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Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Találkozás a túlélőkkel
A CSI munkatársai – Franco Majok és Joel Vander-
Spek – 2018. június végén egy kórházban meglátogatták 
az iszlámista támadás áldozatait. Az ápolók a 10 éves 
Josephhez vezették őket. A gyerek édesanyjával és a 
nővérével épp otthon tartózkodott, amikor megtámadták 
a falujukat. Pánikba esve gyorsan bezárták az ajtót, és 
elbújtak a házban. De az iszlámista fulaniak betörték az 
ajtót és fölgyújtották az épületet. Amikor Joseph kimene-
kült a halálos lángok martalékából, és kimászott a romok 
közül, a fulaniak rálőttek, és a fején megsebesítették egy 
bozótvágó késsel, majd otthagyták meghalni. A fiú túlélte 
a borzalmas támadást, de édesanyja és a nővére élve 
elégett a lángokban.

A falvakat holttestek borítják
Ez volt a fulanik egyik legsúlyosabb támadása a keresz-
tények ellen. A nehézfegyverzettel fölszerelt iszlámista 
nomádok 2018. június 21-22-én 235 keresztényt – köztük

sok nőt és gyereket – mészároltak le a közép-nigériai 
Jos várost övező településeken. Egyedül a porig égetett 
Nghar faluban 70 tetemet számoltak össze a segélyszer-
vezetek tagjai. Jol településen és a környékén több mint 
350 parasztházat romboltak le, ahonnan tömegével me-
nekültek a sebesültek Josba. A város egyetlen kórházába 
150 sérültet szállítottak be. Öt gyereket életveszélyes 
nyaki vágott sebekkel hoztak be, mert a fulanik le akarták 
fejezni őket.

A templomban lövöldöztek
A 10 éves Glória (Gana Ropp falu) épphogy túlélte a tá-
madást. Sikerült elfutnia a házból, amikor az első lövések 
eldördültek, de a bátyját és a nővérét lelőtték. A kislány a 
golyózápor elől a templomban keresett menedéket. 
Miközben bent halálosan kimerülten búvóhelyet keresett, 
hirtelen hangos durranás hallatszott, majd éles fájdalmat 
érzett a karjában és a lábában. Egy puskagolyó eltalálta. 
Glória a padlóra zuhant, és csak a falubelieknek köszön-
heti az életét. A 10 éves kislányt ők vitték be Jos egyetlen 
kórházába, ahol borzalmas fájdalmai ellenére sem vesz-
tette el a bátorságát: „Bízom Istenben, hogy megment 
engem” – mondta a CSI munkatársainak.

De Jerry és Rachel is hálás Istennek, hogy négy gyer-
mekükkel együtt túlélték a fulaniak vérengzését. Halálos 
fenyegetéseket kaptak, mert szemtanúi voltak, ahogy az 
iszlámisták lemészárolják a szomszédaikat, de nekik sike-
rült bemenekülni a házukba. „Kétségbeesetten imádkoz-
tam Istenhez, hogy segítsen elbújni vagy mentsen meg 
valahogy” – mesélték a CSI-nek.
Jerry megpróbálta bereteszelni az ajtót, de a fulaniak 
gyorsabbak voltak. „A négy gyerekem az ágy alá bújt, és 
halálfélelemben várták, mi történik.” Az öt – dorongokkal, 
macsétékkel és puskákkal – fölfegyverzett fulani pásztor 
berontott a házba. „Persze megtaláltak a feleségemmel 
együtt, és leszúrtak minket. Mivel azt hitték, meghaltunk, 
otthagytak, majd ahogy jöttek, eltűntek.”

Your Excellency!

