
czyli spójrz co się znajduje za chińskim murem.
 

    Już drugi raz z inicjatywy Diakonii 
Misyjnej Ruchu Światło-Życie 
w Poznaniu, Łodzi i Warszawie 
organizowane są obchody Dnia 
Modlitwy za Kościół w Chinach.
 
   Dzień ten od pięciu lat obchodzony 
jest 24 maja. Został on ustanowiony 
w 2007 roku przez papieża Benedykta 
XVI i przypada w liturgiczne 
wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożycielki Wiernych, 
czczonej w chińskim sanktuarium 

maryjnym w Sheshan koło Szanghaju.
 
   Podobnie jak w ubiegłym roku na obchody tego Dnia organizowane przez Oazę składają się 
dwa elementy: Msza św. z modlitwą za Kościół w Chinach oraz happening „Mejd in Czajna”
 
   Na czwartek 24 maja zaplanowano spotkania modlitewne w intencji Kościoła w Chinach; w 
Poznaniu rozpocznie się ono Mszą św. o godzinie 19:00 w parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej 
(ul. Głogowska 97); natomiast w niedzielę 27 maja przed fontanną w Parku Mickiewicza  o 
godzinie 15:00 odbędzie się kolejna odsłona happeningu „Mejd in Czajna”.
 
   Na placu przed Teatrem Wielkim zostanie wybudowany Chiński Mur, aby sprowokować 
przechodniów do zainteresowania się tegoroczną akcją. Nie zabraknie wielu akcentów 
związanych z Państwem Środka.
 
   W trakcie happeningu będzie można zagrać w gigantycznego „chińczyka”, czyli w 
tradycyjną grę planszową, w której pionkami będą ludzie. Będzie można m. in. wziąć udział 
w quizach, konkursach, nauczyć się pisać chińskie znaki, posmakować chińskich ciasteczek z 
niespodzianką czy nawet zmierzyć się w zawodach w jedzeniu pałeczkami. 
 
   Celem happeningu ma być zwrócenie uwagi Polaków na trudną już od wielu lat sytuację 
Kościoła w Chinach, zwłaszcza na przemilczaną sprawę prześladowań chrześcijan w tym 
kraju. Dodatkowym celem akcji jest zebranie (podobnie jak w zeszłym roku) funduszy 
na przyjazd kolejnej grupy chińskich chrześcijan na rekolekcje organizowane w Polsce 
przez Ruch Światło-Życie. Od kilku bowiem lat w rekolekcjach oazowych w Krościenku 
biorą udział Chińczycy. Do tej pory dzięki zbiórce funduszy już trzykrotnie gościliśmy 
na rekolekcjach oazowych młodzież z różnych diecezji. Dwukrotnie już zorganizowano 
rekolekcje Ruchu Światło-Życie w Chinach.
 

 
Dni Modlitwy za Kościół w Chinach w Poznaniu:



- 24 maja (czwartek) godz. 19:00 parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej (ul. Głogowska 97)
- 27 maja (niedziela) godz. 15:00 plac z fontanną w Parku Mickiewicza przed Teatrem 
Wielkim
 
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć misyjne dzieło ewangelizacji Chin zachęcamy do 
wpłat na specjalne konto:

Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" PRAGA w Warszawie
ul. Floriańska 3; 03-707 Warszawa
48 1940 1076 3068 1040 0002 0000
z dopiskiem: Cele statutowe-Chiny
 

 


