miasta, dzielnice, cho-
rągwie3) rejestrują swoich kaznodziejów w Powiatowym Od-
dziale Biura ds. Religii. Formularz rejestracji religijnej kadry 
nauczającej ustala Państwowe Biuro ds. Religii.

Artykuł 15. Wyszukiwanie następców tulku4 w Tybecie 
powinno się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem o reli-

2 Jednostka podziału administracyjnego w Mongolii Wewnętrznej [przyp. 
red.].

3 Jednostka podziału administracyjnego w Mongolii Wewnętrznej [przyp. 
red.]. 

4 Tulku – według wierzeń buddyzmu tybetańskiego są ludźmi, którzy dzięki 
praktykowaniu buddyzmu i ślubowaniom bodhisattwy, jakie składali 
w poprzednich żywotach, osiągnęli tak wysoki poziom rozwoju ducho-
wego, że potrafią świadomie decydować o swoich przyszłych wcieleniach. 
W historii Tybetu za tulku uznawano często liderów religijnych i politycz-
nych, których kolejne wcielenia „odszukiwały” po ich śmierci wspólnoty, 
z którymi byli związani, kierując się wskazówkami, zostawionymi przez 
nich przed śmiercią.

Artykuł 8. Osoba należąca do religijnego personelu na-
uczającego publikująca wiadomości w internecie powinna 
przestrzegać zasad obowiązujących w państwie chińskim, 
dotyczących aktywności w internecie.

Artykuł 9. Zarobki religijnego personelu nauczającego 
powinny być zgodne z regulującymi ich wysokość prawami 
państwowymi i zasadami stowarzyszenia religijnego, dla 
którego pracuje. Własność prywatna religijnego personelu 
nauczającego powinna być oddzielona od własności orga-
nizacji religijnych, instytucji religijnych i miejsc kultu reli-
gijnego, aby ta ostatnia nie została przez niego bezprawnie 
wykorzystana, zniszczona lub rozdana. Religijny personel 
nauczający powinien zgodnie z prawem płacić podatki 
i wypełniać deklaracje podatkowe.

Artykuł 10. W organizacjach religijnych, instytucjach re-
ligijnych i miejscach kultu religijnego, działalność religijne-
go personelu nauczającego odpowiedzialnego lub zaangażo-
wanego w prace związane z finansami powinna być zgodna 
z krajowymi przepisami dotyczącymi finansów, rachunko-
wości, zarządzania aktywami oraz zasadami dotyczącymi 
obowiązków związanych z zarządzaniem finansami.

Artykuł 11. Religijny personel nauczający udający się za 
granicę w celu rozwijania kontaktów religijnych, powinni 
przestrzegać procedur prawa państwowego.

Artykuł 12. Religijnemu personelowi nauczającemu nie  
wolno:

1) zagrażać bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, propagować, wpierać lub finansować 
religijny ekstremizm, niszczyć harmonię między 
narodowościami, wspierać separatyzm, działalność 
terrorystyczną lub inne działania z nią związane,

2) ingerować w realizację administracyjnych, edukacyj-
nych i sądowniczych funkcji państwa

3) poddawać się obcej dominacji, z własnej inicjatywy 
i bez autoryzacji przyjmować stanowiska w hierarchii 
religijnej nadawane przez zagraniczne organizacje reli-
gijne lub inne struktury i dokonywać innych działań, 
które podważają zasadę niezależności, autonomii i sa-
modzielnej administracji religii [w Chinach. – M. T.],

4) wpływać na normalne życie i działalność produkcyjną 
obywateli,

5) przyjmować datki z zagranicy w sposób niezgodny 
z prawem,

6) organizować i wspierać nieautoryzowaną działalność 
religijną poza miejscami przeznaczonymi do kultu re-
ligijnego,

7) wykorzystywać akcje charytatywne do propagowania 
religii, propagować religię w szkołach i instytucjach 
edukacyjnych innych niż szkoły religijne, łamać inne 

Ustawa o zarządzaniu  
duchowieństwem i religijnym 
personelem nauczającym*1 
 
Państwowe Biuro ds. Religii,  
zarządzenie nr 15

8 I 2021 r. Ustawa o zarządzaniu religijnym personelem 
nauczającym została rozpatrzona zgodnie ze statutowymi 
procedurami Państwowego Biura ds. Religii (国家宗教事
务局 Guojia Zongjiao Shiwu Ju) i wejdzie w życie 1 V 2021 r.
 
Rozdział I: Postanowienia ogólne 

Artykuł 1. Niniejsze prawo zostało ustanowione w celu 
unormowania zarządzania religijnym personelem nauczającym 
(宗教教职人员 zongjiao jiaozhi renyuan) i ochrony ich praw.

Artykuł 2. Do nauczającego personelu religijnego 
w rozumieniu niniejszej ustawy należą osoby, które zgodnie 
z prawem uzyskały kwalifikacje duchownego lub innego re-
ligijnego pracownika nauczającego i mogą wykonywać bez 
przeszkód działalność religijną.

Artykuł 3. Religijny pracownik nauczający powinien 
gorąco miłować ojczyznę, wspierać przywódczą rolę Partii 
Komunistycznej, wpierać ustrój socjalistyczny, szanować 
konstytucję, prawo, przepisy i regulaminy, praktykować 
centralne wartości socjalistyczne, przestrzegać zasad nie-
zależności, autonomii i samodzielnej administracji religii 
[w Chinach – M. T.], przestrzegać zasady sinizacji religii, 
utwierdzać jedność państwa, harmonijne relacje między 
chińskimi grupami etnicznymi i religiami oraz stabilność 
społeczną.

Artykuł 4. Poszczególne oddziały Biura ds. Religii (宗教
事务部门 Zongjiao Shiwu Bumen) zgodnie z prawem spra-
wują kontrolę administracyjną nad religijnym personelem 
nauczającym, ochraniają jego zasadne prawa i interesy;  pro-
wadzą i nadzorują organizacje religijne（宗教团体 zongjiao 
tuanti), ośrodki kształcenia religijnego i inne miejsca kształ-
cenia religijnego personelu nauczającego; ukierunkowują 
duchownych w taki sposób, aby wywierali pozytywny 
wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny.

*1 Oryginalny tekst w języku chińskim dostępny na: http://www.gov.cn/
zhengce/zhengceku/2021-02/09/content_5586371.htm [16.04.2021]. 
Tłumaczył Marek Tylkowski (we współpracy z Marią Sztuką). Tekst w 
języku angielskim dostępny na: https://bitterwinter.org/enter-the-admini-
strative-measures-for-religious-clergy/ [16.04.2021]. 

Rozdział II. Prawa i obowiązki religijnego persone-
lu nauczającego

Artykuł 5. Religijny personel nauczający posiada prawo do:

1) prowadzenia działalności religijnej i odprawiania 
rytuałów religijnych

2) zbierania i porządkowania ksiąg kanonicznych oraz 
innej literatury religijnej oraz prowadzenia badań 
dotyczących zasad religijnych i kultury religijnej

3) prowadzenia szkoleń i edukacji religijnej oraz uczest-
niczenia w nich

4) brania udziału w administracji organizacjami reli-
gijnymi, instytucjami religijnymi i miejscami kultu 
religijnego i obejmowania w nich odpowiedniego do 
pełnionej roli stanowiska, zgodnie z obowiązującymi 
procedurami 

5) prowadzenia działalności społecznej i charytatywnej
6) korzystania z ubezpieczeń społecznych i praw pokrewnych
7) inne prawa, wynikających z innych aktów prawnych.

Artykuł 6. Religijny personel nauczający ma obowiązek:

1) chronić interesy państwa i dobro społeczne oraz 
przestrzegać istniejących praw

2) poddać się administracyjnej kontroli Państwowego Biura ds. 
Religii i innych uprawnionych do jej sprawowania instytucji

3) szanować zasady ustanowione przez organizacje religij-
ne, instytucje religijne oraz miejsca kultu religijnego

4) służyć obywatelom wierzącym i utwierdzać ich w sza-
cunku dla prawa oraz miłości do ojczyzny

5) dbać o przestrzeganie obowiązujących procedur w czasie 
prowadzenia działalności religijnej, sprzeciwiać się pro-
wadzeniu nielegalnej działalności religijnej i ekstremiz-
mowi religijnemu, stawiać opór zagranicznym siłom, 
które wykorzystują religię, aby dokonać infiltracji

6) dbać o harmonię pomiędzy religiami, wewnątrz religii 
oraz między wierzącymi a niewierzącymi

7) wypełniać obowiązki wynikające z innych aktów prawnych.

Artykuł 7. Osoba należąca do religijnego personelu 
nauczającego powinna dbać o doskonalenie swojego cha-
rakteru oraz podnoszenie własnego poziomu moralnego 
i kulturalnego, badać religię i wyszukiwać z niej to, co jest 
korzystne dla harmonii społecznej, postępu i zdrowej cy-
wilizacji, a następnie wprowadzać to do swojego nauczania 
religijnego, aby w ten sposób przyspieszać nadejście efektów 
[polityki]  sinizacji religii w Chinach.
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giach (宗教事务条例 Zongjiao shiwu tiaoli), Ustawą o za-
rządzaniu reinkarnacją tulku ( 藏传佛教活佛转世管理办
法 Zang chuan fojiao huofo zhuanshi guanli banfa) i inny-
mi ustawami i przepisami, jakie są z tym związane.

Artykuł 16. Konsekracja biskupów katolickich odbywa 
się po udzieleniu oficjalnej zgody Konferencji Episkopatu 
Chin. Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich 
i Konferencja Episkopatu Chin powinny w ciągu dwudzie-
stu dni od konsekracji wypełnić formularz rejestracji bisku-
pa katolickiego i złożyć go w Państwowym Biurze ds. Religii 
oraz dostarczyć poniższe dokumenty:

1) kserokopie dokumentu meldunkowego hukou oraz 
dowodu tożsamości

2) oświadczenie poświadczające demokratyczny wybór 
danego biskupa wydane przez wspólnotę katolicką sz-
czebla prowincji, regionu autonomicznego lub miasta 
wydzielonego

3) list Konferencji Episkopatu Chin poświadczający 
zgodę na dokonanie konsekracji

4) oświadczenie podpisane przez biskupa przewodniczącego 
konsekracji

 
Formularz rejestracji biskupa katolickiego ustala Państwowe 
Biuro ds. Religii.

Artykuł 17. Oddział Biura ds. Religii powinien udzielić 
pisemnej odpowiedzi na podanie o rejestrację ze strony danej 
organizacji religijnej w przeciągu dwudziestu dni roboczych 
od jego otrzymania. Wszelkie podania, na które odpowiedź 
nie zostanie udzielona w podanym wyżej terminie, automa-
tycznie uważa się za rozpatrzone pozytywnie.

Artykuł 18. Odmowa rejestracji członka religijnego per-
sonelu nauczającego następuje w następujących przypad-
kach:

1) gdy uznanie kogoś za członka nastąpiło w sposób 
niezgodny z metodą uzyskania kwalifikacji określoną 
przez ogólnopaństwową organizację religijną,

2) gdy dokumenty dostarczone dla potrzeb rejestracji 
okazały się niezgodne z prawdą.

Artykuł 19. Po zatwierdzeniu rejestracji członka religijne-
go personelu nauczającego, Biuro ds. Religii nadaje mu kod 
identyfikacyjny. Kod identyfikacyjny składa się z dwunastu 
cyfr, pierwsze sześć to kod podziału administracyjnego, jed-
na to oznaczenie religii, a następne to numer porządkowy.

Artykuł 20. Dla zakończenia procedury organizacja 
religijna powinna wydać zarejestrowanemu członko-
wi religijnego personelu nauczającego certyfikat osoby 
duchownej, nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat. 
Certyfikat osoby duchownej jest ważny w całym państwie. 

Organizacja religijna i Biuro ds. Religii nie powinny go 
duplikować i ponownie rejestrować. Certyfikat osoby du-
chownej wydany przez ogólnokrajową organizację religijną 
powinien zawierać kod identyfikacyjny duchownego oraz 
termin upływu jego ważności. Członek religijnego personelu 
nauczycielskiego jest zobowiązany do przedłużenia terminu 
ważności zgodnie z obowiązującymi procedurami przed jego 
upływem.

Artykuł 21. W następujących przypadkach organizacja 
religijna jest zobowiązana do unieważnienia certyfikatu oso-
by duchownej i ogłoszenia tego w stosowny sposób:

1) gdy zgodnie z prawem zażąda tego oddział Biura ds. 
Religii;

2) zostanie unieważniony przez daną organizację religijną, 
zgodnie z obowiązującymi w niej prawami, przepisami 
i procedurami;

3) z powodu rezygnacji duchownego, jego śmierci lub in-
nego powodu, dla którego stracił kwalifikacje do bycia 
członkiem religijnego personelu nauczającego.

Rozdział IV. Religijny personel nauczycielski odpo-
wiedzialny za miejsca kultu religijnego

Artykuł 22. Przez duchownych odpowiedzialnych za 
miejsca kultu religijnego rozumie się członków religijnego 
personelu nauczycielskiego, którzy przewodniczą działalno-
ści religijnej w danym miejscu kultu religijnego. Organizacje 
religijne o zasięgu ogólnopaństwowym powinny określić 
sposób mianowania swoich religijnych pracowników na-
uczających na stanowiska duchownych przewodniczących 
działalności religijnej w miejscu kultu religijnego, uregu-
lować ich uprawnienia, warunki, jakie muszą spełniać oraz 
procedury związane z ich wyborem. Wśród warunków, jakie 
muszą spełniać, mają znaleźć się warunki określone w arty-
kule trzecim niniejszej ustawy. Ogólnokrajowe organizacje 
religijne powinny poinformować Państwowe Biuro ds. Re-
ligijnych odnośnie metod stosowanych do wyboru duchow-
nych odpowiedzialnych za miejsca działalności religijnej.

Artykuł 23. Członek religijnego personelu nauczającego, 
który aspiruje do objęcia stanowiska duchownego przewod-
niczącego działalności religijnej w danym miejscu kultu reli-
gijnego, powinien w ciągu dziesięciu dni złożyć odpowiedni 
pisemny formularz w oddziale Biura ds. Religii i załączyć do 
niego:

1) życiorys kandydata i informacje o nim
2) kserokopie dokumentu meldunkowego hukou 户口, 

dowodu tożsamości i certyfikatu duchownego wyda-
nego przez daną organizację religijną

 
Jeżeli osoba obejmuje stanowisko przewodniczącego 
działalności religijnej w danym miejscu kultu religij-

nego i tym samym odchodzi z analogicznego miejsca 
w innym miejscu kultu religijnego, powinien dostarczyć 
dokument potwierdzający anulowanie jego rejestracji 
w poprzednim miejscu.  Formularz rejestracji duchownego 
przewodniczącego działalności religijnej w danym miejscu 
kultu religijnego ustala Państwowe Biuro ds. Religii.

Artykuł 24. Urząd do spraw religijnych powinien udzie-
lić pisemnej odpowiedzi na podanie o rejestrację członka 
religijnego personelu nauczającego ze strony danego miejsca 
kultu religijnego w przeciągu dwudziestu dni roboczych od 
jego otrzymania. Wszelkie podania, na które odpowiedź nie 
zostanie udzielona w podanym wyżej terminie, automatycz-
nie uważa się za rozpatrzone pozytywnie.

Artykuł 25. Odmowa rejestracji duchownych odpowie-
dzialnych za przewodniczenie działalności religijnej w da-
nym miejscu kultu religijnego następuje w poniższych przy-
padkach:

1) gdy wybór duchownego odpowiedzialnego za prze-
wodniczenie działalności religijnej w danym miejscu 
nastąpił w sposób niezgodny z metodą uzyskania kwali-
fikacji duchownego określonej przez ogólnopaństwową 
organizację religijną [związaną z tym miejscem – M. T.],

2) gdy aspirujący do stanowiska duchownego 
przewodniczącego działalności religijnej w danym miej-
scu kultu religijnego nie przeprowadził procedury rezy-
gnacji z analogicznego stanowiska w innym miejscu,

3) gdy dokumenty dostarczone dla potrzeb rejestracji 
okazały się niezgodne z prawdą.  
 

Artykuł 26. Po dopełnieniu procedury rejestracyjnej 
w danym miejscu kultu religijnego może odbyć się ceremo-
nia inaugurująca objęcie stanowiska przez nowego duchow-
nego,  który będzie za nie odpowiedzialny, potwierdzająca 
rozpoczęcie pełnienia przez niego pracy.

Artykuł 27. Duchowni odpowiedzialni za przewodnicze-
nie działalności religijnej w miejscach kultu religijnego pra-
cują kadencyjnie. Jedna kadencja wynosi od trzech do pięciu 
lat. Jeżeli dany duchowny chce kontynuować zatrudnienie 
na tym stanowisku, musi ponownie przejść przez całą proce-
durę opisaną w artykule 23.

Artykuł 28. Gdy duchowny odpowiedzialny za przewod-
niczenie działalności religijnej w miejscu kultu religijnego 
odchodzi lub jest zwalniany ze swojego stanowiska, miej-
sce kultu religijnego powinno przeprowadzić jego odejście 
zgodnie z obowiązującą procedurą i dostarczyć następujące 
dokumenty:

1) oświadczenie organizacji religijnej, do której należy 
dane miejsce kultu religijnego, potwierdzające 
odejście, 

2) pisemną opinię organizacji religijnej, która funkcjonu-
je w danym miejscu kultu religijnego.

Artykuł 29. W następujących sytuacjach nie można do-
konać procedury zwolnienia ze stanowiska duchownego 
odpowiedzialnego za przewodniczenie działalności religijnej 
w miejscu kultu religijnego:

1) organizacja administrująca miejscem kultu religijnego 
podjęła decyzję o usunięciu ze stanowiska duchowne-
go odpowiedzialnego za przewodniczenie działalności 
religijnej w danym miejscu kultu religijnego w sposób 
niezgodny z zasadami ustalonymi przez ogólnokrajową 
organizację religijną dotyczącymi usuwania duchowne-
go odpowiedzialnego za przewodniczenie działalności 
religijnej w miejscu kultu religijnego,

2) zwolnienie odbyło się bez zgody organizacji religijnej, 
której podlega dane miejsce kultu religijnego,

3) odchodzący duchowny odpowiedzialny za prowadzenie 
działalności religijnej w danym miejscu kultu religijn-
ego jest jednocześnie głową organizacji religijnej, która 
zarządza tym miejscem lub też jest osobą odpowiedzialną 
za finanse tej organizacji, a nie dostarczyła ona raportu 
dotyczącego oceny jej działalności finansowej.

Artykuł 30. W zwykłych sytuacjach duchowny może 
objąć stanowisko duchownego odpowiedzialnego za pro-
wadzenie działalności religijnej tylko w jednym miejscu. 
W razie szczególnej potrzeby, może je objąć w więcej niż jed-
nym miejscu. Kandydat do objęcia stanowiska duchownego 
odpowiedzialnego prowadzenie działalności religijnej w ko-
lejnym miejscu kultu religijnego powinien uzyskać zgodę 
organizacji religijnej zamieszkującej powiat (miasto, dzielni-
ca lub chorągiew), w którym to drugie miejsce się znajduje 
oraz przekazać informację o tym do powiatowego oddziału 
Biura ds. Religii, który przekaże ją do urzędu ds. religii na sz-
czeblu prowincjonalnym. W przypadku obejmowania przez 
duchownego stanowiska przewodniczącego prowadzeniu 
działalności religijnej w strukturach przekraczających gra-
nice prowincji, regionach autonomicznych i miastach wyd-
zielonych, Prowincjonalny Oddział Biura ds. Religii w pro-
wincji, w której znajduje się miejsce nowej pracy kandydata 
powinien zasięgnąć opinii Prowincjonalnego Oddziału Biu-
ra ds. Religii prowincji, w której znajduje się jego dotychcza-
sowe miejsce pracy.

 Artykuł 31. W następujących przypadkach członek reli-
gijnego personelu nauczycielskiego powinien dokonać pro-
cedury rezygnacji ze stanowiska duchownego odpowiedzial-
nego za przewodniczenie działalności religijnej w miejscu 
kultu religijnego i ogłosić to w stosowny sposób:

1) gdy utraci kwalifikacje duchownego danej organizacji 
religijnej,
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Organizacje religijne o zasięgu ogólnokrajowym powin-
ny w porozumieniu ze organizacjami religijnemu o zasięgu 
prowincji, regionu autonomicznego lub miast wydzielonych 
sformułować przepisy i regulacje dotyczące wysyłania swoje-
go personelu na szkolenia religijne za granicą.

Artykuł 36. Organizacje religijne powinny ustalić stan-
dardy certyfikacji swojego personelu. Nie powinny ich wy-
dawać niezgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami. 
Nie mogą czerpać korzyści z ich wydawania.

Artykuł 37. Organizacje religijne w ramach zakresu swej 
działalności, powinny w zgodzie z konstytucją, prawami, 
regulacjami, przepisami, polityką państwa i aktualnymi po-
trzebami ustanowić system reguł, dotyczących zarządzania 
personelem, określające obowiązujące go normy postępo-
wania, zdrowy system nagród i kar, procedury rezygnacji ze 
stanowiska i adekwatne kary za łamanie konstytucji, praw, 
przepisów, regulacji oraz przepisów i zasad danej wspólnoty 
religijnej.

Artykuł 38. Organizacje religijne powinny ustanowić 
system egzaminacyjny dla swojego personelu nauczającego, 
stosować go wobec nich, a następnie na podstawie uzyski-
wanych przez nich wyników decydować o przydzielanych im 
stanowiskach, nagrodach, karach itd.

Artykuł 39. Organizacje religijne powinny utworzyć 
archiwum informacji na temat. Swojego personelu, system 
dzielenia się informacjami pomiędzy zdrowymi organizacja-
mi religijnymi, szkołami religijnymi i miejscami kultu religij-
nego, okresowo aktualizować dane i przekazywać je Biuru ds. 
Religii. Ośrodki kształcenia religijnego powinny na bieżąco 
przekazywać informacje dotyczące swoich duchownych or-
ganizacjom religijnym, pod które podlegają. Miejsca kultu 
religijnego powinny na bieżąco przekazywać informacje 
dotyczące pracujących w nich duchownych miejscowemu 
oddziałowi danej organizacji religijnej oraz oddziałowi Biura 
ds. Religii.

Artykuł 40. Ośrodki kształcenia religijnego powinny 
utrzymywać właściwy kierunek nauki, podnosić jakość na-
uczania i kształcić wykwalifikowany personel nauczający.

Artykuł 41. Miejsca kultu religijnego religijnej przed 
przyjmowaniem nowego personelu powinny sprawdzić toż-
samość tych osób, a po ich przyjęciu dokonać odpowiedniej 
rejestracji.

Miejsca działalności religijnej nie powinny mieć więcej 
personelu, niż pozwalają na to ich  możliwości strukturalne 
i finansowe.

Artykuł 42. Organizacje religijne, ośrodki kształcenia 
religijnego i miejsca kultu religijnego powinny ustanowić ca-
łościowy system zarządzania swoim personelem, wzmocnić 
wobec niego kontrolę administracyjną i nadzór nad prowa-
dzeniem przez niego działalności religijnej oraz przyjmowa-
niem datków krajowych i zagranicznych. 

Artykuł 43. Duchowny odpowiedzialny za prowadzenie 
działalności religijnej w miejscu kultu religijnego jest odpo-
wiedzialny za świadczone przez nie usługi religijne. Pracuje 
pod kierunkiem organizacji religijnej, której podlega dane 
miejsce kultu religijnego, działa zgodnie z ustanowionymi 
przez nią zasadami i podlega nadzorowi ze strony innych du-
chownych oraz wyznających daną religię obywateli w danym 
miejscu.

Artykuł 44. Oddział Biura ds. Religii, organizacje religij-
ne, ośrodki kształcenia religijnego oraz miejsca kultu religij-
nego, które otrzymały informację o tym, że dany członek per-
sonelu religijnego złamał prawo, przepisy lub regulacje albo 
też zasady i przepisy organizacji religijnej, do której należy, 
powinny zbadać tę informację i postąpić zgodnie z prawem.

Artykuł 45. Jeżeli członek personelu religijnego uważa, że 
organizacja religijna, ośrodek kształcenia religijnego, miejsce 
kultu religijnego lub inni członkowie personelu występu-
ją przeciw jego zgodnym z prawem interesom, ma prawo 
złożyć skargę do oddziału Biura ds. Religii, które ma obo-
wiązek zbadać sprawę i rozstrzygnąć ją zgodnie z prawem. 

Rozdział VI. Odpowiedzialność prawna

Artykuł 46. Urzędnicy publiczni, którzy podczas zarzą-
dzania religijnym personelem nauczającym dopuszczą się  
nadużycia władzy, zaniedbania lub faworyzowania powinni 
zostać poddani postępowaniu dyscyplinarnemu, a jeśli ich 
zachowanie stanowi przestępstwo – powinni zostać pociąg-
nięci do odpowiedzialności karnej.

Artykuł 47. Wspólnoty religijne, ośrodki kształcenia re-
ligijnego i miejsca kultu religijnego, na żądanie urzędu ds. 
religii są zobowiązane do poprawy wymienionych poniżej 
działań, a w przypadku odmowy zostaną ukarane zgodnie 
z artykułem 65 Rozporządzenia o religiach.

1) Brak ustanowienia kompletnego systemu zarządzania 
personelem.

2) Niezgodne z powyższym systemem zarządzanie per-
sonelem.

3) Niezgodne z powyższym systemem zatrudnianie per-
sonelu.

4) Niezgodne z powyższym systemem wybieranie du-
chownych odpowiedzialnych za miejsce działalności 
religijnej.

5) Wspólnota religijna dokonuje rejestracji duchownych 
odpowiedzialnych za prowadzenie działalności religij-
nej w miejscu kultu religijnego niezgodnie z wymaganą 
procedurą.

6) Wydawanie certyfikatów osób duchownych w sposób 
niezgodny z powyższym systemem lub też czerpanie 
zysków z ich wydawania.

7) Występowanie przeciw zgodnym z prawem interesom 
personelu religijnego.

8) Inne zachowania łamiące postanowienia niniejszego 
dokumentu. 

Artykuł 48. Członkowie religijnego personelu nauczają-
cego, łamiący regulacje związane z niniejszym dokumentem, 
będą ukarani zgodnie z artykułem 73 Rozporządzenia o re-
ligiach.

Artykuł 49. Niezadowoleni z działań Biura ds. Religii 
mogą zgodnie z prawem złożyć odwołanie, a niezadowoleni 
z decyzji zapadłej w odpowiedzi na odwołanie, mogą zgodnie 
z prawem złożyć pozew.

Rozdział VII. Przepisy końcowe

Artykuł 50. Jeżeli dany powiat (miasto, dzielnica lub cho-
rągiew) nie posiada organizacji religijnej szczebla powiatowe-
go, odpowiedzialność za stosowanie niniejszego prawa spada 
na wspólnoty religijne szczebla miejskiego (na poziomie 
lokalnym, okręgu lub związku). Jeśli nie ma tych ostatnich, 
to odpowiedzialność spada na władze organizacji religijnej 
szczebla prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wy-
dzielonego. Jeśli dana prowincja, region autonomiczny lub 
miasto wydzielone nie posiada wspólnoty religijnej szczebla 
prowincjonalnego, odpowiedzialność za stosowanie niniej-
szego prawa spada na władze wspólnoty religijnej szczebla 
ogólnokrajowego.

Artykuł 51. Za wykładnię tej ustawy odpowiedzialne jest 
Państwowe Biuro ds. Religii.

Artykuł 52. Niniejsze prawo zacznie obowiązywać od 1 
maja 2021 r. Tym samym tracą ważność uchwalone w 2006 r. 
Ustawa o cywilnej rejestracji duchowieństwa (宗教教职人
员备案办法 Zongjiao jiao zhi renyuan bei’an banfa) i Usta-
wa o rejestracji pracowników odpowiedzialnych za miejsca 
działalności religijnej ( 宗教活动场所主要教职任职备案
办法 Zongjiao huodong changsuo zhuyao jiao zhi renzhi 
bei’an banfa).

2) gdy zostanie zwolniony na skutek łamania prawa, prze-
pisów lub regulacji państwowych albo zasad organiza-
cyjnych organizacji religijnej, do której należy miejsce 
kultu religijnego,

3) gdy przez ponad rok nie wykonywał swoich 
obowiązków lub nie ma zdolności koniecznych do ich 
wypełniania. 

Rozdział V. Nadzór i administracja

Artykuł 32. Oddziały Biura ds. Religii powinny zgodnie 
z prawem wypełniać obowiązki rejestracji kaznodziejów oraz 
kaznodziejów odpowiedzialnych za miejsca działalności reli-
gijnej, prowadzić i nadzorować organizacje religijne, ośrodki 
kształcenia religijnego, miejsca działalności religijnej i zwięk-
szać nadzór nad religijnym personelem nauczającym.

Artykuł 33. Biuro ds. Religii powinno zgodnie z zasadą 
zarządzania kompleksowymi usługami wzmocnić zinforma-
tyzowane zarządzanie religijnym personelem nauczającym. 
Państwowe Biuro ds. Religii powinno stworzyć cyfrową 
bazę danych religijnego personelu nauczającego, miejscowe 
urzędy ds. religii powinny na bieżąco aktualizować podsta-
wowe dane na ich temat, informacje dotyczące zdobywanych 
przez nich nagród, otrzymywanych kar, rezygnacji ze stano-
wisk itd. 

Artykuł 34. Członkowie religijnego personelu nauczają-
cego prowadzący działalność religijną poza granicami swojej 
prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielone-
go winni uzyskać zgodę organizacji religijnej tego szczebla, 
z którego rozpoczynają prowadzić działalność religijną oraz 
organizacji religijnej tego szczebla, do której dotrze pro-
wadzona przez nich działalność religijna. Jeżeli działalność 
religijna przekraczająca działalność prowincji, regionu au-
tonomicznego lub miasta wydzielonego trwa dłużej niż rok, 
Prowincjonalny Oddział Biura ds. Religii powinien umieścić 
odpowiednie informacje w bazie danych danego duchowne-
go. Odpowiedzialność za kontrolę administracyjną danego 
duchownego zostaje przeniesiona na oddział Biura ds. Reli-
gii odpowiedni dla miejsca, w którym dana osoba prowadzi 
działalność religijną oraz na organizację religijną.

W przypadku działalności religijnej poza granicami po-
wiatu, jednostki administracyjne na szczeblu miejskim mogą 
prowadzić nauczanie religijne jedynie pod nadzorem pro-
wincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, 
które wyznaczają reguły zgodnie z aktualną sytuacją.

Artykuł 35. Organizacje religijne powinny ustalić zasady 
kształcenia religijnego personelu nauczającego, wzmocnić 
jego edukację polityczną, prawną, kulturalną i religijną oraz 
podnosić wszechstronne kwalifikacje duchownych i ich 
wspólnot.
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problem określany jako inkulturacja religii. Od samego po-
czątku Kościoła wiara nie była nigdy „czystym” (w znacze-
niu „izolowanym”) ani abstrakcyjnym pojęciem. Przeciwnie, 
uwidaczniała się jako zmieniający się i ewoluujący sposób 
życia oraz mieszała z różnymi kulturami grup ludzkich, moż-
na powiedzieć z ich „krwiobiegami”, co owocowało bliską 
integracją ludzi pomiędzy sobą. 

Innymi słowy: jeżeli ewangelizujący mówi o zagadnie-
niach wiary, którą wyznaje, to tę wiarę należy zawsze ro-
zumieć i jest ona przedstawiana, opisywana, przekazywana 
i ukazywana w życiu poprzez jego/jej określoną kulturę. Tak 
samo ta przekazana wiara będzie następnie na nowo rozu-
miana, tłumaczona, interpretowana i wyrażana poprzez pry-
zmat kultury ewangelizowanego. Ewangelia i kultura będą 
odtąd stale wzajemnie na siebie oddziaływać. Ten następu-
jący cyklicznie proces postępującego rozwoju teologicznego 
w rozmaitych fazach historii Kościoła oraz przekształcania 
się życia duchowego zarówno indywidualnego, jak i społecz-
nego jest bardzo dobrze udokumentowany. 

Święty papież Jan Paweł II podkreślał: „Religia, która nie 
staje się kulturą, jest religią, która nie została w pełni przyję-
ta, dogłębnie przemyślana, ani nie jest w pełni przeżywana 
w duchu wiary”9.  

Od przeanalizowania przez Sobór Watykański II zagad-
nienia inkulturacji aż do użycia go po raz pierwszy przez 
świętego papieża Jana Pawła II w oficjalnych dokumentach 
Kościoła10, wszystko wskazuje na zagadnienia ewangelizacji 
oraz nowej ewangelizacji, które znajdują się obecnie w cen-
trum uwagi i są przez Kościół szczegółowo badane w celu 
zastosowania ich w praktyce. Potwierdza to także wielokrot-
ne opisywanie ich w publikowanych później oficjalnych do-
kumentach Kościoła. Ukazuje to wytrwałość Kościoła i jego 
oddanie się misji ewangelizacyjnej.

 
1.2. Zagadnienie międzykulturowości i oddziaływa-
nia na siebie różnorodnych kultur w ewangelizacji 

Gdy Ewangelia Chrystusa rozprzestrzenia się i przenika 
z jednej kultury do realiów innej, początkowo nie powoduje 
to w dużym stopniu zderzenia Ewangelii z miejscową kultu-

9 Cytat z listu św. Jana Pawła II, Letter to Cardinal Agostino Casaroli estab-
lishing the Pontifical Council of Culture (List do Sekretarza Stanu kard. 
Agostino Casaroli, ustanawiający Papieską Radę ds. Kultury), z 20 maja, 
ORE z 28 czerwca 1982 roku,. str. 7 podkreśla wagę inkulturacji religii.

10 Cytat z przemówienia św. Jana Pawła II zatytułowanego: „Inkulturacja 
wiary w świetle Pisma Świętego” (Inculturation of Faith in the Light of 
Scripture) wygłoszonego do Papieskiej Komisji Biblijnej (Pontifical Biblical 
Comission) 29 kwietnia 1979 r.

rą, ale raczej konfrontacja ta dokonuje się „w krwiobiegach” 
misjonarzy i obejmuje głoszenie Ewangelii i jednoczesne 
tłumaczenie jej z realiów jednej kultury na inną, dodatkowo 
w sytuacji, gdy równocześnie obie strony wzajemnie się po-
znają i badają oraz wymieniają przyjazne gesty.

Joseph Ratzinger, wówczas jeszcze kardynał, poruszył 
kwestię międzykulturowości na konferencji w Hongkongu 
w 1993 roku. Uzupełnił on zagadnienie międzykulturowo-
ści stwierdzeniem, że to chrześcijaństwo i Ewangelia, a nie 
coś abstrakcyjnego lub odizolowanego od rzeczywistości, 
są przekazywane z jednej, szeroko pojętej, kultury do  in-
nej. Przekaz niesiony przez Ewangelię w rzeczywistości jest 
osadzony w kulturze ewangelizującego i w czasie procesu 
ewangelizacji Słowo oddziałuje na obydwie sfery kulturo-
we ewangelizatora i ewangelizowanego11. W związku z tym 
Ewangelia Chrystusa zawsze osadzona jest w szeroko poję-
tej kulturze: ewangelizującego (pierwszej), a także poprzez 
kulturę odbiorcy (drugą) jest rozumiana i przyjmowana. 
Oczywiście, podczas tego procesu te dwie kultury w sposób 
nieunikniony będą się spotykały, ich niektóre aspekty zde-
rzały i  ścierały, ale też ujednolicały i łączyły. Proces łączenia 
się musi być potraktowany bardzo poważnie. W przeciwnym 
razie przebieg ewangelizacji będzie zaburzony i Ewangelia 
zatrzyma się pomiędzy sferami oddziaływania społeczeństwa 
i kultury. 

