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SE R D EC Z N E  Ż Y C Z E N IA
Wszystkim naszym drogim czytelniczkom  i czytelnikom , członkom naszego zboru  
stołecznego jak i wszystkich zborów naszych prowincjonalnych i współwyznaw
com naszym żyjącym  w rozproszeniu, naszym kościelnym i zborowym organiza
cjom kobiet, m łodzieży i dzieci, pracownikom na niwie naszego Kościoła i tym 
miłym nam siostrom i braciom  z po za naszego Kościoła, którzy nas darzą  swym  
cennym poparciem i sympatią składam y serdeczne pozdrowienia i życzen ia  
błogosławieństwa Bożego na nadchodzący Nowy Rok Pański 1938!

W YDAW NICTW O i R ED A KCJA .

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko - Reformowanym w miesiącu styczniu 1938 r. 
Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 1115 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

i
i

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .

Nowy Rok dnia 1 stycznia (o godz 
Niedziela 2.1.
Niedziela 9.1. (z Kom. Św.) . 
Niedziela 16.1 .
Niedziela 23.1. .
Niedziela 30.1. .

10 z Kom. Św.)

-------o-------

Nabożeństwa dla miodzieży będą miały m iejsce w niedziele 16, 23 
i 30 stycznia o godz. 9 m, 30

-------o-------

Ks. Jelinek 
Ks. Zaunar 
Ks. Zaunar 
Ks. Skierski 
Ks. Zaunar 
Ks. Skierski

Ks. Zaunar

Szkółka Niedzielna odbywać się będzie w niedziele 16, 23 i 30 stycznia o godz. 10 m. 30 
w sali zborowej.
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JE DNOT A
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D W U T Y G O D N I K

KS. DR, EMIL JELINEK.

Mędrcy ze Wschodu
Starzy prorocy hebrajscy zapowiadali od dawna przyjście „sługi Pańskiego'', owego ,;ebed 

Jahwe", Mesjasza, który lud swój z niewoli grzechu wybawi. Nie dziw, że lud izraelicki, znosząc 
jarzmo rzymskiej niewoli, nadał owemu ,,słudze Pańskiemu" cechy czysto polityczne i wyobrażał Go 
sobie jako mocnego króla, który wyzwoli z jarzma niewoli naród żydowski i poprowadzi go do 
dawnej potęgi i chwały, którą jaśniał za czasów Dawida i Salomona. Dlatego też i ci trzej mędrcy 
ze Wschodu, o których czytamy w ewangelii (Mat. 2:1 — 12), nie pytają o Mesjasza, lecz o ,,króla 
żydowskiego".

Ciężkie to były czasy! Wprawdzie mawiało się wonczas podobnie jak dzisiaj, że na świecie 
panuje pokój, ,,pax Romana", pokój rzymski, ale cóż to był za pokój?! Rzymianie podbili wszyst
kich i wszystko, co jeno podbić było można, i nie stało już nikogo, z kimby imogli jeszcze skrzyżować 
swe miecze. Był to więc pokój narzucony, wymuszony groźbą miecza. Narody siedziały spokojnie 
jak oparkanione trzody, straciły cel swego istnienia i rację bytu, a ludzie szukali zapomnienia w uży
ciu. Uciechy było wtedy dużo, jale nie było z niej pociechy, ,,wielkiej radości", którą dopiero na bło
niach Betleemskich zwiastował anioł pasterzom. Ale nie brakło też ludzi, którzy tęsknie zwracali wzrok 
ku niebu i wypatrywali znaków czasu.

W dawnych wiekach na Wschodzie, szczególnie zaś w Babilonii, ludzie pilnie obserwowali 
bieg gwiazd, albowiem wierzyli, że Iwywierają one wpływ na życie ludzkie. Kiedy też w roku narodzenia 
się Chrystusa Pana ukazała się na stropie niebieskim kometa, mędrcy wschodni widzieli w niej znak 
Boży, zwiastujący przyjście Mesjasza. Podobnie jest jeszcze i dzisiaj. Dla jednego gwiazdą wskazu
jącą na Chrystusa jest słowo usłyszane z ambony, dla drugiego — łza w oku matki, przykład przy
jaciela, piękno przyrody, albo dzieło sztuki. Dla jednych gwiazdą przewodnią do Chrystusa jest ra
dość i szczęście, dla drugich smutek i cierpienie. Gwiazd takich, które świadczą o Bogu i o Chry
stusie, jest w ludzkim życiu miriady. Krokami wschodnich mędrców kierował Bóg kometą, to jest tym 
znakiem, który może najlepiej rozumieli. Zostawili wszystko, porzucili dom i nie bacząc na trudy 
i niebezpieczeństwo podróży, podążyli do dalekiego Betleemu. Czy i my w minionych dniach starego 
roku biegliśmy śladem mędrców wschodnich za swą gwiazdą przewodnią, która może już w pewnym 
momencie jaśnieć mu zaczęła?! Jeśli tak, to znaleźliśmy swój Betleem i swą ,,radość wielką", a je
śliśmy jeszcze nie dotarli do celu, to widocznie w drodze ostygł nasz zapał, albo gwiazda nasza okaza
ła się tylko zwodniczym ognikiem, a wówczas na progu Nowego Roku trudno mówić o ,,nowym" 
okresie czasu, albowiem w niczym nie będzie się on różnił od poprzedniego.