Bishop Augustine Cui Tai was reportedly taken away by Chinese authorities in mid-April. This fact violates the right 
to religious freedom protected by the Universal Declaration of Human Rights and the Chinese Constitution itself, 
since the right to religious freedom has been formally included in its art. 36.
Monsignor Cui Tai’s health has declined over the past years: he suffers from an acute gastritis, nervous exhaus-
tion, giddiness, etc. I am very worried about him and that’s why I intervene on Monsignor Cui Tai’s behalf, so that 
the Chinese government:

          1. Provides Monsignor Cui Tai with the medical assistance he needs.
          2. Respects freedom of religion and releases Monsignor Cui Tai immediately.
          3. Releases other priests and bishops who have been wrongfully arrested, like Bishop Su Zhimin and 
priest Liu Honggen of the Baoding Diocese, in the Hebei province.
Yours faithfully,

Jelentések szerint a kínai hatóságok április közepén letartóztatták Augustin Cui Tai püspököt. Ez sérti az ENSZ Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozata és a Kínai Alkotmány 36. cikkelye által védett vallásszabadsághoz való jogot. Cui Tai egészsége az elmúlt években 
megromlott: akut gyomorhurut, idegkimerültség, szédülés stb. kínozza. Nagyon aggódom érte, ezért kérem a kínai kormányt:
1. Biztosítsa Monsignor Cui Tai részére a szükséges orvosi ellátást.
2. Tartsa tiszteletben a vallásszabadságot és haladéktalanul bocsássák szabadon a püspököt.
3. Bocsássák szabadon a többi jogtalanul letartóztatott papot és püspököt, köztük Zhu Zhimin püspököt és Liu Honggen atyát (Baoding 
egyházmegye, Hopej tartomány).

CSI gyorssegély
A túlélők szenvedései leírhatatlanok. A keresztényeket 
megsebesítették és megcsonkították. Sokan mindenü-
ket elvesztették. A súlyosan sérülteknek fogalmuk sincs 
róla, miből fizetik ki a kórházi ápolás költségeit. A fula-
niak mindenütt fölégették a házakat, pajtákat, csűröket 
és istállókat. Vak dühükben mindent megsemmisítettek 
vagy elraboltak. A CSI napokon belül a helyszínen volt, 
és gyorssegélyt osztott a rászorulóknak: rizst, kukoricát, 
levesport, főzőolajat, sót, tejport, cukrot, szappant, tűzifát 
és matracot. A sérültek ápolási költségeit is kifizetjük.

A szavakat tetteknek kell követniük!
A nigériai keresztények évek óta ki vannak téve az iszlá-
mista erőszaknak. A Boko Haram terroristái, a fulanik és 
más iszlámista csoportok el akarják űzni őket Nigériából. 
A Boko Haram és a fegyveres fulanik az utóbbi években 
több mint 20 ezer – túlnyomórészt keresztény – nigériait 
gyilkoltak meg. A túlélők újabb iszlámista támadásoktól 

rettegnek. Félelmük jogos: sem a nigériai kormány, sem 
az ENSZ nem védi meg őket – ez eddig is nyilvánvaló 
volt. A keresztények szabad prédát jelentenek az iszlámis-
táknak.
Muhammadu Buhári elnök maga is fulani származású, 
és bár elítélte a Plateau szövetségi államban elkövetett 
mészárlást, és megígérte a tettesek megbüntetését, az 
eddigi tapasztalatok alapján szavait nem követték tettek.
Sokan olvasnak – a CSI cselekszik! Ez a jelmondatunk. 
Köszönjük, hogy támogatod a CSI nigériai keresztények-
nek nyújtott gyorssegélyét!

Nigéria: 235 keresztényt mészároltak le
Az iszlámista fulani milicisták 2018. június végén 235 ártatlan embert – köztük sok nőt és 
gyermeket – öltek meg Plateau szövetségi államban. A CSI jelen van a helyszínen, hogy gon-
doskodjon a sérültekről és a belső menekültekről.

Pakisztán
(Lahore), 
2018. október: 
Ászja Bibi 
halálát köve-
telő iszlámista 
tüntetők. 

Hely, keltezés Aláírás
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  Köszönjük, hogy támogatod a nigériai 
  dzsihád áldozatait!
  • 10.000.-Ft – Egy zsák rizs egy menekültcsaládnak.
  • 25.000.-Ft – A dzsihád áldozatok orvosi ellátására.
  • 35.000.-Ft – Hogy az áldozatok új életet kezdhessenek.  