Michał Anioł Buonarroti, „Stworzenie Adama”,  
fresk w Kaplicy Sykstyńskiej. Domena publiczna.

1.3. Zagadnienie kontekstualizacji w ewangelizacji 

W procesie ewangelizacji oprócz aspektów kulturowych 
musimy uwzględnić również zagadnienie kontekstualizacji, 
szczególnie w dzisiejszej erze społeczeństw humanistycznych. 
Z jednej strony rozważnie i celowo używamy podejścia, które 
pozwala ludziom współczesnym dobrze zrozumieć przekazy-
wane informacje. Możemy przez to dostarczyć treść przeka-
zu Chrystusa tym, na których „duch” epoki wywiera wpływ, 
a także tym, którzy sami na tego „ducha” epoki wpływają i go 
kształtują. Z drugiej strony musimy pamiętać, że Ewangelia 
nigdy nie jest abstrakcyjną teorią oderwaną od życia. Teo-
logiczna refleksja Kościoła dotycząca Ewangelii będzie po-

11 Por. Joseph Ratzinger, Non esiste Fede che non sia Cultura, „Mondo e 
missione” 1993, nr 10, z 1993 r. (str. 657-–665).

mocna, aby społeczeństwom humanistycznym z danej epoki 
umożliwić rozwiązanie problemów poprzez odniesienie do 
aktualnych kontekstów, a także przekazać im, w ramach im 
współczesnej i szeroko rozumianej kultury, główne wartości 
Ewangelii, jej „ducha” oraz miłość i wiarę. Pomoże to lu-
dziom zastosować bardziej pozytywne podejście oraz przyjąć 
pozytywne postawy w obliczu zagrożenia nihilizmem. Jest 
to również przyczyna pojawienia się współcześnie teologii 
kontekstualnej i  jej rozwoju. Jednak rozumienie i właściwe 
odczytywanie wyzwań obecnych czasów w społeczeństwach 
humanistycznych wciąż jest związane z szeroko rozumianą 
sferą kultury. Do pewnego stopnia możemy umieścić te-
ologię kontekstualną w zakresie zagadnienia inkulturacji, 
przyjmując tymczasowo tak rozumiane znaczenie do analizy 
całego zagadnienia. 

1.4. Inkulturacja religii w kręgu kulturowym  
Zachodu 

Bez wątpienia ludzie żyjący w danej epoce natrafiają na od-
mienne problemy, niż właściwe dla innych czasów, podobnie 
ludzie żyjący w obecnych realiach i ukształtowani przez spe-
cyficzną kulturę mogą napotkać problemy i wyzwania, które 
rzadko występowały w innych kręgach kulturowych. Ludzie 
różnych epok, kultur i regionów (w tym regionów w obrębie 
danej kultury będących jednakże w pewnych aspektach nieco 
odrębnymi kulturowo) będą spoglądali na problemy z róż-
nych odmiennych perspektyw lub używali różnych podejść 
(modeli) do zmierzania się z takimi samymi wyzwaniami. 
Z perspektywy teologii, katolicka tradycja jest objawieniem 
Chrystusa w warunkach charakterystycznych dla rozwoju 
humanistycznych społeczeństw szeroko rozumianego Zacho-
du. Taki system teologiczny bazuje na wzorcach kulturowych 
specyficznych dla Zachodu, doświadczeniach historycznych 
zachodnich społeczeństw, a także na życiowych doświadcze-
niach relacji pojedynczych osób z Bogiem.

Obserwacja wyników takiego postrzegania świata poka-
zuje, że teologia nie tylko dostarcza chrześcijanom żyjącym 
w specyficznych, określonych miejscem i czasem epokach 
i  kręgach kulturowych konkretnych i właściwych wskazó-
wek dotyczących życia duchowego (właśnie z tego powodu 
powstały i rozwinęły się teologia i studia nad duchowością), 
ale również daje jasne, ugruntowane i mocne odpowiedzi 
na wyzwania, które pojawiają się w  życiu Kościoła, a wy-
wodzą się z duchowości i ideologii reprezentowanych przez 
ludzi żyjących w specyficznych, także określonych miejscem 
i czasem epokach i kulturach (z tego powodu rozwinęli 
swoją myśl apologeci). W skrócie można by powiedzieć, że 
pojawienie się i rozwój tradycyjnego myślenia teologicznego 
w Kościele było rezultatem refleksji chrześcijan ukształtowa-
nych przez kulturę szeroko rozumianego Zachodu nad ich 
własnymi, zarówno indywidualnymi, jak i odnoszącymi się 
do społeczeństw doświadczeniami, oraz praktyk religijnych 
charakterystycznych dla zachodnich chrześcijan. 

Ewangelizacja kultury 
i inkulturacja religii* 5 w kontekście 
humanistycznego społeczeństwa 
we współczesnych Chinach: 
szansa czy wyzwanie*6?

Jing Baolu*7

1. Ewangelia, ewangelizacja, kultura oraz 
inkulturacja religii 

1.1. Ewangelizacja oraz inkulturacja religii

Ewangelizacja jest misją, którą powinien realizować każdy 
chrześcijanin, głęboko zakorzenioną w samej naturze chrześ-
cijańskiej tożsamości. Chrześcijanie w pierwszych wiekach 
mieli bardzo jasne i silne poczucie, że właśnie ewangeliza-
cja jest ich misją. Działo się to, gdy chrześcijanie, wziąwszy 
sobie to szlachetne wezwanie do serc, rozpoczęli głoszenie 
i rozpowszechnianie Ewangelii poza kręgiem kultury żydow-
skiej oraz doświadczyli pierwszych kontaktów ze światem 
i kulturą grecko-rzymską. Jednym z pierwszych problemów, 
z jakimi się spotkali, była różnorodność kultur, szczególnie 
greckiej i rzymskiej oraz wyzwania towarzyszące spotkaniom 
z tymi kulturami.

Od tego czasu pytanie, w jaki sposób chrześcijaństwo 
może zakorzeniać się w innych, niż wyrosłe z żydowskiej, 
kulturach, na stałe zagościło w Kościele katolickim, przez 
który jest studiowane nieprzerwanie aż do dzisiaj8. Jest to 

*5 W oryginale użyto słowa „wiara” (xinyang 信仰), które w tłumaczeniu, 
w zależności od kontekstu, stosowane jest wymiennie ze słowem „religia” 
(zongjiao 宗教) – przyp. tłum.

*6 W tym artykule słowo „kultura” (wenhua 文化) wskazuje w szczególności 
na język i wartości przekazywane w ramach systemu szkolnictwa, choć jed-
nocześnie ma szersze znaczenie, odnoszące się do życia ludzi, ich sposobu 
myślenia oraz wszystkich aspektów z tym związanych.

*7 Jing Baolu 靖保路jest dyrektorem Matteo Ricci Study Centre w Maceracie 
we Włoszech. Niniejszy referat został przez niego przygotowany na mię-
dzynarodowe IX Europejskie Kolokwium Chińskie (9th European Catho-
lic China Colloquium) pt. „Wyzwania ewangelizacji – Chiny i Europa”, 
które odbyło się w Konstancinie i w Warszawie w dniach 10-–13 września 
2015 roku. Wersja tego tekstu w języku chińskim została opublikowana 
po raz pierwszy w wiosennym wydaniu czasopisma „Tripod”, nr 36 (2016) 
180, str. 6-–10. Z oryginału przetłumaczyła go Annie Lam z Holy Spirit 
Study Centre w Hong Kongu. Z języka angielskiego na polski tłumaczył 
Piotr Dziadek.

8 W oryginale autor odnosi się do określenia Kościół w sensie teologicznym i 
konsekwentnie używa rodzaju żeńskiego.
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ziarna pomiędzy ciernie” lub uzyskaniem tylko połowiczne-
go rezultatu przy zdwojonym wysiłku. 

Konkludując, zależność pomiędzy Ewangelią, ewangeli-
zacją oraz kulturą można podsumować następująco: ewan-
gelizacja jest de facto procesem inkulturacji religii oraz jej 
kontekstualizacji, a z kolei inkulturacja religii jest w rzeczy-
wistości procesem przyswajania lokalnej kultury, docierania 
do ludzi ukształtowanych przez tę kulturę oraz wspomagania 
działań, dzięki którym Ewangelia „zapuszcza korzenie i roś-
nie”. Ten ostatni proces można więc nazwać ewangelizacją 
kultury. Jeżeli aspekt kulturowy jest pomijany, wówczas głę-
bokość i zakres, jaki ostatecznie osiąga praca ewangelizato-
rów, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, 
będą zmniejszone i w efekcie Słowo Chrystusa będzie znaj-
dowało trudny grunt, aby żyć „jako Jego ciało i krew” oraz 
wcielić się, rosnąć i owocować w rzeczywistości i warunkach 
miejscowego społeczeństwa humanistycznego13.

2. Ewangelizacja kultury oraz „kultura 
ewangelizacji”

W kwestii ewangelizacji kultury papież św. Jan Paweł II 
dokonał następującej, sięgającej w głąb problemu, analizy: 

Każdy człowiek jest włączony w jakąś kulturę, zależy od 
niej i na nią oddziałuje. Człowiek jest jednocześnie dzie-
ckiem i ojcem kultury, w której żyje. We wszystkie przejawy 
swego życia wnosi coś, co odróżnia go od reszty stworzenia: 
nieustanne otwarcie na tajemnicę i nieugaszone pragnienie 
wiedzy. W konsekwencji każda kultura kryje w sobie i wy-
raża dążenie do jakiejś pełni. Można zatem powiedzieć, że 
w samej kulturze zawarta jest możliwość przyjęcia Bożego 
Objawienia”14.

Znaczenie wymiaru kulturowego w pracy ewangelizacyj-
nej jest bardzo istotne. Wiara i kultura wzajemnie na siebie 
oddziałują i wpływają. Kultura pozwala Ewangelii „wcielić 
się” w życie ludzi z danych lokalnych społeczności, a także 
umożliwia jej głębokie przenikanie „do krwiobiegów” lo-
kalnych społeczności. Ewangelizacja kultury oznacza więc 
ciągłe głoszenie im przekazu Chrystusa poprzez ich szeroko 
rozumianą kulturę15. W  procesie głoszenia Ewangelii indy-
widualne rozmowy są z pewnością ważne (ponieważ indywi-
dualne doświadczanie Chrystusa jest właściwością oraz fun-
damentem teologii inkulturacji), ale cały proces inkulturacji 
religii jest jeszcze bardziej istotny, wręcz krytyczny. Dzieje 
się tak, ponieważ Ewangelia, poprzez jej ciągłe przenikanie 

13 Por. Jing Baolu, Katolicyzm i kultura chińska: analiza katolickiej teologii 
inklulturacji” (Catholicism and Chinese Culture: A Rethinking of the 
Catholic Theology of Inculturation), „w: Catholic Thought and Culture”, 
2012, nr 1 z 2012 r., s. 21-–60.

14 Jan Paweł II, Eencyklika „Wiara i rozum” (Fides et Ratioratio), 1998, 
akapit 71.

15 Por.  List do Hebrajczyków (Hbr 1, 1-–2.).

do kultury, przedostaje się niejako do samej „krwi” narodu. 
Ze względu na użycie samoinicjujących się, rozpowszechnio-
nych i pogłębionych sposobów ewangelizacji oraz wytrwałe 
ich stosowanie, Ewangelia będzie oddziaływała na wszyst-
kich ludzi żyjących na danym terenie. Święty papież Jan Pa-
weł II powiedział, że proces przeniesienia wiary do kultury 
oznacza w rzeczywistości osiągnięcie stanu pełnej i prawdzi-
wej akceptacji Ewangelii, życie nią i doświadczanie jej przez 
miejscowych ludzilokalne wspólnnoty16.

Znaczenie i waga zagadnienia ewangelizacji kultury ujaw-
nia się w sposób bardzo wyraźny. Jej ostateczne cele mają być 
korzystne dla całej ludzkości, mają przekraczać wszystkie 
kultury i  sprowadzić możliwość zbawienia Chrystusowego 
na każdą osobę. Jednakże, celem ewangelizacji osiąganym 
w pierwszym rzędzie jest przede wszystkim odżywianie 
„kultury ewangelizacji”, czyli osiągnięcie zdolności do ewan-
gelizowania i opanowanie potrzebnych do tego metod. Jest 
to rodzaj inspiracji do budowania kultury miłości, która 
„płynie w  żyłach” indywidualnych osób i społeczeństw. 
W skrócie, ewangelizacja kultury jest objawieniem Ewan-
gelii poprzez miłość Chrystusa oraz poprzez wzmocnienie 
naturalnie obecnej kultury miłości, uczciwości i harmonii. 
Ta „kultura ewangelizacji” stale emanuje pozytywną energią 
miłości i może sama z siebie wytworzyć efekt ewangelizacji. 

Po tych wstępnych uwagach zobaczymy, jak Kościół 
w Chinach, w kontekście specyficznego społeczeństwa hu-
manistycznego, ewangelizuje w warunkach chińskiej kultury 
i umożliwia prawdziwie wcielonej Ewangelii „wcielenie się” 
w umysłach i duszach Chińczyków, a także w ich duchowym 
świecie. Taki „wcielony” sposób życia może być dostoso-
wywany do warunków specyficznego społeczeństwa huma-
nistycznego, gdy zderza się z typowymi dla Chińczyków 
duchowymi wskazówkami oraz ich stosunkiem do ewan-
gelizacji. Innymi słowy, gdy jest rozwijana inkulturowana 
teologia.  

Fot. Adrian Be, Foter.com, CC BY 2.0.

16 Por. Jan Paweł II, List do Papieskiej Rady ds. Kultury (Pontifical Council 
for Culture) z okazji jej inauguracji, 20 maja 1982 r., w którym podkreślo-
na została waga zagadnienia inkulturacji religii.

3. Wyzwania napotykane przez Kościół 
w Chinach w procesie ewangelizacji 

Przed omówieniem pracy ewangelizacyjnej w Chinach 
przyjrzyjmy się grupie wyzwań, jakie współcześnie spotyka 
Kościół w tym kraju, jego odpowiedziom na nie oraz temu, 
jak wypełnia on swoją misję ewangelizacyjną. Problemy Koś-
cioła w Chinach można omawiać z uwzględnieniem aspek-
tów wewnętrznych i zewnętrznych. 

3.1. Problemy zewnętrzne 

Jako problemy zewnętrzne można wymienić: ogólny 
wpływ wywierany przez globalizację i  sekularyzację, spe-
cyficzne wyzwania, jakie napotyka Kościół, wynikające 
z kontekstu współczesnego społeczeństwa humanistycznego 
w Chinach, żądanie dialogu ze strony chińskich intelektua-
listów, tendencję określaną jako „nowe kształtowanie kultu-
ry”, obecną we współczesnych Chinach itp. Z tymi proble-
mami spotykają się wszyscy Chińczycy i oczywiście dotyczą 
one także chrześcijan. Pamiętając, że misja ewangelizacyjna 
pozostaje częścią istoty Kościoła, chrześcijanie muszą mieć 
ducha otwartości i jednocześnie zaangażowania, potrze-
bę i siłę, aby „wyjść na zewnątrz poza kościoły”, wchodzić 
w interakcje ze społeczeństwem, wszystko to, aby budować 
i jednocześnie służyć społeczeństwu z miłością. (Ten duch 
poświęcania przypomina ofiarę Chrystusa na krzyżu, doko-
naną za cały świat.)  

A zatem teraz pojawia się pytanie: czy Kościół w Chinach 
ma zdolność i możliwości, aby poznać, zrozumieć i zmierzyć 
się z tymi zewnętrznymi wyzwaniami? Jeżeli odpowiedź jest 
twierdząca, to wówczas Kościół w Chinach musi określić 
konkretne strategie i  zaproponować metody ewangelizacji. 
Jeżeli natomiast Kościół w Chinach nie może funkcjonować 
według modelu znanego z Zachodu, opartego na konferen-
cjach biskupów, i nie może zapoczątkować skoordynowanego 
działania wspólnego, może przynajmniej zastosować model 
oparty na diecezjach, podobnie do stosunkowo skutecznej 
w  działaniu diecezji w Hongkongu. Obecnie w Chinach 
jedynie kilka diecezji ma zdolność do zapoczątkowania zai-
nicjowania i wprowadzania w życie konkretnych, nastawio-
nych na przyszłość planów. Kościół w Chinach musi rozwi-
jać się i wzmacniać się poprzez wzmożone studia (dotyczy to 
jednocześnie duchowej i intelektualnej wiedzy). Jakakolwiek 
poprawa ma się dokonać, musi być poprzedzona rozpozna-
niem i zrozumieniem problemów. Jeżeli ludzie w Chinach 
nie będą w stanie rozpoznać powagi napotykanych proble-
mów, to ich ciężar gatunkowy może ich po prostu zniszczyć. 

3.2. Problemy wewnętrzne 

Po pierwsze, ogólnie rzecz biorąc, struktura Kościoła jest 
niedoskonała. A ponieważ organizacje kościelne nie są ideal-
ne, jego praca ewangelizacyjna w dużym stopniu nie może być 

1.5. Zagadnienie międzykulturowości w pracy 
ewangelizacyjnej w Chinach 

W związku z zagadnieniem inkulturacji religii nasuwa się 
pytanie, jakie problemy pojawiają się, jeżeli myśl teologicz-
na oraz tradycja religijna „zabarwiona kolorami kultury” 
ukształtowanej na Zachodzie spotykają się z kulturą chińską 
i charakterystycznym dla niej myśleniem? Lub inaczej – jak 
powinniśmy przygotować nasze zmysły do dostrzeżenia 
i  uświadomienia sobie tych problemów? W rzeczywistości 
interakcja ta skutkuje tym samym, co wynika ze wspomnia-
nych zagadnień inkulturacji religii oraz międzykulturowości 
w  procesie ewangelizacji. Nie tylko obejmuje to związek 
pomiędzy religią i kulturą, lecz także zderzenie się i koniecz-
ny w takim wypadku dialog pomiędzy dwoma tradycjami 
kulturowymi. Na pierwszy rzut oka wiara w teorii, a także 
w swojej naturze, ma tutaj znaczenie większe od kultury 
i powinno jej przynależeć pierwszeństwo, jednak w obec-
nej praktyce ewangelizacyjnej wiara i kultura rozpatrywane 
są nierozłącznie. Jeżeli ewangelizacja zaczyna się i dotyczy 
aspektów kulturowych, Ewangelia wydaje się być łatwiejsza 
do zrozumienia, przyjęcia i zastosowania w życiu. Podob-
nie stwierdza Papieska Komisja Biblijna (Pontifical Biblical 
Commission) w swoim dokumencie zatytułowanym: Inter-
pretacja Biblii w Kościele (The Interpretation of the Bible in 
the Church) z 1993 roku. 

Inkulturacja Biblii dokonuje się od pierwszych stuleci 
zarówno na chrześcijańskim Wschodzie, jak i na chrześcijań-
skim Zachodzie i okazuje się bardzo owocna. Jednakże nigdy 
nie można uznać jej za zadanie w pełni osiągnięte. Musi więc 
być podejmowana wciąż na nowo w powiązaniu z nieustaną 
ewolucją kultur. W krajach, gdzie ewangelizacja rozpoczęła 
się stosunkowo niedawno, ten problem pojawia się w  jesz-
cze nieco innej formie. W rzeczywistości misjonarze nawet 
nieumyślnie i podświadomie niosą Słowo Boże w formie, 
w jakiej zostało ono wcześniej inkulturowane w krajach, 
z których sami pochodzą. Nowe Kościoły lokalne muszą 
podejmować wszelkie wysiłki, aby przekształcić te obce kul-
turowo formy i  sposoby inkulturacji Biblii w inne formy, 
bardziej odpowiadające kulturze krajów, gdzie głoszona jest 
Ewangelia12. 

Analiza dokonana przez Papieską Komisję Biblijną uka-
zuje problem międzykulturowości, oddziałujący na przeka-
zywanie Ewangelii Chrystusa. W przypadku Chin zdajemy 
sobie sprawę, że dla chińskich chrześcijan bardzo ważne jest, 
aby odczytywano, badano, rozumiano oraz starannie brano 
pod uwagę chińską kulturę. Jakiekolwiek zaniedbanie na 
polu dialogu pomiędzy kulturą lokalną i obcą, które znajdzie 
wyraz w przekładzie Biblii i późniejszym nauczaniu czy gło-
szeniu Słowa Bożego, będzie jedynie skutkowało „sianiem 

12 Papieska Komisja Biblijna (Pontifical Biblical Commission), Interpretacja 
Biblii w Kościele (The Interpretation of the Bible in the Church), 1993. r.
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misji mającej na celu ewangelizację. 
v. System formacji duchowieństwa w Chinach może 

wykazywać niedoskonałości i nastawienie na formację 
przyszłych duchownych, nie znajduje się w cent-
rum uwagi. Przyczyna tego zagubienia leży w braku 
dogłębnego zrozumienia „ducha” czasów w kontekście 
specyficznej sytuacji społeczeństwa humanistyczn-
ego oraz braku jasno określonej wizji przyszłej misji 
Kościoła w Chinach. 

4. Odpowiedzi, jakie Kościół w Chinach 
powinien znaleźć 

Nie jest moją intencją udzielenie odpowiedzi na wszyst-
kie kwestie wyżej poruszone, lecz raczej zasugerowanie kilku 
propozycji działań wynikających z szerszej perspektywy i do-
tyczących kilku fundamentalnych aspektów. 

4.1. Interakcja ze światem

Kościół w Chinach powinien być w pełni świadomy, że 
stanowi część otaczającego świata. Wszystko, co dzieje się 
we współczesnym świecie – niezależnie od tego, czy są to 
zjawiska wielkie, czy mało istotne, a także wszystkie trendy 
społeczne czy myślowe – będzie dotyczyło tego Kościoła i an-
gażowało go w proces globalizacji. Zagadnienia sekularyzacji, 
modernizacji i postmodernizmu nie są już tylko zagadnie-
niami abstrakcyjnymi, ale raczej stały się realne i konkretnie 
wpływają na życie wszystkich osób, społeczeństw oraz wspól-
not. Dzisiaj w Kościele w Chinach nie możemy już dłużej 
zachowywać się jak w przeszłości, myśląc, że wydarzenia 
i zjawiska obecne na Zachodzie i w Kościele na świecie są od 
nas oddalone. W bardzo bliskiej przyszłości, nawet „dzisiaj” 
lub „jutro”, w dobie Internetu i dynamicznego rozwoju na-
uki i techniki, „ich” problemy staną się naszymi problemami, 
z którymi my także musimy się zmierzyć.  

W związku z tym Kościół w Chinach musi posiadać wie-
dzę i umiejętności humanistycznego i społecznego myślenia 
stosowanego w świecie. Pod tym względem rozwój Kościoła 
w Polsce z jego bogatym doświadczeniem jest wart naszej 
specjalnej uwagi i analizy. W 2002 roku uczestniczyłem 
w spotkaniu katolickich studentów z Chin kontynentalnych, 
zorganizowanym w Polsce. Podczas dyskusji z członkiem 
Konferencji Episkopatu Polski (o ile pamiętam, był to praw-
dopodobnie Sekretarz KEP) zadaliśmy pytanie: „Dlaczego 
liczba uczęszczających na Msze święte znacząco zmniejszyła 
się po 1989 roku?”. Hierarcha odpowiedział wówczas: „Po 
1989 roku wszelkie kierunki i trendy myślenia z Zachodniej 
Europy napłynęły do Polski. Kościół w Polsce miał mało 
czasu, by je przeanalizować i zaproponować skuteczne środ-
ki do zareagowania na nie. Wkrótce wyzwania i problemy 
doświadczane przez Kościół w Europie Zachodniej zaczęły 
również dotykać Polski”.  

Trzynaście lat po tej rozmowie tempo globalizacji rośnie 
jeszcze bardziej, jak można się spodziewać w dobie Internetu. 
Skonfrontowani z dominującymi, niezwykle wpływowymi 
trendami globalizacji, sekularyzacji, ścisłego racjonalizmu, 
hedonizmu i całkowitego relatywizmu obecnymi we współ-
czesnym myśleniu Zachodu widzimy, że Kościoła w Chinach 
dotyczą takie same problemy i wyzwania, co Kościoła na Za-
chodzie. Zarówno czynnie, jak i biernie Kościół w Chinach 
musi zmierzyć się z tymi problemami i odpowiedzieć na nie! 
W takich okolicznościach każdy człowiek ma obowiązek 
dobrze spożytkować otrzymane od Boga rozum i zdolność 
myślenia. Wspólnoty Kościoła w  Chinach, dostrzegając, że 
znalazły się w pułapce tych problemów i są przytłoczone 
ich ciężarem, czują się w związku z tym bezradne, przegra-
ne i pozostają bierne. Nie takie powinno być podejście osób 
wierzących.

Jak wobec tego Kościół w Chinach powinien zachowywać 
się i reagować na tę sytuację? Pośród wielu potrzeb chińskie-
go Kościoła jest potrzeba zbudowania i wykształcenia grupy 
chrześcijan, którzy posiadają fachową wiedzę z dziedziny 
filozofii, socjologii, nauk o religii oraz prawa kanonicznego. 
Taki zespół mógłby wówczas pomóc wspólnotom Kościoła 
i reprezentującym je osobom odpowiedzialnym w dogłębnej 
analizie pojawiających się zagadnień oraz zasugerować szyb-
kie i skuteczne środki działania. Mogłaby to być jedna z naj-
ważniejszych metod rozwiązania współczesnych problemów.

Fot. Pedronet, Foter.com, CC BY 2.0.

4.2. Interakcja z chińskim społeczeństwem 

Już od późnej dynastii Qing i początków Republiki Chiń-
skiej w 1911 roku u chińskich intelektualistów narastała świa-
domość kryzysu, który dotknął tradycyjną chińską kulturę. 
Po rewolucji kulturalnej (trwającej w latach 1966 – 1976), 
która zrujnowała tradycyjne wartości i  kulturę, kryzys ten 
dał się zauważyć w konkretnych aspektach społecznych życia 
ludzi i  spowodował głębokie zmiany obejmujące nie tylko 
ich umysły i dusze Chińczyków. Można ogólnie powiedzieć, 
że wpłynął także na nich samych (w  sensie biologicznym). 
Doprowadziło to do pojawienia się różnorodnych rodzajów 
społecznych „chorób”, co ujawniło się w społeczeństwie chiń-

skim jako kryzys moralny. Profesor Zhang Xianglong w swo-
im artykule pt.: The Crisis in China’s Traditional Culture 
(„Kryzys tradycyjnej kultury chińskiej”) opisał to przy użyciu 
metafory18: „Rzeka Żółta zmywa krew Chińczyków i zarazem 
niesie ją jak życiodajny «krwiobieg», podczas gdy współ-
czesne trendy wypłukały naszego chińskiego, narodowego 
«ducha» z naszych narodowych «naczyń krwionośnych»”. 
Ten opis pokazuje, że tradycyjna kultura chińska oraz „duch” 
społeczeństwa humanistycznego znajdują się w  poważnym 
kryzysie. Nie jest to alarmistyczny raport, ale naprawdę jasno 
zarysowany i rzeczywisty obraz dzisiejszej chińskiej kultury19.  

W mojej opinii wspomniany powyżej kryzys kultury 
i „ducha” społeczeństwa humanistycznego spowodował fun-
damentalny kryzys ogólnie rozumianego humanizmu: ubó-
stwo ideałów humanistycznych (w znaczeniu nieontologicz-
nym) oraz duchową pustkę. Jest to źródło wszystkich 
społecznych kryzysów i społecznych nieprawidłowości. 
Osłabienie i powszechne nieuznawanie tradycyjnych ducho-
wych wierzeń powoduje brak metafizycznej stabilności oraz 
brak granic czy siły ograniczającej ludzkie działanie. System 
tradycyjnych wartości moralnych został, niestety, znacznie 
osłabiony, podczas gdy nowy system duchowych wartości 
nie został dotychczas uformowany. Na czym więc ludzie 
mają opierać się i od czego uzależniać swoje życie duchowe? 
Jeżeli całe społeczeństwo „od góry do dołu” utraciło moralne 
zasady, do których każdy powinien się stosować i które są 
podstawą transcendentalnych wartości warunkujących ze-
wnętrzne i wewnętrzne siły ograniczające ludzkie działanie, 
to jakie podstawy moralnych zobowiązań mogą zostać za-
chowane? To wyjaśnia, dlaczego nieprawidłowości społecz-
ne w Chinach, takie jak uznanie korupcji jako objawu zarad-
ności i sprytu, przemocy i przywłaszczania cudzej własności 
jako zalet, wręcz „cnót”, a pozbawiona skrupułów postawa 
ludzi wykorzystujących innych w celu zdobycia popularno-
ści są akceptowane społecznie. Jednocześnie podstawowe 
potrzeby życiowe – pożywienie, ubranie, zabezpieczenie 
miejsca do życia, a nawet transport – są w rzeczywistości fał-
szywie postrzegane. To społeczne zjawisko odpowiada opiso-
wi dokonanemu [już przed wiekami] przez Thomasa Hob-
besa, który napisał, że „człowiek jest człowiekowi wilkiem”. 
To powiedzenie wydaje się samospełniającą się przepowied-
nią i jako zjawisko wstrząśnie [a właściwie już wstrząsnęło] 
podstawami całego moralnego systemu  społeczeństwa hu-
manistycznego20. 

18 Jest to przenośnia, metafora trudna do dosłownego przełożenia. Autor 
użył słowa „nacjonalizm”. Wnosząc z kontekstu – chodziło mu o zbiór na-
rodowych (i przy tym tradycyjnych) cech Chińczyków, a nie o politycznie 
rozumiany i intensywnie wcielany w życie nacjonalizm chiński w wydaniu 
komunistycznym – przyp. tłum.

19 Zhang Xianglong 张祥龙, The Crisis in China’s Traditional Cultu-
re (Zhongguo chuantong wenhua de weiji 中国传统文化的危机), 
w: Guoxue luntan wencui 国学论坛文萃, 2004, nr 2/2004.

20 Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Form and Power of a Common-

prowadzona w sposób zorganizowany, systematyczny i kon-
sekwentny, lub w niektórych wypadkach nawet – nie może 
być w ogóle prowadzona. Przyjrzyjmy się bliżej tej sytuacji. Ile 
diecezji w Chinach ustanowiło własne organizacje na kształt 
kurii lub „rady księży” zgodnie z  przyjętymi procedurami? 
Nie wspominając nawet przy tym o odpowiednikach komisji 
liturgicznych, rad pastoralnych, kwestur (i/lub administracji 
finansowych) lub komisji do spraw małżeństw i rodziny. Fakt, 
że diecezje nie mają takich struktur, nie oznacza jednak, że nie 
występują problemy w tych obszarach. W rzeczywistości sta-
nowiska w takich komisjach czy organizacjach powinny być 
obsadzone najlepiej przez profesjonalistów, którzy wiedzą 
dokładnie, jak rozwiązywać problemy oraz jak formułować 
plany ewangelizacji. Wiele diecezji w Chinach znajduje się 
obecnie w pewnym sensie w stanie chaosu. Stanowiska kie-
rownicze są tylko przejściowo – lub wcale – obsadzone przez 
osoby kompetentne, lub w ogóle przez osoby przypadkowe. 
Stanowi to główną przyczynę, dla której sprawy wewnętrzne 
Kościoła w niektórych diecezjach są w bardzo złym stanie. 
Zjawisko niezdolności do udzielenia pomocy i nieodpowied-
nie działania, które uniemożliwiają postęp i poprawę sytua-
cji, wynikają z problemów trudności doświadczanych przez 
Kościół w  Chinach w przeszłości, słabo zarządzanej struk-
tury współczesnego Kościoła oraz wyzwań spowodowanych 
zewnętrznymi problemami wynikającymi z kontekstu specy-
ficznego  społeczeństwa humanistycznego w Chinach. 

Wspomniane powyżej problemy mogą być analizowane 
z uwzględnieniem następujących aspektów:

i. Brak uświadomienia sobie skali i zakresu problemów: 
Kościół w Chinach żyje otoczony tymi problemami, 
nie uświadamiając ich sobie w pełni i nie mając poczu-
cia, że ich rozwiązanie jest pilne. 

ii. Przywództwo Kościoła napotyka bardzo liczne pro-
blemy i nie zawsze potrafi znaleźć ich rozwiązanie; 
nawet, gdy problem dotyczy kwestii wiary, kierujący 
Kościołem w Chinach nadal podchodzą do tych 
zagadnień w sposób będący swoistą spekulacją 
psychologiczną17.

iii. Widząc problemy i obawiając się o przyszłość, która 
może czekać Kościół, jego przywódcy mają trudności 
w opracowaniu szczegółowego i kompleksowego pla-
nu nastawionego na nią. Pokazuje to, że kierujący 
Kościołem mają słabe poczucie lub wręcz brak poczu-
cia sensu w odniesieniu do przyszłości. 

iv. Ponieważ Kościół w Chinach nie rozpoznaje w pełni 
potrzeby integracji ze społeczeństwem, brakuje mu 
poczucia zaangażowania na rzecz tego społeczeństwa 
oraz swoistej społecznej odpowiedzialności (które są 
związane z „duchem” oraz misją ewangelizacji), co 
prowadzi do zawężonego rozumienia chrześcijańskiej 

17 Por. In Cina e il tempo di scelte chiare (L’intervista di Gianni Cardinale 
con l’arcivescovo Savio Hon), „Avvenire”, 1 kwietnia 2011, str. 19.

Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4 Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4



39 Tematy 主 題 Tematy 38主 題 

wiedziami na wszelkie ich potrzeby (życiowe, umysłowe oraz 
duchowe) oraz uwzględniać typowy dla współczesności tych 
czasów kontekst determinowany przez czas i miejsce. 

W ramach sympozjum pt. „Religia a struktura systemu 
moralnego w społeczeństwie chińskim”, które odbyło się 
na Uniwersytecie Prowincji Zhejiang 4 czerwca 2011 roku 
prof. Zhuo Xinping w swoim artykule pt.: Dialog pomiędzy 
religią i cywilizacją napisał, że wzywając do wyeliminowania 
ubóstwa w sensie ekonomicznym, należy przyjąć w stosunku 
do religii, w odniesieniu do jej zasad duchowych, podejście 
pozytywne, wyważone i  aprobatywne. Chińskie społeczeń-
stwo, które znajduje się w stanie chaotycznej transformacji, 
potrzebuje i musi zbudować przystępny system moralny 
obejmujący pewne zobowiązania i zawierający określoną dy-
scyplinę i ograniczenia. Taki system moralny wymaga moc-
nego i solidnego „fundamentu” duchowego, a także potrze-
buje pewnego wymiaru sacrum oraz wymiaru ostateczności 
do zbudowania systemu wartości duchowych, obejmującego 
mocną siłę wewnętrzną, zapewniającą dyscyplinę i stosowa-
nie ograniczeń. Takie właśnie zadanie wymaga poszukiwania 
pomocy w religii. Wezwanie sformułowane przez profesora 
Zhuo dotyka kluczowego zagadnienia współczesnych prob-
lemów społecznych w Chinach. W tej sytuacji Kościół ka-
tolicki z doświadczeniem sięgającym 2000 lat posiada prak-
tycznie kompletny system wartości moralnych, w związku 
z czym doświadczenie to może służyć jako system odniesienia 
dla współczesnego społeczeństwa chińskiego. W odpowiedzi 
na rozpowszechnioną kulturę materialistyczną, ubóstwo 
wartości humanitarnych, zanikanie kultury duchowej i wy-
tworzenie się duchowej pustki we współczesnych Chinach, 
różnorodne bogactwo eschatologiczne wiary katolickiej oraz 
rozwijające się dzięki niej życie duchowe mogą stanowić 
istotny i wielki wkład w proces naprawy. Wiara może pomóc 
chińskiemu społeczeństwu pokonać zawstydzające współ-
czesne ubóstwo wartości humanistycznych, a także pomóc 
określić cechy charakterystyczne kultury i odpowiednie dla 
niej miejsce w społeczeństwie. Podobnie wartości chrześci-
jańskie mogą pomóc zbudować i ukształtować w Chinach 
zdrową kulturę opartą na miłości i wierze oraz stanowić pod-
stawę, na której zostanie zbudowana moralność. Zamiar ten 
może się powieść ze względu na oparcie go na właściwościach 
i wartościach życia w wierze. 