Mędrcy po przybyciu do Jerozolimy pytają z prostotą: ,,Gdzież jest ten, który się naro
dził. król żydowski?" Tymczasem co znajdują w tej Jerozolimie, do której tak wytrwale dążyli? Wiel
ki Herod, rozpustny i okrutny, ale wspaniały, nawpół poganin, buduje i ozdabia świątynię Pańską, 
choć w Boga nie wierzy. Jerozolimczycy pławią się w bogactwie i zabawach, i o ,,nadziei Izraela" 
która zrodziła się w ubogiej stajence/ nie myślą. Cóż to za zgorszenie dla mędrców! Takiego same
go zgorszenia doznać musi chyba i dziś każdy szukający w zgiełku i rozgwarze nowoczesnego życia 
żywego Boga, kiedy widzi jak ,,wierzący" chrześcijanie nie szukają chwały Bożej i nie myślą 
o tym, jak podobać się Bogu, ale jak przypodobać się światu, ludziom, mężowi, żonie, związkowi...

Wschodnich mędrców czekało jeszcze inne ,,rozczarowanie". Pytają o ,,króla żydowskiego", 
a znajdują nie króla w pałacu, lecz słabe dziecię w stajence. Czy nie jest to zgorszenie jeszcze więk
sze od tego w Jerozolimie? Tam gorszyli ich ludzie, tu ,,gorszy" ich sam Bóg! Mesjasz jest inny, niż 
go sobie wyobrażali. Jest to to samo cierpkie doświadczenie, ten sam kamień zgorszenia i obrazy,
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0 który potykają się ludzie po dzień dzisiejszy. Szukają ludzie Boga, ale roztrącają się o dogmaty, 
przykazania kościelne, rządy kościelne i ,,\vspółbraci w wierze", albowiem znajdują to wszystko inne, 
niż sobie początkowo wyobrażali.

Na szczęście ci, którzy szli za biegiem gwiazdy i dotarli do Betleemu, byli mędrcami. 
,,A upadłszy, pokłonili Mu się, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło
1 myrrę". Podobnie i my, jeśli naprawdę chcemy w Nowym Roku dotrzeć do zacisznego Betleemu 
i rozpocząć nowe życie w Bogu, musimy postąpić jak mędrcy. Bez zastrzeżeń musimy upaść przed 
Chrystusem, a wówczas zrozumiemy, że wszystko, co Bóg zrobił, jest dobre, zbawienne dla nas i z mi
łości pochodzące: znajdziemy ,,radość wielką". W hołdzie zaś i podzięce serdecznej złożymy u Jegp 
stóp dary. Ofiarujemy Mu złoto naszej majętności i zaniesiemy je tam, gdzie nam gwiazda wskaże: 
do ubogiej chaty, do suteryn miejskich, do szkół,bibliotek i szpitali, do tych miejsc, gdzie inni cier
pią i walczą, bo tam On przebywa. Ofiarujemy Mu kadzidło czci, chwały i dziękczynienia,. i baczyć 
będziemy, aby nie wygasł ołtarz miłosierdzia naszych serc. Ofiarujemy Mu myrrę cierpień i do
legliwości, które nas łączą z Ukrzyżowanym. W  ten sposób staniemy się ,,nowym stworzeniem" 
w Chrystusie (II Kor. 5:19), a Nowy Rok naprawdę stanie się ,,nowym", bo życie nasze będzie nowe.

Ze Zboru w Kucowie
Budowa i poświęcenie domu parafialnego

W dniu 12 grudnia roku bieżącego Zbór 
ewangelicko-reformowany w Kucowie obchodził 
doniosłą w życiu swoim zborowym uroczystość 
mianowicie poświęcenie i oddanie do użytku no
wego domu parafialnego.

Dla Zboru nielicznego i składającego się 
przeważnie z małorolnych właścicieli gospodarstw 
wiejskich, przeżywających ciężkie czasy paupery
zacji wsi w ogóle, było zdecydowanie się w tych 
warunkach na podjęcie budowy przedsięwzięciem 
nie lada, zwłaszcza, gdy wiadomem było, że 
Zbór przy realizacji zamierzeń swoich pozosta
wiony będzie sobie samemu, a koszt budowy co- 
najmniej 10,000 złotych wynieść musi. Na taką 
decyzję wpłynął oczywiście również i fakt, że 
stary-drewniany i kryty słomą, przeszło już 
osiemdziesiąt lat stojący dom parafialny walił 
się już popr-ostu, tak, że remont jego nie opłacał 
się już wcale. Pomimo więc, że powzięty zamiar 
zdawał się przewyższać siły i możność Zboru, 
parafianie Kucowscy nie ulękli się trudnego za
dania i raźno przystąpili do pracy, a Bóg łaska
wy pracy tej tak widocznie błogosławić raczył, 
że budowa rozpoczęta w dniu 19 maja r. b. zało
żeniem fundamentu, do grudnia niemal całkowicie 
ukończoną została, a w dniu 12 b. m. odbyć się 
mogła uroczystość poświęcenia i oddania do >użyt- 
ku pięknego, z cegły murowanego i obszernego 
budynku, w którym oprócz pomieszczeń dla kan
celarii parafialnej, mieszkania kantora parafial
nego i pokoju gościnnego dla zjeżdżającego do 
Kucowa Ks. Administratora Zboru urządzoną zo
stała obszerna sala, przeznaczona na zebrania ty
godniowe dla Stowarzyszenia Młodzieży parafial
nej i prace Szkółki Niedzielnej.