Nigériai katolikus püspökök: 
Az elnöknek mennie kell!

A Nigériai Katolikus Püspöki Konferencia (CBCN 
- Catholic Bishops’ Conference of Nigeria) 2018. jú-
nius 29-i nyilatkozatában élesen elítélte az abudzsai 
kormány tétlenségét. Kemény hangú közleményük-
ben utalnak 2018. április 26-ra is, amikor 2 papot és 
15 hívőt öltek meg:
„A Katolikus Püspöki Konferencia – a jóakaratú
nigériaiakkal együtt – már több mint két éve folya-
matosan kéri az elnököt és a rendvédelmi erőket 

stratégiájuk átgondolására. Több millió nigériaival 
mi is elvesztettük a biztonsági szolgálatba vetett 
bizalmunkat, miután világossá vált, hogy az elnök 
szántszándékkal egyetlen vallás követőit támogatja. 
(…)
Ha az elnök nem képes garantálni országunk bizton-
ságát, automatikusan elveszti a polgárok bizalmát. 
Nem uralkodhat többé afölött a csatatér és tömegsír 
fölött, amivé tette a hazánkat. (…)
Nemzetünk számára világos, hogy az elnök fő fela-
datát, a nigériaiak életének védelmét föladta. Hogy 
ez csupán cselekvésképtelenségből vagy politikai 
akaratának hiányából fakad, lényegtelen. 
Itt az ideje, hogy az elnök becsületes módon a 
lemondást válassza, hogy nemzetünket megóvja a 
teljes pusztulástól.”

Most. Rev. Augustine Akubeze
Archbishop of Benin City

President, CBCN

Most. Rev. Camillus Umoh
Bishop of Ikot Ekpene

Secretary, CBCN  
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Kedves Támogatónk!
Ászja Bibi megoldatlan sorsa ma is fölzaklatja a nemzetközi közvéleményt és az érte aggódókat. A pakisztáni hatóságok 2018. októberben két 
foglyot tartóztattak le összeesküvés gyanújával, mert a börtönben meg akarták fojtani a katolikus asszonyt. Azonnal újabb rendőri és katonai egy-
ségekkel erősítették meg a multani fegyházat és környékét.
Az iszlámábádi legfelső bíróság 2018. október 31-én minden vád alól fölmentette Bibit. Válaszul országszerte tiltakozó megmozdulások törtek 
ki. Imrán Khan miniszterelnök még aznap drámai tv-beszédben figyelmeztette a keményvonalas muzulmánokat, hogy „ne használják ki saját 
politikai céljaikra a tömegeket, és ne kényszerítsék közbeavatkozásra kormányát” – hangsúlyozva, hogy amit tesznek, azzal csak „ártanak az 
iszlámnak”. Majd egy nappal később, november 1-jén – látva a nem csillapodó hatalmas utcai demonstrációkat és pusztítást – bejelentette, hogy 
mégis leül tárgyalni a szélsőséges Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) párt vezetőivel, hogy lehűtse a kedélyeket. 
Az uszító agitátor Khadim Husszein Rizvi mufti vezette TLP ma már az ország ötödik legnagyobb pártja és tagjainak száma gyorsan nő. Khan 
miniszterelnök azt is közölte, hogy a legfelső bíróság hatályos döntése ellenére sem engedik el Bibit, sőt utazási tilalmat is kimondtak rá. Ügyét 
újranyitják, és a legfelső bíróság később új döntést fog hozni. 
A kormány 2018. november 2-án ilyen értelmű megállapodást írt alá a TLP iszlámista vallási párt vezetőivel, az utcai zavargások, erőszakos 
megmozdulások, pusztítás és gyújtogatás megfékezésére. A rendőrség a három napos lázongás során több mint kétezer embert letartóztatott. 
Saif-ul Maluk, Bibi muzulmán védője – életét féltve – Hollandiába menekült.
A TLP vezetői Ászja Bibi nyilvános fölakasztását követelik, és fölszólították híveiket, hogy öljék meg mindhárom eljáró bírót, és Saif-ul Maluk 
védőügyvédet. Qamar Dzsaved Bajwa tábornokot, a pakisztáni hadsereg főparancsnokát árulónak nevezték, és lázadásra buzdították a kato-
nákat. Imrán Khan miniszterelnököt pedig zsidónak bélyegezték. Joseph Nadím – aki hosszú időn át Bibi testőre volt – és családja élete szintén 
veszélyben forog.
A vallási fundamentalizmus a kőkorszakba veti vissza Pakisztánt, egy olyan országot, amely világinak akar látszani, a gyakorlatban a saría azon-
ban mégis az alkotmány, és az ország többi törvénye fölött áll. A CSI követeli, hogy a hatóságok szerezzenek érvényt a jognak, és büntessék 
meg az igazi bűnösöket. Fölszólítjuk a világ vezetőit, gyakoroljanak még nagyobb nyomást Pakisztánra, hogy töröljék el az ártatlan emberek – 
főleg a vallási kisebbségek tagjainak – életét megnyomorító hírhedt blaszfémia törvényt, és védelmezzék meg a pakisztáni társadalom kiszolgál-
tatott nem muszlim lakosait.
Az ádventben – mikor elcsöndesedve várjuk a békét hozó Megváltó születését –, gyújtsunk egy gyertyát a védtelen Ászja Bibiért is, akire 
Pakisztánban biztos halál vár. „Soha életemben nem találkoztam ilyen erős asszonnyal, még történetekben sem” – mondta róla megrendülten 
Hollandiába menekülése után a védője. 