Z perspektywy kultury proces uczestniczenia w budo-
waniu społeczeństwa humanistycznego charakteryzującego 
się wartościami duchowymi współgra z wysiłkami ewange-
lizacyjnymi, a także z procesem inkulturacji religii. Dzieje 
się tak dlatego, że długotrwały wysiłek w celu osiągnięcia 
inkulturacji religii pozwala prawdzie wiary chrześcijańskiej, 
która sięga ponad i poza wszystkie systemy kulturowe, na 
przeniknięcie do miejscowej kultury i „wcielenie się” w tę 
kulturę, rozprzestrzenianie się w niej i  przekształcanie tej 
kultury w siłę duchową, która będzie pomagała narodowi 
stawać się bardziej humanistycznym w swojej egzystencji 

i procesie rozwoju. Wiara uwidacznia ludziom kulturę opar-
tą na nadziei na przyszłość. Jednocześnie, inkulturacja religii 
chrześcijańskiej pomoże budować nową kulturę w Chinach, 
dostarczając „świeżej krwi” dla narodowego „ducha”, a także 
wprowadzając i umacniając źródło wierzeń duchowych do 
chińskiego społeczeństwa21.

Teraz pojawia się problem i jednocześnie pytanie, czy 
Kościół w Chinach posiada taką samoświadomość trudno-
ści, jakie występują wokół niego oraz poczucie zaangażowa-
nia na rzecz społeczeństwa? A także, czy Kościół w Chinach 
ma możliwości, siły i środki, żeby uczestniczyć w budowaniu 
i kształtowaniu kultury w obecnych czasach? Może to wy-
magać tego, żeby starsi i doświadczeni lub najwyżsi i czołowi 
przywódcy Kościoła odpowiedzieli i określili, czy to oczeki-
wanie jest „znakiem kierunków, gdzie wieje Duch Święty” 
oraz czy jest to misja, którą chińscy chrześcijanie powinni 
podjąć.  

OJciec i syn. Fot. Nithi clicks, Foter.com, CC BY 2.0.

4.3. Kościół w Chinach wobec swoich problemów 
wynikających z jego obecnego stanu  

W pewnym stopniu Kościół w Chinach znajduje się 
w położeniu, w którym stanął wobec wyzwań pojawiających 
się ze wszystkich stron i na rozmaitych poziomach, a także 
stosunkowo beznadziejnym i do pewnego stopnia chaotycz-
nym. Jakie jest źródło tego „chaosu”? Jaką część tego „cha-
osu” w obecnej epoce szczególnego historycznego rozwoju 
Kościoła należy przypisać nieuniknionym i wynikającym 
z rozwoju historii czynnikom, które z oddziaływań wywie-
ranych przez te czynniki mogłyby zostać złagodzone, jeżeli 
konieczna praca naprawcza zostałaby wykonana?

21 W rzeczywistości żaden rodzaj kultury nie może być doskonały. Tradycyjna 
kultura chińska nie stanowi wyjątku. Tak jak wierzyli znani, współcześni 
neokonfucjańscy nauczyciele Mou Zongsan, Fu Weixun i Liu Shuxian, 
istotne są nie tylko zewnętrzne elementy całej  kultury chińskiej, ale 
również kultura chińska powinna być otwarta na chrześcijaństwo, aby spo-
wodować twórczą przemianę tradycyjnej kultury konfucjańskiej. Por. Mou 
Zongsan, Political Road and Governance, Changchun, Jilin Publishing 
Group Ltd., 2010, s. 8; Lai Pan-chiu, Transmission and Transformation: 
Christian Theology and Cultural Traditions, Hong Kong, Christian 
Literature Publishing House, 2006, s. 157.

a. „Model zarządzania” Kościołem (a właściwie 
„model służby” Kościoła społeczeństwu) 

Kościół w Chinach jest swoistym organizmem żyjącym 
w chińskiej tradycji kulturalnej oraz w duchowym kontek-
ście humanistycznego społeczeństwa Chin. Dzisiaj często 
dyskutuje się zagadnienia reform ekonomicznych i poli-
tycznych w Chinach. W mojej opinii chrześcijanie muszą 
poważnie myśleć o „politycznych reformach w Kościele”22. 
Obecnie cały kler w chińskim Kościele jest chińskiego po-
chodzenia, przez co w sposób naturalny akceptuje wpływ 
chińskiej tradycji kulturowej. W wyniku tego, chiński „mo-
del zarządzania” lub, co bardziej odnosi się do Kościoła, 
„model służby”, jest w sposób naturalny „modelem o właści-
wościach typowych dla chińskiej tradycji i kultury”. W ciągu 
minionych 2000 lat prowadzonej w świecie jednolitej dzia-
łalności ewangelizacyjnej rozwinął się i ukształtował „model 
typowy dla Kościoła katolickiego”, w miarę jak Kościół znaj-
dował sposoby na prowadzenie swojej misji ewangelizacyj-
nej, mając wciąż na uwadze ducha Ewangelii oraz działając 
w różnych tradycjach kulturowych. W jaki sposób Kościół 
zachował równowagę pomiędzy tymi dwoma zarysowanymi 
powyżej tradycjami i kulturami? Jest to problem, z którym 
obecnie muszą się zmierzyć tak biskupi, jak i księża. Czasami 
można usłyszeć przedstawicieli duchowieństwa w Chinach 
mówiących do siebie nawzajem: „Nie mów mi, jakie jest pra-
wo Kościoła, bo moje słowa stanowią prawo”. Czy nie brzmi 
to znajomo?    

Dodatkowo w Kościele w Chinach przemiana od praktyk 
i struktur zaszczepionych przez misjonarzy z innych krajów 
bądź „zachodnich modeli zarządzania” do „modelu zarządza-
nia chińskiego duchowieństwa” nie okazała się zbytnim suk-
cesem. Jednocześnie wydaje się, że zmianę z „modelu sprzed 
Soboru Watykańskiego II” na „model posoborowy” należy 
uznać za jeszcze mniejszy sukces. Ze względu na różnorakie 
przeszkody występujące w Kościele w Chinach, znajomość 
i wprowadzanie do praktyki „ducha” oraz zmian Soboru Wa-
tykańskiego II pozostaje wciąż we wstępnej fazie. Zjawisko 
nazywane „sytuacją periodyzacji”23, czyli w zasadzie przepaść 
międzypokoleniowa, dostrzegana wśród chińskiego ducho-
wieństwa w czasach po rewolucji kulturalnej, dodatkowo 
zaburzyło w chińskim Kościele proces przemiany starej tra-
dycji w nową. Dlatego pojawienie się swoistego „chaosu” 
w chińskim Kościele jest rzeczywiście w pewien sposób „na-
turalne”. W zasadzie można stwierdzić, że nienaturalnym 
byłoby nie spodziewanie się „chaosu” we wspólnocie takiej 
jak Kościół, nie posiadającej w Chinach dojrzałej tradycji, za 
to wzrastającej w obliczu całej gamy różnorodnych, atakują-
cych ją problemów, wynikających z nowoczesności i postmo-
dernizmu, do tego jeszcze wzmożonych przez funkcjonowa-

22 Czyli, abstrahując od zagadnień stricte politycznych, reformach zarządza-
nia i funkcjonowania instytucji Kościoła w Chinach – przyp. tłum.

23 Nazwa nawiązuje do różnych i bardzo odmiennych okresów w niedawnej 
historii Chin i pochodzi od angielskiego słowa period, oznaczającego okres 
– przyp. tłum.

Rzeka Żółta w Chinach. Fot. Omar A., Foter.com, CC BY-SA 2.0.

Skonfrontowani z tymi licznymi problemami chińscy in-
telektualiści i myśliciele wyrażają tęsknotę za „zbudowaniem 
i uformowaniem nowej kultury” lub „przemianą tradycyjnej 
kultury w kulturę nowoczesną”. To w ich opinii umożliwi 
ludziom „wlanie nowego ducha” oraz „świeżej krwi” w chiń-
skie społeczeństwo celem ukształtowania nowej kultury, 
która będzie bardziej dynamiczna, elastyczna i będzie mogła 
dostosować się do obecnych czasów. Jaki jest w takim razie 
stosunek pomiędzy tym wezwaniem do zbudowania nowej 
kultury a misją ewangelizacyjną Kościoła katolickiego? Koś-
ciół katolicki nie wyznaje na pewno abstrakcyjnej religii, ani 
też prawie nie mówi o abstrakcjach, a także nie pomija w swej 
nauce praktycznych aspektów życia ludzi w społeczeństwie. 
W mierzeniu się z tymi licznymi i zasmucającymi problema-
mi, a w szczególności z kryzysem życia duchowego, chiński 
Kościół musi zareagować na to zjawisko. Nauczanie spo-
łeczne Kościoła wyrażone na Soborze Watykańskim II może 
być zastosowane w takich wypadkach. Każda miejscowa 
wspólnota Kościoła musi działać w odpowiedzi na potrzeby 
swojej lokalnej grupy społecznej, która jest przecież częścią 
społeczeństwa humanistycznego i zaoferować ludziom w tej 
wspólnocie konstruktywne wskazówki, jak powinni kształ-
tować i wieść życie duchowe. 

Z perspektywy inkulturacji chrześcijaństwa inkulturo-
wana teologia powinna zawierać nie tylko najważniejsze 
wartości charakterystyczne dla miejscowej kultury i tradycji, 
lecz również uwzględniać problemy współczesnego czasu 
(społeczne, humanistyczne, ekonomiczne i polityczne), pra-
widłowo je odczytywać i adekwatnie na nie odpowiadać. 
Dodatkowo, zebrane doświadczenia wynikające z przeży-
wanej wiary i dotyczące określonego czasu i miejsca mogą 
i powinny być wyrażone w sposób zrozumiały dla danej epo-
ki. Inaczej mówiąc, inkulturowana teologia musi zawierać 
wyniki wypływające z analizy uświadomienia problemów 
przez współczesnych ludzi wraz z zaproponowanymi odpo-

wealth, Ecclesiastical and Civil, tom t. 1, Oxford: Basil Blackwell 1957, 
rozdz. 13.
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jest biskupom osiągnąć coś znaczącego. Z tego też powodu 
przywódcy Kościoła w Chinach mogą jedynie stosować te 
sposoby rozwiązywania napotykanych problemów, które są 
niezależne od siebie lub dotyczą jedynie poszczególnych, spe-
cyficznych zagadnień. A problemy sięgają poza możliwości 
działania i  rozwiązania ich przez jakiegokolwiek pojedyn-
czego człowieka. Uważam, że w obliczu sytuacji, która jest 
obecnie, trudno zmienić status quo. Przede wszystkim Koś-
ciół w Chinach powinien być świadomy, że istnieje potrzeba 
wyszkolenia własnego zespołu chińskich katolickich intelek-
tualistów. Takie osoby muszą mieć poczucie zaangażowania, 
a nawet „ducha poświęcenia”, podobnie do Jezusa Chrystusa 
na krzyżu, aby służyć społeczeństwu i  Kościołowi. Muszą 
oni pomóc Kościołowi zrozumieć potrzeby społeczeństwa, 
zachęcić go do „wyjścia” naprzeciw społeczeństwu, a także 
odegrać konstruktywną rolę w formowaniu „ducha” społe-
czeństwa humanistycznego w Chinach. 

Od lat 90. XX wieku, gdy liczba księży, zakonnic, a także 
ludzi świeckich, którzy studiowali za granicą, wzrosła, coraz 
więcej chrześcijan w społeczeństwie jest świadomych wagi 
wymiaru kulturowego w prowadzonej przez Kościół ewange-
lizacji. Oznacza to, że pośród chińskich chrześcijan pojawiła 
się świadomość potrzeby ożywienia „kultury ewangelizacji”. 
Zarówno dla Kościoła w Chinach, jak i Kościoła powszech-
nego jest to zjawisko warte wzmocnienia i wsparcia.  

Ponadto, od lat 80-tych Kościół w Chinach po trzech de-
kadach wysiłków zdobył bazę w  formie środków trwałych, 
czyli kościoły, budynki należące do diecezji, biura parafial-
ne oraz sprzęt, w zasadzie wystarczające do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb wiernych. W  następnej kolejności, 
żeby prowadzić niezbędną pracę ewangelizacyjną, wspólno-
ty Kościoła i poszczególne osoby odpowiedzialne powinny 
skierować swoją uwagę na istotę misji Kościoła oraz zachęcić 
kler i wiernych, aby rozwijali i dbali o bardziej bezpośredni 
związek z doktryną, prawem kanonicznym oraz „duchem” 
całej tradycji Kościoła24. Wymaga to głębszego zrozumienia 
ewangelizacji oraz wzmocnienia naszego poczucia misji. 
Potrzeba do tego również: dużego nakładu pracy, instytucji 
prowadzących dzieła ewangelizacyjne, dobrego i ugruntowa-
nego sposobu zarządzania, inkulturowanej teologii i ewange-
lizacji oraz dobrego przykładu duchowości. Kto się podejmie 
takiej misji? Według osobistej opinii autora wspólnoty ka-
tolickich intelektualistów pod przewodnictwem biskupów, 
wspomagane oświeceniem i rozumem od Boga. mogą pomóc 
wyższym kręgom kościelnym wykonać tę pracę. Wkład, jaki 
mogą oni wnieść, jest olbrzymi i  niezastąpiony. Jeżeli zaś 
przywódcom Kościoła, zarówno w Chinach, jak i w Koście-
le ogólnie, zabraknie świadomości tej potrzeby i nie uda się 
stworzyć, wypromować i następnie wzmocnić rozwoju ta-
kiego zespołu, to będzie można jedynie pracować na zasadzie 

24 W oryginale autor użył słów hardware i software – przyp. red.

starczająco przekonany o ich słuszności, aby mieć możliwość 
wyrażania ich w jasny sposób oraz głoszenia społeczeństwu. 

Niektórzy ludzie uważają, że Kościół powinien w pierw-
szym rzędzie rozwiązać swoje wewnętrzne problemy, a tak-
że wzmocnić własną duchową formację oraz podnieść jej 
jakość i  dopiero wówczas zająć się kwestią zaangażowania 
społecznego. Autor uważa, że sugerowanie Kościołowi takiej 
kolejności pracy ewangelizacyjnej wynika, niestety, z braku 
wiedzy o historii Kościoła oraz braku doświadczenia. W hi-
storii naszego Kościoła wiele problemów związanych z indy-
widualnymi przedstawicielami Kościoła bądź wspólnotami 
było związanych z „naturą misji”, czyli ewangelizacją, lub też 
wynikało z zaangażowania Kościoła w jej pełnienie. Wiado-
mo, że „ogień” ewangelizacji „wypala” te problemy oraz je 
rozwiewa. Podczas gdy przyjmuje się i wierzy, że „to święci 
wspierają ewangelizację”, nie powinniśmy nigdy zapominać, 
że „to praca ewangelizacyjna owocuje świętymi” i to właś-
nie misja ewangelizacyjna kształtuje świętych i umożliwia 
przyjęcie Bożej łaski. Najwcześniejsza wspólnota Kościoła 
kierowana przez dwunastu Apostołów stanowiła tego dobry 
przykład. Po otrzymaniu zadania podjęcia misji ewangeliza-
cyjnej podczas Zesłania Ducha Świętego, Apostołowie także 
nie zaczęli od przemyśliwania, dyskutowania i planowania 
działań potrzebnych w swojej wspólnocie. Przeciwnie, od 
razu ruszyli, by głosić Ewangelię.  

My, ludzie w dzisiejszych czasach, otrzymaliśmy misję nie 
mniej istotną od tej, jaką otrzymali Apostołowie. To, czego 
natomiast nam brakuje, to poczucie misji oraz zaangażowa-
nia i poświęcenia dla niej. Brakuje nam także postaw „otwar-
cia”, poczucia samorealizacji i spełniania się. Takich postaw 
brakuje też we wspólnotach. A przecież dla pojedynczych 
chrześcijan i wspólnot „zamknięcie się” oznacza jednocześ-
nie śmierć „chrześcijańskiego ducha”! Aby tę misję ewange-
lizacyjną i jej wykonanie należycie i w pełni ocenić, warto 
poświęcić uwagę studiowaniu doświadczenia historycznego, 
współczesnej rzeczywistość oraz kontekstu dotyczącego Koś-
cioła zachodniego. 

Kanał w Suzhou. Fot. caitriana, Foter.com, CC BY-SA 2.0.

zilustrowanej przysłowiem: „gdy boli noga i głowa – można 
teoretycznie leczyć obie te dolegliwości, ale w praktyce tylko 
jedną po drugiej”. Z  tego powodu Kościół w Chinach nie 
przestaje być „problematyczną wspólnotą”. Brak zarysowa-
nego powyżej działania wyczerpie energię, jaka powinna być 
zużytkowana na potrzeby misji ewangelizacyjnej Kościoła, 
a także będzie wciąż trwającą przyczyną problemów i trwa-
łym obciążeniem.

Fot. Iwtt93, Foter.com, CC BY 2.0.

4.4. Odpowiedzi Kościoła w Chinach – w obliczu 
istoty misji ewangelizacyjnej Kościoła 

W obecnych czasach wymiar ewangelizacyjny Kościoła 
w Chinach wciąż obejmuje dwa główne aspekty: działania 
podejmowane wewnątrz Kościoła i jego wspólnot oraz od-
działywanie na zewnątrz, czyli ze społeczeństwem. W porów-
naniu do działań, jakie podejmowano w Kościele w Chinach 
przed 1949 rokiem, oraz rodzaju wspólnot, jakie wówczas 
funkcjonowały, dzisiejsze wspólnoty są w głównej mierze 
skoncentrowane na aktywnościach związanych z pierwszym 
z powyższych aspektów ewangelizacyjnych, natomiast te ak-
tywności nastawione na oddziaływanie ze społeczeństwem 
nie są jeszcze w pełni rozwinięte. 

Wymiar wewnętrzny działań ewangelizacyjnych Kościo-
ła w Chinach został opisany powyżej. Teraz trzeba omówić 
działania ewangelizacyjne skierowane do społeczeństwa. 
Misja Kościoła jest dobrze zdefiniowana i wiedza ta jest 
dostępna oraz jasno komunikowana poza nim. W procesie 
docierania „do całego świata” Kościół wypełnia tę swoją mi-
sję poprzez rozmaite działania społeczne prowadzone w po-
czuciu odpowiedzialności i zaangażowania. Jednak wymaga 
to od wspólnoty Kościoła stosunkowo jasnego zrozumienia 
„ducha” współczesnego społeczeństwa humanistycznego. 
Z jednej strony Kościół może i powinien formułować i wy-
rażać swoje konstruktywne propozycje co do problemów 
i wyzwań dotyczących chińskiego społeczeństwa, ale jedno-
cześnie Kościół musi prawidłowo rozumieć „ducha” swojej 
własnej wiary, podstawowe wartości i idee, a także być wy-

nie w humanistycznym społeczeństwie, w którym dokonują 
się szybkie i głębokie zmiany w polityce i w ekonomii.

b. Spojrzenie na Kościół w Chinach z perspektywy 
wiedzy i kultury 

Jeżeli chodzi o stosunek Kościoła w Chinach do kultury 
i tradycji, to zarówno Kościół, jak i jego przywódcy wydają 
się nie odczytywać właściwie wyzwań związanych z kulturą, 
„ducha” społeczeństwa humanistycznego oraz trendów wy-
stępujących w rozwoju kraju. Nawet na poziomie wiedzy re-
prezentowanym przez przedstawicieli Kościoła różnica poko-
leń występująca wśród chińskiego duchowieństwa prowadzi 
do różnic w rozumieniu przez nich i akceptowaniu tradycji 
Kościoła, doktryny chrześcijańskiej, a także „ducha” prawa 
kanonicznego. To właśnie różnice w szeroko rozumianej kul-
turze są tego przyczyną. W związku z wymienionymi wyżej 
problemami pojawia się pytanie: jak pogodzić te odmienne 
cechy obu „modeli” [zachodniego i chińskiego] funkcjono-
wania Kościoła, a  właściwie jego służenia? Te dwa główne 
problemy, czyli braki zarówno zrozumienia, jak i akceptacji, 
mogą powodować, że obie – zachodnia i wschodnia – formy 
budowania formacji duchowej oraz oba modele duchowości 
nie są w pełni zrozumiane w świetle ich źródeł pochodzenia 
oraz tego, w jaki sposób obie tradycje zostały ukształtowa-
ne. Ponadto obserwuje się także braki w rozumieniu wiary 
i dziedzin takich jak teologia, filozofia, liturgia, prawo kano-
niczne, duchowość i tym podobne, w istocie niezastąpionych 
w kierowaniu życiem chrześcijan, a także niewystarczającą 
zdolność do przezwyciężania różnych problemów i wyzwań 
w stosunku do wiary i do życia duchowego. W takiej sytuacji 
pojawia się pytanie – w  jaki sposób duchowni w Chinach 
mogą kierować i służyć wspólnotom Kościoła, czy według 
tradycyjnego chińskiego sposobu działania, na przykład „pa-
triarchalnego”, lub czy według „teorii przedsiębiorczości” 
(resourcefulness theory) obecnych w chińskiej literaturze, 
takich, jak w Romansie trzech królestw, czy też w zgodno-
ści z tradycyjnym sposobem działania Kościoła (w  oparciu 
o doktrynę Kościoła, prawo kanoniczne czy nauczanie)? Czy 
też żadna z tych dwóch metod nie jest stosowana i zastępuje 
się je działaniami będącymi wynikiem racjonalności i kalku-
lacji, lub nawet efektów powierzchownej analizy? 

c. Potrzeba utworzenia zespołu intelektualistów 
w Kościele 

Jak powinien postępować w obliczu wszystkich opisanych 
wyżej problemów i wyzwań współczesnych czasów Kościół 
w Chinach? W zasadzie przywódcy Kościoła oraz elity inte-
lektualne powinny być zdolne do wspólnej pracy. Ze strony 
Kościoła gremium, które winno umożliwić podjęcie rozmów 
i wspólne opracowanie rozwiązań dla Kościoła, to Konferen-
cja Biskupów Kościoła Katolickiego w Chinach. Niestety, 
wciąż brakuje jej mandatu do takich działań i dlatego trudno 
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Na zakończenie autor pragnie podkreślić, że Kościół ma 
charakter wspólnoty i powinien działać jako wspólnota. 
Kościół w Chinach powinien więc także w imię wspólnoty 
Kościoła powszechnego oraz w duchu współpracy i zjedno-
czenia (komunii) stworzyć swój własny plan ewangelizacyj-
ny, wyszkolić wykwalifikowanych kaznodziei oraz rozwi-
nąć i przemyśleć swoją własną teologię ewangelizacji, aby 
stworzyć duchowe wskazówki odpowiednie i użyteczne dla 
ludzi mieszkających w Chinach. Wszystko to wymaga, aby 
Kościół w Chinach dysponował swoim własnym zespołem 
skupiającym profesjonalistów w celu skutecznego populary-
zowania i rozprzestrzeniania Dobrej Nowiny, niesionej przez 
Ewangelię. Ostatecznym celem tej działalności Kościoła jest, 
można by to tak wyrazić, „wcielenie” chrześcijaństwa do 
„ciała i krwi” tak pojedynczych Chińczyków, jak i chińskie-
go społeczeństwa, a także do ich codziennego życia i ogólnie 
rozumianej kultury. „Kultura ewangelizacji”” staje się więc 
wówczas „wcielona””, następnie „rośnie”” w procesie ewan-
gelizacji i tworzy kulturę cechującą się poczuciem zaanga-
żowania na rzecz społeczeństwa, promującą chrześcijańską 
miłość i pokój w społeczeństwie, a także wzmacniającą takie 
wartości, jak jedność i wspólnota, sprawiedliwość, harmonia 
i wolność. Równocześnie z tym ewangelizacja powinna być 
źródłem życia duchowego i wiary dla Chińczyków, a także 
powodować spełnianie się „marzenia o Chrystusie” oraz 
jednocześnie „marzenia o Chinach”. W tym procesie wspól-
noty zespoły katolickich intelektualistów muszą pracować 
aktywnie razem z  elitami intelektualnymi społeczeństwa, 
aby budować nową kulturę w Chinach oraz aby odbudo-
wać system moralnych i społecznych wartości. Jest to święta 
misja Kościoła w  Chinach i wszyscy chrześcijanie powinni 
się w nią zaangażować. Poprzez wypełnianie tej misji i oraz 
zaangażowanie objawi się natura chrześcijańskiej tożsamo-
ści i stanie się ona swoistym „świadkiem” światła i nadziei 
w społeczeństwie.  

Fot. Falcon_33, Foter.com, CC BY-SA 2.0.

Aby osiągnąć ten cel potrzebny jest połączony wysi-
łek wszystkich chińskich wiernych, a  także silne wsparcie 
i zachęta ze strony Kościoła powszechnego oraz wszystkich, 
którzy kochają i troszczą się o sukces misji ewangelizacyjnej 
Kościoła w Chinach. 

Tłumaczył Piotr Dziadek

Lisu – chrześcijańska grupa et-
niczna w południowych Chinach
  
Y. Franklin Ishida
Dyrektor ds. Azji i Pacyfiku, Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce

Lot do Lijiang 丽江 to sprawdzian dla nerwów i za-
ufania do pilotów. Samolot przelatuje przez doliny, a jego 
skrzydła wyglądają, jakby ledwo omijały górskie grzbiety. 
To niezbyt zachęcające, ale właśnie w taki sposób przybywa 
się do miasta Lijiang w północnej prowincji Junnan 云南25. 
 
Lijiang to starodawne miasto, które leży na przecięciu terenów 
zamieszkałych przez wiele grup etnicznych, między innymi 
Naxi 纳西, Lisu 傈僳, Yi 彝, Bai 白, Pumi 普米... Samo Lijiang, 
położone w szerokiej dolinie, było stolicą królestwa Naxi. Inne 
ludy były rozproszone po okolicznych górskich krainach, gdzie 
koegzystowały pomimo różnic językowych i kulturowych. 
 
Lud Lisu, o którym tu piszę, żyje w północnej i zachodniej 
części prowincji Junnan. Zamieszkuje bardzo surowe, górskie 
tereny prowincji. Jest jedną z 56 uznanych przez rząd grup 
etnicznych w Chinach. Jego przedstawicieli można również 
znaleźć w sąsiedniej Birmie i Tajlandii, a także w Indiach. 
Jednak to na północ od Lijiang znajduje się jeden z głównych 
obszarów zamieszkanych przez Lisu.

Aby się tam dostać, kieruj się na zachód i na północ od 
Lijiang, zwłaszcza za tak zwane pierwsze zakole rzeki Jan-
gcy. Część tego obszaru została określona jako Shangri-La 
[powiat], od fikcyjnego miejsca opisanego w powieści „Lost 
Horizon” z 1933 r., autorstwa brytyjskiego pisarza Jamesa 
Hiltona. Chociaż ta nazwa została nadana raczej w celu pro-
mowania turystyki – nie była jego rzeczywistą nazwą – to 
miejsce jest tak malownicze, jak tylko można sobie wyobrazić 
na podstawie lektury. To serce regionu Lisu i Rady Chrześci-
jańskiej Yulong – lokalnego organu protestanckiego Kościo-
ła w Chinach (Chrześcijańskiej Rady Chin –  CRC / Patrio-
tycznego Ruchu Potrójnej Autonomii – PRPA).

Podczas gdy większe miasta zamieszkuje różnorodna po-
pulacja etniczna, wielu Lisu – i ich kościoły – jest rozpro-
szonych po tych górach. Pomimo starożytnej kultury i trady-
cyjnej religii liczni Lisu przyjęli chrześcijaństwo na początku 
XX wieku. Misjonarze z Chińskiej Misji Wewnętrznej ak-
tywnie działali wśród junnańskich Lisu. Zaakceptowali oni 
misjonarzy i ich nauczanie Ewangelii, tak że niektórzy szyb-
ko nawrócili się na chrześcijaństwo, aby zostać naśladowcami 
Chrystusa.

25 Od 2010 roku podróżuję do Junnan co roku, czasami dwa razy w roku. 
Dopiero w ciągu ostatnich 15 miesięcy, podczas pandemii COVID-19, nie 
byłem w stanie nigdzie podróżować. Moja ostatnia podróż do Junnanu 
miała miejsce w październiku 2019 r. Myślę, że odbyłem już w sumie 12 
podróży do Junnan.

Kościół chrześcijański w Wujihou. Fot. Y. Franklin Ishida

Po podróży na północ wzdłuż rzeki Jangcy kierujemy się 
na zachód, w górskie doliny. Za malowniczą wioską Liming 
黎明, dalej w dolinie znajduje się wieś Wujihou 五吉后. Na 
końcu drogi stoi kościół. Chociaż położony trochę daleko, 
w rzeczywistości stanowi on jeden z wielu punktów spotkań 
wiernych chrześcijan. W każdą niedzielę parafianie godzi-
nami wędrują górskimi ścieżkami, aby tam dotrzeć. Kościół 
zwykle wypełnia grupa około 40 osób, młodych i i starszych, 
a także dzieci. Gromadzenie się tylko na nabożeństwo było-
by stratą czasu dla tych, którzy spędzili wiele godzin, aby się 
tam dostać. Tak więc celebracje kościelne i spotkania trwają 
przez cały dzień.

To żywa wspólnota chrześcijańska. Ludzie mogą się wi-
dywać najwyżej raz w tygodniu. Jednak ich wiara pozostaje 
głęboka, kiedy razem się modlą, śpiewają hymny – z których 
większość pochodzi od misjonarzy sprzed ponad stu lat – 
i studiują Pismo Święte. Są prowadzeni przez ewangelistę, 
który głosi, naucza i prowadzi śpiew. Natomiast kuchnia jest 
stale czynna, dzięki temu uczestnicy mogą się posilić w ciągu 
dnia. 

Wspólna modlitwa. Fot. Y. Franklin Ishida

Wujihou jest jednym z 82 zborów i miejsc kultu w re-
gionie działania Chrześcijańskiej Rady Yulong, która obej-
muje cztery powiaty i jeden okręg. W samym powiecie 
Yulong 玉龙 znajduje się 56 z tych zborów i mieszka tam 
prawie 6000 wiernych, którzy do tych zborów uczęszczają. 
 
Obecnie około 70 procent z mniej więcej 750 000 Lisu 
w prowincji Junnan to chrześcijanie. Chociaż komunistycz-
na ideologia ateistyczna wpłynęła na religijność w całych 
Chinach kontynentalnych, także w społecznościach Lisu, 
wiara chrześcijańska pozostała wśród nich silna. Podczas 
społeczno-politycznej czystki rewolucji kulturalnej od 1966 
do 1976 roku wielu chrześcijan Lisu nadal praktykowało 
swoją wiarę w tajemnicy. Pewien starszy mężczyzna pamięta, 
jak w nocy jego rodzice szeptem śpiewali pieśni. Czytali też 
Biblię przy świecach. Na szczęście dla nich i wielu innych 
chrześcijan w tym regionie życie w znacznej odległości od 
głównych ośrodków władzy politycznej kraju uchroniło 
ich przed ostrzejszymi skutkami nastrojów antyreligijnych. 
Ich niezłomność w wierze uczyniła chrześcijaństwo nor-
matywną częścią ich kultury. Obecnie rząd chiński zapro-
ponował uznanie chrześcijaństwa za oficjalną religię Lisu. 
 
Wpływ misji na Lisu jest głęboki. Podobnie jak w wielu częś-
ciach świata, misjonarze promowali edukację, rolnictwo i opie-
kę zdrowotną. Misjonarze stworzyli także język pisany Lisu. 
 
„Alfabet Frasera” lub „stary alfabet Lisu” został wynalezio-
ny około 1915 roku i został udoskonalony przez misjonarza 
Jamesa O. Frasera, który mieszkał i pracował wśród Lisu 
w Chinach od 1910 do 1949 roku. Podczas pobytu w Chi-
nach Fraser nauczył się mówić po chińsku oraz w języku Lisu 
i tłumaczył Nowy Testament przy użyciu ich alfabetu. „Al-
fabet Frasera” jest obecnie uznawany przez rząd i używany 
w tłumaczeniu całej Biblii na język tej mniejszości. Te wy-
dania Pisma Świętego, których nakład wyniósł ponad 750 
000, należą do Biblii wydrukowanych w językach wielu grup 
etnicznych Chin przez Amity Printing Press w Szanghaju.

Źródło: https://omniglot.com/writing/fraser.htm
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Kultura Lisu pierwotnie była kulturą oralną, przez 
co umiejętność czytania i pisania w języku Lisu nie była 
zbyt duża. Jednocześnie dzieci dorastają, ucząc się w szko-
łach języka mandaryńskiego. Jednak jakość edukacji, a 
przynajmniej jej możliwości i źródła, pozostają na ni-
skim poziomie w odległych częściach Chin. W związku 
z tym liczni Lisu mają ograniczone możliwości awansu 
społecznego, a duża liczba młodych ludzi podróżuje do 
miast lub innych regionów Chin w celu podjęcia pracy. 
To jeszcze bardziej osłabia lokalną społeczność i kulturę. 
 
Niektóre możliwości oferuje młodym Lisu Kościół: edu-
kację, umiejętność czytania i pisania, w tym w alfabe-
cie Lisu, naukę muzyki (którą kochają) i czytanie Biblii. 
 
Niedaleko Lijiang znajduje się szkoła biblijna Chrześcijań-
skiej Rady Yulong. Założona w budynkach przybudówki 
jednego z kościołów jako centrum kształcenia świeckich, 
szkoła rozrosła się do grupy około 35 uczniów, studiujących 
i mieszkających w dużym czteropiętrowym budynku. Ucz-
niowie są w wieku od 15 do 25 lat. Jest to dla nich prawdo-
podobnie jedyna szansa na zdobycie średniego lub wyższego 
wykształcenia.

Chrześcijańska Rada Yulong zatrudnia mniej niż 
20 pełnoetatowych pracowników. Istnieją dwa obszary 
ich pracy: służba u podstaw (oddolna) i szkoła biblijna. 
Przywództwo w służbie u podstaw polega na pomocy 
w przewodzeniu w zborze i ewangelizacji. W przeszłości 
nie było systematycznej formacji duszpasterskiej dla lo-
kalnych pastorów, więc pracownicy Rady przychodzili 
do zborów i prowadzili praktyczne szkolenia w terenie. 
 