Nic więc dziwnego, że dzień 12 grudnia był 
dla Zboru Kucowskiego wielkim świętem, które

zgromadziło w murach kościółka parafialnego 
tłumne rzesze nie tylko parafian Kucowskich, ale 
i miłych gości współwyznawców naszych ze 
Zboru naszego w Zelowie i licznych Sąsiadów 
z pobliskiego Zboru ewangelicko-augsburskiego 
w Kleszczewie, którego duszpasterz — Ksiądz 
Diem — nie mógł, niestety, brać udziału w uro
czystości z powodu wyjazdów służbowych. Po 
skończonym nabożeństwie w kościele, uświetnio
nym występami miejscowego mieszanego chóru 
kościelnego i męskiego chóru Stowarzyszenia 
Młodzieży ze Zboru w Zelowie, Świetnie wy
szkolonego przez tamtejszego kantora parafial
nego, p. Karola Jersaka, zgromadzeni przeszli 
do sali parafialnej w nowym domu, gdzie się wła
ściwa uroczystość i akt poświęcenia odbyły.

Po odśpiewaniu pieśni wstępnej przez miej
scowy chór mieszany — Ks. Superintendent Skier
ski odmówił krótką wstępną modlitwę i wygłosił 
przemówienie na tekst I. Kor. r. 15 w. 58, w którym 
przywiódł zgromadzonym na pamięć wszystko, 
co w ciągu ubiegłych lat dziesiątków Zbór Ku- 
cowski z pomocą Bożą i z gotowości o sprawy 
Pańskie i dobro systematu swego kościelnego 
zdziałał, a zwłaszcza w sprawie budowy swej 
świątyni w roku 1896-ym i odbudowy takowej 
z gruntu po zburzeniu jej podczas wielkiej woj
ny, zaznaczając wreszcie doniosłość dla rozwoju 
życia parafialnego dokonania budowy nowego 
domu parafialnego z obszerną salą, w której 
prace misji wewnętrznej spokojnie i wygodnie 
prowadzone być mogą. W końcu mówca podkre
ślił z uznaniem wyjątkową ofiarność parafian 
Kucowskich, którzy własnymi siłami dokonali 
tak wielkiego dzieła i wyraził serdeczne podzię
kowanie członkom Komitetu Budowlanego, którzy 
gorliwą swoją pracą i zupełnym oddaniem się
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trudnym swoim obowiązkom doprowadzili do 
szczęśliwego końca dzieło budowy. Po krótkiej 
pieśni Ksiądz Superintendent dopełnił aktu po
święcenia sali według porządku Kościoła nasze
go i formularza starej Agendy naszej modlitwą,, 
Słowem Bożym i błogosławieństwem.

Po dokonaniu aktu poświęcenia nastąpiła 
druga część uroczystości. Na program jej złożyły 
się produkcje chórów — miejscowego mieszane
go i męskiego z Zelowa, przemówienie pana 
kantora miejscowego Jana Niewieczerzała, któ
ry na podstawie słów Pisma S-go (I. księga 
Samuelowa 3. 10) nawoływał młodzież miejsco
wą, mającą się zbierać w przyszłości w poświę
conej sali, do oddania serc swoich Zbawicielowi 
i pielęgnowania szczerej, czynnej w miłości 
i wszelkiej sprawie dobrej religijności, wreszcie 
przemówienie członka Stowarzyszenia Młodzieży 
Zelowa — p. Nowaka i kantora Zboru Zelow- 
skiego — p. Karola Jersaka, a także deklamacje 
Kucowskiej i Zelowskiej młodzieży. Kilka go
dzin trwająca uroczystość dała licznym słucha
czom wiele zadowolenia, to też rozchodzili się 
oni z uczuciem szczerej wdzięczności ku Bogu 
za Jego pomoc i błogosławieństwo i z ^zna
niem dla tych, którzy dzieło budowy domu pa
rafialnego podjęli i pięknie je do skutku do
prowadzili.

Między tymi ostatnimi zasłużyli sobie 
szczególnie na uznanie i wdzięczność Zboru 
członkowie miejscowego Kolegium Kościelnego, 
którzy razem z wybranymi trzema członkami Zbo
ru stanowili Komitet Budowlany, wielce około 
sprawy budowy zasłużony. Są to ;panowie: Ja
rosław Buresz, Wilhelm Niewieczerzał i Karol 
Jancyk ze Żłobnicy, Adolf Pospiszył i Józef 
Swoboda z Kucowa, Karol Wolny z Folwarku 
i Józef Zaunar z Aleksandrowa.