Ászja Bibi szavaival kívánunk áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt minden kedves Támogatónknak, köszönettel a hitük miatt üldözöttek 
melletti elkötelezettségükért: „Nekünk, akik Jézussal találkoztunk, karácsony az év legboldogabb napja. 
Áldott alkalom, mert a szeretetért, ami az Atya és Fia által jött közénk, hálát adhatunk.”

1 | 2 | 3 Palesztin Autonóm Területek
Rami Asakrieh atya szerint tovább tart a fiatal keresztények tömeges 
elvándorlása Betlehemből. Jézus szülővárosának jelenlegi politikai és 
gazdasági helyzete miatt, amelyet a fal nagyban behatárol, gyorsan 
emelkedik a munkanélküliek, eladósodottak és a nyomorgók száma. 
Betlehem (nevének jelentése héberül: kenyér háza) nagyjából 40 ezer 
lakosának ma már csupán 17%-a (mintegy 6.800 fő) keresztény, és 
22 ezer muszlim.

4 | 5 India
A hatalmas országban egyre jobban terjed a keresztényellenes 
erőszak, jelenti a washingtoni székhelyű Alliance Defending Freedom 
(ADF) szervezet. Csak 2018 első félévében legalább 100 keresztény-
ellenes támadást jegyeztek föl. Az ADF dokumentumokkal bizonyítja, 
hogy a keresztényeket fenyegetik és megfélemlítik. Emellett megsza-
porodott a vallási összejövetelek és istentiszteletek, de a keresztény 
nők, sőt gyerekek elleni támadások száma. A CSI működtet Indiában 
egy telefonvonalat vészhelyzet esetére, ami gyorssegélyt és védelmet 
biztosít a fenyegetett keresztényeknek.

6 | 7 | 8 Libanon
A keresztény iskolák krízise drámaian kiéleződött. A libanoni kormány 
2017 augusztusában kiadott egy fizetési táblát a tanárok részére, 
amely kötelező az állami és a magániskolákban egyaránt. Ezért a 
keresztény iskolákban jócskán meg kellett emelni a tanári fizetéseket. 
A libanoni katolikus egyház több mint 500 tanár elbocsátására kény-
szerült, hisz másképp nem tudják kigazdálkodni a többletköltséget. 
Sok keresztény iskola puszta léte került veszélybe, ami lerontja az 
oktatás minőségét is.