Właśnie w tym celu szkoła biblijna zapewnia intensywny 
program edukacyjny dla młodych, oddolnych przywódców. 
Zatrudnia 6 nauczycieli: 3 od biblistyki i 3 od muzyki instru-
mentalnej. Studenci pochodzą spoza powiatu Yulong, a nie-
którzy nawet nie należą do ludu Lisu. Większość pochodzi 
z odległych zborów26. Co ciekawe, niektórzy z nich są nie-
wierzący (ale zachęcani przez rodziny do zdobycia wykształ-
cenia); inni są byłymi przestępcami; jeszcze inni nie wiedzą, 
o co chodzi w modlitwie, nigdy nie czytali Biblii. Według dy-
rektora szkoły biblijnej wydaje się, że zaczynają od zera: „Ale 
akceptujemy ich jednakowo”. Program zaczyna się od czyta-
nia Biblii i modlitwy o światło, jak wieść dobre życie. „Po 3 
latach widzimy zmianę. Kiedy przychodzą po raz pierwszy, 
nie chcą się modlić. Prosimy ich, aby uczestniczyli w poran-
nej i wieczornej modlitwie, a oni przychodzą zobaczyć, o co 
w tym wszystkim chodzi”.

26 Wg najnowszych informacji, jakie posiadam, w szkole jest 5 nauczycieli i 25 
uczniów.

Klasa w szkole biblijnej. Fot. Y. Franklin Ishida

Program nauczania jest poświęcony Biblii i muzyce. Stu-
denci, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zostają jednakowo 
wykształceni. „Nasi absolwenci są bardzo lubiani w kościo-
łach, ponieważ potrafią głosić, śpiewać i grać na instrumen-
tach”.  Uczą się także samodzielnego życia i gotowania (nawet 
dla 50 osób). Wsparcie dla studentów pochodzi z różnych 
powiatów reprezentowanych przez nich samych. Kościoły 
w powiatach, każdy przez jeden miesiąc, są odpowiedzialne 
za zapewnienie dostaw żywności. Wiele produktów pocho-
dzi z ich własnych upraw.

Po ukończeniu studiów ci świeccy ewangeliści wracają do 
swoich wiosek i żyją we wspólnotach, jednocześnie zajmując 
się przywództwem religijnym, edukacją chrześcijańską i pro-
wadzeniem zajęć z muzyki. Wielu pragnie pójść do semina-
rium, zazwyczaj do Junnańskiego Seminarium Teologiczne-
go w Kunmingu lub Seminarium Syczuańskiego w Chengdu. 
 
Oprócz kształcenia świeckich ewangelistów, szkoła biblijna 
oferuje trzymiesięczny program szkoleniowy w zakresie przy-
wództwa oraz program szkoleniowy dla kobiet. Istnieją również 
tygodniowe kursy języka Lisu organizowane trzy razy w roku. 
 
Nawet jeśli misjonarze zaszczepili wśród Lisu silny zmysł 
ewangelizacji i zakładania wspólnot, dzieło to jest konty-
nuowane przez kadrę ewangelistów przeszkolonych przez 
Kościół. Ponieważ na całym obszarze podległym Chrześci-
jańskiej Radzie Yulong działa tylko trzech wyświęconych 
pastorów, ludzie sami tworzą własne wspólnoty.

Podczas jazdy do Liming 黎明 trafia się na roz-
stajną drogę, która oddala się od doliny i wije się 
w góry przez wąwozy i strome zbocza. Na końcu tej dro-
gi znajduje się wioska Meile. Ta wioska to główny rynek 
w okręgu, jednak w jej okolicy nie było kościoła.  
 
Ludzie zwrócili się do władz o możliwość zbudowania koś-
cioła. Samorząd zgodził się i przyznał grunt pod budowę 
świątyni. Zrozumiał, że to miało być nie tylko miejsce kultu, 
lecz także społeczne i kulturalne centrum skupiające ludzi, co 
już jest ważne dla ludu Lisu. Wyzwaniem dla wspólnoty było 

znalezienie funduszy na budowę. Kościół Ewangelicko-Lu-
terański w Ameryce przeznaczył fundusze na budowę pod 
dwoma warunkami: tylko 50% środków byłoby zapewnione, 
a reszta miała pochodzić od Kościoła lokalnego, oraz że pro-
jekt świątyni będzie zawierał elementy kulturowe Lisu (za-
miast motywów zachodnich często stosowanych w Chinach). 
 
W Wielkanoc 2015 roku został poświęcony Kościół Chrześ-
cijański Anqi 安祈. Tłum liczący ponad 100 osób szedł 
w procesji wokół kościoła, śpiewając hymn, prowadzony 
przez członka niosącego krzyż oraz Li Zhi, głównego pastora 
Chrześcijańskiej Rady Yulong. Następnie z głośnym okrzy-
kiem i pukaniem do drzwi otwarto kościół na nabożeństwo.

 

Kościół Anqi w Meile. Fot. Y. Franklin Ishida 

To nabożeństwo wielkanocne było czystym świętem 
wiary i życia, a nawet kultury. Powiedziano mi, że było to 
pierwsze uwielbienie – przynajmniej w tym regionie – kie-
dy tradycyjne instrumenty, pieśni i taniec Lisu zostały włą-
czone do nabożeństwa. Rzeczywiście Lisu to muzykalny 
lud. Ale chociaż większość pieśni to stare hymny misyjne, 
wprowadzenie elementów własnej kultury do uwielbienia 
– wraz z projektem budynku kościoła osadzonym w ich 
własnym kontekście – jest czymś, co dzieje się od pewnego 
czasu. (Już kościół Wujihou został przebudowany w bardziej 
tradycyjnym stylu Lisu; został również zbudowany przy 
wsparciu Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce). 
 
Nazwa Anqi ma w rzeczywistości podwójne znaczenie: w ję-
zyku mandaryńskim oznacza „spokojną modlitwę”, podczas 
gdy w języku Lisu słowo to oznacza „Skałę Wieków”, coś, co 
można sobie wyobrazić, patrząc na skały, które górują wokół 
kościoła.

Jeśli chodzi o wyrażanie silnej wiary, zdumiewająca była 
liczba osób uczestniczących w nabożeństwie poświęcenia 
świątyni w okresie wielkanocnym – zwłaszcza, że wielu 
członków Kościoła w tym regionie była zgromadzona w in-
nym miejscu na dorocznym czuwaniu Wielkiego Tygodnia. 
W ciągu trzech dni poprzedzających Wielkanoc wierni z naj-
dalszych zakątków regionu przybywają do świątyni. Setki 

chrześcijan gromadzą się na modlitwie, studium biblijnym, 
głoszeniu, śpiewie i dzieleniu się wiarą. Dzieci mają swój 
własny program. Wszyscy śpią w pomieszczeniach ogólno-
dostępnych i mają zapewnione pod dostatkiem wyżywienie, 
które zostało przygotowane dla zebranych. Przyjeżdżają ma-
łymi autobusami, motocyklami, a nawet przybywają pieszo. 
Jedna osoba podróżowała przez tydzień, aby dostać się tam 
z Tybetu.

Wielkanocne nabożeństwo w kościele Anqi. Fot. Y. Franklin Ishida

Pastor Li Zhi, główny pastor Chrześcijańskiej Rady Yulong. Fot. Y. 
Franklin Ishida

Wigilia Wielkiego Tygodnia odbywa się rotacyjnie 
wśród kongregacji, które czasami przez kilka lat przygo-
towują się do tego wydarzenia. Jest to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu Kościoła, ale w tym roku (2015) 
czuwanie było połączone z poświęceniem nowego kościoła 
w dwóch różnych miejscach, czego rezultatem była po-
dwójna celebracja. Innym przykładem gorliwości ewan-
geliczne w Kościele jest wysiłek przygotowania ducho-
wego domu dla nowych mieszkańców miasta.  
 
Kościół Xincheng 新城 [Nowe Miasto] Heyi 合一 [Jed-
ność] powstał w nowo rozwijającej się części miasta Lijiang. 
Ta nowa dzielnica mieszkaniowa ciągle rozbudowuje się, 
aby pomieścić zwykłych obywateli (w przeciwieństwie 
do osób przybywających w celach turystycznych i miesz-
kających na obszarze starego miasta). Ze wsi przyjeżdża 
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Uwielbienie w kościele Heyi. Fot. Y. Franklin Ishida

„Nasz sobotni program dla młodzieży jest ważny – 
stwierdza pastorka Tao. – W godzinach 13–16 uczymy 
muzyki instrumentalnej. Następnie jest studium Biblii. 
Uczestniczy w nim około 20 młodych ludzi, którzy czasami 
przyprowadzają przyjaciół i wtedy ich liczba wzrasta do 30”. 
 
„Przy tym wszystkim w zasadzie w ciągu ostatnich 
kilku lat zgromadzenie to powiększyło się z 0 do 30 
członków. Oczywiście czeka nas sporo wyzwań. Ale 
wciąż widzimy wzrost naszej społeczności” – kończy.  
 
Obecnie zbór prowadzi rozmowy z rządem na temat zakupu 
nieruchomości pod budowę kościoła.Wymaga to trochę cza-
su (i pieniędzy). Wierni spodziewają się, że zajmie to jeszcze 
kilka lat. 

Przez cały ten okres Kościół Heyi nieustannie się rozwi-
ja. Na nabożeństwach zawsze pojawiają się nowi ludzie i co 
najmniej 40 osób spotyka się regularnie na modlitwach. Jest 
to parafia miejska i zbór oferuje szkolenia dla ewangelistów 
wiejskich, zwłaszcza w dziedzinie techniki i liturgii, aby mo-
gli doświadczyć odmiennych rodzajów kultu. Istnieją różne 
zajęcia grupowe dla wszystkich grup wiekowych, z pewnym 
stałym naciskiem na młodzież w wieku licealnym i uni-
wersyteckim. Wielu z tych młodych ludzi jest zaangażowa-
nych w prowadzenie nabożeństw i przywództwo religijne.  
 
Według pastorki Tao zajęcia, takie jak studiowanie Biblii, 
są bardziej interaktywne niż „nauczanie”. Mówi, że to po-
dejście wypływa z doświadczenia kontekstu, w którym 
ludzie szukają odpowiedzi we wszystkich aspektach życia. 
To interaktywne zaangażowanie można również zobaczyć 
w innych momentach, na przykład podczas spotkania po 
nabożeństwie, podczas którego ludzie zadają pytania. Ta 
interaktywność wykracza poza kościół, ponieważ człon-
kowie odwiedzają tych, którzy nie byli na nabożeństwach, 
oraz organizują grupy modlitewne, by dojechać samocho-
dami i pomodlić się w kluczowych miejscach w mieście. 
Tymczasem Kościół to nie tylko duchowe przedsię-
wzięcie. Pierwsi misjonarze zachęcali Lisu do rozwoju 

rolnictwa. Uprawiali oni i hodowali rośliny oraz zwie-
rzęta na własne potrzeby i było im daleko do poziomu 
pozwalającego na zapewnienie jakiegokolwiek dochodu.  
 
Na terenach górskich, ze względu na ukształtowanie tere-
nu, trudno jest uprawiać klasyczne rolnictwo. Tradycyjnie 
Lisu hodowali kozy i uprawiali niektóre warzywa. To było 
ich życie, więc tak naprawdę kluczem było wsparcie, a nie 
zmienianie tego. I to właśnie tutaj współpracowały ze sobą  
władze lokalne, uczelnie rolnicze, stowarzyszenia kulturalne 
i społeczności, których częścią jest Kościół, aby ułatwić na-
ukę nowych technik, dywersyfikację i budowanie rynku.

Chao Wanshen i jedna z jego kóz. Fot. Y. Franklin Ishida

Ważnym składnikiem diety w tym regionie są kozy. Spro-
wadzanie różnych ras kóz, które rozmnażają się szybciej 
i zapewniają lepszą jakość mięsa, było jedną ze strategii za-
pewniających większe dochody. W jednym z eksperymental-
nych obszarów, położonych wyżej od Meile i Liming, Chao 
Wanshen opowiadał o tym, jak ulepszone rasy kóz wpłynęły 
na poprawę jego życia. „Mam już dom rodzinny, w którym 
mogę mieszkać, a większe dochody z hodowli kóz zachęciły 
mnie do pozostania na rodzinnej ziemi zamiast migracji do 
miasta w poszukiwaniu pracy”. Jest to z kolei sposób dla Lisu 
na utrzymanie ich kulturowych więzi z ziemią i społecznoś-
cią, aby pozostać w swojej małej ojczyźnie, zamiast migrować 
do miast, w których życie mogłoby być trudniejsze.  
 
Kluczem do zwiększenia produkcji rolnej są rzeczywiste po-
trzeby rynkowe. Orzechy włoskie są łatwe w uprawie: wy-
starczy posadzić drzewa, pozwolić im rosnąć przez kilka lat 
i już można cieszyć się zbiorami. Do tego dochodzi ulubiony 
dodatek: miód. Zbieranie dzikiego miodu było tradycyjną 
praktyką Lisu, natomiast teraz rozwija się pszczelarstwo 
przynoszące większe zyski.

To, co zaczęło się jako hobby, stało się później projektem 
generującym dochód dla Li Wanronga i jego żony He Xiu’e. 
„Cena miodu waha się” – mówi. – Ale generalnie zarabiam 

mniej więcej połowę ceny detalicznej za mój miód”. W po-
równaniu z uprawą na własne potrzeby i hodowlą zwierząt 
gospodarskich, wśród których oboje dorastali, spowodowa-
ło to dużą różnicę w ich życiu. Kościół pomógł im działać 
w tym kierunku.

Li Wanrong i He Xiu’e. Fot. Y. Franklin Ishida 

Kościół wywarł na Li także inny wpływ. Na początku 
nie był chrześcijaninem. „Zostałem chrześcijaninem w 1988 
roku. Zmęczyła mnie przesądna religia, której się trzymałem. 
Wszystko było bogami i musieliśmy składać wiele ofiar”.

„Wtedy usłyszałem o tym jedynym Bogu, uniwer-
salnym Bogu. Chciałem tylko jednego Boga, z którym 
mógłbym się komunikować. Teraz wierzę, że Go znala-
złem. I w ten sposób poznałem Boga i Jezusa”.  
 
Li i jego najbliższa rodzina jako pierwsi w wiosce zo-
stali chrześcijanami. Teraz na 560 mieszkańców jest 5 
lub 6 rodzin chrześcijańskich. Około dwudziestu osób 
modli się każdej niedzieli w małym wiejskim kościele, 
który Li prowadzi jako miejscowy ewangelista.  
 
„Naprawdę miałem opinię osoby uduchowionej, ale nie by-
łem z siebie zadowolony, dopóki nie znalazłem tego Boga” – 
mówi Li, który później został zaproszony do szkoły biblijnej, 
a następnie mianowany ewangelistą. – Po tym, jak zostałem 
chrześcijaninem, stałem się bardziej tolerancyjny, a ludzie coraz 
bardziej mnie lubili. Stałem się osobą przemienioną: Bóg mnie 
zmienił! Ponieważ my nie możemy samych siebie zmienić”. 
 
Do innych upraw, które rozwinięto na tym obszarze, nale-
żą chińskie zioła, kukurydza i ziemniaki. Jak wspomniano 
wcześniej, absolwenci szkoły biblijnej często wracają do 
swoich rodzinnych społeczności, by sami zajmować się rolni-
ctwem. W ramach szkolenia i rozwoju przywództwa regular-
nie odbywają wycieczki, których celem jest pomoc lokalnym 
rolnikom w pracy na farmie, polegające nawet na wspólnej 
nauce i rozwijaniu nowych technik. Jest to rodzaj zaangażo-
wania społecznego, który buduje zaufanie w Kościele i bar-
dziej rozwija wspólnotę. 

wielu nowych mieszkańców, w tym członkowie Kościoła. 
Potrzeba posiadania wspólnoty kościelnej jest ważna dla 
tych ludzi. W tym samym czasie Kościół dociera również 

do nie-Lisu i niewierzących. Pastorka Tao Meihua27 sama 
należy do mniejszości etnicznej Miao (jest żoną pasto-
ra Lisu), a społeczność religijna obejmuje osoby z innych 
grup etnicznych Lijiang, w tym Chińczyków Han (którzy 
stanowią większość w państwie). Z tego powodu działal-
ność kościelna jest prowadzona w języku mandaryńskim. 
 
Gdy kongregacja – początkowo utworzona jako niezare-
jestrowane zgromadzenie kościelne (choć nie podziemne) 
– rosła, rząd zażądał rejestracji. Zazwyczaj taka wspól-
nota religijna musi mieć około 100 członków, zanim zo-
stanie zarejestrowana. Ten rządowy „rozkaz” pojawił się, 
gdy Kościół liczył tylko około 30 członków. Kongregacja 
zwiększyła wtedy swoją liczebność i wynajęła dodatko-
we pomieszczenia po drugiej stronie ulicy. Ten sklepowy 
kościół28 jest znacznie większy, ma pierwsze piętro, gdzie 
odbywają się różne wspólne działania, takie jak muzykowa-
nie i programy pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, a także 
dla innych wspólnot; przestrzeń kultu i uwielbienia na 
drugim piętrze; oraz trzecie piętro przeznaczone na spotka-
nia, a także na przyszłe małe mieszkanie dla pracowników. 
 
„Docieramy do ludzi poprzez nawiązywanie przyjacielskich 
relacji, dzielenie się dobrymi wiadomościami. Podczas na-
szych pierwszych świąt Bożego Narodzenia 10 osób przyjęło 
tu chrzest – mówi pastorka Tao Mei-hua. – Jedną ze szcze-
gólnych rzeczy, które tutaj robimy, jest to, że raz w tygodniu 
kontaktujemy się z nowo ochrzczonymi. Uważam, że ten ro-
dzaj budowania relacji jest kluczem do ciągłego wychodzenia 
naprzeciw innym osobom i budowania społeczności”.  

Pastorka Tao Meihua. Fot. Y. Franklin Ishida

27 Jak wielu Chińczyków pochodzących z mniejszości etnicznych, wymienie-
ni w tekście Lisu mają chińskie imiona, a przynajmniej imiona z możliwoś-
cią odczytania po mandaryńsku.

28 Kościół sklepowy to kościół mieszczący się w budynku sklepowym, który 
wcześniej służył do celów komercyjnych [przyp. red.].
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Swoją doskonałość jednostka mogła osiągnąć poprzez 
tzw. samokultywację (修养 xiuyang). O jej zasadach mówiły 
nauki konfucjańskie, taoistyczne i buddyjskie. Według Chiń-
czyków wszechświat był królestwem wartości, miejscem, 
w którym należy żyć, a nie z niego uciec. Tak samo natura 
ludzka, niewinna sama w sobie, była podstawą do dalszego 
budowania, a nie czymś, bez czego można by się obejść. Ce-
lem ludzkiego życia była realizacja najwyższego dobra, które 
jednak nie było związane tylko z innym światem. Od samego 
początku więc należało uczyć się tego, co najcenniejsze po-
przez życie w otaczającej rzeczywistości37.

W przedbuddyjskich Chinach trudno znaleźć pojęcie 
„osoby” oraz oddzielającego się od natury indywiduum („ja”). 
Człowiek był ściśle związany z naturą i społeczeństwem. Nie 
był rozumiany jako istota składająca się z duszy i ciała, ale 
jako swego rodzaju kontinuum pneumatycznej energii qi (
气), mikrokosmos łączący w sobie naturę nieba i ziemi i tym 
samym odzwierciedlający makrokosmos. Syntezę antropolo-
gii chińskiej stanowiła idea jedności człowieka z niebem 天
人合一 (tian ren heyi)38. Pojęcia osobowości (位格 – weige) 
i osoby (人格 – renge) pojawiały się w Chinach dopiero pod 
wpływem buddyzmu, chrześcijaństwa i wreszcie marksizmu. 
Światy bogów i ludzi nie były oddzielone przepaścią. Bóstwa 
i nieśmiertelni mieli swoje wady i dopuszczali się występków, 
za które bywali zdegradowani do postaci kwiatu, zwierzęcia 
lub człowieka. Budda w tym kontekście był pierwszą istotą 
ludzką, która osiągnęła najwyższą doskonałość39. Nadal nie 
był jednak osobowym Bogiem40.

Filozofia, a zarazem jedyna chińska religia rodzima – ta-
oizm – na określenie istoty najwyższej posługiwała się poję-
ciem dao41. Obrazujący je znak 道 symbolizuje ścieżkę lub 
drogę, będącą w rozszerzonym sensie swoistą drogą do zba-
wienia. Oznacza także siłę kosmiczną, z której wywodzą się 
przeciwstawne pierwiastki 阴阳 yin i yang oraz cały świat. 
Jest to siła immanentna, przenikająca całą naturę, czyli tak-
że człowieka, którego życiowym zadaniem jest nieustanny 
powrót do dao w swoim wnętrzu. Dao mogło wcielać się 
na przykład w osobę Laozi, autora głównej księgi taoizmu 
– Daodejing (道德经). Roman Malek twierdził, że właśnie 
Dao użyli nestorianie na określenie chrześcijańskiego Boga 
w VII w.42

37 R. Malek SVD, Elementy chińskiego kontekstu chrystologii…, s. 27–28.
38 Ibidem, s. 16.
39 E. Słuszkiewicz, Budda i jego nauka, Warszawa 1965, s. 242.
40 G. Mensching, Der offene Tempel. Die Weltreligionen im Gespräch mitei-

nander, Stuttgart 1974, s. 161.
41 W taoizmie można wyróżnić trzy odłamy – pierwotnie był systemem 

filozoficznym, później rozwinął się także w religię, praktykowany jest także 
przez taoistów jako sposób życia określony ścisłymi regułami.

42 R. Malek SVD, Elementy chińskiego kontekstu chrystologii…, s. 14.

cym istotę najwyższą. Według niego Niebo/Niebiosa (tian) 
były źródłem wszechświata, ale nie jego stworzycielem, zasa-
dą ładu kosmicznego 理 (li) oraz instancją moralną, najwyż-
szą normą etyczną i podstawą prawomocnej władzy (tzw. 
mandat Nieba, tianming 天明). Roman Malek twierdzi, że 
tian to dla konfucjanistów nieosobowa hierofania boskości, 
ale nie sacrum34. Matteo Ricci i jego następcy przyjęli konfu-
cjańską koncepcję Nieba i użyli formy Tianzhu (天主 – Pan 
Niebios) na określenie chrześcijańskiego Boga, co stanowiło 
jeden z punktów dyskusyjnych w sporze akomodacyjnym. 
Przybyli do Chin w XIX w. misjonarze protestanccy stwo-
rzyli natomiast pojęcie Shangzhu (上主 – Najwyższy Pan), 
nawiązujące do starożytnego Shangdi (上帝)35. Dziś oba te 
słowa są używane przez chińskich katolików.

We wszechświecie przejawiały się odwieczne mistycz-
ne zasady Nieba. Wszystko razem harmonijnie podlegało 
koniecznym przyrodniczym przemianom. Absurdem dla 
Chińczyków była teoria końca świata, który, odkąd istniał, 
nieustannie się przekształcał i zakładano, że proces ten bę-
dzie trwał nadal. W myśl chińskich wierzeń mający swoje 
źródło w Niebiosach świat był dobry. Podtrzymywana przez 
nie natura ludzka również była pierwotnie niewinna, dobra 
i szlachetna36. Konfucjusz stworzył pojęcie 君子 (junzi), 
szlachetnego człowieka o wysokim poziomie moralnym.

Fot. ernop, Foter.com, CC BY 2.0.

34 R. Malek SVD, Elementy chińskiego kontekstu chrystologii. Fang Dongmei 
(1899–1977) o naturze ludzkiej [w:] Chrystologia chińska, Opole 2008, s. 
14; zob. też: idem, Niebo [w:] Leksykon religii – zjawiska –dzieje – idee, 
red. F. König, H. Waldenfels, tłum. P. Pachciarek, Verbinum, Warszawa 
1997, s. 283.

35 R. Malek SVD, Elementy chińskiego kontekstu chrystologii…, s. 15.
36 Por. He Zhaowu, Bu Jinzhi, Tang Yuyuan, Sun Kaitai, An Intellectual 

History of China, Beijing 2008, s. 55; R. Malek SVD, Elementy chińskiego 
kontekstu chrystologii…, s. 34.

Jednym z głównych elementów kultury Lisu jest śpiew 
i taniec. Lisu to ludzie lubiący śpiewać i tańczyć. Każdemu 
spotkaniu towarzyszy śpiew. Istnieją wyszukane piosenki 
o piciu (a właściwie bardziej o toastach dla uczczenia ko-
goś), pieśni o miłości, naturze, a także piosenki, do których 
można tańczyć. Tańce to zazwyczaj tzw. tańce liniowe: grupa 
trzyma się za ręce podczas wykonywania kroku tanecznego. 
Niektóre tańce są w rzeczywistości dość interesujące ze swo-
imi nieregularnymi rytmami (podczas gdy większość tańców 
odbywa się na trzy lub cztery, te są w siódemkach).

Lisu.  Fot. Y. Franklin Ishida 

Regularnie odbywają się festiwale kultural-
ne Lisu. Ze wszystkich zamieszkanych obszarów, 
w tym Tajlandii i Mjanmy (Birmy), Lisu gromadzą się 
na kilka dni, by wysłuchać opowiadanych historii, śpie-
wu i obejrzeć zespoły tańca. Lokalne festiwale, odbywa-
jące się w różnych okresach w ciągu roku, również stają 
się czasem okazją do spotkań i do budowania wspólnoty. 
 
Jeśli śpiew i taniec są częścią społeczności, wspólnota jest 
także częścią szerszego, transgranicznego świata Lisu, któ-
rzy dzielą się swoją kulturą i wiarą. Podczas gdy ich kultura 
i sposób jej wyrażania łączą ich ze sobą, widzimy przykład 
tego, jak wiara przekracza granice i trudności życiowe. 
 
Lisu mieli pełne wyzwań życie. Ale – zwłaszcza 
z Kościołem jako centrum –  znaleźli sposób na spro-
stanie im i rozwój siebie i swojego otoczenia.  
 
Przykłady, które tu podaję, pochodzą tylko z części północ-
nego Junnanu. Jednak podobne doświadczenia są udziałem 
Lisu w innych regionach świata, zwłaszcza jeśli chodzi o cen-
tralne miejsce wiary chrześcijańskiej i Kościoła w życiu ludzi.

Tłumaczyła Maria Sztuka

Początki inkulturacji teologii 
chrześcijańskiej do chińskiej 
mentalności*29

Maria Magdalena Sztuka

Inkulturacja to przystosowanie sposobów katechizacji, 
form liturgii i struktur Kościoła do warunków życia i men-
talności ludności objętej działalnością misyjną30. W odróż-
nieniu od akomodacji inkulturacja zakłada wyrażanie wiary 
i teologii poprzez rodzimą kulturę odbiorców przekazu31. 
Ewangelizacja Chin trwała wiele stuleci, a misjonarze docie-
rali do Państwa Środka wielokrotnie. Nierzadko toczyli mię-
dzy sobą spory o metody prowadzenia misji i zakres tolerancji 
dla kultywowanych przez neofitów niechrześcijańskich prak-
tyk32. Z uwagi na różnice w postrzeganiu świata, boskości 
i istoty człowieka przez Chińczyków i Europejczyków misjo-
narze musieli stworzyć nowe lub zaadaptować istniejące już 
określenia o innym znaczeniu na opisanie fundamentalnych 
dla teologii chrześcijańskiej pojęć.

Najwyższe bóstwo, wizja jednostki i świata

Korzenie różnic w rozumieniu chrześcijaństwa przez 
Chińczyków i Europejczyków tkwiły już odmienności wizji 
świata oraz wyobrażeniach natury boskiej i ludzkiej u przed-
stawicieli obu tych wielkich cywilizacji. Europejczycy dzielili 
świat na duchowy i materialny, sacrum i profanum, świat 
nadprzyrodzonego Boga i stworzony przezeń świat ludzkich 
zmysłów. Dla Chińczyków świat, który istniał sam z siebie, 
stanowił integralne połączenie różnych pierwiastków.

W starożytnych Chinach na określenie najwyższej istoty 
używano znaków 帝 (di – władca) oraz 上帝 (shangdi – naj-
wyższy władca). W epoce Zhou (1000–221 r. p.n.e.) pojawiła 
się koncepcja Niebios, które były pierwszym, raczej bezoso-
bowym fundamentem wszechświata33. Oznaczające je pojęcie 
天 ( tian), pierwotnie antropomorficzne, stało się następnie 
głównym abstrakcyjnym pojęciem konfucjańskim określają-

* Artykuł pierwotnie opublikowany w: „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 
2018, z. 13, s. 43-50. 

30 Inkulturacja [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/
sjp/;2561612 (dostęp: 2.05.2021).

31 C. Krakowiak, Adaptacja, akomodacja i inkulturacja liturgii mszy 
świętej w świetle nowego Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, 
„Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Episkopatu Polski” R. XI, 2005, nr 2 (41), s. 109–122, zwł. s. 110.

32 Por. M. Sztuka, Spór akomodacyjny jezuitów z franciszkanami i dominika-
nami jako próba adaptacji kultury Chin przez Europejczyków (XVII–XVI-
II wiek), niepublikowana praca licencjacka napisana w Instytucie Filologii 
Wschodniosłowiańskiej pod kierunkiem prof. UG, dr. hab. Józefa Arno 
Włodarskiego, Gdańsk 2016.

33 J. Konior SJ, Zagadnienie grzechu w kulturze chińskiej, Kraków 2006, s. 
30.
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Pojęcia teologii katolickiej w języku chińskim

Adaptacja pojęć teologicznych była wyzwaniem ze wzglę-
du na specyfikę języka chińskiego, w którym treści związane 
z obrazem świata są przekazywane w większym stopniu niż 
w językach zapisywanych za pomocą liter. Zjawiska są w nim 
utrwalane jako obrazy, zbudowane z mniejszych elementów, 
również wyrażających określone znaczenia51. W języku chiń-
skim istnieje kilkadziesiąt tysięcy znaków i w dzisiejszych 
czasach sami Chińczycy nierzadko nie mają świadomości 
niektórych konotacji treściowych ilustrowanych w poszcze-
gólnych elementach znaków. Obraz świata, jaki człowiek 
buduje w swoim umyśle, jest uwarunkowany tym, który 
dociera do jednostki poprzez język52. Język, oprócz zmysłów, 
stanowi jeden ze środków duchowego dostępu człowieka do 
świata. Rzeczywista wartość semantyczna wyrażeń i zwro-
tów jest nieco inna dla słów uznanych za wzajemne odpo-
wiedniki w różnych językach53.

Na przykład pojęcia wolności i praw człowieka są przez 
ludzi z kręgów kultury europejskiej i azjatyckiej rozumiane 
inaczej, co wynika już z samej budowy odpowiedników tych 
słów w ich językach, a w przypadku chińskiego – także ze 
znaczenia jak poszczególnych części składowych54. W języ-
ku chińskim znaki, które ukazują wizję świata, znacznie 
wyewoluowały, ale zachowują swój związek ze starożytną 
cywilizacją, która trwa nieprzerwanie od 5 tysięcy lat. Chcąc 
zaadaptować obce pojęcie do prawideł języka chińskiego, 
można posłużyć się kalką fonetyczną (transliteracją – wtedy 
brzmienie wyrazu jest podobne do zagranicznego, ale zna-
czenie często zupełnie inne) lub leksykalną (wtedy wyraz 
oznacza mniej więcej to, co jego obcojęzyczny odpowiednik, 
ale wymawiany brzmi inaczej)55.

Dotyczy to również odtwarzanej w języku chińskim teolo-
gii. Indygenizacja to tworzenie teologii rodzimej, wyrażanej 
językiem danej nacji przez jej członków i posługującej się jego 
systemami filozoficznymi. W Europie dokonywała się ona 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na tle herezji i spo-
rów doktrynalnych. Kościoły innych kontynentów są jeszcze 
we wczesnym stadium jej budowania. Teologia w języku 
chińskim musi z konieczności używać obrazów. Matteo Ric-
ci, konwertując język fonetyki na język rysunku, posługiwał 

51 W. Jabłoński, Z dziejów literatury chińskiej, Warszawa 1996, s. 15.
52 P. Czajka, O komunikacyjnej koncepcji tożsamości [w:] Język, tożsamość 

i komunikacja międzykulturowa.
 Księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. 

E. Komorowska, D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 50–57.
53 B. Szymańska, Kultury i porównania, Kraków 2003, s. 7.
54 Por. M. Kosmala, Dwie cywilizacje – dwa systemy wartości, dwie wizje 

praw człowieka, „Azja-Pacyfik” 2004, nr 7, http://poznanstudies.swps.edu.
pl/archiwum/Azja-Pacyfik_2004_nr_7.pdf (dostęp: 25.05.2015), s. 25.

55 J. Siniarski, E. Zajdler, Kulturowy aspekt kodowania informacji w języku 
i piśmie – nazwy handlowe wiodących marek zagranicznych we współ-
czesnym języku chińskim [w:] Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody 
społeczności chińskich, red. E. Zajdler, Warszawa 2011, s. 131–174.

Konfucjańskim uczonym, z których składała się elita in-
telektualna Chin, chrześcijaństwo kojarzyło się z brakiem 
rozsądku. Dla ulegającego swoistemu mistycyzmowi ludu, 
modlącego się do duchów przodków i pomniejszych bóstw, 
chrześcijaństwo było zbyt mało magiczne. Jego Bóg, treści 
i obrzędy były mu obce. Nie widziano w nim możliwości 
samodoskonalenia, a sytuacja przebywania z Bogiem sam na 
sam, bez opiekuńczych duchów przodków, wydawała się nie 
do zniesienia. Chińczycy nie mogli także pojąć, dlaczego nie 
mieliby oddawać czci wszystkim bóstwom jednocześnie.

Dla narodu, który rozwinął już bogatą tradycję literacką, 
opowieści biblijne były dosyć prymitywne, dzikie, okrutne 
i niemoralne, sprzeczne z podstawowymi zasadami życia. 
Kultura chińska nie pozwalała na publiczne całowanie się, 
trzymanie się za rękę, siedzenie obok siebie mężczyzn i kobiet. 
Już historia niepokalanego poczęcia Maryi Panny uznana 
została za skandaliczną i niegodną opowiadania wśród 
ludzi dobrze wychowanych, a tym bardziej przedstawiania 
wizualnego. Najwyższą cnotą była dla Chińczyków 孝 
(xiao), czyli nabożność synowska, miłość dziecka do rodzi-
ców, rozumiana nie jako spontaniczna i emocjonalna, ale jako 
wypracowany, świadomy stosunek szacunku i czci. Wszelkie 
emocje należało skrywać. Przejawianie niekontrolowanych 
uczuć było niestosowne, więc ukazywanie sceny matczynej 
miłości odbierano jako niemoralne wystawienie na widok 
publiczny czegoś najbardziej intymnego, co należało ukryć 
nawet przed samym sobą.

To samo dotyczyło krucyfiksu. W tradycyjnym malar-
stwie chińskim nie przedstawiano cierpienia i śmierci. Wi-
dok wyniesionych na piedestał zwłok Chrystusa powodował 
mdłości. Przedstawienia żywego Jezusa również nie spotkały 
się ze szczególnym entuzjazmem. Krzysztof Gawlikowski pi-
sze, że „widoczną oznaką mądrości życia był piękny obfity 
brzuch, mądrości świata – długie uszy. Czy ktoś tak chudy 
i z krótkimi uszami, jak Chrystus, może być uważany za isto-
tę boską?”48. Chińczykom obca była również świętość miej-
sca i przedmiotu49.

Matteo Ricci widział, że ukształtowanym w konfucjań-
skiej filozofii Chińczykom trudno jest wierzyć w Boga, który 
cierpiał i został stracony ludzką ręką. Pomysł, że Bóg miałby 
umierać za grzechy człowieka, wydał im się niedorzeczny, 
a bóstwo, które skazało własne dziecko na śmierć – okrutne. 
Nie mogli również pojąć samej koncepcji grzechu pierwo-
rodnego, gdyż w ich rozumieniu świata byli z natury dobrzy. 
Trudności sprawiało im też zrozumienie idei jedności Trójcy 
Świętej w trzech osobach50.