Oczywiście nie dokonano jeszcze wszystkie
go, wiele jeszcze jest braków w samym budynku, 
a przede wszystkim wiele jeszcze potrzeba ofiar 
ze strony parafian, aby pozostałe należności spła
cić i uregulować i braki wypełnić, niemniej to 
co uczyniono pięknym jest pomnikiem ofiarności 
parafian Kucowskich i dowodem ich troski i sta
rań o dobro i rozwój ich Zboru i stwierdzeniem 
odziedziczonego po ojcach przywiązania do Ko
ścioła.

Niechby Bóg łaskawy sprawić raczył, aby 
to co w Kucowie uczyniono posłużyło wszyst
kim parafianom, a w szczególności (młodzieży 
zborowej, ku dobru ich dusz przez rozbudzenie 
i pogłębienie ich wewnętrznego życia duchowe
go — zdrowego i szczerego, a więc w zewnętrz
nych objawach prawdziwego chrześcijaństwa czyn
nego.

5.

UNUM CORPUS SUMUS IN CHRISTO

ŚWIATOWY ZWIĄZEK EWANGELICKI
reprezentowany przez Zjednoczenie Chrześcijan Ewangelickich w Polsce 

ZAPROSZENIE NA DOROCZNY

P o w s z e c h n y  T y d z i e ń  Mo dl i t wy
(organizowany przez Związek począwszy od 1846 r.)

NA ROK 1938
Od niedzieli, dnia 2 stycznia do niedzieli, dnia 9 stycznia 1937 r.

SŁOWO WSTĘPNE

Do wszystkich wzywających Boga przez Pana Jezusa Chrystusa.
Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie!
Już od stu prawie lat wzywa Wszechświato

wy Związek Chrześcijan Ewangelickich wszystkich 
wierzących do wspólnej modlitwy*, a rozumiejąc 
i' głosząc, że modlitwa taka jest potrzebną zawsze, 
jest przekonany, że jest ona szczególnie potrzebna 
wczasach, jakie przeżywamy i w okresie rocznym, 
w który wkraczamy. Chrześcijaństwo bowiem znaj
duje się w sytuacji takiej, jaka dotychczas od wie

lu lat była mu nieznana: wymaga ona od niego 
szczególnego wysiłku wiary, a jednocześnie otwier 
ra drzwi dla Ewangelii w stopniu większym, niż 
kiedykolwiek.

Były czasy, kiedy Ewangelia mogła swobod
nie przenikać do pewnych tylko krajów w różnych 
częściach świata — dziś może ona być głoszona 
prawie na całej kuli ziemskiej. Tym samym zaś 
chrześcijanie powinni się gorliwie zająć tą sprawą
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na całym świecie. Świat nasz wykazuje liczne 
i wielkie potrzeby, a tylko ci będą w możności 
sprostać im i je zaspokoić, którzy wiernie naśla
dując Jezusa Chrystusa, uznając Jego Boską moc 
i w kornej do Niego ufności i uwielbieniu, przy
stępują do pracy we wierze i nadziei żywej. Pra
ca ta wymaga jednocześnie działania energicznego 
i niezwłocznego: o tym musimy pamiętać przy 
naszych modlitwach, projektach i poczynaniach. 
Wymaga tego rosnąca fala nacjonalizmu, rasowe
go szowinizmu i licznych uprzedzeń, jakie za so
bą pociągają. Energii i pośpiechu w działaniu 
wymaga fakt, że świat tak na wschodzie jak i na 
zachodzie znajduje się w stadium kształtowania 
swych pojęć i form życiowych, jeśli więc obec
nie jest pod tym względem miękką gliną, to nie
zadługo stać się może stwardniałym i skamienia
łym tynkiem.

Zachodzi więc bardzo ważne na powyższym 
tle pytanie: w jakie formy wieje świat życie swoje 
na przyszłość? Czy mogą być nimi egoizm, ma
terializm, czy też idealizm, służba dla dobra bliź
niego na wzór Chrystusa i płynąca stąd współ
praca? ;

Dziękujemy gorąco Bogu za wzrost duchowe
go przebudzenia, które jak przypływ morski za
znacza się tak w krajach wschodu, jak i zachodu. 
Obowiązkiem naszym jest ten przypływ wyzyskać 
dla sprawy naszego Zbawiciela, a to tymbardziej, 
że sytuacja wszechświatowa uległa wybitnemu po
gorszeniu pod wpływem upadku tak zwanej za
chodniej cywilizacji, dającej początek ruchom 
i dążeniom antireligijnym szczególnie wśród mło
dzieży. Odwracają one pojęcia religijne i społecz
ne, uświęcone tradycją całych wieków, i usiłują 
pozbawić człowieka w jego życiu nieomylnych 
prawd Bożych. Gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę 
liczne trudności natury ekonomicznej, które dzielą 
narody i wytwarzają konflikty i brak zaufania 
wzajemnego, wtedy poznamy jasno jak groźną 
i pełną niebezpieczeństw jest obecnie atmosfera 
osobistego, społecznego i międzynarodowego ży
cia, i jak wielkim jest zadanie, które spada na 
wyznawców Jezusa Chrystusa.