9 | 10 Nicaragua
Az országban tapasztalható társadalmi feszültség következtében – 
amely eddig már több mint 300 halálos áldozatot követelt – 2018. 
július 4-én a Nemzeti Gárda és paramilitáris csoportok La Trinidadban 

(Esteli) megtámadták a templomot, és megsebesítették a hívőket és 
a jelenlévő újságírókat. A CSI követeli, hogy a mélyszegénységbe 
taszított embereknek nyújtsanak élelmi-, gyógyszer, valamint oktatási 
támogatást.

11 | 12 | 13 Szíria
Az Európa Tanács 2018. május 28-án hozott döntésével 2019. június 
1-ig meghosszabbította a Szíria elleni szankciókat. A megtorló intéz-
kedések egyfajta modern fegyverként működnek, amelyek halált és 
pusztulást hoznak a polgári lakosságra. Az Európai Unió tagállamai, a 
szíriai társadalom prominens képviselőinek – köztük a szír egyházak 
püspökeinek – többszöri tiltakozása ellenére is hatályban tartják a 
büntető intézkedéseket, amelyek megnyomorítják a lakosságot. A szí-
rek exodusa emiatt tovább folytatódik Európába. A német Gazdasági 
Hírek (WirtschaftsNachrichten) internetes újság közli Dr. Joseph Fa-
res, a damaszkuszi  olasz kórház igazgatójának nyilatkozatát: „Nem 
tudunk kéjgázhoz jutni – ami elengedhetetlen az érzéstelenítéshez 
–, mivel azt mondják, hogy ebből bombát lehet készíteni. Héliumra is 
szükségünk lenne, ugyanis ezzel hűtjük az MRI scannert, de ezt sem 
lehet behozni. Ezért aztán az MRI központok többsége már nem is 
működik Szíriában.”

14 | 15 | 16 Izrael
A Szentföld egyházi vezetői fölszólították Benjamin Netanjahu 
izraeli miniszterelnököt, hogy vonja vissza a magántulajdonú földek 
államosításáról szóló törvénytervezetet. III. Teofil jeruzsálemi görög 
ortodox pátriárka, Francesco Patton szentföldi ferences kusztos 
és Nourhan Manougian örmény ortodox pátriárka szerint a törvény 
az egyházi tulajdon kisajátítását készíti elő.

17 | 18 | 19 Tunézia / Szaúd-Arábia
A Tunéziai Imámok Szövetsége (UTI - Union of Tunisian Imams) ritka 
súlyos váddal illeti Szaúd-Arábiát. A szélsőséges szaúdi vahhábiz-

mus ideológiája az úgynevezett „tiszta” iszlám, ami a szunnita iszlám 
legradikálisabb formája. A tunéziai imámok azzal vádolják a legfőbb 
rijádi politikai vezetőket, hogy Szaúd-Arábia a haddzsból (mekkai 
zarándoklat) származó bevételeiből finanszírozza a nemzetközi 
iszlám terrorizmust, valamint a Jemen, Szíria és más olyan iszlám 
országok ellen viselt háborúját, amelyek elutasítják a saríát (iszlám 
szent törvényt). 2017-ben legalább 2 millió muszlim hívő vett részt 
a szinte kötelezőnek tekintett mekkai zarándoklaton, amit az iszlám 
ötödik pillérének is mondanak. Minden haddzs – állítják a tunéziai 
imámok – legalább 10-12 milliárd dollár közvetlen bevételt jelent Sza-
úd-Arábiának. A vahhábita királyság aztán az ebből származó hasznot 
visszafolyatja a terrorizmus finanszírozására – és az ördögi kör így 
táplálja saját magát.
Fadhel Ashour, a Tunéziai Imámok Szövetségének (UTI) főtitkára ki-
jelentette: „Sokkal többet ér, ha a zarándoklatra szánt pénzt a tunéziai 
emberek helyzetének javítására fordítjuk.”