48 K. Gawlikowski, W Państwie Środka [w:] Obrazy świata białych, red. A. 
Zajączkowski, Warszawa 1973, s. 105–109.

49 Ibidem.
50 R. Malek SVD, Elementy chińskiego kontekstu chrystologii…, s. 13.

Zachodnie logos i chińskie dao a modele kultur 
chrześcijańskich

W wielkich miastach świata śródziemnomorskiego chrześ-
cijaństwo zostało przez intelektualistów chrześcijańskich 
poddane próbie syntezy z filozofią grecką. Jej owocem stała 
się teologia, w której logos – „słowo” (chiń. 言 yan) zajęło 
miejsce centralne. Według niej logos objawiło się już w starym 
testamencie, inspirując jednocześnie mędrców greckich, m.in. 
Heraklita i Sokratesa, objawienie to jednak miało charakter 
tylko częściowy. Dopiero w akcie wcielenia w osobę Chrystu-
sa logos objawiło się w pełni. W fakcie tego wcielenia chrześci-
janie, wykorzystujący hellenistyczne wzorce myślowe widzieli 
punkt zwrotny w całej historii ludzkości43.

Zdaniem Liu Xiaofenga, współczesnego chińskiego filozofa 
i socjologa, dao to pojęcie, które znalazło się na szczycie kultury 
chińskiej, zaś analogicznym pojęciem dla kultury chrześcijań-
skiej jest logos (gr. λόγος, słowo). Myśliciel zastanawia się, czy 
można uznać je za tożsame. Uważa, że podczas próby wprowa-
dzenia religii chrześcijańskiej do Chin została ona potraktowa-
na jak obca. Jednak błędem jest także traktowanie jej jako toż-
samej z cywilizacją świata zachodniego, gdyż w gruncie rzeczy 
wszędzie, gdzie próbowano głosić chrześcijaństwo, było ono 
w pierwszej chwili uznawane za obcy twór44. Obcość przesłania 
chrześcijańskiego wynika więc nie z odległości geograficznej, 
lecz z tego, że pochodzi ono spoza świata ludzi. Kultura chrześ-
cijańska nie jest tożsama z kulturą określonego narodu, więc 
zależności między nią a kulturą chińską należy rozpatrywać nie 
w kontekście relacji między dwiema kulturami narodowymi, 
ale raczej w kategoriach stosunków międzyludzkich. Każda 
kultura przyjmująca chrześcijaństwo, wytwarza własny model 
kultury chrześcijańskiej i błędem jest uznanie jakiegokolwiek 
modelu za standardowy. Czynnik narodowościowy może mieć 
deformujący wpływ na treść nauki religijnej. Konflikt między 
kulturą narodową a chrześcijańską nie był jedynie udziałem 
Chin. W historii chrześcijaństwa sporów, których podłoże sta-
nowiły różnice kulturowe, było równie wiele co sporów o dog-
maty45.

Liu Xiaofeng proponuje podział kultur na humanitatis 
cultus i dei cultus. Pierwsza z nich – kultura historyczna, 
geograficzna i narodowa – jest wzrostem, modelem i uposta-
ciowieniem stosunków naturalnych oraz formalnych między 
ludźmi, zbiorem archetypów wynikających z procesu kształ-
towania warunków ludzkiej egzystencji. Druga – kultura 
chrześcijańska – jest wzrostem, modelem i upostaciowieniem 
relacji formalnych między Bogiem a człowiekiem. Pierwsza 

43 D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1983, s. 34. 
44 Liu Xiaofeng, ‘Dao’ yu ‘yan’, Shanghai 1996 (刘小枫, ‘道’与‘言’, 上海

1996), s. 8.
45 D. Klejnowski-Różycki, Liu Xiaofenga (刘小枫) teologia drogi i słowa 

[w:] Chrystologia chińska, red. D. Klejnowski-Różycki, Opole 2008, s. 
87–89.

dotyczy grupy, narodu i zróżnicowania historycznego, druga 
– możliwości samodzielnego wydawania opinii46.

Liu Xiaofeng, rozpatrując zderzenie się kultury chińskiej 
i chrześcijańskiej w perspektywie teologicznej, stwierdza, że 
język jest sposobem, w jaki podmiot wyraża swą odmowę lub 
akceptację wiary. Przyjęcie danej religii należy rozpatrywać 
w kontekście jednostki, nie narodu lub rasy. Język ma odgry-
wać rolę pomostu w relacji między indywiduum a Bogiem, 
gdyż istotą teologii jest wyrażanie wiary poprzez język. Do-
piero wyrażanie swoich religijnych przekonań we własnym 
języku, zdaniem filozofa, dowodzi rzeczywistego przyjęcia 
przez człowieka kultury chrześcijańskiej.

Liu Xiaofeng dochodzi więc do wniosku, że droga (dao) 
i słowo (logos) nie są pojęciami tożsamymi, ponieważ droga, 
w przeciwieństwie do słowa, nie odnosi się do spotkania oso-
bowego Boga z indywidualną osoba ludzką47. Tymczasem 
koncepcja wszechmogącego i wszechwiedzącego osobowego 
Boga-Stwórcy była Chińczykom zupełnie obca. 

Fot. Mondo79, Foter.com, CC BY 2.0.

Trudności Chińczyków w przyjęciu niektórych 
aspektów chrześcijaństwa

W Państwie Środka nie znano pojęcia absolutnego zła. 
Nawet najgorszy chiński demon mógł jakimś szlachetnym 
postępkiem przewyższyć dobroć bóstwa. Zło zmieniało się 
w dobro i odwrotnie. Chińczycy nie wykluczali istnienia 
życia pozagrobowego, ale celem realnego życia w świecie do-
czesnym było samodoskonalenie się jednostki, w przypadku 
konfucjanizmu – społeczne, a w buddyzmie – indywidualne. 
Praktyki religijne rozumiane jako odprawiane z lęku przed 
piekłem były dla Chińczyków czymś moralnie gorszącym. 

46 Liu Xiaofeng, ‘Dao’ yu ‘yan’…, s. 38.
47 D. Klejnowski-Różycki, Liu Xiaofenga (刘小枫) teologia…, s. 95.
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Wprowadzenie

Uczestniczenie w tym panelu i zamysł nad inkulturacją 
Kościoła w Chinach budzi we mnie szacunek i refleksję. 
Jest rzeczą naturalną, że zarówno Wydział Religioznawstwa 
Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen, jak i Konferencja Episko-
patu Tajwanu, dwie instytucje, z którymi jestem związany, 
poważnie rozważają kwestie związane z inkulturacją Kościo-
ła w środowisku chińskim. Wiem, że od lat 70. inkulturacja 
była jednym z otwartych pól bitewnych dla teologii konteks-
tualnych. Rzesze uczonych, teoretyków, a także przywódców 
duszpasterskich starały się sprawić, żeby chrześcijaństwo na 
Tajwanie czuło się jak w domu. Ich wysiłki ujawniają nieza-
przeczalną świadomość: inkulturacja jest procesem natural-
nym przy głoszeniu Ewangelii, ponieważ kultura i kontekst 
wpływają na siebie nawzajem. 

Głoszenie i odbiór Ewangelii nie zachodzą w próżni, lecz 
raczej w kontekście zbudowanym przez kulturowe pozosta-
łości, kategorie i praktyki, które mogą warunkować przyjęcie 
Ewangelii. Dlatego inkulturacja jest nieodłączną koniecz-
nością ewangelizacji. W rezultacie zaniedbanie wymiaru 
kulturowego w procesie ewangelizacji można porównać do 
przyjęcia gościa w rodzinie pod nieobecność członków ro-
dziny goszczącej. Gość czuje się zagubiony z powodu braku 
elementów, które pomogłyby mu wejść i zaznajomić się ze 
środowiskiem. Zwolennicy inkulturacji często usiłują spro-
wadzić przedstawianie Ewangelii, chrześcijaństwa i Kościoła 
do poziomu wiecznych gości. Chiny, Hongkong i Tajpej to 
trzy strefy geograficzne w Kościele i wierze chrześcijańskiej, 
które dążą do ukształtowania się w kontekście chińskim. Za-
letą obecnego panelu będzie ukazanie wyzwań i możliwości 
występujących w tych konkretnych strefach oraz zastano-
wienie się, jak ukształtowały one próby inkulturacji, które 
tutaj miały miejsce.

W swoim referacie podejmę rozważania nad sytuacją Taj-
wanu, pamiętając, że tematem tego panelu jest skupienie się 
na „inkulturacji Kościoła w Chinach”, a nie na ogólnym te-
macie inkulturacji Ewangelii. Widzę w tym niuansie zapro-
szenie do eklezjologii w kontekście ilustrującym modele Koś-
cioła, wyłaniające się w toku różnych rozważanych sytuacji 
chińskich i oceniające zdolność tych Kościołów do obecności 
w swoim własnym środowisku. Nie trzeba dodawać, że taka 
eklezjologia może być tylko fragmentaryczna. Nie może uda-
wać kompleksowej syntezy prób inkulturacji w Chinach ani 
pretendować do dostarczania rewolucyjnych nowości, które 
miałyby ostatnie słowo w teologii / eklezjologii inkulturacji 
w Chinach. Chociaż jestem uczestnikiem tego panelu, jestem 
również uczniem szukającym odpowiedzi na dylematy zwią-
zane z dynamiką inkulturacji Kościoła w Chinach. W tym 
celu moje zapytania będą przebiegały w następującej kolej-
ności: Które Chiny? Który Kościół? Jak to: zadomowiony?

Inkulturacja Kościoła w Chinach: 
Perspektywa Tajwanu

Paulin Batairwa Kubuya SX*58

Ks. Paulin Batairwa Kubuya SX na 10. Europejskim Katolickim Kolo-
kwium Chińskim w Siegburgu. Fot. archiwum China-Zentrum.

58* Ks. prof. Paulin Batairwa Kubuya SX, jest profesorem na Wydziale Stu-
diów Religijnych Uniwersytetu Katolickiego Fu Jen w Tajpej i sekreta-
rzem wykonawczym Komisji Episkopatu ds. Dialogu Międzyreligijnego 
i Ekumenicznego Regionalnej Konferencji Episkopatu Tajwanu. W dniu 
11 listopada 2019 r. ten kongijski ksawerianin został mianowany podse-
kretarzem Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Poniższy tekst 
jest jego wkładem w 10. Europejskie Katolickie Kolokwium Chińskie 
„Laudato Si’ and Technoscience – Implications with Focus on the Church 
in China”, które odbyło się w Siegburgu w Niemczech w dniach 30.08–
1.09.2019 r. Niemieckie tłumaczenie zostało opublikowane w „China 
heute” nr 4/2019, w dziale „Informationen über Religion und Christen-
tum im chinesischen Raum 2019”, s. 243–249. Raport z konferencji został 
opublikowany w „Religions & Christianity in Today’s China” IX (2019), 
nr 4, s. 20–21. Z języka angielskiego tłumaczyła Maria Sztuka.

się zarówno kalkami leksykalnymi, jak i fonetycznymi. Poza 
wspomnianymi już 天 (tian) i 天主 (Tianzhu) wykorzystał 
np. słowo 灵魂 (linghun), obrazujące duchową zasadę osoby 
ludzkiej, na określenie duszy. Starożytnym pojęciem 德 (de), 
mającym związek z praktykami samodoskonalenia, określił 
moralną i teologiczną cnotę. Ewangelię nazwał 福音 (fuyin), 
czyli słowa szczęścia/błogosławieństwa. Interesujące jest to, 
że w języku chińskim nie było właściwie odpowiednika sło-
wa religia w rozumieniu europejskim. Użyty na jej określenie 
znak 教 (jiao) oznacza raczej naukę lub szkołę filozoficzną56. 
Imiona świętych i apostołów oraz część innych pojęć została 
natomiast zaadaptowana w formie kalk fonetycznych.

Bliźniacze pagody, świątynia Luohanyuan, Suzhou, Chiny. Fot.. 
RussBowling, Foter.com, CC BY 2.0.

Chrześcijaństwo wzbudzało w Chinach najróżniejsze 
reakcje. Wielu chińskich uczonych, którzy przeszli na kato-
licyzm, ignorowało zupełnie różnice między nim a konfu-
cjanizmem, skupiając się tylko na podobieństwach. Często 
podstawą do krytyki chrześcijaństwa było przekonanie, że 
Chińczycy zbudowali najwspanialszą i najbardziej rozwi-
niętą cywilizację, a misjonarze chcą jej zaszkodzić poprzez 
wprowadzanie obcej religii. Uczeni chińscy często rozumie-
li katolicyzm poprzez konfucjanizm, a jeden z nich, Yang 
Tingyun, powiedział: „Dla Boga wszyscy bez wyjątku ludzie 
są jego dziećmi. Powinniśmy więc uważać Boga za swojego 
rodzica i darzyć go czcią równą szacunkowi okazywanemu 
rodzicom”57. Zhang Xiping uważa to za typowo chińskie 
rozumienie chrześcijaństwa.

Gdy spotykają się przedstawiciele dwóch kultur, każdy 
z nich myśli i rozumie drugiego przez pryzmat swojej własnej 
kultury. Od początku istnienia ludzkości zbliżenia takie były 
nieuniknione i nie pozostawały bez wpływu na pozostałych 
uczestników spotkania. Z punktu widzenia komunikacji mię-
dzykulturowej religia jest ważnym mostem między kulturami, 

56 J. Konior SJ, Matteo Ricci SJ 利玛窦 (1552–1610) – misjonarz Chin, 
prekursor dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, „Nurt SVD” 
2010, nr 1, s. 198.

57 Zhang Xiping, Following the Steps of the Matteo Ricci to China, Beijing 
2006, s. 137.

ponieważ odzwierciedla charakter każdej z nich. Misjonarze 
zapoznając Chińczyków z teologią powstałą w Europie, uka-
zywali im myśl zachodnią, co miało im pomóc w zrozumie-
niu różnorodności kultur na świecie i wzbogaciło ich własną 
filozofię. Jednocześnie zaś sami coraz lepiej poznawali Chiń-
czyków i rozumieli ich sposób myślenia, meandry ich kultury 
i filozofii, a także sztukę. Proces inkulturacji teologii stano-
wił bardzo istotną część całej historii wymiany myśli między 
Wschodem a Zachodem, ponieważ był połączony z handlem, 
a także umożliwiał spotkanie się na płaszczyźnie światopoglą-
dowej, bardzo ważnej dla obu stron. Był częścią wielkiego pro-
cesu, który zmienił świat i który jest kontynuowany do dziś. 
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Góra Hehuan. Fot. cattan2011, Foter.com, CC BY 2.0.

2. Który Kościół? Lokalny Kościół Tajwanu
Złożoność Chin jako specyficznego miejsca wpływa na 

pojęcie i rzeczywistość bycia Kościołem inkulturowanym na 
Tajwanie. Aby dodatkowo wyjaśnić tę obserwację, zastano-
wiłbym się nad następującymi pytaniami: Czy doświadcze-
nie bycia Kościołem lokalnym jest podobne zarówno w Chi-
nach, jak i na Tajwanie? Czy inkulturacja Kościoła w tych 
środowiskach budzi zbliżone obawy? Czy Kościół udzielił 
jednakowych odpowiedzi? Lub po prostu, poza polemiką 
ideologii społeczno-politycznych, do jakiego stopnia Kościół 
Tajwanu można uznać za Kościół chiński?

W innym miejscu opisałem Kościół Tajwanu jako Koś-
ciół mniejszościowy, ale wpływowy61. Wynikało to z nie-
wielkiej liczby nawróconych oraz ich ewidentnego wpływu 
i wkładu w społeczeństwo. Do tego obrazu dodałbym dwa 
główne, nieuchronne wyzwania, a mianowicie starzenie się 
i niedobór personelu. Niemniej jednak Kościół ten konse-
kwentnie pozostał katolicki – w pełnej komunii z Kościołem 
powszechnym, który dzieli się, jest wzbogacany i czerpie od 
wiernych z innych krajów. Ktoś mógłby słyszeć o dowcipnej 
karykaturze Kościoła katolickiego na Tajwanie: biskupi są 
Tajwańczykami, miejscowi księża są przyjezdni z sąsiednich 
krajów (Wietnamu, Filipin i Korei), a wierni to Filipińczycy. 
Czy to może być cały obraz Kościoła tajwańskiego? Co wię-
cej, czy taki opis może dać miejsce na jakiekolwiek możliwe 
powiązania między tym Kościołem lokalnym a Kościołem 
powszechnym w Chinach? Szerszy obraz Kościoła tajwań-
skiego jest w rzeczywistości powiązany i spleciony z historią 
Tajwanu jako takiego. 

Mówiąc o bezpośrednich lub pośrednich konsekwen-
cjach Chin dla doświadczenia bycia Kościołem na Tajwa-
nie, wspomnę o trzech wydarzeniach historycznych, które 
wywarły trwały wpływ na Kościół tajwański. Pierwszym 
jest podbój Tajwanu przez Zheng Chenggonga 郑成功 

61 Paulin Batairwa Kubuya, The Dialogic Dimension of Catholic Engagement 
in Taiwan, „Ching Feng”, New Series 11 (2012), nr 2, s. 148.

Taroko, Tajwan. Fot. cattan2011, Foter.com, CC BY 2.0.

1. Które Chiny?
Odpowiedzi na to, w jaki sposób Kościół jest inkulturo-

wany w Chinach, mogą w dużej mierze zależeć od koncepcji 
Chin. Chiny to obecnie majestatyczny kraj, znany z szybko 
rozwijającej się gospodarki i znacznego wpływu na światową 
politykę59. Patrząc na Chiny, widzimy wielki naród liczący 
1,3 miliarda ludzi, zakorzeniony w tysiącletniej historii 
i tradycji, posiadający wewnętrzną wspólną wizję. Bliskie 
obserwacje tego dużego obszaru ostrzegają jednak przed 
niebezpieczeństwem mówienia o Chinach jako o jednolitej 
rzeczywistości. Chiny są zróżnicowane na wiele sposobów 
i z różnorodnych powodów. Koncepcje tego, czym są Chiny, 
różnią się w zależności od przekonań etnicznych, socjolo-
gicznych, politycznych, ideologicznych i religijnych. Osoby, 
które mają bliski kontakt z tym, co dzieje się w Chinach 
lub są zanurzone w ich kontekście, są raczej ostrożne w ge-
neralizacjach na temat Chin. Co więcej, powstrzymują się 
również od twierdzeń sugerujących wyczerpujące i wszech-
stronne zrozumienie współczesnych Chin. Zamiast mówić 
o „Chinach”, wolą rozwodzić się nad konkretnymi sytuacja-
mi w kontekście chińskim. Używając słów Felixa Wilfreda, 
skłaniają się oni ku fragmentaryczności; to znaczy „drogi do 
całości, zaczynającej się od fragmentów z naszego doświad-
czenia i naszych obaw”60. 

Spytałem „które Chiny?” w tej logice metodologicznej, 
nie zaprzeczając istnieniu Chin jako takich, ale koncentru-
jąc się bezpośrednio na Tajwanie jako szczególnym kontek-
ście, w który jestem zagłębiony. Jak dotąd dla tajwańskich 
chrześcijan Republika Chińska – Tajwan zapewniała chiński 
kontekst dla rozwoju ich lokalnie inkulturowanego Kościo-
ła. Środowisko tajwańskie ukształtowało ich doświadczenie 
bycia Kościołem lokalnym i aby został uznany, określiło go 
jako Kościół zadomowiony.

59 www.youtube.com/watch?v=2B9t1hhhoCc [dostęp: 17.05.2021].
60 Felix Wilfred, Jesus -– Interpretation in Asia: Some Fragmentary Reflec-

tions on Fragments”, w: „Quest” 5 (Maj 2006), nr 1, s. 3.

z sąsiednich krajów – pojawiły się i zostały zintegrowane 
z codziennym życiem ludzi. W konsekwencji, aby być dziś 
mądrym i dobrze zakorzenionym katolikiem na Tajwanie, 
trzeba, mimo swojej własnej wiary, odpowiednio angażować 
się i współdziałać z wyznawcami tych religii. Kształtują one 
przekonania i psychikę mieszkańców, w tym katolików62.

Skały Nanya, Tajwan. Fot. Richard Ricciardi, Foter.com, CC BY 2.0

b. „Kościół lokalny” w następstwie wycofania się 
KMT na Tajwan

Odwrót wojsk KMT na Tajwan wywarł ogromny wpływ 
na rozwój i samoświadomość Kościoła na Tajwanie. Żołnie-
rze KMT przywieźli ze sobą wielu duchownych, misjona-
rzy i ludzi świeckich, którzy nie mogli znieść dominującej 
ideologii komunistycznej i ateistycznej, szerzonej przez 
Mao Zedonga w Chinach. Ich przybycie zwiększyło perso-
nel i bogactwo Kościoła, zróżnicowało rodzaje obecności 
i metod misyjnych i skutkowało nagłym wzrostem liczby 
wierzących63. Spowodowało to również zwiększenie liczby 
parafii i instytucji kościelnych między latami pięćdziesiątymi 
a sześćdziesiątymi XX w. Wynik był niesamowity i złożony. 
San Roman, historyk dominikański, w swojej historii Koś-
cioła katolickiego na Tajwanie przedstawił rozwój Kościoła 
do 1949 r.64 Kiedy zapytałem, dlaczego nie uwzględnił póź-
niejszego rozwoju, odpowiedział, że to, co wydarzyło się po 
1949 r., było zbyt skomplikowane, aby to wyjaśnić. Niestety, 
obecna samoocena Kościoła tajwańskiego z nostalgią nawią-
zuje do tego wzrostu, zapominając o jego niecodziennym 
charakterze.

62 Zob. tenże  (Bao Lin 鮑霖), Faith Horizon of Taiwanese Lay Catholics, 
„Xin shiji zongjiao yanjiu 新世紀宗教研究”13 (2015), nr 3, s. 95.

63 Zob. M.C. Chang, The Internal Development of the Taiwanese Church: 
1950s–1960s, w: Francis K.H. So, Beatrice K.F. Leung, Mary Ellen Mylod 
(red.),  The Catholic Church in Taiwan: Problems and Prospects, Singapo-
re: Palgrave McMillan 2018, s. 28-29.

64 Krótką historię Kościoła katolickiego na Tajwanie można znaleźć na stro-
nie www.catholic.org.tw/dominicanfamily/taiwan_history_english.htm 
[dostęp: 15.07.2019].

(znanego jako Koxinga 國姓爺). Doprowadziło to do za-
niku pierwszych wysiłków ewangelizacyjnych na Tajwanie 
i utorowało drogę do wprowadzenia bóstw i bogów do 
rdzenia ludowej religii na Tajwanie. Drugi to napływ od 
1949 r. chrześcijan i instytucji religijnych po klęsce wojsk 
Kuomintangu (KMT). I ostatnie – to powołanie i misja 
papieża Jana Pawła II skierowane do Tajwanu w latach 80. 
XX w., wzywające Kościół tajwański, aby służył jako Koś-
ciół pomostowy do Chin.

a. Trwały wpływ Zheng Chenggonga na tajwański 
katolicyzm 

Do XVI w. animizm i szamanizm stanowiły jedyne formy 
religijności znane i praktykowane przez mieszkańców wyspy. 
Pierwsze oznaki innej religii pojawiły się na początku XVII 
w., kiedy to misjonarze hiszpańscy (katolicy – 1623) i holen-
derscy (protestanci – 1626) sprowadzili na wyspę chrześ-
cijaństwo. Te pierwsze misyjne wysiłki zostały zakończone 
przez Koxingę – chińskiego lojalistę Ming, który w 1661 r. 
odbił Tajwan Holendrom. Z religijnego punktu widzenia 
jego przedsięwzięcie było czymś więcej niż zwycięstwem 
politycznym lub militarnym. Doprowadziło ono do eks-
pansji na wyspę popularnej kultury religijnej południowo-
-wschodnich Chin. Chińscy imigranci, głównie z Fujianu 
i Guangdongu, przywieźli ze sobą lokalne kulty, świątynie 
przodków i bogów pokrewieństwa. 

Wyspa Dong Ji po południu. Fot. Pai Shih, Foter.com, CC BY 2.0. 

Legendy o wybitnych bóstwach, takich jak bogini Mazu, 
Guanggong i Wang Ye (Królewscy Władcy), zostały włączo-
ne do historii podboju i codziennego życia mieszkańców. Te 
religie ludowe stały się tłem, na które chrześcijaństwo zosta-
ło ponownie wprowadzone w XIX w. (katolicyzm w 1859 r. 
i prezbiterianizm w 1865 r.). W konsekwencji chrześcijań-
stwo mogło rozprzestrzeniać się tylko wśród grup mniejszoś-
ciowych, zwłaszcza rdzennej ludności. Odtąd religie te stały 
się częścią problemów, z którymi musiała zmierzyć się dzia-
łalność ewangelizacyjna Kościoła. Co więcej, światopoglądy 
innych tradycji, takich jak buddyzm, taoizm, islam, czy też 
nowe ruchy religijne – założone na Tajwanie lub przybyłe 
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byłyby przez niego ustalane i wdrażane. Te strategie dotyczy-
ły całych Chin, ponieważ Tajwan rzekomo oferował wolność 
od kontroli jakiejkolwiek władzy politycznej.

Dalsze dyskusje dotyczące zakresu, w jakim Kościół 
mógłby wdrażać strategie, można by utożsamić z Kościołem 
tajwańskim. Z jednej strony czas ten dał Tajwanowi szansę, 
by stać się liczącym się i uznawanym za centrum władzy koś-
cielnej i decyzyjnej dla całych Chin, ale z drugiej strony nie-
które z jego specyficznych potrzeb mogły zostać przeoczone: 
kwestie związane z kultem przodków i ogólnie wysiłki inkul-
turacji Kościoła lokalnego. Po pierwsze, jeśli chodzi o kult 
przodków – dominikanie, pierwsi ewangelizatorzy Tajwanu, 
zajęli radykalne stanowisko, całkowicie ignorując problem. 
W rzeczywistości nawróconych proszono po prostu o od-
danie tabliczek przodków i odcięcie się od swoich tradycji. 
Jezuici i inni misjonarze, którzy przybyli po 1949 r., mieli 
inne podejście. Byli bardziej przychylni, a ich stanowisko 
później znalazło ogromne wsparcie w kontekstowej praktyce 
jitian jingzu 祭天敬祖 („uwielbiaj Boga, czcij przodków”), 
zaproponowanej przez kardynała Pawła Yu Pina i arcybi-
skupa Stanisława Lo Kuanga. Obaj przywódcy kościelni 
uważali, że to sformułowanie jest najbardziej odpowiednim 
chrześcijańskim ujęciem dwóch wymiarów synowskiej po-
bożności chińskiej68. Wysławia się Boga, ponieważ tylko On 
jest Bogiem, a przodkowie są czczeni na znak wdzięczności 
i należnego szacunku za przekazywanie życia potomstwu. 

Drugi przykład dotyczy inkulturacji. Ogólnie rzecz bio-
rąc, można zauważyć, że głównym punktem odniesienia 
i grupą odbiorców byli ludzie narodowości i kultury Han, 
a innym grupom poświęcano mniej uwagi. Tak jest w przy-
padku formuły huitong 會通 – czyli pojednania między 
chrześcijaństwem a chińską kulturą, religią i światopogląda-
mi. W większości przypadków parametry brane pod uwagę 
podczas tego postępowania pojednawczego dotyczyły głów-
nie ludu Han i archetypów wartości konfucjańskich. Kiedy 
Yu Pin, Lo Kuang, a nawet uczony Wu Jingxiong, mówili 
o sinizacji chrześcijaństwa i chrystianizacji Chin, ich refleksje 
pozostawały w ramach konfucjanizmu Han. Podobnie asy-
milacja „chińskości” z kulturą Han posunęła się nawet do 
utożsamiania języka chińskiego z językiem inkulturowanej 
teologii w kontekście chińskim. Polityka „Shenxue lunji 神
學論集”, czasopisma Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Fu Jen, jest tylko przykładem69. We wszystkich tych przy-
padkach inne grupy, głównie ludności rdzennej, które stano-
wiły większość konwertytów przed 1949 r., nie wypłynęły na 
powierzchnię. Dopiero w trzecim tysiącleciu wydano czaso-
pismo teologii tubylczej, zajmujące się kwestiami inkultura-

68 Zob. Paulin Batairwa K., Meaning and Controversy within Chinese Ance-
stor Religion, Switzerland: Palgrave McMillan 2018, s. 130–134.

69 Zob. M.H.L. Wang, B.K.F. Leung, The Taiwan Catholic Church and the 
Indigenization Movement, w: Francis K.H. So, Beatrice K.F. Leung, Mary 
Ellen Mylod (red.), The Catholic Church in Taiwan..., s. 59–69. 

cji Ewangelii wśród rdzennej ludności  i podkreślające różne 
dynamiki odbioru Ewangelii przez tych mieszkańców Tajwa-
nu. W odróżnieniu od poprzednich sposobów inkulturacji, 
wspieranych przez lud Han i dla ludu Han, zwolennikami 
tworzenia zinkulturowanych Kościołów i teologii wśród 
tubylców byli misjonarze (Maryknoll, MEP, betlejemici 
i jezuici). Ich wspólne wysiłki ukazują różnorodność modeli 
inkulturacji i Kościoła na Tajwanie. 

Chihshang, Fot. Mark thanks for 3,000,000+ views, Foter.com,  
CC BY 2.0.

Kościół tajwański: Kościół pomostowy
Inny aspekt doświadczenia bycia wcielonym Kościołem 

na Tajwanie wywodzi się z powołania i misji, jaką papież Jan 
Paweł II skierował do Tajwanu w latach 80. XX w.70 Kościół 
lokalny nie powinien osiadać na laurach, ale jest odpowie-
dzialny za dotarcie do drugiego chińskiego Kościoła po prze-
ciwnej stronie cieśniny i zapewnienie mu pomocy. W tym 
celu Regionalna Konferencja Episkopatu Tajwanu utworzy-
ła komisję, na której czele stanął biskup Bosco Lin. Komisja 
zorganizowała kilka programów i działań informacyjnych, 
aby wesprzeć wysiłki ewangelizacji i katechezy. Współpraco-
wała z Caritasem i zachęcała do współpracy te zbory, które 
miały swoje wspólnoty na kontynencie. Starali się przysyłać 
książki i materiały liturgiczne. Tam, gdzie było to możliwe, 
pomagali w odbudowie kościołów. Najważniejszym dziełem 
Kościoła pomostowego była pomoc chrześcijaństwu i Koś-
ciołowi katolickiemu w Chinach w ustanowieniu więzi ze 
światem zewnętrznym i Kościołem powszechnym71. Wraz 
z dostępem do informacji, a także zwiększeniem przepływu 
informacji i ruchu, rola tej komisji wydaje się coraz bardziej 
przestarzała. W niektórych lokalnych zborach panuje nawet 
obawa, że   odnowiony entuzjazm dla Chin – „gorączka chiń-
ska” wśród misjonarzy – może pozbawić Tajwan sił zadanio-
wych.

70 Papież Jan Paweł II powierzył tę misję biskupom tajwańskim podczas ich 
specjalnej wizyty w Watykanie w lutym 1984 r. Zob. B.K.F. Leung, W.-B. 
Kuo, Taiwan Catholic Bishops and the Bridging Endeavor: Origins and 
Development, w: Francis K.H. So, Beatrice K.F. Leung, Mary Ellen Mylod 
M. E. (red.), The Catholic Church in Taiwan..., s. 135.

71 Zwięzły opis pomocy Kościoła pomostowego na kontynencie, zob. B.K.F. 
Leung, W.-B. Kuo, Taiwan Catholic Bishops and the Bridging Endeavour: 
Origins and Development, s. 143–145. 

Niezależnie od tego, czy ta obawa jest uzasadniona, czy 
nie, pozostaje prawdą, że wezwanie papieża pomogło Koś-
ciołowi lokalnemu dzielić się i wyrażać pewien rodzaj tro-
ski o jedność i współczucie dla siostrzanego Kościoła Chin 
kontynentalnych. Co więcej, dzisiaj, choć nie jest to ściśle 
związane z pierwotną ideą Kościoła pomostowego, Wydział 
Teologii św. Bellarmina Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen 
gości księży i     siostry z Chin i zapewnia ich formację teolo-
giczną. Most stał się dwukierunkową ulicą, ponieważ nie 
tylko Tajwan dociera do Chin, lecz także kontynent dociera 
na Tajwan, tworząc kolejny niewypowiedziany typ zinkultu-
rowanego chińskiego Kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, misja 
pomostowa pomogła również Kościołowi tajwańskiemu 
wypełnić swoje katolickie powołanie, to znaczy Kościoła 
obecnego tak tu, jak i tam, nie tylko przyjmującego i zako-
rzeniającego się, lecz także wzbogacającego się wzajemnie.

3. Kościół zadomowiony?

Inkulturacja, w moim uproszczonym rozumieniu, jest 
procesem, dzięki któremu chrześcijaństwo staje się zadomo-
wionym Kościołem. Kiedy tak się dzieje, chrześcijanie nie są 
już traktowani jako wyobcowana społeczność, grupa ludzi 
wyrwanych ze swoich korzeni z powodu swoich praktyk reli-

gijnych i przekonań lub uważanych za „biegające psy”72 obcej 
ideologii. Domowy Kościół wykorzystuje bogactwo swojej 
tradycji, aby wyrazić przekonania i celebrować tę domność. 
W jakim stopniu Kościół tajwański można uznać za „Koś-
ciół zadomowiony”? Istnieje kilka przesłanek, na podstawie 
których możemy dostrzec próby udomowienia się Kościoła 
tajwańskiego. Chciałbym powtórzyć, że różnorodność pozo-
staje główną cechą charakterystyczną tego „zadomowienia” 
i czynnik ten można zaobserwować w zakresie przywództwa, 
teologii, liturgii i sztuki sakralnej.

a. Przywództwo

W ramach kontynuacji wspomnianego wcześniej procesu 
lokalizowania / zadomawiania się Kościoła, biskupi sied-
miu diecezji Tajwanu zostali wybrani spośród miejscowego 
duchowieństwa. W rzeczywistości przypominam sobie ko-
mentarz starszego pastora prezbiteriańskiego, który patrząc 
na skład obecnej hierarchii katolickiej, pochwalił Kościół 
katolicki za okazywanie uznania i afirmacji Tajwanowi. 
Komentarz ten został wypowiedziany w sprzeczności do 

72 „Biegający pies” to pejoratywne określenie osoby pozbawionej zasad, która 
pomaga lub schlebia potężniejszym i często złym siłom. Jest to dosłowne 
tłumaczenie chińskiego pejoratywnego 走狗 zou gou, oznaczającego 
człowieka lub lokaja; wywodzi się ono z obserwacji zachowania psów, 
polegającego na podążaniu za ludźmi w nadziei na otrzymanie resztek 
jedzenia. W języku chińskim żadne idiomatyczne wyrażenie nie było 
bardziej poniżające niż określenie „biegające psy”. Termin „imperialistycz-
ny pies biegnący” (帝国主义的走狗 diguozhuyi de zougou) był używany 
przez Mao Zedonga w odniesieniu do sojuszników kontrrewolucyjnych sił 
imperialistycznych [przyp. tłum.]. 