Ten smutny i groźny stan rzeczy może zmie
nić na lepsze jedynie chętna, gorliwa i w mocy 
Ducha Sw. poczęta praca, zrozumiana jak nakaz 
mądrości, miłości i potęgi Bożej. Tylko ona jest 
w stanie zwyciężyć świat i odrodzić w nim czło
wieka. Dlatego zwracamy ślę do was bracia-chrze- 
ścijanie różnych wyznań, narodów i języków, bli
skich i dalekich, byście wzniecili w duszach wa
szych żar modlitwy i wołali do Boga, czy w mo
dlitwach osobistych, czy społecznych o Jego łaskę 
i pomoc w pracy naszej. A szczególnie połączmy 
się w jedną modlitewną rodzinę w okresie nadcho
dzącego powszechnego Tygodnia Modlitwy: mo
dlitwa społeczna, przyczynna jest piękną i praw
dziwą służbą dla Chrystusa.

Pozostajemy wasi współsłudzy w Jezusie 
Chrystusie.

(Podpisy)
Podpisy szeregu przewodników duchowych 
Kościołów Ewangelickich całego świata.

w Warszawie odbędą się następujące zebrania:
Poniedziałek 3 stycznia o godzinie 20 w ko

ściele ewangelicko - reformowanym, Leszno 16 
przemawiać będzie J. E. Ks. Biskup Dr. 
J. BURSCHE.

Wtorek 4 stycznia o godzinie 20 w kaplicy 
Związku Ewangelicznych Chrześcijan, Targo
wa 82 przemawiać będzie Ks. L. JESAKOW.

Środa 5 stycznia o godzinie 20 w kaplicy 
Kościoła Metodystycznego, Mokotowska 12 prze
mawiać będzie J. E. Ks. Superintendent St. 
SKIERSKI.

Czwartek 6 stycznia o godzinie 20 w kościele 
ewangelicko-augsburgskim plac Małachowskiego 
przemawiać będzie Ks. Martin PARSONS.

Piątek 7 stycznia o godzinie 20 w kaplicy 
Kościoła Narodowego, Żytnia 36 przemawiać bę
dzie Ks. Edm. CHAMBERS.

Sobota 8 stycznia o godzinie 20 w kaplicy 
Kościoła Anglikańskiego, Sewerynów 3 przema
wiać będzie Ks. Z. MICHELIS.

Serdecznie zapraszamy na te zebrania.

Z p i ś m i e n n i c t w a
Henryk Świątkowski, adwokat: ,W yzna

nia religijne w Polsce, ze szczególnym uwzględ
nieniem ich stanu prawnego". — Część I. (Wy
znania i związki religijne). Wstępem zaopatrzył 
dr. Henryk Ułaszyn, prof. L!niw. 'poznańskie
go. — Warszawa 1937, skład główny wydaw
nictwo ,,Biblioteka Prawnicza", ul. Hoża 37. 
Stron. 264. Cena 6 zł.

Zadaniem autora — wedle jego własnych 
słów (str. 20 i 23) było omówienie położenia 
prawnego wyznań w Polsce wyłącznie z punktu

widzenia litery i ducha naszej Konstytucji kwiet
niowej, t.j. faktycznego i teoretycznego równo
uprawnienia wyznaniowego. Specjalną uwagę po
święcił zagadnieniom praktycznie donioślejszym, 
lub dotąd niewyjaśnionym należycie. Komentarz 
swój prawniczy uzupełnił tekstami ważniejszych 
ustaw, rozporządzeń i okólników, które dotąd 
bądź w ogóle w języku polskim nie zostały ogło
szone (ustawodawstwo b. państw zaborczych), 
bądź są trudno dostępne nie tylko dla publicz
ności, ale i dla zainteresowanych prawników. Po-
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dejmując swoją pracę, wskazuje mecenas Świąt
kowski przede wszystkim na ujemne skutki braku 
rozwiniętego polskiego ustawodawstwa wyznanio
wego. Oświetlając poszczególne zagadnienia, za
mierzał wstrząsnąć sumieniami tych, którzy de
cydują o unormowaniu spraw wyznaniowych w 
Rzpltej. Pragnął wywołać rzeczową i bezstron
ną dyskusję wśród prawników i pogłębić zagad
nienia prawne tak słabo dotychczas znane szero
kim kołom jurystów polskich. Celem autora było 
przyczynienie się do przyśpieszenia prac nad uni
fikacją ustawodawstwa wyznaniowego w Pań
stwie, co niestety wciąż jeszcze uchodzi za ^mu
zykę przyszłości".

Książka H. Świątkowskiego, choć nie dokoń
czona i (ze względu na szczupłą stosunkowo obję
tość) w wielu partiach fragmentaryczna, — spot
kała się z bardzo dodatnim przyjęciem, wywoła
ła szerokie zainteresowanie i odbiła się w prasie 
echem częstym i nawet można powiedzieć: roz
głośnym. Recenzje i wzmianki’ o książce prawie 
bez wyjątku są przychylne i nacechowane 
wdzięcznością dla autora, który wypełnił po
wszechnie odczuwaną lukę w piśmiennictwie, 
podjął temat aktualny i niedoceniany, umiał wy
kazać jego ważność i odpowiedzialność dla ca
łokształtu zagadnień prawno-ustrojowych i kon
stytucyjnych w Rzpltej, przemówił tu właściwym 
językiem.