20 | 21 Csád
Két keresztény miniszterasszony nem volt hajlandó elfoglalni a hivata-
lát 2018. május 10-én, mert Allahra kellett volna fölesküdniük. Ennek 
azonban komoly következményei lettek. Madeleine Alingué, az új 
Információs és Kommunikációs miniszter beiktatásakor Istenre eskü-
dött. A Legfelső Bíróság elnöke ezért rendre intette, és fölszólította, 
hogy ragaszkodjon az előre kinyomtatott esküszöveghez, és Allahra 
esküdjön föl. Alingué ezt megtagadta. Idriss Déby Itno államelnök 
közbeavatkozására később elfogadták az esküjét. Djibergui Rosine 
Amane esetében azonban nem ez volt a helyzet. A protestáns minisz-
terasszony megtagadta az eskütételt, mire azonnal megfosztották a 
hivatalától.

22 | 23 Mauritánia
Az Északnyugat-Afrikai ország parlamentje 2018. április 27-én 
megszigorította a blaszfémia (istenkáromlás) törvényt: eddig, ha egy 

őslakos elhagyta az iszlámot, a halálos ítéletet börtönbüntetésre 
változtatták, amennyiben az érintett személy megbánást mutatott. 
Mostantól a halálos ítéletet mindig végre kell hajtani.

24 | 25 Karácsony
A Megváltó reményt hoz az emberiségnek, és arra buzdít minket, 
hogy a szenvedést és jogtalanságot szeretettel, örömmel és békével 
viszonozzuk. „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és 
az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, 
Krisztus, az Úr, Dávid városában.” (Lk 2, 9-11)

26 | 27 | 28 Eritrea
A fővárosban, Aszmarában a rendőrök föltartóztattak egy keresztény 
esküvői menetet, és őrizetbe vettek 12 embert, köztük a jegyespárt. 
Nyolc személyt két napig fogva tartottak, majd elengedték őket. Négy 
másikat, köztük a fiatal párt egy másik börtönbe szállították, ahonnan 
rövid idő múlva kiengedték a jegyeseket. Eritreában csak az ortodox, 
a katolikus, és az evangélikus egyházakat, valamint a szunnita iszlá-
mot ismerik el hivatalosan. A nem bevett felekezetek tagjait megfigye-
lik, őrizetbe veszik és megkínozzák.

29 | 30 | 31 Irak
Loius Raphael Sako káld katolikus pátriárkát a 2018-as Nobel-béke-
díjra jelölték. A párizsi székhelyű L’Œuvre d’Orient katolikus egyesület 
terjesztette elő az iraki főpapot, akit magas rangú iraki, jordániai és 
libanoni muszlim vezetők is támogatnak. Amikor az Iszlám Állam (IS) 
elfoglalta Irakot, a pátriárka mindent megtett azért, hogy az elűzött 
kisebbségek hazatérhessenek. Követelte a bagdadi kormánytól, hogy 
biztosítsák a veszélyeztetett kisebbségek jövőjét. Sako nagy örömmel 
válaszolt a jelölésére: „Ez nagy segítség, hogy az iraki keresztények 
sorsát továbbra is fókuszban tartsuk” – üzente. Az idei Nobel-békedí-
jat 2018. december 10-én ítélik oda.

Augustin Cui Tai éveket töltött átnevelő kényszer-
munkatáborokban, majd házi őrizetben, csak mert 
nem volt hajlandó belépni a Peking által létrehozott 
szakadár Kínai Katolikus Hazafias Szövetségbe, 
amelyet a Szentszék nem ismer el. Tai 2013-ban 
lett a kínai földalatti katolikus egyház püspöke, amit 
viszont a kommunista ország soha nem ismert el. 
2018. április közepén kormánytisztviselők jelentek 
meg a lakhelyén, és elvezették a főpapot, akiről 
azóta nincs hír. Cui Tai számos alkalommal követelte 
a vallás- és lelkiismeretszabadság betartását hazá-
jában, és tiltakozott a kommunista Kínai Népköztár-
saság elnyomó valláspolitikája ellen, amiért 1993 óta 
többször bezárták „illegális hittérítés” vagy „illegális 
vallási gyülekezetek szervezése” címén. Bár a 2017 
óta eltelt 11 évet szinte megszakítás nélkül átnevelő 
táborokban, börtönökben vagy házi őrizetben töltöt-
te, bírósági ítéletet soha nem hoztak 