Niemniej jednak ten okres miał również własne wyzwa-
nia, z którymi trzeba było się liczyć: wprowadził na Tajwan 
specyficzne troski chińskiego Kościoła. Wielu katolików 
(mieszkańców kontynentu) potrzebowało czasu, by na 
Tajwanie poczuć się jak w domu. Byli na Tajwanie gośćmi, 
którzy podzielali marzenie o powrocie do domu, gdy tylko 
KMT odzyska zwierzchnictwo nad Chinami. Dla niektó-
rych z nich ich obecność na Tajwanie była tylko przejściowa 
i chociaż inwestowali na wyspie, ich mentalność była nadal 
oparta na poczuciu, że są wysiedlonym chińskim Kościołem 
i czekają na powrót do ojczyzny. Innymi słowy, był to rodzaj 
niewoli Kościoła, który pragnął odzyskać wolność. Mimo 
to, będąc w niewoli, pomógł on również w ustanowieniu 
struktury Kościoła tajwańskiego65. Aby rozmieścić bisku-
pów, którzy przybyli z Chin, Tajwan podzielono na siedem 
diecezji, a Mazu 馬祖 i Kinmen 金門 ustanowiono dwoma 
wikariatami apostolskimi.

Ponadto obawy chińskich biskupów i chrześcijan zostały 
przeniesione na Tajwan. Na przykład, aby stworzyć katoli-
cką realizację zasady „potrójnej autonomii”66, arcybiskup 
Antonio Riberi, wysłannik Stolicy Apostolskiej, utworzył 

w kwietniu 1946 r. Hierarchię Kościoła Chińskiego67. Nie-
stety, była to organizacja krótkotrwała. Riberi został wydalo-
ny z Chin kontynentalnych i przeniesiony do Tajpej w 1952 
r. Wraz z tą zmianą Tajpej przeszło do historii, ponieważ 
Riberi szukał sposobów na przywrócenie Katolickiego Biura 
Centralnego, poprzednika obecnej Regionalnej Konferencji 
Biskupów Chin. Nagle Tajwan (Tajpej) stał się centrum, 
w którym stawką były różne siły. Wcześniej od przybycia 
dominikańskich misjonarzy aspiracje i roszczenia Ruchu Po-
trójnej Autonomii nie były słyszane na Tajwanie. Teraz kry-
teria i strategie ustanowienia lokalnej struktury kościelnej 

65 Beatrice K.F. Leung, The Introduction. w: Francis K.H. So, Beatrice K.F. 
Leung, Mary Ellen Mylod (red.), The Catholic Church in Taiwan…, s. 4.

66 Pod koniec XIX w. fala kolonializmu, która rozprzestrzeniła się na teryto-
ria misyjne, przyniosła zjawisko nacjonalizmu – wzrost i zaostrzenie pa-
ternalizmu, który wzmocniony protekcjonalnością misjonarzy, działał jak 
powolna trucizna w relacji między misjonarzami a ich lokalnymi współpra-
cownikami. Aby ograniczyć nastroje wyłaniające się z takiego kontekstu, 
Henry Venn (1796–1873, anglikanin, Church Missionary Society) i Rufus 
Anderson (1796–1880, kongregacjonalista, American Board) stworzyli 
trzy zasady polityki własnej jako strategię indygenizacji zdolnej do ogra-
niczenia skrajnego paternalizmu, z jakim zachodni misjonarze zarządzali 
Kościołami na terenach misyjnych na początku XIX w. Aby osiągnąć 
dojrzałość, Kościoły tubylcze musiały być samorządne, samofinansujące się 
i rozwijające się liczebnie. Polityka ta pojawiła się ponownie na konferencji 
misyjnej w Edynburgu w 1910 r., aby odpowiedzieć na niezadowolenie 
i frustrację siedemnastu azjatyckich przywódców. Potrójna autonomia 
stała się w dużej mierze polityką przyjętą w celu wspierania rdzennych 
Kościołów w Azji. Dzięki zapewnieniu samostanowienia i niezależności 
był bardzo atrakcyjny dla autonomicznych i antykolonialnych ruchów. 
Obecne przywłaszczenie sobie polityki potrójnej autonomii przez władze 
lokalne i państwowe prowadzi do powstania patriotycznych stowarzyszeń 
i organizacji kościelnych.

67 Było to wielkie osiągnięcie, ponieważ celowość ustanowienia chińskiej 
hierarchii kościelnej znalazła się wśród priorytetów Synodu w Szanghaju 
w 1851 r. Zob. A. Thomas, Histoire de la mission de Pekin, t. 2, Depuis 
l’arrivé des Lazaristes jusqu’à la révolte des boxeurs (1785–1900), Paryż: 
Louis Michaud 1925, s. 322.

Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4 Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4
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giczną i jest odpowiedzią na fakt, że te wspólnoty stanowią 
większość tajwańskich katolików. Z perspektywy duszpaster-
skiej i katechetycznej, oprócz zgrabnej prezentacji katechezy 
Kościoła katolickiego – takiej, jaką przedstawił Mark Fang 
– znajduje się także przewodnik po wierze, który uwzględnia 
chińskie i naukowe podstawy katechumenów. Yishanmen 
一閃門 Lefevre’a to próba pokierowania osobą poszukującą 
wiary z uwzględnieniem jej chińskiego i naukowego pocho-
dzenia. Ponadto, biorąc pod uwagę wielu religijnych sąsia-
dów tajwańskich katolików oraz wyzwania i szanse, jakie nie-
sie ze sobą współżycie tych wspólnot, należy rozważyć dalsze 
refleksje teologiczne nad teologią sąsiedztwa. Taka teologia 
zajmie się pytaniami, które zadają nam inne religie, a które 
mogą wpłynąć na nasze poczucie zadomowienia się Kościoła.

Fot. Rutger van der Maar, Foter.com, CC BY 2.0.

c. Liturgia

Liturgia jest miejscem, w którym odczuwa się jedność. 
Ogólnie rzecz biorąc, liturgia tajwańska jest bardzo rzymska. 
Można powiedzieć, że obrządek rzymski jest normatywny. 
Są jednak przypadki i obszary, w których można zauważyć 
różnice. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa zawiera 
elementy służące uwzględnieniu potrzeb małżonków nie-
chrześcijańskich. W przypadku małżeństwa mieszanego mał-
żonek nieochrzczony jest przynajmniej świadomy znaczenia 
i konsekwencji sakramentu. Ponadto rytuały pogrzebowe 
i upamiętniania zmarłych dostosowuje się, aby zapewnić ka-
tolicką alternatywę dla obecnych praktyk. Na przykład we 
wspólnotach rdzennych mieszkańców Kościół zachował tra-
dycję, zgodnie z którą wszystkie sprawy związane z pogrze-
bem i żałobą odbywają się w domu. Dla Chińczyków Han 
obchody pogrzebów obejmują rytuały złożenia zwłok do 
trumny (rulian 入殮), poświęcenie urny na prochy, umiesz-
czenie urny w kolumbarium oraz siedem zamówionych w tej 
intencji mszy (qiqi 七七). Ogólne obchody upamiętniające 
i modlitwy za zmarłych odbywają się w listopadzie, zgodnie 
z katolicką tradycją, w Chiński Nowy Rok, w okolicach Dnia 
Zamiatania Grobów  (清明节 Qingmingjie) oraz podczas 
siódmego miesiąca kalendarza księżycowego. Wszystkie te 
dodatki są pożyteczną alternatywą dla zadomowienia się ka-
tolicyzmu w środowisku religijnym i kulturowym wiernych. 

Inkulturacja liturgii jest możliwa tylko w kontekście 
Kościoła zadomowionego. Zakłada bowiem, że chrześcija-
nie są świadomi bogactwa swoich kultur i tradycji oraz ich 
potencjalnego wkładu we wzbogacenie wiary chrześcijań-
skiej. Zakłada również, że chrześcijanie są w stanie znaleźć 
najlepsze środki, dzięki którym chrześcijańskie misteria 
będą rezonować z lokalnym środowiskiem i z miejscowy-
mi praktykami. Zakłada też, że chrześcijanie są świadomi 
granic ortodoksji i linii, które definiują i chronią wiarę 
chrześcijańską. Gdyby zostali wezwani do negocjacji i kom-
promisu, wiedzieliby, jakie zasady i priorytety ustanowić74.  

d. Sztuka sakralna

Suzhou, Chiny. Fot. RussBowling, Foter.com, CC BY 2.0.

Sztuka sakralna to kolejny obszar eksponowania inkul-
turacji lokalnego Kościoła. Kościół można rozpatrywać jako 
zadomowiony, gdy wyznawana przez niego wiara jest już za-
korzeniona w artystycznej wyobraźni wierzących. Ponownie, 
w tym aspekcie złożoność i różnorodność są cechami charak-
terystycznymi Kościoła tajwańskiego. Konserwatywne głosy 
są wierne wzorom przeszczepionym z Zachodu w zakresie 
architektury sakralnej i prezentacji artystycznych. Zwolenni-
kom i opiekunom tych modeli trudno jest wyobrazić sobie 
chrześcijaństwo w chińskich tonach artystycznych. W wielu 
przypadkach pojawia się obawa, że włączenie motywu chiń-
skiego przypomni im o popularnych religiach, które pozosta-
wili, przechodząc na wiarę katolicką. Takie rozważania sięgają 
nawet do adaptacji kadzidła. Stanowczo odrzuciliby wpro-
wadzenie i użycie chińskiego kadzidła w liturgii i trzymali się 
liturgicznych naczyń i ozdób używanych w obrządku łaciń-
skim. Są dumni z klasyfikowania chrześcijaństwa jako religii 
zachodniej i nie podejmowaliby żadnego ryzyka, modelując 
je lub dostosowując do lokalnych realiów. Promotorzy Koś-
cioła zadomowionego nie przeszli takiej ścieżki. Odważyli się 
połączyć idee i poglądy chrześcijaństwa z lokalnymi tradycja-
mi. Można znaleźć modele kościołów inspirowane architek-
turą zaczerpniętą z chińskich domów i świątyń. Na przykład 

74 W podobnej refleksji dotyczącej postaw chińskich protestantów i ich 
wysiłków, by odpowiedzieć na wymagania ich kultur, argumentowałem, że 
byli oni podwójnymi spadkobiercami, zmuszonymi walczyć o równowagę 
swojego dziedzictwa kulturowego i religijnego. Zob. Batairwa K. Paulin, 
Conversion as Negotiation: Chinese Protestant Responses to Ancestor 
Related Practices, „Asia Journal of Theology” 28 (kwiecień 2014), nr 1, s. 
119–136.

arcybiskup Lo Kuang zbudował w Tainan katedrę na wzór 
Świątyni Nieba w Pekinie. Tak samo można znaleźć szaty li-
turgiczne zaprojektowane lub ozdobione lokalnymi motywa-
mi. Kościoły zbudowane przez Zgromadzenie Uczniów Pana  
(Congregatio Disciplorum Domini, CDD), założone przez ks. 
Vincent Lebbe, są ogólnie inspirowane Chinami. Jeśli chodzi 
o architekturę kościelną, w społecznościach rdzennej ludności 
istnieją również kościoły zaprojektowane i urządzone zgod-
nie z ich kulturowymi upodobaniami. Włączenie lokalnej 
sztuki i wzornictwa świadczy o zdolności miejscowej kultury 
do przyjmowania i przekazywania chrześcijańskich wartości 
i idei. To kiedy i gdzie taka inkorporacja ma miejsce,  przyczy-
nia się również do udomowienia Kościoła.

 

Nowe Tajpej, Tajwan. Fot. Richard Ricciardi, Foter.com, CC BY 2.0.

Podsumowanie

Inkulturacja Kościoła tak, by się zadomowił, wymaga 
procesu nieredukowalnego do tworzenia struktur fizycznych 
lub narzucania sposobu zarządzania tymi strukturami. Koś-
ciół inkulturowany może wyłonić się tylko jako wynik orga-
nicznego procesu, w którym wiara katolicka i ideały zostają 
połączone z wyzwaniami i aspiracjami wierzących. Kontekst 
chiński, w którym Kościół zamierza być włączany i inkultu-
rowany, jest złożony i szczególny. Akceptacja inkulturacji 
Kościoła jako procesu organicznego oznacza również uzna-
nie, że nie może to być łatwa droga. Rozwój pociąga za sobą 
ciągłą odbudowę, a niektóre istoty umierają, by dać życie 
czemuś nowemu. Wkraczanie w podstawowe wartości Koś-

przeszłości, kiedy to – wedle jego wiedzy – na czele Kościoła 
rzymskokatolickiego stali chińscy przywódcy mniej zakorze-
nieni w kontekście tajwańskim. Ponadto pochwalił zmianę 
nazwy Konferencji Episkopatu na Regionalną Konferencję 
Episkopatu Tajwanu (Taiwan Diqu Zhujiaotuan 臺灣地區
主教團).

Obecna obserwacja nie powinna jednak wprowadzać 
w błąd, że wszystkie aspekty i wymiary przywództwa i au-
torytetu w Kościele tajwańskim są dziełem Tajwanu. Nie 
dotyczy to zgromadzeń zakonnych, a nawet struktur i po-
sług Kościoła lokalnego, w których stanowiska i nominacje 
są regulowane w zależności od potrzeb, kompetencji i dys-
pozycyjności. Jednak ze względów administracyjnych lepiej, 
aby organizacja lub instytucja kościelna była kierowana 
przez osobę miejscową. A przede wszystkim istotne jest, aby 
wszystkie władze przestrzegały ducha katolicyzmu, którym 
przewodzi przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

Most na Sanxiantai. Fot. Claire Backhouse,  Foter.com, CC BY-ND 2.0.

b. Teologia
Troska o zadomowienie Kościoła początek refleksji 

nad kwestiami inkulturacji73. Wspomniałem wcześniej, 
jak w pierwszym etapie wysiłki te były skoncentrowane na 
kulturze Han. Obecnie czasopismo rdzennej teologii, które 
koncentruje się na autochtonach, urozmaica refleksję teolo-

73 Zob. w szczególności zwięzłą ocenę refleksji teologicznej nad inkulturacją 
autorstwa Aloysiusa Chang SJ, The Inculturation of Theology in the Chine-
se Church, „Gregorianum” 63 (1982), nr 1.
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Refleksje na temat sinizacji  
Kościoła katolickiego w Chinach*75

Li Jingxi*76

Ks. Li Jingxi podczas X Europejskiego Katolickiego Kolokwium Chiń-

skiego w Siegburgu. Źródło: Archiwum China-Zentrum.

 
Wprowadzenie

Historię rozwoju Kościoła katolickiego w Chinach można 
podzielić na kilka głównych faz. Na każdym etapie procesu 
ewangelizacji wszyscy, którzy głosili Ewangelię, byli bardzo 
świadomi wagi idei integracji z sytuacją lokalną dla powsta-
nia i rozwoju Kościoła. Dziesięć lat po zakończeniu Soboru 
Watykańskiego II (około 1975 r.) we wszystkich oficjalnych 
dokumentach Kościoła77 zaczęto używać określenia „inkul-

*75 Artykuł opublikowano w czasopiśmie „Religions & Christianity in 
Today’s China”, Vol. X, 2020, No. 1, s. 26–33. Jest to treść wystąpienia au-
tora w języku chińskim podczas X Europejskiego Katolickiego Kolokwium 
Chińskiego pt. „Laudato Si’ and Technoscience – Implications with Focus 
on the Church in China” w Siegburgu w Niemczech, 20.08–01.09.2019 r. 
Na język angielski przełożył Anton Weber SVD, na polski – Maria Sztuka.

*76 Dr Li Jingxi jest księdzem diecezji Xi’an. Uzyskał tytuł doktora na Wydziale 
Filozoficzno-Teologicznym SVD w Sankt Augustin w Niemczech, a obec-
nie wykłada teologię dogmatyczną w Katolickim Seminarium Duchownym 
prowincji Shaanxi w Xi’anie w Chinach, gdzie jest także prorektorem. 

77 Zhong Mingdan 钟鸣旦 [Nicolas Standaert], przeł. Chen Kuanwei 陈宽
微, Bendihua: tan fuyin yu wenhua 本地化: 谈福音与文化, Guangqi 
chubanshe, Shanghai 2000 (zob. wstęp). 

turacja”. W rzeczywistości, w kontekście językowym kultury 
chińskiej, inkulturację nazywano także „sinizacją”78.W obli-
czu obecnego pluralizmu kulturowego i gwałtownych zmian 
w społeczeństwie, jak można poddać sinizacji Kościół kato-
licki? W tym artykule autor omówi kilka własnych refleksji 
dotyczących sinizacji (inkulturacji) Kościoła katolickiego. 
Ma nadzieję, że te rozważania przyniosą pewne korzyści dla 
rozwoju Kościoła katolickiego w Chinach.

I. Inkulturacja i sinizacja

Inkulturacja jest wyrażeniem używanym przez Kościół 
katolicki w badaniach misjologicznych; odnosi się do odpo-
wiedniego sposobu szerzenia Ewangelii na obszarze o okre-
ślonym podłożu kulturowym. Konkretnie rzecz ujmując, 
inkulturacja dotyczy kwestii spotkania Ewangelii Jezusa 
Chrystusa z inną, zupełnie odmienną kulturą79. Sobór Wa-
tykański II, choć nie posługuje się wyraźnie terminem „in-
kulturacja”, to jednak ukazując dość otwartą postawę wo-
bec każdej kultury świata i każdej religii, z pewnością daje 
Kościołowi katolickiemu fundamentalną i jasną koncepcję 
inkulturacji. Wyrażenie „inkulturacja” mogło pojawić się 
dość późno, ale podstawowa idea inkulturacji (jej duchowa 
istota) jako taka pojawiła się dużo wcześniej. W Nowym Te-
stamencie jest wspomniane, że kiedy św. Paweł głosił Dobrą 
Nowinę greckim filozofom w Atenach, powiedział im, że 
„Nieznany Bóg”, którego czczą, jest właśnie tym, którego 
zamierza im przedstawić. Chociaż św. Paweł nie wymienił 
Jezusa z imienia, przyciągał słuchających go Greków, uży-
wając ich języka, ich literatury i symboli oraz doceniając 
pozytywną wartość ich kultury, i w ten sposób zapewnił 
właściwe warunki wstępne dla głoszenia Ewangelii80. Jest to 
wyraźnie pierwszy przykład inkulturacji Ewangelii (por. Dz 
17, 22–33). Jeśli chodzi o późniejszą historię propagowania 
wiary w Chinach, wiele dowodów na istnienie i stosowanie 
pojęcia inkulturacji można znaleźć w dziele ewangelizacji 
i w dziedzinie myśli teologicznej. Ksiądz Jac Kuepers SVD 
(misjolog z Tajwanu) uważa, że   inkulturacja to nie tylko 
powierzchowna adaptacja Kościoła lokalnego z pewnymi 
technicznymi zmianami w celu dostosowania się do sytua-
cji, ale powinna rozpocząć się w samym centrum wspólnoty 
kościelnej od procesu głębokiej pokuty i całkowitego oczysz-
czenia wspólnoty i jej życia. Inkulturacja to z jednej strony 
potwierdzenie wartości określonej kultury i utożsamienie się 

78 Artykuł ten ukazuje stanowisko zorientowanego na sinizację religii przed-
stawiciela oficjalnego Kościoła katolickiego w Chinach, który utożsamia 
sinizację z inkulturacją. Jest to jedno ze spojrzeń na tę sprawę, bliskie 
oficjalnemu stanowisku rządu Chińskiej Republiki Ludowej. Zdecydowa-
liśmy się opublikować je, ponieważ rzuca światło na propagowane przez 
KPCh rozumienie pojęcia inkulturacji (przyp. red.).

79 Zob. Tan Lizhu 谭立铸, Zai Zhongguo lun tianzhujiao 在中国论天主教, 
Yuandao jiaoliu xuehui, Hongkong 2016, s. 133.

80 Zob. Zhen Jianxiang 甄健湘 [Kin Sheung Chiaretto Yan], Fuyin yushang 
Zhongguomeng: tianzhujiao zai Zhongguo de tiaozhan yu qianjing 福音
遇上中国梦: 天主教在中国的挑战与前景 [Ewangelizacja w Chinach: 
wyzwania i perspektywy], Yuandao jiaoliu xuehui, Hongkong 2016, s. 
151.

z nią; z drugiej zaś strony powinno jednocześnie oczyścić ją 
światłem Ewangelii z negatywnych cech i ulepszyć. Jednym 
słowem, inkulturacja prowadzi do spotkania wiary chrześci-
jańskiej z najwznioślejszymi ideałami danej kultury81. 

„Sinizacja” – wyrażenie to pojawiło się stosunkowo 
późno. Pod koniec dynastii Qing i na początku istnienia 
Republiki Chińskiej misjonarze również używali terminu 
„sinizacja”, ale nadal używali go w znaczeniu „inkultura-
cji”. Na przykład ks. Vincent Lebbe studiował język chiński 
i zrozumiał kulturę chińską, pisał chińskie znaki pędzlem 
itp. Analizując te zagadnienia z tego poziomu, należy ob-
jaśniać sinizację i inkulturację jako biorące się z wzajemnej 
wymiany i akceptacji kultury. Kardynał Yu Pin 于斌 powie-
dział kiedyś: „Chiny będą musiały zostać schrystianizowane, 
Chrystus musi zostać zsinizowany”. W tym miejscu należy 
podkreślić, że powinno się uformować obraz Chrystusa lub 
też winno ustanowić zsinizowaną teologię, posługując się 
podstawowymi ideami prawdy, dobra i piękna w kulturze 
chińskiej. Autor uważa, że jeśli głosimy Ewangelię za pomocą 
języka i kultury wywodzącymi się z chińskiej ziemi, to jest to 
sam w sobie akt ewangelizacji kultury. Jest to sinizacja.

Suzhou. Fot. xiquinhosilva, Foter.com, CC BY 2.0.

Inkulturacja i sinizacja mają coś wspólnego, a także coś, 
co je od siebie odróżnia. O tym, co wspólne, wspomniano już 
powyżej. Kiedy Ewangelia jest propagowana w kontekście ję-
zykowym kultury chińskiej, a elementy kultury lokalnej są 
używane do wyjaśnienia Ewangelii i doktryny religijnej, mo-
żemy to nazwać „sinizacją”. Różnią się one od siebie tym, że 
termin inkulturacja obejmuje szerszy zakres, może być stoso-
wany do każdej kultury, w tym także do kultur Ameryki Ła-
cińskiej, Afryki, Azji (takich jak Chiny, Japonia, Korea itd.); 
ma zakres uniwersalny. Natomiast sinizacja jest w zasadzie 
ograniczona tylko do jednego określonego miejsca i konteks-
tu językowego.

II. W jaki sposób dochodzi do sinizacji Kościoła 
katolickiego?

81 Ke Boshi 柯博识 [Jac Kuepers], zebrał: Lü Cihan 吕慈涵, Fuchuan 
shenxue 福传神学, Guangqi Chubanshe, Shanghai 2005, s. 159.

cioła i kontekst lokalny musi następować poprzez oczyszcze-
nie i uszlachetnienie. Czasami proces ten może być bolesny, 
ale jest on konieczny. Bez tego wzajemne wzbogacanie się 
wartości ewangelicznych i lokalnych kultur oraz kontekstów 
nigdy by się nie urzeczywistniło. Wreszcie, w tworzeniu tego 
żywego połączenia wartości i bogactwa proces ten musi za-
wsze dążyć do równowagi, w której w grę wchodzą różne 
rodzaje wierności: wierność poglądom chrześcijańskim i ka-
tolickości Kościoła, co oznacza zarówno kolegialność (po-
wszechność), jak i kontekstowość / lokalność.  

s. Li Jingxi podczas X Europejskiego Katolickiego Kolokwium Chińskie-
go w Siegbu 
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szar misyjny; jego zadaniem jest raczej przygotowanie 
ludzi, którzy – być może – mają wspaniałą kulturę trwa-
jącą kilka tysięcy lat, do przyjęcia chrześcijańskiego stylu 
życia z jego podstawowymi elementami w sposób, który 
im odpowiada. Każda dobra i szlachetna kultura łatwo 
i naturalnie przyswoi chrześcijański styl życia i zaczerpnie 
z niego siłę wystarczającą, aby zapewnić człowiekowi god-
ność i dobrobyt. Lokalni wierni katolicy powinni zawsze 
czuć się członkami jednej katolickiej rodziny jako należą-
cy do Jego Królestwa; z tego powodu nikt nie rezygnuje 
z własnej ojczyzny, nadal jest  obywatelem swojego kraju82. 

Ta wypowiedź mówi nam jasno: Celso Costantini nie 
oczekiwał od misjonarza transferu kultury europejskiej do 
kultury lokalnej, ale miał nadzieję, że kultura chrześcijań-
ska spotka się z kulturą lokalną, przeniknie ją i wpłynie na 
nią; wreszcie lokalna kultura z pewnością zasymiluje kulturę 
chrześcijańską lub – można powiedzieć – kultura miejscowa 
zostanie ostatecznie schrystianizowana. Poza tym możemy 
również zauważyć, że Celso Costantini najwyraźniej uwa-
żał, że nie ma sprzeczności między byciem Chińczykiem 
a byciem chrześcijaninem, dlatego poprawił to absurdalne 
stwierdzenie, że „jeden chrześcijanin więcej oznacza jednego 
Chińczyka mniej”.

Celso Costantini podkreślił, że   prawdziwa inkulturacja 
Ewangelii oznacza całkowite jej ugruntowanie, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Prosił nas, abyśmy podążali za przy-
kładem dawnego zachodniego Kościoła (z czasów wczesnej 
misji jezuickiej do Chin), wkładając jeszcze więcej wysiłku 
w ponowne uważne przestudiowanie istoty wiary i prawdy, 
a następnie przedstawienie jej w kontekście autentycznej 
myśli chińskiej83. W rzeczywistości nie ma znaczenia, czy te 
rozważania na temat inkulturacji zostały przeprowadzone 
przez Matteo Ricciego, Celso Costantiniego lub innych mi-
sjonarzy z Zachodu. Warto studiować i uczyć się z inkultura-
cji myśli teologicznej jako takiej.

Jeśli jednak sinizacja teologii jest dokonywana tylko po-
przez podążanie za przekazaną tradycją, to nie wystarczy. Nie 
możemy uniknąć skierowania naszego teologicznego myślenia 
na współczesną kulturę Chin, ponieważ nasza sytuacja życio-
wa opiera się na współczesnym świecie, aktualnych proble-
mach i konkretnych okolicznościach, które dotykają naszego 
życia, myśli i przekonań. Spójrzmy na obecną sytuację narodu 
chińskiego, na przykład na zanieczyszczenie środowiska, smog 
itp. Będziemy wtedy mogli stworzyć pewne myślenie teolo-
giczne ze specjalnymi chińskimi cechami i wyprowadzić z nie-

82 Gu Weimin 顾卫民, Zhongguo yu Luoma jiaoting guanxishi lüe 中国与罗
马教廷关系史略, Dongfang chubanshe, Beijing 2000, s. 154–155. 

83 Zob. Bulunuo Fabi’ao Biyoujing 布鲁诺 法比奥 毕友敬 [Bruno Fabio 
Pighin], przeł. Jiang Guoxiong 江国雄, Gang Hengyi shuji: yi wei chu-
anjiaoshi xinling (1876–1958) 刚恒毅枢机: 一位传教士心灵 (1876–
1958), Tianzhujiao Hengyi yuekanshe, Xinbei shi 2017, s. 80.

go prawdziwie zsinizowaną teologię. Jest tak, jak powiedział 
prof. He Guanghu o głównych problemach podczas prowa-
dzenia badań nad „teologią chińsko-chrześcijańską” („teologia 
w języku chińskim”): w przypadku teologii chińskiej, gdy 
ma się do czynienia z materiałami na temat „doświadczenia 
przetrwania” i „zasobów kulturowych”, nie powinno być 
ograniczeń czasowych i przestrzennych, co oznacza, że   bada-
nia nie powinny zawężać się do dawnych czasów i wykluczać 
teraźniejszości, ani też koncentrować się jedynie do Chin kon-
tynentalnych i wykluczać tereny poza ich granicami84.

2. Sinizacja Kościoła

Jeśli chodzi o promowanie procesu inkulturacji Kościoła 
katolickiego w Chinach, wkład biskupa Celso Costantinie-
go i ks. Vincenta Lebbego nie może pozostać niezauważony. 
Można to ująć tak: inicjatorem inkulturacji był ks. Vincent 
Lebbe, arcybiskup Costantini był jednak tym, który pro-
mował inkulturację i ją zrealizował. Costantini z pewnością 
zdawał sobie sprawę, że gdyby Kościołem chińskim nie za-
rządzali biskupi pochodzący z tego kraju, Kościół chiński nie 
byłby w stanie samodzielnie przetrwać i dalej się rozwijać. 
Aby urzeczywistnić ducha encykliki Maximum Illud papieża 
Benedykta XV, w 1926 roku sam Costantini zabrał do Rzy-
mu sześciu chińskich księży, którzy następnie zostali wyświę-
ceni na biskupów przez papieża Piusa XI. Tam rozpoczęła się 
prawdziwa droga inkulturacji Kościoła chińskiego, powstał 
Kościół zsinizowany. Costantini pisze w swoich wspomnie-
niach: „Wraz z nominacją i wyświęceniem pierwszej grupy 
biskupów chińskich w 1926 r. pewien etap dobiegł końca, 
a zaczął się inny, zupełnie nowy”85.

Kościół jest wspólnotą utworzoną przez ludzi wierzących 
w Chrystusa, ma własny system dyscyplinarny i administra-
cyjny, a po Soborze Watykańskim II zachęcał wiernych do 
czynnego udziału w sprawach i misji Kościoła. Kościół chiń-
ski nie jest wyjątkiem, powinien pozwolić wiernym uczest-
niczyć w administrowaniu Kościołem. Pod kierownictwem 
duchowieństwa i przy asyście wiernych świeckich wszystkie 
ważne sprawy Kościoła będą, w drodze demokratycznego 
działania, konsultacji i gromadzenia doświadczeń dla obo-
pólnych korzyści, właściwie zarządzane wspólnym wysił-
kiem. W ten sposób można uniknąć niebezpieczeństwa, że   
kapłan będzie zarządzał sprawami parafii, „sam podejmując 
wszystkie decyzje, bez udziału wiernych w sprawach Kościo-
ła”. Obecnie rząd chiński podkreśla, że   ludzie zaangażowani 
w sprawy religijne mają do odegrania kluczową rolę w two-
rzeniu harmonijnego społeczeństwa. Ten rodzaj demokra-
tycznego spojrzenia i harmonii w procesie rozwoju Kościoła 
ma ogromne znaczenie. Takie cechy stają się podstawowymi 

84 Zob. Li Qiuling 李秋零, Yang Xinan  杨熙楠 (red.), Xiandaixing, chuan-
tong bianqian yu Hanyu shenxue (shangbian) 现代性、传统变迁与汉语
神学 (上编) [Uwspółcześnienie, przemiana tradycji i sino-chrześcijańska 
teologia], Huadong shifan daxue chubanshe, Shanghai 2009, s. 157–158. 

85 Bulunuo Fabi’ao Biyoujing, Gang Hengyi shuji: yi wei chuanjiaoshi xinling 
(1876–1958), s. 80. 

znakami pomyślnej sinizacji Kościoła. Taki model zsinizowa-
nego zarządzania z pewnością będzie w przyszłości sprzyjał 
procesowi jego sinizacji.

3. Sinizacja sztuki

Arcybiskup Celso Costantini nie tylko odegrał ważną 
rolę w promowaniu inkulturacji (sinizacji) Kościoła, lecz 
także podkreślił, że Kościół katolicki powinien odgrywać 
wiodącą rolę w sinizowaniu sztuki. Oprócz studiowania te-
ologii, Celso Costantini bardzo lubił malować obrazy, wie-
le czasu poświęcił na studiowanie historii sztuk pięknych. 
W celu promowania tradycji sztuki chińskiej Celso Costan-
tini w 1923 r. napisał list do przełożonych dwóch zakonów, 
w którym podkreślił:

Chiny powinny mieć własną chrześcijańską tradycję 
sztuk pięknych, misjonarze nie powinni naśladować 
w Chinach stylu artystycznego Kościoła państwa, z któ-
rego pochodzą. Misjonarze powinni przywiązywać szcze-
gólną wagę do lokalnej kultury i sztuki. Kościół katolicki 
nazywany jest „katolickim” ze względu na to, że prze-
wyższa wszelkie specyfiki kulturowe, dzięki czemu może 
przyjąć wszystkie elementy określonej sztuki lokalnej86.

W celu podniesienia poziomu kadr religijnych w dziedzi-
nie kultury i sztuki Costantini popierał założenie Uniwer-
sytetu Fu Jen w Pekinie (1925), na którym później (1930) 
utworzono Wydział Sztuk Pięknych. Celem Uniwersytetu 
Fu Jen podczas tworzenia tego wydziału było:

Przedstawienie najlepszego ducha nauki i literatury 
Europy Zachodniej przy jednoczesnym zachowaniu 
tego, co najlepsze w dawnej chińskiej tradycyjnej kul-
turze literackiej i artystycznej. Porzuć zło i wybierz do-
bro, nie pozwól, aby uprzedzenia zwyciężyły87.

Myślenie Costantiniego było niezwykle otwarte, anga-
żował się w rozwój kształcenia w dziedzinie sztuk pięknych. 
Pozwolił Chen Yuandu, niechrześcijaninowi, uczyć sztuk 
pięknych na Uniwersytecie Fu Jen w Pekinie i zachęcił go 
do malowania świętych obrazów w stylu chińskim. W 1932 
roku Chen Yuandu przyjął chrzest z rąk arcybiskupa Co-
stantiniego, jego patronem został św. Łukasz88. Autor uważa, 
że dzisiejszy chiński Kościół katolicki powinien postępować 
zgodnie z wytycznymi arcybiskupa Costantiniego: kształcić 
utalentowanych, studiować chińską sztukę, tworzyć chińską 
muzykę, projektować architekturę chińską oraz tworzyć 

86 Lei Libo 雷立柏 [Leopold Leeb], Wo de ling du: yi wei Aodili xuezhe de 
Beijing suibi 我的灵都: 一位奥地利学者的北京随笔 [De civitate inspi-
rationis], Xinxing chubanshe, Beijing 2017, s. 206.

87 Liu Ping 刘平, Zhongguo tianzhujiao yishu jianshi 中国天主教艺术简
史, Zhongguo caifu chubanshe, Beijing 2014, s. 287. 

88 Bulunuo Fabi’ao Biyoujing, Gang Hengyi shuji: yi wei chuanjiaoshi xinling 
(1876–1958), s. 80. 

 
 W jaki sposób Kościół katolicki faktycznie radzi sobie z si-
nizacją? Od czego powinna się zacząć? W długim nurcie hi-
storycznego rozwoju Kościoła katolickiego duch „sinizacji” 
zawsze łączył się z szerzeniem Ewangelii i wzajemną wymia-
ną kulturową; ponadto był szeroko stosowany w różnych 
dziedzinach myśli i w kategoriach sztuki. W odniesieniu do 
sinizacji Kościoła katolickiego autor, po dokładnym rozwa-
żeniu, przeanalizował proces sinizacji w czterech następują-
cych aspektach:

1. Sinizacja teologii

Fot. D-Stanley, Foter.com, CC BY 2.0.