Uznanie, z jakim się spotkała praca mec. 
Świątkowskiego, nie tylko w prasie, lecz także 
w fachowych periodykach, jest też najzupełniej 
zasłużona. Autor posiada przygotowanie formal
ne do traktowania tych drażliwych często spraw, 
opanował na całej linii dotyczącą literaturę 
przedmiotu, orientuje się trafnie i wszechstron
nie w każdej spornej kwestii, a co najważniejsze, 
wzniósł się ponad poszczególne denominacje, wy
zbył się wszelkiego konfesjonalizmu i zdobył na 
chwalebny, rzadko osiągalny obiektywizm, który 
mu pozwala oddać każdemu wyznaniu, co mu 
się sprawiedliwie należy, bez forytowania kogokol
wiek i bez pomniejszania kogokolwiek.

Ta idealna, chciałoby się powiedzieć i wy
jątkowa bezstronność autora stanowi osobliwie mi
łą i cenną, charakterystyczną cechę książki i bu
dzi wobec niej bezwzględne zaufanie. Nie jest 
frazesem zapewnienie autora w przedmowie, że 
,,praca niniejsza jest pierwszą próbą bezstronnego 
(świeckiego) przedstawienia stanu wyznań i związ
ków religijnych w Polsce".

W książce swej stoi Swiętosławski na szla
chetnym, humanitarnym stanowisku obrony kon
stytucyjnych uprawnień mniejszości wyznanio
wych, które to uprawnienia wbrew pięknej tra
dycji wolnościowej są tak często u nas uszczupla
ne. I podkreśla, że tak samo broniłby uprawnień 
konstytucyjnych Kościoła katolickiego, gdyby one 
gdziekolwiek zostały naruszone. Niestety Rzym 
u nas faktycznie zagarnął rolę i prerogatywy re- 
ligii panującej, kosztem właśnie mniejszości wy

znaniowych, tworzących zresztą czwartą część oby
wateli Państwa.

,,Wolność sumienia i wyznania nie została 
dotychczas w pełni zrealizowana w ustawodaw
stwie polskim i w praktyce naszych urzędów pu
blicznych, jakkolwiek stanowi ona fundament 
Konstytucji Rzpltej Polskiej już od lat kilku
nastu. O realizacji wolności sumienia i wyzna
nia w Polsce decyduje zresztą nietyle Konstytucja, 
jako podstawowa norma ustrojowa, lecz faktycz
ny układ stosunków, który wytworzył w Polsce 
specyficzną atmosferę, swoisty ,,klimat" nieprzy
chylny dla tej wolności, stanowiącej już od wielu 
dziesiątków lat bezsporną zdobycz cywilizacji" 
(str. 13).

Część I. opracowania Świątkowskiego oma
wia zagadnienia wstępne, moc obowiązującą Kon
stytucji, stosunek Konstytucji kwietniowej do po
stulatu wolności sumienia i wyznania, ogólny 
stan ustawodawstwa wyznaniowego w kraju, po
dział wyznań z uwagi na ich położenie prawne, 
wyznania uznane o unormowanym stosunku do 
Państwa, wyznania uznane o nieuregulowanym 
ustawowo stosunku do Państwa, wyznania tole
rowane i bezwyznaniowców.

W ,,dodatku" pomieszczono zestawienie za
sad poszczególnych wyznań i związków religij’* 
nych, w książce uwzględnionych, spis central wy
znań i bibliografię przedmiotu.

Życzymy autorowi, by rychło opublikował 
część II pożytecznego dzieła i polecamy je na
szym czytelnikom, jako uczciwe, wiarygodne źró
dło informacyjne.

L.

Czesław Lechicki: „Cato Starszy“. — Lwów 
(1937), nakładem „Filomaty" str. 88. Z 12 ilu
stracjami.