ellene. Legtöbbször titkos helyeken, nemegyszer 
hotelekben tartották fogva, sőt kényszerutaztatták 
nyomozók kíséretében, és sem a papjai, sem a 
hívei, de még a családtagjai sem tudták, hol lehet. 
Először a kínai holdújév alkalmából, 2018. február 
16-án engedélyezték neki, hogy rövid időre meglá-
togassa a nővérét. Amikor szabadlábon volt, akkor 
is megfigyelték a titkosszolgálat emberei. Ezek az 
intézkedések egyaránt sértik a nemzetközi jogot, és 
a kínai alkotmányt.
Cui Tai püspök – aki mindig szerényen élt – egészsé-
gi állapota az utóbbi hónapokban sokat romlott, majd 
drámaira fordult. „Nagyon aggódunk érte, és határo-
zottan elítéljük a pekingi kommunisták jogsértéseit, 
valamint a polgárok vallásszabadsághoz fűződő jo-
gainak semmibevételét” – áll a Hongkongban kiadott 
nyilatkozatban. A Joseph Zen Ze-kiun bíboros, 
Hongkong nyugalmazott érseke által is aláírt fölhívás 
követeli a földalatti egyház püspökének „azonnali és 
feltétel nélküli szabadon bocsátását”, továbbá, hogy 
a „kormány garantálja Cui Tai személyes biztonságát 
és orvosi ellátását”. 
A nyilatkozat követeli az alábbi egyházi személyek 
szabadon bocsátását is:

  • James Zhu Zhimin püspök és
  • Liu Honggen (Baoding egyházmegye, Hopej tartomány).

Augustin Cui Tai 1950-ben született Zhangjiakou-
ban (Hopej tartomány). A baodingi szemináriumban 
végzett 1990-ben, majd Cosma Shi Enxiang, Yixian 
(Hopej) földalatti egyházának püspöke szentelte föl, 
aki szintén nem volt hajlandó csatlakozni a Peking 
által felügyelt Kínai Katolikus Hazafias Szövetséghez. 
A kommunista hatóságok 2015-ben – tőlük szokatlan 
módon – bejelentették az akkor 94 éves Cosma Shi 
Enxiang püspök – aki 1995-2015 között Yixian megye 
apostoli kormányzója volt – halálát. 
Shi több mint 40 évet senyvedett borzalmas körülmé-
nyek között a hite miatt a hírhedt kínai laogai (kény-
szermunkatábor rendszer) mélyén. Shi Enxiang illegá-
lis katolikus egyházi társával, Zhu Zhimin püspökkel 
közösen – akinek a hollétéről 1996 óta nincs informá-
ciónk – 2011-ben megkapta az AsiaNews katolikus 
hírügynökség „Év Embere” díját. Az akkor 77 éves 
Zhimin püspököt 1997. október 7-én vették őrizetbe. 
Azóta mindössze egyszer látták egy kórházban, ahol 
a szemét operálták meg. Ha még ma is életben van, 
akkor mostanában töltötte be 97-ik évét.
Követeld a munkatáborba hurcolt egyházi tagok 
szabadon bocsátását!

Kína: Szabadságot Cui Tai püspöknek!
A hongkongi székhelyű katolikus Iustitia et Pax (Igazság és Béke) Bizottság követeli a meghurcolt 
főpap azonnali szabadon bocsátását. Cui Tai Xuanhua (Hopej tartomány) segédpüspöke. 
A kínai földalatti katolikus egyház tagja 2018. április közepén nyomtalanul eltűnt, miután a rendőrség 
letartóztatta. Holléte ismeretlen.

Sziklám és 
mentsváram az 
Úr, szabadítóm 
nekem az Isten, 
elrejtőzöm ben-
ne. Kősziklám, 
pajzsom, üd-
vösséget szerző 
szarvam, váram 
és menedékem, 
megmentettél az 
erőszaktól! 
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Joseph Zen 
Ze-kiun bíbo-
ros, Hongkong 
nyugalmazott 
érseke Augustin 
Cui Tai püspök 
képét mutatja 
(mindketten a 
Rómahű kínai 
földalatti kato-
likus egyház 
főpapjai). | CSI