Już w czasach dynastii Ming i Qing byli misjonarze z Za-
chodu (jak Matteo Ricci, Giulio Aleni, Alfonso Vagnoni 
itd.), którzy jasno rozumieli, że jeśli mają odnieść sukces 
w krzewieniu wiary, muszą posiadać dobrą znajomość języka 
chińskiego umożliwiającą płynną i ożywioną wymianę zdań 
z Chińczykami. Jednocześnie musieli znać starożytne księgi 
Chińczyków i dobrze orientować się w istocie kultury chiń-
skiej, potrafić pisać książki teologiczne w języku chińskim 
i wykorzystywać myśli zaczerpnięte z tradycji chińskiej do 
wyrażenia podstawowych treści doktryny Kościoła. Była to 
jedyna droga do skutecznego rozpowszechniania Ewangelii, 
tak jak uczynił to Matteo Ricci w swoim Prawdziwym znacze-
niu Pana Nieba (Tianzhu shiyi 天主實義, 1603), napisanym 
po chińsku. Od misjonarzy z Zachodu powinniśmy uczyć się 
ich ducha poszukiwań i dalej zgłębiać to, co jest prawdziwe, 
dobre i piękne w tradycjach kulturowych oraz stosować 
wszystkie te cenne elementy kultury do badań teologicznych 
i doktryny Kościoła. Głębokie przemyślenia zachodniej teo-
logii mogłyby, poprzez właściwe przeniesienie ich do zrozu-
miałego chińskiego kontekstu kulturowego, umożliwić prze-
kazanie prawdy chrześcijańskiej, a tym samym ustanowienie 
prawdziwie zsinizowanej teologii. W czasach Republiki 
Chińskiej biskup Celso Costantini [od 1922 r. pierwszy dele-
gat apostolski w Chinach] zwrócił szczególną uwagę na zin-
kulturowane propagowanie Ewangelii. Ujął to w ten sposób: 
 
Misjonarz jest uczniem Jezusa Chrystusa. Nie jest jego 
powołaniem przenoszenie kultury europejskiej na ob-
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szerzą myśl religii chrześcijańskiej i jej normy moralne na 
wszystkich poziomach społeczeństwa chińskiego, nadal nie 
możemy powiedzieć, że to, co głosimy, jest prawdziwym 
Kościołem katolickim, ponieważ nie jesteśmy jeszcze w sta-
nie w pełni wykorzystać chińskiej terminologii do przeka-
zywania prawdy o Chrystusie90. Tak naprawdę miał on na 
myśli, że jeśli ktoś chce założyć prawdziwy Kościół katolicki, 
to musi polegać na chińskich terminach i elementach kul-
tury chińskiej, aby wyrazić myśl chrześcijańską. Ksiądz Lu 
Zhengxiang wyraził to, mówiąc:

Język chiński to rodzaj języka, który przenosi znacze-
nia. Styl chiński i sposób myślenia filozofów z Azji 
Wschodniej ze swoim pięknem, precyzją i niezrówna-
nym bogactwem nadają się do wyrażenia myśli i mą-
drości Starego i Nowego Testamentu91.

Widać, że kultura chińska i religia chrześcijańska mają ze 
sobą wiele wspólnego pod względem myśli i treści. Dlatego 
autor jest przekonany, że istnieje pilna potrzeba rozmów 
i wyjaśnienia kwestii sinizacji Kościoła katolickiego.

Inkulturacja Kościoła (sinizacja) jest drogą przetrwania 
i wzrostu Kościoła w Chinach, jednocześnie jest spełnieniem 
podstawowego założenia Soboru Watykańskiego II doty-
czącego rozwoju Kościoła lokalnego. Autor ma nadzieję, że 
jeszcze więcej osób weźmie udział w pracach badawczych 
nad sinizacją Kościoła katolickiego, aby promować zdrowy 
rozwój Kościoła katolickiego w Chinach.

Tłumaczyła: Maria Sztuka
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„Michał Boym SJ a sprawa chiń-
ska”. Katolickie Chiny – wytwór 
fantazji czy zmarnowana szansa?

Agnieszka 秀秀 Couderq-Kubas
Wiceprezes Fundacji „Michał Boym” na rzecz Wymiany Kulturowej 

Michał Boym SJ, XVII-wieczny polski jezuita i misjonarz 
w Chinach, uosabia burzliwe czasy, w których żył, i epoko-
we przemiany, w których odegrał istotną rolę. Od udziału 
w chrzcie dworu i rodziny cesarskiej Yongli, ostatniego cesa-
rza dynastii tzw. Południowego Ming, przez reprezentowa-
nie go wobec mocarstw europejskich, po, w końcu, wybitny 
wkład w europejską wiedzę o Chinach, życie Boyma to hi-
storia wielkiej wiary i niezłomnej lojalności, intelektualnych 
poszukiwań i pokonywania przeciwności losu.

Michał Boym urodził się w 1612 r. we Lwowie. Kiedy 
miał sześć lat, dwa wielkie konflikty zbrojne, które miały 
zmienić losy świata, wybuchły jednocześnie na dwóch róż-
nych kontynentach. W Europie – wojna trzydziestoletnia 
między katolikami a protestantami, która doprowadziła do 
osłabienia wpływów Habsburgów oraz powstania Republi-
ki Holenderskiej. Ta ostatnia wkrótce została nową potęgą 
kolonialną na Dalekim Wschodzie, zagrażającą wpływom 
portugalskiego Estado da India. Natomiast w Azji Nurcha-
czy 努爾哈赤, władca z mandżurskiej dynastii Jin 金, wypo-
wiedział wojnę imperium Państwa Środka; miała ona zmieść 
ostatnią etniczną chińską dynastię Hanów, Ming 明.  

Fot. Padmanaba01, Foter.com, CC BY-SA 2.0.

W tym niebezpiecznym i płynnym świecie młody Michał 
Boym już jako czternastolatek poczuł powołanie do pracy 
misjonarskiej w Chinach. Po wstąpieniu do Towarzystwa 
Jezusowego i ukończeniu studiów w szkołach jezuickich 

w 1643 r. wypłynął z Lizbony do Chin na misję, na którą 
ogromny wpływ miały konsekwencje obydwu teatrów 
wojennych. Na przełomie lata i jesieni 1649 r. przybył na 
chrześcijański już w dużej mierze dwór władcy Południowe-
go Ming, cesarza Yongli, by pomagać w posłudze kapłańskiej 
innemu jezuicie – Austriakowi, ojcu Andreasowi Kofflero-
wi. Ostatecznie to ta właśnie posługa sprawiła, że  ponad 
rok później, w listopadzie 1650 r. został  wysłany w imieniu 
cesarza Ming w długą i niebezpieczną podróż do Europy. Jej 
bezpośrednim celem było pozyskanie papieskiego błogosła-
wieństwa dla chińskich katolików, a pośrednim zapewnienie 
pomocy mocarstw katolickich dla sprawy Ming w walce 
przeciwko pogańskim Mandżurom.

Dotychczasowe badania nad biografią Boyma, jego twór-
czością i podróżami niewiele mówią o wydarzeniach, które 
rozegrały się w Chinach podczas jego ambasadorskiej po-
dróży do Europy. Obiegowa opinia, w tym wśród jezuitów, 
mówi, że ojciec Boym był marzycielem i romantycznym idea-
listą. Że misja, której podjął się od początku, była skazana na 
niepowodzenie, jak ujął to jego współbrat jezuita, a zarazem 
jego główny adwersarz, Martino Martini: „moralnie niemoż-
liwe było, aby dynastia Ming zwyciężyła”. 

Jednak śledząc chińskie zapisy historyczne dotyczące tak 
zwanego okresu przejściowego między Ming a Qing, można 
dojść do zupełnie innego wniosku. Połączenie militarnego 
geniuszu Li Dingguo, byłego przywódcy chłopskiego, który 
został generałem Ming, z siłami innego zwolennika Ming, 
Zheng Chenggonga 郑成功, znanego na Zachodzie pod 
holenderskim przydomkiem Koxinga 國姓爺, i pomocy wy-
bornej portugalskiej artylerii, mogłoby co najmniej do 1658 
r. zmienić wynik tego konfliktu. W okresie 1652–1655 ge-
nerałowi Li i jego armii udało się odzyskać i utrzymać więk-
szość południowych prowincji Chin. 

Jeszcze w 1658 r., rok przed śmiercią Boyma, Mandżu-
rowie, przerażeni o mały włos udanym atakiem potężnej 
armii lądowej i floty Koxingi (w liczbie stu sześćdziesięciu 
tysięcy żołnierzy) na miasto Nankin w prowincji Jiangsu, 
rozważali wycofanie się z Pekinu. Przejście Nankinu w ręce 
Mingów oznaczałoby bowiem uzyskanie przez nich kontroli 
nad ujściem rzeki Jangcy i Wielkim Kanałem, a co za tym 
idzie, odcięcie Mandżurów w Pekinie od transportów żyw-
ności z południa. W tym samym czasie ojciec Boym, samot-
ny, opuszczony przez większość jezuitów, persona non grata 
w Makau, przemierzał piechotą Półwysep Malajski w poszu-
kiwaniu dworu dynastii Ming.

obrazy z elementami i motywami chińskimi: chińskie por-
trety (święte obrazy), utwory muzyczne o chińskim rytmie 
i dźwięku (msze), budowle w stylu chińskim (kościoły), 
a tym samym niech spełni się w końcu wielkie marzenie o zsi-
nizowanej sztuce katolickiej.

4. Sinizacja liturgii

Kościół katolicki jest religią, która przywiązuje wielką 
wagę do liturgii. Kościół śledzi rok liturgiczny z jego różny-
mi okresami świątecznymi. Eucharystia (Msza Święta) ma 
swoją szczególnie uroczystą celebrację liturgiczną. Odpra-
wiając swoją liturgię, Kościół ukazuje ludziom piękno swojej 
komunii i pozwala, by poruszyła ich duchowa siła. Chiny 
to kraj, który kładzie nacisk na ceremonię. Na różne okazje 
są odmienne ceremonie. Autor uważa, że w określone dni 
świąteczne liturgię Kościoła można by łączyć z tradycyjny-
mi chińskimi uroczystościami świątecznymi. Na przykład 
każdego roku 2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień 
Zaduszny, dzień, w którym modlimy się za dusze zmarłych 
rodziców, przyjaciół i dobroczyńców, odprawiane są za nich 
Msze św. i udajemy się na cmentarz, aby odprawić ceremonię 
modlitwy za ich wieczny odpoczynek. W Chinach ludzie, 
zgodnie ze swoim tradycyjnym zwyczajem święta Qingming 
清明节Qingmingjie („Święto czystej jasności” lub „Dzień 
zamiatania grobów”), zwyczajowo udają się na cmentarz 
w celu saomu 扫墓 (zamiatania grobów), którego głównym 
celem jest złożenie ofiary przodkom. Autor uważa, że   gdyby 
wierni wybrali święto Qingming, aby udać się na cmentarz 
w celu przeprowadzenia uroczystości upamiętniającej zmar-
łych rodziców, krewnych i przyjaciół (liturgia wiecznego od-
poczynku), to również byłby to zupełnie odpowiedni wybór 
(oczywiście można byłoby też zachować powszechny zwy-
czaj chodzenia na cmentarz 2 listopada, żeby się pomodlić). 
W ten sposób liturgia Kościoła i tradycyjne święto w kul-
turze chińskiej (ceremonia) mogłyby stać się jedną całością, 
a tym samym jeszcze skuteczniej uosabiać sinizację liturgii 
katolickiej. Jednym słowem, pod warunkiem, że istota wiary 
chrześcijańskiej nie ulegnie zmianie, należy starać się w miarę 
możliwości dostosować liturgię Kościoła do obrzędów tra-
dycji chińskiej. To wszystko zapoczątkowałoby erę sinizacji 
liturgii.

Uwagi końcowe

Chrześcijański filozof religii powiedział: Dopóki Kościół 
nie mówi po chińsku, aby głosić [słowa i czyny Jezusa Chry-
stusa] i nie akceptuje chińskiej kultury, nie wypełnił jeszcze 
swojej uniwersalnej misji89. Ojciec François-Xavier Houang 
powiedział, że chociaż misjonarze z Zachodu (od czasów 
Matteo Ricciego) przez 400 lat niestrudzenie i z wysiłkiem 

89 Zob. Huang Jiacheng 黄嘉城 [François-Xavier Houang], przeł. Zhao 
Yanqing 赵燕清, Zhongguoren de xinling jiduzongjiao 中国人的心灵基
督宗教, Guangqi wenhua shiye, Taibei 2013, s. 88. 
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– albo przynajmniej być powiązaną – z moizmem w okre-
sie Walczących Królestw (479–221 przed Chr.). Zwolenni-
ków Szkoły Nazw nazywa się w Europie również logikami 
lub sofistami. Właśnie za twórcę tej szkoły uchodzi Deng 
Xi, którego uważa się też za pierwszego znanego prawnika 
w Chinach, który piastował wysoki rangą urząd w państwie 
Zheng 鄭 (na terenie Wielkiej Niziny Chińskiej w dzisiejszej 
prowincji Henan). Deng Xi był współczesny Konfucjuszowi 
i uczył retoryki celem stosowania jej w procesach sądowych.

„Zuo zhuan” 左傳 (Komentarz pana Zuo to najstarsze 
chińskie dzieło opisujące wydarzenia historyczne epoki Wio-
sen i Jesieni, 722–481 przed Chr.) i „Lüshi chunqiu” 呂氏
春秋 (Annały pana Lü Buwei – encyklopedyczny klasyczny 
tekst opracowany ok. 239 roku przed Chr. pod patronatem 
kanclerza dynastii Qin Lü Buwei, 291–235 przed Chr.) 
przypisują Deng Xi autorstwo kodeksu karnego odbiegają-
cego treścią od kodeksu pióra Zichan 子產92, który był bar-
dziej zbliżony do tradycji ru 儒 93 (tzn. konfucjańskiej). Deng 
Xi miał lubować się w dyskusjach na temat form i nazw 
(xing ming zhi bian 刑94名之辯). Liu Xiang 劉向 (79 przed 
Chr. – 6 po Chr.) cytuje Deng Xi jako twórcę zasady xing–
ming 刑名oceniającej nazwy i (oznaczającą je) rzeczywistość 
(ming–shi 名實95), co prawdopodobnie czyni go zarówno 
ważnym myślicielem w chińskiej filozofii, jak i twórcą pod-
staw chińskiej sztuki rządzenia państwem.

92 Chodzi tu o Gongsun Qiao 公孫僑 ( zm. 522 przed Chr., lepiej znany 
pod tzw. imieniem publicznym [zi 子: imię dorosłe] Zichan 子產), który 
był mężem stanu państwa Zheng w epoce Wiosen i Jesieni. Zichan 
zreformował działanie rządu za pomocą podkreślania w tym procesie roli 
prawa. W 543 r. przed Chr. wyrył państwowy kodeks prawny na ding 鼎 
(naczynie rytualne zazwyczaj w formie trójnogu z dwoma uchwytami, 
używane w Chinach w epokach Shang i Zhou do ceremonii związanych 
m.in. z kultem przodków) odlanym z brązu. Wprowadził również surowe 
kary dla przestępców. Ze względu na jego skupienie się na prawach 
historycy często klasyfikują go jako leg(al)istę.

93 Tzn. konfucjanizm, znany również w literaturze obcojęzycznej jako 
ruizm, to system myślenia i zachowania wywodzący się ze starożytnych 
Chin. Określany jako tradycja, filozofia, religia (religia humanistyczna 
lub chińska teologia naturalna), sposób rządzenia lub po prostu sposób 
życia. Europejska nazwa „konfucjanizm” pochodzi od imienia Konfu-
cjusza (551–479 przed Chr.), latynizowanego przez jezuitów w XVII w. 
imienia Kong fuzi – Mistrza Konga, a która to nazwa od XIX w. stał się 
popularna na Zachodzie. 

94 Teoria nazw u Han Fei韓非 (ok. 280–233 przed Chr.) jest omawiana za 
pomocą terminu xing 刑, co obecnie znaczy „kara” (skarcenie, odsiady-
wanie wyroku itp.). Dlatego większość uczonych uważa, iż znak chiński 
xing刑 w starożytności był też używany w znaczeniu xing 形 (kształt, 
forma, konfiguracja itp.). Możliwe jest także, iż relacja między karą a jej 
nazwą, tzn. jej nazwaniem i uzasadnieniem (kara jest sankcją za okre-
ślone zachowanie, które jest zwykle kwalifikowane przez wychowawcę, 
państwo lub przełożonego jako niesprawiedliwe lub – w konkretnej 
sytuacji – nieodpowiednie. Pojęcie kary dotyczy zwłaszcza prawa, ale 
także teologii, filozofii, psychologii, a przede wszystkim edukacji), 
dało początek głębszej refleksji nad relacją między językiem jako takim 
a oznaczoną przez niego rzeczywistością.

95 Nazwa (ming 名) i odpowiadający jej przedmiot (shi 實) to kluczowa 
para pojęciowa w tradycyjnej filozofii chińskiej. Nazwa oznacza wyraże-
nie i pojęcie. Odpowiadający jej przedmiot (desygnat) to rzeczywistość, 
rzeczy i sprawy. Związek między nazwą a odpowiadającym jej przed-
miotem jest, ogólnie rzecz ujmując, równoważny z pojęciem i obiektyw-
ną rzeczywistością, którą to pojęcie odzwierciedla. 

Jak widzimy, Deng Xi jest znany tylko na podstawie 
wzmianek występujących w innych dokumentach histo-
rycznych oraz krótkiego tekstu, zatytułowanego Deng Xi zi 
(Mistrz Deng Xi), którego autentyczność nie jest powszech-
nie uznawana96.

 Hanshu 漢書 (Historia dynastii Han: dzieło historyczne 
opisujące dzieje Wczesnej / Zachodniej dynastii Han, 206 
przed Chr. – 25 po Chr.) przypisuje Deng Xi dwa zwoje 
pism, z których jeden nie przetrwał do naszych czasów, a za-
chowane fragmenty drugiego   tekstu – Deng Xi zi, mogą być 
prawdopodobnie tymi, które odzwierciedlają jego myśl. Za-
leca m.in., aby władca brał pod uwagę nazwy i przestrzegał 
odpowiadającą im rzeczywistość, bo tylko wtedy okazuje 
swoją mądrość; ażeby troszczył się o przestrzeganie prawa 
i mądrze je ustanawiał w zgodzie z potrzebami czasu, bo tyl-
ko w ten sposób można umacniać autorytet itp.

Na zakończenie tego krótkiego przedstawienia Deng Xi 
chciałbym zacytować fragment początkowy („Wuhou” 無
厚: „Brak hojnego traktowania”) z tekstu Deng Xi zi. 

Wodospad Nuorilang, Jiuzhaigou, Chiny. Fot. jmhullot, Foter.com, CC BY 
2.0.

Niebo nie jest dobroczynne (hou: dosł. hojne) dla ludz-
kości. Władcy nie traktują dobrze ludzi. Ojcowie nie 
są dobrzy dla synów. Starsi bracia nie traktują dobrze 
młodszych braci. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ 
Niebo nie może zaniechać swojego sposobu działania, 
w którym dochodzi do przeróżnych epidemii i nie-
szczęść. Wielu ludzi nie może dożyć długowieczności, bo 
umierają młodo; [Niebo] nie może też sprawić, żeby lu-
dzie uznani za dobrych mogli liczyć na długowieczność. 
W tym [wszystkim] nie ma dobroczynnego traktowa-
nia (wuhou). Pośród ludzi są tacy, którzy robią dziury 

96 „The Mingjia & Related Texts“. Bilingual Edition. Translated and 
Annotated by Ian Johnston and Wang Ping. Hong Kong: The Chinese 
University of Hong Kong Press, s. 2–43.

w ścianach celem kradzieży, oraz są tacy, którzy oszuku-
ją, robią machlojki i zwodzą się nawzajem. To wszystko 
rodzi się z tego, że nie mają wystarczająco [na życie]; 
to problem ubóstwa. A władcy nieuchronnie używają 
przepisów prawnych, ażeby ich ukarać. Dla ludzi [taka 
sytuacja to na pewno] nie jest traktowanie dobroczyn-
ne. Yao97 i Shun zostali Synami Niebios (tianzi: cesarz, 
najwyższy władca). Dan Zhu98 i Shang99 pochodzili 
z pospólstwa. To nie było dobre dla ich synów. Książę 
Zhou skazał Guan i Cai na śmierć100. To znaczy, że 
starsi bracia nie są dobrzy wobec młodszych braci. 
Wnioskując z tych przykładów, jaka jest dobroczynność 
w tym wszystkim?101

Ten tekst, który wskazuje na kwestię etyczną działania 
Nieba i zachowania ludzi w tym samym aspekcie, tzn. bycia 
hojnym (dobroczynnym), zdaje się więcej mieć do czynienia 
z tradycją daoistyczną czy też legistyczną, jednak pasuje on 
też do wstępnych rozważań tradycji filozoficznej Mingjia. 
Trzeba też zawsze pamiętać, iż chodzi tu – niestety – tylko 
o fragmenty danych dzieł.   

97 Yao堯 (zgodnie z tradycją po 2353–2234 przed Chr.) był legendarnym 
chińskim władcą, czwartym z Pięciu Cesarzy (三皇五帝: Trzech Dostoj-
nych i Pięciu Cesarzy). Jest również znany pod imionami Yaotangshi 陶 唐
氏, Yi Fangxun 伊放勳) i Yi Qi 伊祈. Z uwagi na to, że szczególnie Żółta 
Rzeka (Huanghe) często wylewała się ze swoich brzegów i zalewała całe 
połacie ziemi masami wody i błota, przypisuje się Yao ujarzmienie tej rzeki 
przez budowę zapory z „pęczniejącej ziemi” skradzionej z nieba. Istnieje też 
legenda, że w czasach Yao słońce nie zachodziło przez dziesięć pełnych dni, 
podczas gdy ląd zalała fala sięgająca nieba. Zgodnie z tradycją Yao został 
cesarzem w wieku 20 lat i zmarł w wieku 119 lat, kiedy przekazał tron   ce-
sarzowi Shun, który poślubił jego dwie córki – Ehuang 娥 皇 i Nüying 女
英. Yao uważał swojego rodzonego syna Danzhu丹朱 za zdeprawowanego 
i dlatego nienadającego się do objęcia tronu. Yao jest uważany za mądrego 
i moralnie doskonałego uczonego cesarza, którego życzliwość i troska 
powinny stać się wzorem dla władców późniejszych dynastii. W starszej 
literaturze chińskiej Yao i Shun są często postrzegani jako postacie histo-
ryczne.

98 Dan Zhu 丹朱był najstarszym synem (z dziesięciu) legendarnego chińskie-
go cesarza Yao (Tang Yao). 

 Został opisany jako okrutny lekkoduch, a jego ojciec Yao miał wymyślić 
grę weiqi 圍棋 (starochińska gra planszowa, popularna również w Korei 
i Japonii), aby wywrzeć na niego korzystny wpływ. Różne historie mówią, 
że wygnano go albo stracono, albo też iż usiłował (bezskutecznie) zabić 
swojego ojca. W każdym bądź razie Yao przekazał władzę Shunowi, a nie 
własnemu najstarszemu synowi.

99 Kiedy Yu Shun 虞舜zestarzał się, przekazał władzę państwową Da Yu大
禹. Cesarz Yao cenił bardzo szlachetny styl życia Shuna i pozwolił mu na 
poślubienie swoich dwóch córek: Ehuang i Nüying. Pominąwszy własnego 
syna Shang Juna 商均, wybrał go na bardziej godnego następcę. Da Yu 
podarował synowi Yu Shuna królestwo Yu (虞国, obecnie w Yucheng, 
w prowincji Henan). Później potomkowie Shang Juna przyjęli nazwę 
królestwa jako swoje nazwisko. 

100Guan Shuxian 管叔鮮 (trzeci syn) i Cai Shudu (piąty syn) byli synami 
króla Wena i braćmi króla Wu. Obaj zostali skazani na śmierć na rozkaz 
księcia Zhou (Zhou Gong).

101天於人，無厚也。君於民，無厚也。父於子，無厚也。兄於弟，無厚
也。何以言之，天不能屏勃厲之氣，全夭折之人，使為善之民必壽，此
於民無厚也。凡民有穿窬為盜者，有詐偽相迷者，此皆生於不足，起
於貧窮，而君必執法誅之，此於民無厚也。堯舜位為天子，而丹朱商
均為布衣，此於子無厚也。周公誅管蔡，此於弟無厚也。推此言之，
何厚之有， Deng Xi zi, „Chinese Text Project”,  https://ctext.org/deng-xi-
-zi/wu-hou/ens (dostęp:  25.09.2020).

Dziś jest to już oczywiste, że gdyby tylko Boym został 
wysłuchany po swym przybyciu do Watykanu i uzyskałby 
odpowiednie wsparcie dla swej misji ze strony współbraci 
i hierarchii watykańskiej, to przebieg walk między dynastia-
mi Ming a Qing, a zatem i przyszłość Kościoła katolickiego 
w Chinach, mogłyby obrać zupełnie inny kierunek. Ich da-
lece prawdopodobnym skutkiem byłby podział Chin na dwa 
mocarstwa: północne – podporządkowane dynastii man-
dżurskiej Qing, oraz południowe – chrześcijańskie, kontro-
lowane przez katolickich władców dynastii Ming. 

Wizją ojca Boyma, która przyświecała mu do ostatnich 
chwil życia, do jego samotnej śmierci gdzieś na granicy 
między północnym Wietnamem a Chinami, było powsta-
nie w Chinach katolickiego państwa na miarę Bizancjum 
Konstantyna Wielkiego. Jego pierwszym władcą miał zostać 
chiński Konstantyn, następca tronu, syn cesarza Yongli, któ-
ry otrzymał na chrzcie to właśnie imię. O tym, że jego wizja 
nie była mrzonką, lecz realną możliwością, świadczą dziś 
właśnie mało znane w Europie chińskie źródła historyczne.

Sylwetki chińskich myślicieli (19): 
Deng Xi 

Zbigniew Wesołowski  SVD

Fot. m.qulishi.com 

Deng Xi 鄧析 (ok. 546–501 przed Chr.) był chińskim fi-
lozofem i retorykiem związanym z początkami chińskiej tra-
dycji filozoficznej Mingjia 名家 (Szkoła Nazw; czasami na-
zywana „Szkołą Formy i Nazw” –  Xing–ming jia 形名家). 
Była to szkoła myśli filozoficznej, która zdaje się wyrastać 
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rozpowszechniona na terenach cesarstwa104”. Jednak mimo 
dobrych początków wspólnota nestoriańska w Chinach nie 
przetrwała prześladowań religijnych w IX w. n.e., kiedy to 
cesarz Wuzong z dynastii Tang nakazał zamknięcie wielu 
klasztorów buddyjskich oraz wypędzenie cudzoziemskich 
mnichów wyznających obce religie. Większość duchownych 
nestoriańskich klasyfikowała się do tej ostatniej kategorii i po 
ich odejściu wspólnota, do której należeli, znikła z annałów 
historii.

Zdaniem Ambrose’a Monga główną przyczyną porażki 
Kościoła nestoriańskiego był brak powołania przez niego 
miejscowej hierarchii biskupiej. Fakt, że większość duchow-
nych była obcego pochodzenia, sprawił, że gdy tylko ich 
zabrakło, wierni rozproszyli się niczym owce bez pasterza. 
Podobny błąd, jak sądził, podejmowały kolejne misje kato-
lickie. Działo się tak już od XIII w., gdy do Chin przybył 
franciszkański misjonarz Jan z Montecorvino (1247–1328). 
Chociaż udało mu się zdobyć poparcie panującego wówczas 
nad Chinami dworu mongolskiej dynastii Yuan, bynajmniej 
nie rozpoczął kształcenia miejscowych księży i zakonników, 
lecz jedynie uczył młodych chłopców śpiewu po łacinie, aby 
ich chór sprawił przyjemność słuchającemu go cesarzowi. 
Dlatego też, gdy dynastia Yuan została obalona w 1368 r.,  
los wspólnoty katolickiej stał się podobny do losu zanikłej 
wcześniej wspólnoty nestoriańskiej.

Również misje jezuickie, które zostały zaaprobowane 
przez dwór cesarski w XVII w., nie kwapiły się z wyświę-
caniem biskupów spośród Chińczyków. Matteo Ricci 
(1552–1610) stosował politykę inkulturacji, polegającą 
między innymi na pozwoleniu konwertytom na oddawanie 
czci przodkom i Konfucjuszowi oraz dodawanie języka chiń-
skiego do liturgii, która w reszcie świata katolickiego była po 
łacinie. Wszelako ani on, ani jego następcy nie byli skorzy do 
rekomendowania konwertytów chińskich na stanowiska kie-
rownicze w strukturach Kościoła katolickiego w Chinach. 
Przykładem przywoływanym przez Ambrose’a Monga był 
obowiązek składania pisemnego oświadczenia przez kan-
dydatów do wstąpienia do zakonu jezuitów, że pozostaną 
w nim zwykłymi braćmi i nie będą dążyć do wyświęcenia ich 
na księży105. W XVIII w., gdy chrześcijaństwo zostało zakaza-
ne przez władze chińskie, trwało mimo zakazu w podziemiu. 
W jego przetrwaniu pomagali zagraniczni misjonarze, któ-
rzy nielegalnie przybywali do Chin, aby głosić wiarę. W tym 
czasie wzrastała również liczba księży chińskiego pocho-

104 Cyt. za: Aubrey R. Vine, The Nestorian Churches, Independent Press 
Ltd., Londyn 1937, s. 131.

105 Ambrose Mong, Sino-Vatican…, loc. 386.

dzenia. Jednakże biskupami dalej pozostawali cudzoziem-
cy. Tendencja ta utrzymała się także po tym, jak na skutek 
przegranych wojen opiumowych i związanych z nimi nie-
równoprawnych traktatów Chiny zostały zmuszone przez 
mocarstwa zachodnie do legalizacji chrześcijaństwa. Dużą 
rolę odgrywały w jej podtrzymywaniu interesy mocarstw ko-
lonialnych, a szczególnie Francji. Jej rząd ogłosił się bowiem 
oficjalnym patronem misji katolickich w Chinach i wyko-
rzystywał swój patronat do tego, aby poszerzać własną strefę 
wpływów. Przykładem może być potraktowanie przezeń za-
mieszek antymisjonarskich w podległym wówczas Chinom 
Wietnamie w roku 1858, aby wysłać tam wojska i anektować 
jego południowe prowincje.

Nad rzeką Li. Fot. Patrick Streule, Foter.com, CC BY 2.0.

Jak podkreślał Ambrose Mong, mimo polityki mocarstw 
zachodnich Stolica Apostolska dążyła do wyświęcenia bi-
skupów chińskich już od połowy XIX w. Kongregacja Roz-
krzewiania Wiary w 1845 r. wydała dokument „Instructio 
de Clero Indigena”, w którym podkreślała potrzebę wyświę-
cania biskupów spośród miejscowej ludności na terytoriach 
misyjnych. Do tego samego nawoływał też list apostolski Be-
nedykta XV „Maximum Illud” ogłoszony w 1919 r. W tym 
liście papież odnosił się niebezpośrednio do Chin, gdy pisał: 
„Wreszcie ważną jest rzeczą, aby wszyscy kierujący misjami 
obejmowali swą szczególną troską wykształcenie i formację 
kapłanów spośród tego narodu, wśród którego przebywają; 
to właśnie stanowi największą nadzieję młodych Kościołów. 
Albowiem kapłan rodzimy jako ten, który pochodzeniem, 
sposobem myślenia i odczuwania związany jest ze swoimi 
współziomkami, w wybitnej mierze zdolny jest wpoić wiarę 
w ich serca; o wiele lepiej bowiem niż ktokolwiek inny wie, 
w jaki sposób może ich o czymś przekonać. (…) Nie należy 
też w taki tylko sposób przygotowywać kleru rodzimego, 
jakoby przeznaczony on był tylko do funkcji podrzędnych 
i miał jedynie pomagać misjonarzom obcym, ale tak, aby 
i sam, dorósłszy do podjęcia Boskiego posłannictwa, w spo-
sób właściwy mógł kiedyś przejąć kierownictwo nad swoim 
ludem. (…) Ubolewać jednak trzeba, że mimo tych usilnych 
starań papieży są regiony, do których przed wielu już wieka-
mi przyniesiona została wiara katolicka, a gdzie jednak nie 

ma kleru rodzimego, mniej chyba znaczny. Są też niektóre 
ludy już wcześnie oświecone blaskiem Ewangelii, które ze 
stanu prymitywnego wzniosły się już na taki stopień cywi-
lizacji, że w różnych gałęziach umiejętności cywilnych posia-
dają ludzi wybitnych i które od wielu już wieków przepojone 
są zbawczą mocą Ewangelii, a jednak dotąd nie były w stanie 
wydać ani biskupów, którzy by nimi rządzili, ani kapłanów, 
których wpływ odgrywałby kierowniczą rolę wśród ich 
ziomków. Okazuje się więc, że sposób wychowania kleru po-
święcającego się misjom, stosowany w niektórych ośrodkach, 
był do tej pory niedostateczny i błędny106”. Mimo postawy 
cytowanego wyżej papieża pierwsi biskupi chińscy zostali 
wyświęceni dopiero w 1926 r. Dokonał tego osobiście jego 
następca, Pius XI, któremu udało się pokonać opór ze strony 
mocarstw zachodnich, w tym szczególnie Francji, połączony 
z oporem establishmentu misjonarskiego w Chinach.

Papież Pius XI. Fot. Alberto Felici, Wikimedia Commons, domena 
publiczna

Pewną ironią losu jest fakt, że do pełnej sinizacji chińskie-
go Kościoła przyczyniła się Komunistyczna Partia Chin, któ-
ra nakazała wszystkim zachodnim misjonarzom opuszczenie 
państwa chińskiego. Ten zsinizowany Kościół paradoksalnie 
potrafił stawić czoła jej antyreligijnej polityce i rozwijać się 
pomimo prześladowań. Ani Wielka Proletariacka Rewolucja 
Kulturalna, ani próby ścisłego kontrolowania działalności re-
ligijnej przez państwo nie powstrzymały przyrostu liczebne-
go katolików, których liczba w 1949 r. wynosiła około trzech 
milionów, aby dojść do około dwunastu milionów w drugiej 
dekadzie XX w.107 Znaczy to, że chociaż są marginalną częś-
cią miliarda czterystu milionów obywateli Chin, ich liczba 
wcale się nie zmniejszyła, lecz się zwiększyła i to więcej niż 
wynikałoby to z ograniczenia się do ludzi, którzy odziedzi-
czyli wiarę po rodzicach. Dowodzi to słuszności rozumo-
wania Ambrose’a Monga, albowiem to, co różniło sytuację 
kryzysu związanego ze zdobyciem władzy przez komunistów 
chińskich od kryzysów chrześcijaństwa w Chinach w wieku 
IX lub XIII była obecność miejscowej hierarchii duchownej.

106 Benedykt XV, List apostolski Maximum Illud, https://opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/benedykt_xv/listy/maximum_illud_30111919.html 
[dostęp: 22.05.2021].

107 https://www.refworld.org/docid/50a9f4012.html [dostęp: 13.05.2021].

Czytając „Sino-Vatican Relations: 
From Denunciation to Dialogue” 
Ambrose’a Monga

dr Marek Tylkowski

Ambrose Mong jest księdzem pracującym w parafii św. 
Andrzeja w Hongkongu i jednocześnie nauczycielem na 
Chińskim Uniwersytecie Hongkongu. Napisał kilka ksią-
żek na temat dialogu międzyreligijnego oraz relacji między 
Zachodem a Chinami na polu religijnym. W 2019 r. została 
opublikowana jego książka „Sino-Vatican Relations: From 
Denunciation to Dialogue”102 („Stosunki chińsko-watykań-
skie: od potępienia do dialogu”103), w której starał się ukazać 
historię relacji Watykanu z państwem chińskim w kontek-
ście historii, kultury i polityki Chin. 