Prof. Kazimierz Morawski nazwał Katona 
Cenzora wcieleniem ducha rzymskiego, jedną 
z najwybitniejszych postaci w świecie umysłowym 
rzymskim i powiedział, że gdybyśmy w tej litera
turze szukali ludzi najrdzenniej rzymskich, ludzi, 
reprezentatywnych dla całego narodu, to na czoło 
wysunęlibyśmy Katona. Szkic biograficzny Le- 
chickiego przeznaczony jest nie dla filologów, ale 
dla starszej • młodzieży i szerszego ogółu. Opra
cowany z dobrą, źródłową znajomością przede 
miotu, kreśli najpierw bieg żywota Katona, na 
tle III i II <wieku przed Chr., stanu Rzeczypospo
litej Rzymskiej w tym okresie, kiedy ona się już 
do upadku chyliła. Mężem opatrznościowym 
dla republiki stał się właśnie Katon, syn chłop
ski, żołnierz waleczny za młodu, potym urzędr 
nik i niebawem dygnitarz państwowy. Autor 
przedstawia szczegółowo polityką konserwatywną 
Katona, jego walkę z hellenizmem, jego rygo^ 
ryzm obyczajowy, w jakim starał się — bezskur 
tecznie zresztą — hamować i poskramiać wyr 
bryki życia nad stan. Szczytem kariery jego była 
cenzura, najwyższy urząd państwowy, który pia
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stował w 50 roku życia. Wycofawszy się do ży
cia prywatnego, pozostał wpływowym, zawsze 
reakcyjnie usposobionym senatorem i zrobił ma
jątek jako ziemianin-przemysłowiec. Umarł star
cem zgrzybiałym 149 r. przed Chr. Przeszedł do 
historii głównie dzięki swym zasługom orator- 
skim i pisarskim. Poświęca im autor obszerny 
rozdział, zaznajamiający nas gruntownie z poglą
dami Katona na zawód mówcy, z jego mowami 
sądowymi, z dowcipem jego swady, oracjami po
litycznymi i formą mów. Dalej mamy wyjaśnio
ną genezę prac literackich Katona, która była dy- 
letancko-praktyczną i przegląd pism zaginionych. 
Więcej miejsca przeznaczono dwom zachowanym 
pracom Katona: o rolnictwie i o dziejach Rzymu. 
Autor przeprowadza analizę tych obu pism i po
daje w języku polskim fragmenty traktatu agro
nomicznego Katona. Najciekawszy może jest roz
dział ostatni, zawierający charakterystykę Katona 
jako człowieka. Podziwiamy w nim najpierw nie- 
pożytą jego pracowitość i nieugaszoną energię 
umysłową. Wzorowy mąż i ojciec, świecił do 
późnego wieku przykładem surowego życia i twar
dej dyscypliny wewnętrznej. Religijny, ambitny, 
bezinteresowny jako urzędnik, był silną, bojową 
indywidualnością, zacięcie zwalczany i raczej sza
nowany, niż kochany. Autor traktuje Katona, ,,con 
arnore", z widoczną sympatią i predylekcją, ale 
nie tai jego przywar, nie ukrywa jego wad i nie 
przecenia jego znaczenia. Biografia nader poucza
jąca, napisana jasno i potoczyście, a zwięźle, 
wzbogaca żywym, plastycznym wizerunkiem nasze 
żywotopisarstwo.

St. K-

Stephan Zweig: Castellio gegen Calvin, Reich- 
ner, Verlag, Zürich. Genialne przedstawienie sy
tuacji genewskiej w czasach Kalwina. Castellio jest 
dla Zweiga mężem sympatycznym, Kalwin—nie
sympatycznym. Zrozumiałą jest rzeczą, że na tle 
ówczesnych zaciętych walk niepozbawionych bru
talności, Castellio wygląda jak jasne zjawisko, 
tolerancji i łagodności, ale grubą historyczną nie
sprawiedliwością jest odmalowywanie Kalwina je
no w czarnych barwach przy jednoczesnym prze
milczaniu dobrych stron jego charakteru. Według 
Zweiga Kalwin zadenuncjował Serveta przed In

kwizycją w' Vienne, co zupełnie nie odpowiada 
historycznej prawdzie. W gorliwości Kalwina dla 
sprawy Bożej Zweig widzi tylko pychę i suro
wość, a zapoznaje fakt, że Kalwin najsurowiej 
osądzał właśnie siebie samego. Niewątpliwie, że 
Kalwin jak każdy z ludzi śmiertelnych popełniał 
nieraz błędy, ale wykonał też wiele dobrego. 
Zweig przeciwstawia Castelliona Kalwinowi, 
szczególnie silnie, kiedy chodzi o wolność sumie
nia, humanitaryzm i męstwo. Nie ulega wątpli
wości, że w dziejach Reformacji Castellio zajmuje 
miejsce poczesne, ale dziedzictwo Kalwina nadało 
kierunek kościelnemu rozwojowi. Nie można prze
ciwstawiać Castelliona Kalwinowi, jak nie można 
przeciwstawiać Melanchtona Lutrowi, lecz każde
mu z nich wyznaczyć należne imu w dziejach Re
formacji właściwe miejsce.

Reformacja w pojęciu katolickim. Historyk 
włoski Corrado Barbagallo w swej ,,Storia uni- 
versala" (Dzieje powszechne) zajmuje się między 
innymi również Reformacją. Widocznie, aby ukryć 
istotne przyczyny ruchu reformacyjnego i złago
dzić winę swojego Kościoła, przedstawia Refon* 
mację jako zjawisko wyłącznie socjologiczne, wyr 
nikające ze stosunków socjalnych XVI wieku. Re
formacja nie jest dla niego zjawiskiem religijnym 
i teologicznym, lecz jedynie religijną ,,maską" 
kryzysu socjalnego niezadowolenia i wrzenia, 
które wówczas ogarnęło było nieledwie całą Euro
pę-

Nie jest to pierwsza próba tego rodzaju. Hi
storycy nieraz już próbowali przedstawić Refor
mację jako religijną formę politycznych i socjaL 
nych prądów XV i XVI wieku. Nie należy jed
nak zapominać, że pierwszym i istotnym moty
wem ruchu reformacyjnego były tęsknoty i po
trzeby religijne, z czym niewątpliwie łączyły się 
również dążenia czysto ludzkie, między innymi so
cjalne, polityczne, narodowe i kulturalne jako 
konsekwencja nowego światopoglądu religijnego. 
Pobożność i religijność reformacyjne łączy się or
ganicznie z potrzebą wolności, sprawiedliwości, 
i dostojeństwa całej ludzkiej osobowości, a zatym 
i całokształtu ludzkiego życia. Reformacja to dąr 
żenie do odnowienia całokształtu życia jednostki, 
narodu i ludzkości, i oparcia go na boskim fun
damencie Słowa Bożego.