Swoje dzieło Ambrose Mong zaczął od refleksji na temat 
niepowodzenia misji chrześcijańskich, które w Chinach po-
jawiły się po raz pierwszy w wersji nestoriańskiej w VII w. 
n.e. Chrześcijanie nestoriańscy zostali uznani przez cesarza 
chińskiego. Dekret cesarski z 638 r. n.e. głosił: „Alopen, per-
ski mnich, przywiózł z daleka religię pism (...). Jest ona tajem-
nicza, wspaniała i spokojna (...). Słusznym jest, aby została 

102 Ambrose Mong, Sino-Vatican Relations: From Denunciation to Dia-
logue, James Clarke & Co, Cambridge 2019.

103 Polskie tłumaczenie tytułu według redakcji.
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munistycznego w Chinach należy rozumieć oczywiście 
w kontekście historii europejskiej oraz ówczesnej sytuacji 
międzynarodowej oraz narastającego konfliktu między Sta-
nami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Począwszy 
od rewolucji 1789 r. ruchy rewolucyjne w Europie najczęściej 
nie były nastawione pozytywnie do Kościoła katolickiego. 
Dotyczyło to też komunistów rosyjskich, którzy utworzyli 
Związek Radziecki. Truizmem jest przypominanie, że na 
obszarze jego wpływów religie były prześladowane, a ich 
wyznawcy represjonowani. Ponadto narastający konflikt ra-
dziecko-amerykański groził wybuchem trzeciej wojny świa-
towej pomiędzy obozem komunistycznym a Amerykanami 
i ich sojusznikami. W razie jej nastania Stolica Apostolska 
siłą rzeczy nie mogła popierać komunistów, toteż wszelkie 
ustępstwa na ich rzecz, które prowadziłyby do wzmocnienia 
ich pozycji, były w tamtym okresie nieracjonalne z perspek-
tywy jej interesów politycznych. 

Z drugiej zaś strony komuniści chińscy, podobnie jak 
ich radzieccy odpowiednicy, prowadzili względem religii 
politykę dwulicową. Formalnie głosili wolność do jej wyzna-
wania, jednakże faktycznie dążyli do jej faktycznego wyeli-
minowania lub też podporządkowania. W przypadku Chin 
głównym instrumentem służącym osiągnięciu tego celu stało 
się Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich utwo-
rzone w 1957 r. Jego członkowie oficjalnie deklarowali, że są 
wyzwoleni od zwierzchnictwa papieża i dokonywali „demo-
kratycznych” wyborów na urzędy biskupie. Biskupi w ten 
sposób wybierani i konsekrowani bez zgody samego papieża 
zaciągali na siebie ekskomunikę zastrzeżoną dla Stolicy Apo-
stolskiej.

Ambrose Mong zapytuje, czy nie dało się uniknąć powyż-
szego stanu rzeczy? Na podstawie Polski wskazuje przykład 
sytuacji, w której Kościół katolicki potrafił się porozumieć 
z władzą komunistyczną, czego wyrazem było utworzenie 
z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego Komisji Mie-
szanej przedstawicieli rządu i Kościoła, która wynegocjowa-
ła porozumienie między nimi. Rząd dzięki niemu zyskiwał 
neutralność hierarchii kościelnej względem planowanych 
reform gospodarczych, natomiast Kościół zachowywał mini-
mum autonomii w ramach autorytarnego ustroju politycz-
nego. Zdaniem Ambrose’a Monga w Chinach brakło postaci 
pokroju kardynała Wyszyńskiego z jednej strony, a z drugiej 
Watykan nie zostawił biskupom chińskim wystarczającego 
pola do negocjacji z komunistami chińskimi, gdy ci ostatni 
objęli władzę. To ostatnie zaś, jak uważał, mógł uczynić, al-
bowiem było to w zgodzie ze zmianą polityki watykańskiej 
względem komunistów, jaką zapoczątkował Jan XXIII. 
Papież ten dokonał rozróżnienia między błędną ideologią 
komunistyczną a motywowanymi nią dobrymi działaniami. 
W encyklice „Pacem in terris” pisał: „Jest więc czymś najzu-
pełniej właściwym odróżniać wyraźnie od błędnych teorii 
filozoficznych na temat istoty, pochodzenia i celu świata czy 
człowieka, poczynania odnoszące się do spraw gospodarczych 

i społecznych, kulturalnych czy też ustrojowych, nawet jeśli 
tego rodzaju poczynania wywodzą się z tych teorii i z nich 
czerpią natchnienie. Gdy bowiem ostateczne sformułowania 
teoretyczne nie są już zmieniane, to poczynania te – właśnie 
dlatego, że dokonywane są w zmiennych warunkach – muszą 
być od tych warunków w dużym stopniu zależne. Któż zresz-
tą będzie twierdził, że w tych poczynaniach, zwłaszcza jeśli 
są one zgodne z założeniami zdrowego rozumu i stanowią 
wyraz słusznych dążeń ludzkich, nie może tkwić nic dobrego 
i godnego uznania?”110.

Papież Jan XXIII. Fot. De Agostini, Wikimedia Commons, domena 
publiczna

Ponadto Ambrose Mong wskazywał na to, że polityka 
komunistów chińskich względem religii przeszła znaczącą 
ewolucję. Po zakończeniu Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
Kulturalnej (1966–1976) przywódcy Komunistycznej Par-
tii Chin zdali sobie sprawę, że nie da się zlikwidować religii 
metodami siłowymi. Zmienili politykę względem niej z wro-
gości na ograniczoną tolerancję pod warunkiem uznania 
wszystkich organizacji religijnych kontroli ze strony wyzna-
czonych do tego instytucji państwowych i odpowiednich sto-
warzyszeń, które pełniły rolę pomostu pomiędzy państwem 
a poszczególnymi organizacjami religijnymi.  Podejście to 
usystematyzował dokument wydany 13 marca 1982 r. przez 
Komitet Centralny. Zgodnie z nim religie powinny być tole-
rowane pod warunkiem braku ingerencji z ich strony w po-
litykę państwa i edukację. Jednocześnie członkowie Partii 
nie powinni wyznawać żadnej wiary religijnej. W kontekście 
katolicyzmu w omawianym dokumencie wspomniano, że 
Watykan jest „wrogą siłą”, która dąży do podporządkowania 
Chin zagranicy. W związku z tym należy utrzymywać nie-
zależność Kościoła katolickiego w Chinach oraz blokować 
rozprzestrzenianie przez niego nieautoryzowanej literatury 
religijnej. Stanowisko powyższe nie uległo znaczącym zmia-
nom do dnia dzisiejszego, w tym sensie, że prawodawstwo 
chińskie dalej wymaga od wszystkich duchownych uznania 
autonomii i niezależności administracyjnej Kościoła katoli-
ckiego w Chinach111.

110 Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, 159, https://opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html 
[dostęp: 16.05.2021].

111 Patrz: Ustawa o zarządzaniu duchowieństwem i religijnym personelem 

Zdaniem Ambrose’a Monga, mimo że władze komuni-
styczne ciągle kładą nacisk na konieczność kontrolowania 
Kościoła katolickiego w Chinach przez państwo oraz podkre-
ślają jego autonomię, są jednak o wiele bardziej tolerancyjne 
niż kiedyś. Ponadto biskupi katoliccy, którzy są członkami 
wspólnoty oficjalnie uznawanej przez rząd chiński, nigdy 
nie wydali żadnego dokumentu, w którym nie zgadzaliby się 
z papieżem w jakimkolwiek twierdzeniu dotyczącym wiary 
i moralności. W tym sensie jego prymat jest respektowany 
na niwie duchowej, choć niekoniecznie w sprawach dotyczą-
cych administracji i polityki. Dowodzi to, jak sądził Ambro-
se Mong, że Komunistyczna Partia Chin jest zainteresowana 
Kościołem przede wszystkim jako podmiotem politycznym, 
a nie interesuje się samą treścią wiary katolickiej, o ile ta nie 
stanowi zagrożenia dla prowadzonej przez nią polityki. Dla-
tego też, jak wynika z logiki jego wywodu, istnieje przestrzeń 
do znalezienia jakiegoś modus vivendi pomiędzy katolikami 
a władzą. Pisał: „Pomimo wielu przeszkód, autor wierzy, że 
dopóki obie strony są chętne do tego, aby się porozumieć, ist-
nieje nadzieja na dialog i pojednanie, oraz na to, że Chińczycy 
mogą być lojalni względem papieża i Komunistycznej Partii 
Chin jednocześnie”112. Warunkiem jednak jest uznanie przez 
katolików chińskich konieczności zaakceptowania zwierzch-
nictwa politycznego rządu chińskiego oraz ingerencji z jego 
strony w administrowanie instytucjami kościelnymi.

Według Ambrose’a Monga dojście do jakiegoś trwałego 
kompromisu między rządem chińskim a Watykanem jest 
czymś pożądanym i prawdopodobnie możliwym. Wniosek 
taki można wyciągnąć, patrząc na historię relacji między 
Kościołem katolickim a różnymi państwami i władcami 
w krajach europejskich. Podkreślał, że w historii Kościoła ka-
tolickiego na Zachodzie rządy poszczególnych państw przez 
większą część historii miały większy lub mniejszy wpływ na 
obsadę stanowisk biskupich. Rewolucyjne zmiany w tym 
względzie nastąpiły dopiero po Soborze Watykańskim II. Ich 
podstawą był dekret soborowy „Christus Dominus”, który 
głosił: 

 Ponieważ apostolski urząd biskupów został ustanowi-
ony przez Chrystusa Pana i zdąża do celu duchowego 
oraz nadprzyrodzonego, święty Sobór powszechny 
oświadcza, że prawo nominacji i ustanawiania bis-
kupów należy do odpowiedniej władzy kościelnej jako 
jej własne, specjalne i wyłącznie jej przysługujące.

  
Wobec powyższego jest życzeniem świętego Soboru, 
by dla należytej obrony wolności Kościoła oraz dla 
sprawniejszego i swobodniejszego przymnożenia dob-
ra wiernych nie przyznawano już więcej w przyszłości 
władzom świeckim żadnych praw czy przywilejów co 
do wyboru, nominacji, przedstawiania lub wyznacza-

nauczającym, dział Dokumentacja bieżącego numeru.
112 Ambrose Mong, Sino-Vatican..., loc. 1534.

Kolejnym problemem, jaki próbuje naświetlić Ambro-
se Mong jest ewolucja polityki Watykanu względem władz 
komunistycznych w Chinach. Podkreślał on zdecydowany 
antykomunizm Piusa XI, który w encyklice „Divini Re-
demptoris” pisał na temat niebezpieczeństwa grożącego ka-
tolikom ze strony komunistów: „Kościół katolicki nie mógł 
milczeć wobec tego wielkiego zagrożenia i nie milczał. Nie 
milczała też Stolica Apostolska, uświadamiając sobie jasno, 
że szczególnym jej posłannictwem jest obrona prawdy, spra-
wiedliwości i wszystkich dóbr wiecznych, wzgardzonych 
i zwalczanych przez komunistów. Już wówczas, kiedy pewne 
koła wykształconych ludzi świadomie dążyły do rzekomego 
wyzwolenia kultury i cywilizacji ludzkiej z pęt religii i moral-
ności. Poprzednicy Nasi uważali za swój obowiązek wyraźne 
wskazywanie na skutki, jakie ta dechrystianizacja społe-
czeństw musi za sobą pociągnąć. I tak błędy komunizmu już 
w roku 1846 uroczyście potępił Poprzednik Nasz, śp. Pius 
IX, a następnie w Syllabusie zatwierdził swój dekret przeciw-
ko tej ohydnej i samemu prawu naturalnemu przeciwnej na-
uce tzw. komunizmu, która, gdyby została przyjęta, stałaby 
się całkowitą ruiną wszystkich praw, instytucji i własności, 
a nawet samego społeczeństwa. Później zaś inny z Naszych 
Poprzedników, nieśmiertelnej pamięci Leon XIII, w en-
cyklice Quod apostolici muneris określił komunizm jako: 
śmiertelną zarazę, przenikającą do najgłębszych komórek 
społeczeństwa i narażającą je na pewną zgubę. On też z właś-
ciwą sobie przenikliwością wykazał, że ateizm mas, w tej epo-
ce rozwoju techniki, wywodzi się z owej filozofii, która już 
od dawna usiłowała oddzielić wiedzę i życie od wiary i Koś-
cioła. (…) Starajcie się, Czcigodni Bracia, najusilniej o to, aby 
wierni nie dali się zwieść. Komunizm jest zły w samej swej 
istocie i w żadnej dziedzinie nie może z nim współpracować 
ten, kto pragnie ocalić cywilizację chrześcijańską. Ci zaś, 
którzy przez komunizm zwiedzeni przyczyniają się do jego 
zwycięstwa w swojej ojczyźnie, staną się pierwszymi ofiarami 
swego błędu. Im starsza i wspanialszą tradycją chlubi się kraj, 
do którego komunizm zdoła się wedrzeć, tym większych 
spustoszeń dokona w nim nienawiść bezbożnych”108. 

Natomiast za czasów Piusa XII Święte Oficjum w 1949 
r. stwierdziło, że każdy katolik popierający komunistów 
zaciąga ekskomunikę, którą odpuścić może jedynie Stolica 
Apostolska109. W podobnym tonie wypowiadał się też pub-
licznie nuncjusz apostolski w Chinach Antonio Ribieri, 
który w 1951 r. wysłał list do duchowieństwa w Chinach, 
zabraniający udzielania poparcia forsowanemu przez władze 
komunistyczne ruchowi na rzecz autonomii Kościoła chiń-
skiego.

Powyższe stanowisko Watykanu względem ruchu ko-

108 Pius XI, Encyklika Divini Redemptoris, 4, 58, https://opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/divini_redemptoris_19031937.html 
[dostęp: 14.05.2021].

109 Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale, Annus XXXXI - 
Series II, vol. XVI, 31 I 1949, s. 334.

Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4 Chiny Dzisiaj, Rok XIV, numer 1- 4



歷 史73 Notatki bibliograficzne歷 史 Notatki biograficzne 72

informować Rzymu”115. Innym przywoływanym przezeń 
przykładem są Diecezja Metz i Archidiecezja Strasburga, 
w których prawo mianowania biskupa formalnie zachowuje 
prezydent Republiki Francuskiej116.

Do powyższych przykładów służących do uprawomoc-
nienia nadania Kościołowi katolickiemu w Chinach więk-
szej autonomii i dopuszczenia władz do wpływu na niego 
Ambrose Mong dodał jeszcze argument teologiczny natury 
ogólnej, który może stanowić jej uzasadnienie. Jego zdaniem 
„zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II integral-
ność eklezjalna Kościołów lokalnych oznacza, że nie są one 
tylko oddziałami Kościoła uniwersalnego, ale stanowią jego 
konkretną realizację. Kościół lokalny jest ukonstytuowany 
przez dary Ducha Świętego. Przewodniczy mu następca 
apostołów (dosł. apostolic minister – M.T.). Odżywia go 
głoszenie Słowa i celebracja Eucharystii. Posługa biskupa, 
jako lidera wspólnoty, jest posługą, która powinna pocho-
dzić z wewnątrz wspólnoty, a nie z zewnątrz niej. Zaś jego 
relacja ze wspólnotą jest przedstawiana jako rodzaj unii 
mistycznej117”. Innymi słowy, Kościół lokalny ma wszelkie 
podstawy do administracyjnej autonomii, ponieważ stanowi 
autonomiczną strukturę duchową. Oczywiście autonomia ta 
nie dotyczy ustalania treści wiary, lecz możliwości jej samo-
dzielnego praktykowania.

Mimo wszystkich przytoczonych wyżej argumentów 
Ambrose Mong wydaje się w niedostatecznym stopniu 
uwzględniać specyfikę rządu chińskiego. Wszelkie przywi-
leje, jakie Kościół dawał władcom i rządom na Zachodzie, 
dotyczyły krajów katolickich. Zaś ludzie stojący na ich cze-
le, przynajmniej nominalnie, byli zobowiązani dbać o stan 
Kościoła oraz propagowanie wiary. Gdyby zaś sprzeniewie-
rzyli się tym obowiązkom, groziło im potępienie ze strony 
katolickiej opinii publicznej w ich kraju oraz ekskomunika. 
Ta ostatnia w razie konieczności mogła stanowić przeciwwa-
gę dla nadmiernej instrumentalizacji instytucji kościelnych 
i podporządkowaniu ich doraźnym interesom politycznym. 
Tymczasem członkowie rządu chińskiego bynajmniej kato-
likami nie są. Ochrona interesów Kościoła i propagowanie 
wiary nie stanowią ich priorytetów. Natomiast oficjalnie gło-
szona przez nich ideologia, nawet jeśli nie postrzega już religii 
jako ucieleśnienia wszelkiego zła, ciągle przecież uznaje ją za 
z zasady nieprawdziwą i przynajmniej potencjalnie szkodli-
wą. Ponadto, politycy chińscy nie muszą liczyć się z katolicką 
opinią publiczną, choćby ze względu na to, że katolicy sta-
nowią bardzo mały odsetek populacji chińskiej. Podobnie, 
groźba ekskomuniki jest w ich przypadku bez znaczenia, al-
bowiem nie można wykluczyć ze wspólnoty kogoś, kto nigdy 
do niej nie należał. Dlatego też w negocjacjach z rządem chiń-
skim Watykan może bardzo łatwo popełnić błąd dawania do 

115 Tamże, loc. 2164.
116 Tamże, loc. 2289.
117 Tamże, loc. 2341.

jego rąk narzędzi, nad sposobem użycia których nie będzie 
posiadał żadnej kontroli.

Nie bacząc na powyższe wątpliwości, Ambrose Mong 
uważał, że porozumienie zawarte między Stolicą Apostolską 
a rządem chińskim 22 września 2018 r. jest krokiem słusz-
nym i jak najbardziej pożądanym. Sądził, że stanowi ona 
przełom w relacjach chińsko-watykańskich. Według niego jej 
podpisanie oznacza, że władze Chińskiej Republiki Ludowej 
wreszcie uznały formalnie rolę papieża w nominacji bisku-
pów. Z drugiej jednak strony warto dodać, że uczyniły to nie-
oficjalnie, na mocy tajnej umowy, która nie ma przełożenia 
na chińskie prawodawstwo krajowe. Dlatego też raczej nale-
ży być ostrożnym z przesadnym optymizmem w tej kwestii.

Kolejną korzyścią z wyżej wymienionego porozumienia, 
wedle wspomnianego autora, jest fakt, że obecnie wszyscy 
legalnie działający biskupi chińscy pozostają w komunii z pa-
pieżem i całym Kościołem katolickim. Taki stan rzeczy został 
osiągnięty po raz pierwszy od ponad sześćdziesięciu lat. Co 
więcej, można oczekiwać, że władza chińska nie będzie prze-
prowadzała kolejnych święceń biskupich, które nie uzyska-
łyby aprobaty ze strony Stolicy Apostolskiej. Niemniej, jak 
wielokrotnie wskazywał główny krytyk aktualnych relacji 
chińsko-watykańskich, kardynał Józef Zen, biskupi przy-
wróceni do jedności z Kościołem bynajmniej nie wykazują 
oznak skruchy z powodu tego, że wcześniej narazili się na 
ekskomunikę przez zgodę na nielegalną, z punktu widze-
nia prawa kanonicznego, konsekrację oraz partycypowanie 
w konsekracjach tego rodzaju. Można zatem powątpiewać, 
czy w przypadku pogorszenia się stosunków między rządem 
chińskim a Watykanem, przynajmniej niektórzy z nich, nie 
będą gotowi do ponownego wyświęcania kolejnych bisku-
pów bez zgody papieża.

Park Beihai w Pekinie. Fot. cattan2011, Foter.com, CC BY 2.0.

Wszelako, mimo powyższych zastrzeżeń, trzeba też roz-
ważyć punkt widzenia Ambrose’a Monga. Zgodnie z nim 
w polityce Kościoła względem Chińskiej Republiki Ludowej 
należy uwzględnić specyfikę tego państwa. Należy do niej 
to, że władze dążą do kontrolowania wszystkich organizacji, 
Kościołów, stowarzyszeń i instytucji. Niezależny Kościół 

katolicki jest dla nich tak samo nie do przyjęcia, jak nieza-
leżne i samorządne związki zawodowe, czy ogólnokrajowe 
opozycyjne partie polityczne. Innymi słowy, każda forma 
zrzeszania się ludzi, która nie dokonywałaby się pod nad-
zorem Komunistycznej Partii Chin, jest postrzegana przez 
rząd chiński jako potencjalne zagrożenie dla stabilności 
ładu w państwie chińskim. Dlatego też otwarta działal-
ność Kościoła katolickiego w Chinach jest możliwa jedynie 
pod warunkiem uznania nadzoru instytucji państwowych 
nad jego funkcjonowaniem. Brak zgody na ten stan rzeczy 
miałby implikacje polityczne i stawiałby katolików w opo-
zycji do Komunistycznej Partii Chin. To zaś narażałoby ich 
na rozmaite represje, których można wszakże uniknąć pod 
warunkiem odpowiedniego porozumienia się władz koś-
cielnych i państwowych. Jest ono możliwe dzięki temu, że 
te ostatnie ostatecznie nie są zainteresowane kwestiami ści-
śle religijnymi i mogą pozwolić katolikom na życie zgodne 
z Ewangelią, o ile nie będą oni postrzegani jako zagrożenie 
dla panującego w Chińskiej Republice Ludowej porządku 
społeczno-politycznego. Tak przynajmniej przedstawia się 
logika rozumowania w książce „Sino-Vatican Relations: 
From Denunciation to Dialogue”.

Ponadto, jak sądził Ambrose Mong, funkcjonowanie 
Kościoła podziemnego w Chinach nie jest wolne od kło-
potów i połączenie go z Kościołem oficjalnym powinno je 
zakończyć. Według niego biskupi i księża, którzy byli w nim 
wyświęcani w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nie zawsze 
byli dobrze przygotowani do pełnienia swoich funkcji pod 
względem znajomości teologii i doktryny katolickiej. Wsze-
lako, mimo stawiania tak poważnego oskarżenia, nie podał 
żadnego przykładu kapłana lub biskupa, do którego by się 
ten zarzut stosował. Bacząc na pojawiające się w pisanej 
przez niego książce krytyczne spostrzeżenia dotyczące ekle-
zjologii Benedykta XVI oraz pochwały Hansa Künga, który 
za heterodoksyjne poglądy dostał zakaz nauczania teologii 
katolickiej, można żywić podejrzenie, że pod pojęciem „nie-
dostatecznego wykształcenia teologicznego” może kryć się 
w rzeczywistości konserwatywne wykształcenie teologicz-
ne, którego ortodoksyjności nic nie można zarzucić. Czymś 
innym jest bowiem brak wiedzy teologicznej o nauczaniu 
Kościoła, a czymś innym jest nieznajomość modnych inter-
pretacji w niektórych kręgach teologów. Czy jednak to po-
dejrzenie jest słuszne, jest to kwestia spekulacji.

Natomiast to, że w Kościele podziemnym w Chinach 
występują pewnego rodzaju problemy, jest sprawą oczywi-
stą. Wszak w przypadku istnienia struktur tajnych kontrola 
nad ich prawidłowym funkcjonowaniem staje się problema-
tyczna. Dlatego też fakt, że same władze w Watykanie nie są 
w stanie powiedzieć, ilu dokładnie jest wyświęconych w pod-
ziemiu biskupów i księży, jest zrozumiały. Można argumen-
tować, że taki stan rzeczy jest dopuszczalny w przypadku 
wspólnoty katolickiej, która podlega nieustannemu prześla-
dowaniu, a jej członkowie są zagrożeni męczeństwem. Jed-

nia na stanowisko biskupa. Natomiast uprzejmie prosi 
się władze świeckie, których przychylność dla Kościoła 
Sobór święty z wdzięcznością uznaje i wielce ceni, aby 
zechciały samorzutnie zrzec się wspomnianych praw 
czy przywilejów, przysługujących im dotychczas na 
mocy umowy lub zwyczaju, po porozumieniu się ze 
Stolicą świętą113.

Watykan. Fot. Nicola since 1972, Foter.com, CC BY 2.0

Ambrose Mong twierdził, że mimo wprowadzenia po-
wyższych zmian, warto przyjrzeć się temu, jak polityka 
obsadzania stanowisk biskupich wyglądała wcześniej. Jeśli 
bowiem określone umowy między państwami a Watykanem 
były możliwe do zaakceptowania w przeszłości, to czemu 
nie mogłyby być możliwe do powtórzenia w przyszłości? 
Wszak ich występowanie nie jest herezją ani odstępstwem 
od wiary. Przykładem jest portugalski system patronatu – 
„padroado”, jaki funkcjonował od XVI aż do XX w. Był to 
zbiór przywilejów otrzymanych przez władze portugalskie, 
zgodnie z którym mogły one mianować biskupów nie tylko 
na terytorium Portugalii, ale też i w Azji Wschodniej. Rezyg-
nacja z nich następowała stopniowo i przyspieszyła dopiero 
wraz z postanowieniami Soboru Watykańskiego II.  Ponadto 
zdaniem Ambrose’a Monga „w przeszłości duchowni i wier-
ni wybierali własnych biskupów. Dopiero w XIV w. inge-
rencja papieska w ten proces stała się czymś powszechnym, 
a usankcjonował ją [dopiero – M.T.] kodeks kanoniczny 
z 1917 r.”114. Wcześniej natomiast relacje między władzami 
kościelnymi a wiernymi i władzami świeckimi układały się 
na bardzo wiele różnych sposobów.

 Jak podkreślał Ambrose Mong, również i dzisiaj 
wyjątki od zasady decydowania papieża o wyborze biskupów 
są dopuszczalne zgodnie z prawami kościelnymi. Przywoły-
wał diecezję Bazylei. Według niego jest ona „jedyną diecezją, 
w której wybór biskupa jest całkowicie wolny od interwencji 
ze strony watykańskiej. Nie podlega wątpliwości, że dokonu-
je go senat diecezjalny, który nie musi nawet o swojej decyzji 

113 Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus domi-
nus”, 20, http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/
sobor-watykanski-ii/172-dekret-o-pasterskich-zadaniach-biskupow-w-
-kosciele-christus-dominus.html [dostęp: 20.05.2021].

114 Ambrose Mong, Sino-Vatican..., loc. 1890.
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chińskiej mają nimi być niektórzy pracownicy administra-
cji religijnej, których wpływy zawarcie porozumienia miało 
ograniczyć. To ostatnie jest zresztą w dużej mierze kwestią 
spekulacji, albowiem porozumienie chińsko-watykańskie 
wciąż pozostaje tajne i ewentualne ograniczenia władzy ad-
ministracji chińskiej, jakie ono z sobą niesie, nie są podane do 
publicznej wiadomości. Podobnie nie do końca jawnymi są 
stosunki panujące wewnątrz sprawującej władzę w Chinach 
Komunistycznej Partii Chin, a jeszcze bardziej niejawne są 
stanowiska poszczególnych frakcji wewnątrz niej.

Zróżnicowane podejście ze strony biskupów do porozu-
mienia chińsko-watykańskiego można poznać, jeśli przyjrzy 
się udzielanym przez nich wywiadom prasowym, blogom 
i innym wystąpieniom publicznym. Natomiast o zróżnicowa-
niu wśród chińskich urzędników Ambrose Mong wnioskuje 
pośrednio poprzez nagłaśnianie w ciągu ostatnich kilku lat 
wypadki burzenia kościołów, usuwania krzyży i niszczenia 
innych śladów katolickiej obecności w przestrzeni publicznej 
Chin pod pretekstem polityki sinizacji. Według niego owe 
kampanie oraz towarzyszący im rozgłos medialny, przynaj-
mniej częściowo, mogły wynikać z zaangażowania przeciwni-
ków porozumienia z Watykanem w administracji chińskiej. 
Bacząc na fakt, że katolicy w Chinach nie są obecnie masowo 
prześladowani i za samo wyznawanie wiary katolickiej nie 
trafia się do więzienia, interpretacja ta wydaje się być praw-
dopodobna. Z drugiej jednak strony trzeba też pamiętać, że 
Chiny nie są tak scentralizowanym państwem, jak się wydaje 
zachodniej opinii publicznej. Dlatego też sytuacja Kościoła 
katolickiego w różnych prowincjach chińskich jest bardzo 
odmienna i stopień wpływu decyzji rządu centralnego na jej 
kształt także różni się w zależności od miejsca. 

Podsumowując, książka Ambrose’a Monga „Sino-Vati-
can Relations: From Denunciation to Dialogue” stanowi 
ciekawy przyczynek do dyskusji nad relacjami chińsko-
-watykańskimi. Jest on tym ciekawszy, że jego autorem jest 
chiński ksiądz na stałe mieszkający w Hongokongu. Można 
więc domniemywać, że jest w posiadaniu wielu informacji 
z pierwszej ręki na temat sytuacji w Chinach i niejako sam 
tkwił w środku omawianych przez siebie problemów. Starał 
się badać możliwości ich rozwiązania i to stanowi największą 
wartość jego dzieła. Pokazał w nim, że istnieje pole do nego-
cjacji między Stolicą Apostolską a rządem chińskim. Podał 
rozmaite przykłady historyczne dotyczące tego, jak można 
je zagospodarować. Jednocześnie stał się głosem jednoznacz-
nie wspierającym politykę papieża Franciszka wobec Chin. 
W sytuacji gdy media nagłaśniają najbardziej jej krytyków, 
warto zapoznać się z poglądami jej zwolennika, nawet jeśli 
czasami wydają się być zbyt optymistyczne. 

Na platformie YouTube został utworzony kanał stowa-
rzyszenia Sinicum, na którym można obejrzeć prelekcję 
dr Marka Tylkowskiego na temat porozumienia chińsko-
-watykańskiego, wygłoszoną 24 maja 2021 r. z okazji Dnia 
Modlitwy za Kościół w Chinach. W poprzednim numerze 
(3-4/2020) opublikowaliśmy jego artykuł pt. „Przedłuże-
nie tajnego porozumienia pomiędzy Watykanem a rządem 
Chińskiej Republiki Ludowej”.

Na kanale dostępne są także filmy ze wspomnieniami o o. 
Romanie Malku SVD i wykłady, które były zaprezentowane 
w marcu na webinarium poświęconym pamięci o. Romana 
Malka SVD. https://www.youtube.com/channel/UCu-
PutqpJvuhWluHDddFEFSA

Można wysłuchać następujących wykładów:
Z. Wesołowski SVD - Polski werbista i wybitny sinolog 

Roman Malek SVD (1951–2019): Ogólna charaktery-
styka działalności i twórczości oraz jego poszukiwanie 
istoty religijności chińskiej 

A. Koszorz SVD - Historia utworzenia i działalność Sto-
warzyszenia Sinicum 

P. Adamek SVD - O. Roman Malek SVD jako człowiek 
dialogu 

Ponadto dostępne są wspomnienia na temat o. Romana, któ-
rymi podzielili się: ks. Dariusz Klejnowski-Różycki, s. Alek-
sandra Huf SSpS, ks. Jan Hou, s. Jana Zhang, s. Katarzyna 
Wu, o. Edward Michowski SVD, o. Tomasz Szyszka SVD, o. 
Jan Konior SJ oraz państwo Weronika i Zdzisław Kreftowie. 

NOAH DEFU GABINET CHIŃSKIEJ MEDYCYNY 
oficjalnie otwarty w listopadzie 2020 r.

Zaprasza dr Li Gongqiang, urodzony w 1965 roku, który 
zajmuje się medycyną chińską od ponad 30 lat.
adres: ul. Puławska 39, 02-508 Warszawa, 
Strona internetowa: www.chinskilekarz.pl

"Całe serce dla Chin": W filmie przedstawiono wspo-
mnienia o śp. o. Romanie Malku SVD (+2019), wybitnym 
misjonarzu –  werbiście i znawcy chińskiej kultury i religii. 
Ojciec Malek, który 3 października 2021 r. skończyłby sie-
demdziesiąt lat, przez długi czas pracował w klasztorze księ-
ży werbistów (Steyler Missionare) w Sankt Augustin.

O. Zbigniew Wesołowski SVD siedzi przy biurku o. Malka, na którym leży 
jego jego opus magnum "Chińskie oblicze Jezusa Chrystusa".  Fot. Jacek 
Gniadek SVD

O. Zbigniew Wesołowski SVD oprowadza po Instytucie Monumenta 
Serica w Sankt Augustin i wspomina o. Malka. Fot. Jacek Gniadek SVD

Zdjęcia: o. Jacek Gniadek SVD. 
Montaż: Szymon Gołąbek. 

Stowarzyszenie Sinicum dziękuje wspólnocie Domu 
Misyjnego w Sankt Augustin za pomoc w realiza-
cji filmu oraz Zgromadzeniu Słowa Bożego za współ-
finansowanie projektu. Materiał mozna obejrzeć tu:  
https://youtu.be/7eWcQ4jYHk0 

       Kod linkujący do filmu.

nakże, gdy sytuacja nie jest tak groźna, struktura hierarchii 
duchownej powinna stać się widzialną, albowiem „owce” 
mają prawo do poznania swoich „pasterzy”, zaś obywatele nie 
powinni być zmuszeni do nieustannej konfrontacji ze swoim 
państwem. W tym właśnie duchu pisał Benedykt XVI w li-
ście, jaki skierował do katolików chińskich. Twierdził w nim, 
że „rozwiązanie istniejących problemów nie może polegać na 
nieustannym konflikcie z prawowitymi władzami cywilny-
mi; równocześnie jednak jest nie do przyjęcia uległość wobec 
nich, gdy bezprawnie wtrącają się w sprawy dotyczące wia-
ry i dyscypliny Kościoła. Władze cywilne dobrze wiedzą, że 
Kościół w swoim nauczaniu wzywa wiernych, by byli dobry-
mi obywatelami, pełnymi szacunku współpracownikami, 
udzielającymi się na rzecz dobra wspólnego w ich kraju, ale 
także jest jasne, że oczekuje od państwa, by zagwarantowało 
tymże obywatelom katolikom pełną możliwość praktyko-
wania ich wiary, z zachowaniem szacunku dla autentycznej 
wolności religijnej”118.

Park Beihai w Pekinie. Fot. cattan2011 , Foter.com, CC BY 2.0.

W tym kontekście dążenie Ambrose’a Monga do wspar-
cia porozumienia Stolicy Apostolskiej z rządem Chińskiej 
Republiki Ludowej jest jeszcze bardziej zrozumiałe, mimo 
wszystkich kontrowersji, jakie ze sobą niesie. Warto przy 
tym dodać, że zdaniem wymienionego wyżej autora prze-
ciwnicy tego porozumienia znajdują się zarówno po stronie 
episkopatu, jak i po stronie części urzędników chińskich. 
Ze strony tego pierwszego ich najbardziej rozpoznawanym 
rzecznikiem jest kardynał Józef Zen. Natomiast ze strony 

118 List Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, do kapłanów, do osób 
konsekrowanych oraz do wiernych świeckich Kościoła katolickiego 
w Chińskiej Republice Ludowej, 4,  http://www.vatican.va/content/
benedict-xvi/pl/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.
html [dostęp: 25.04.2020].
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Kwartalnik informacyjny „Chiny Dzisiaj”, wydawany przez Komisję Episkopatu 
Polski ds. Misji, Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego oraz Polską Pro-
wincję Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jest poświęco-
ny problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijań-
stwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.

Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego 
kwartalnika katolickiego „China heute”, wydawanego przez China Zentrum 
w Sankt Augustin.
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