E. J.

Wiadomości z kościoła i o kościele
WRĘCZENIE ORDERU PRZEWIELEBNEMU 
KSIĘDZU SUPERINTEDENTOWI STEFANO
WI SKIERSKIEMU.

We wtorek dnia 21 b. m. Pan Mini
ster W. R. i O . P. prof. W. Świętosławski 
w obecnoici pp. Vice-M inistra Alezandro- 
w icza oraz Dyrektora Departamentu Wy
znań hr. Potockiego udekorował uroczy

ście  krzyżem  komandorskim z gwiazdą  
orderu Polonia Restituła Przewielebnego  
Księdza Superinłendenta Stefana Sk ier
skiego. Jak  |uż donosiliśmy wysokie to 
odznaczenie nadane zostało Przew ieleb
nemu Księdzu Superintendentowi przez  
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z oka
zji Święta Niepodległości 11 Listopada za  
wybitne zasługi na polu pracy społecznej.
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W IZYTA  p. PREMIEROWEJ SŁA W O J- 
SKŁA D KO W SKIEJ W SIER O CIŃ CU  Z B O 
ROW YM .

Sierocin iec nasz zborowy p rzeżył 
w poniedziałek dnia 20 b. m. w ieczorem  
niepowszedniq chwilę: była niq w izyta  
Pani Prem ierowej Sławoj-Składkow skiej, 
która zajmujqc się czynnie i gorliw ie  
niesieniem pomocy gwiazdkowej ubogiej 
dziatwie naszego miasta9 nie zapom niała  
i o gromadce sierot naszego zboru. Pani 
Prem ierowa przywiozła ze sobq paczki 
gwiazdkowe dla dzieci w łasnoręcznie  
przygotowane i osobiście obdzielała nimi 
dziatwę naszq. Miłego a dostojnego go
ścia  powitały siostry-diakonise naszego  
sierocińca oraz członkowie Kolegium Ko
ścielnego, zgrom adzeni na posiedzeniu  
Komisji Budżetowej w osobach Ks. Zau- 
nara, p. v ice-prezesa Henryka Błaszkow- 
skiego, p.p. Stefana Bauma, Stanisława  
Diehla i Ludwika Sandera9 w yra ia jq c  Pa
ni Prem ierowej serdeczne podziękowanie  
władz zborowych za miłq i pięknq akcję  
w stosunku do dzieci jak i za za szczy ce 
nie naszego terenu zborowego swq obec- 
nościq. Pani Premierowa po obdzieleniu  
dzieci paczkam i świqtecznymi i krótkiej 
pogawędce z siostram i-diakonisam i oraz  
członkam i Kolegium Kościelnego opuściła 
sierocin iec zegnana spontanicznym śp ie
wem uradowanych dzieci: »Sto lat niech 
żyje nam".

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW W NASZYM KO
ŚCIELE NA ROK 1938.

Wyszedł z druku doroczny rozkład naszych 
nabożeństw zborowych w kościele naszym na rok 
1938. Rozkład ten można otrzymać bezpłatnie 
u zakrystiana przy wyjściu z kościoła po nabo
żeństwie oraz u Ks. Ks. Pasterzy Zboru naszego 
jak i w kancelarii zborowej. Według powyższe
go rozkładu konfirmacja doroczna naszej młodzie
ży odbędzie się w r. 1938 wyjątkowo nie w dru
gą, lecz w trzecią niedzielę po Wielkiejnocy, a to 
z tego względu, że na drugą niedzielę przypada 
dzień 1 maja.

OBCHÓD GWIAZDKOWY:
We wtorek 21 b. m. odbył się w naszej sali 

zborowej tradycyjny wieczór gwiazdkowy połą
czony z rozdzielaniem darów świątecznych oraz 
zapomóg dla dzieci naszego sierocińca i szkółki 
niedzielnej, jak też dla ubogich członków naszego 
Zboru. Do zebranych dzieci oraz członków zboru 
przemówił serdecznie Przewielebny Ksiądz Super
intendent Stefan Skierski, a następnie dzieci od
śpiewały szereg pieśni świątecznych oraz wypo
wiedziały okolicznościowe wierszyki. Po tej części

nastąpił gorąco oczekiwany i upragniony moment 
kulminacyjny: otrzymywanie darów i zapomóg 
Radosny gwar dziatwy oraz słowa podzięki ubo
gich naszych zborowników, dla których zasiłek 
gwiazdkowy był niejednokrotnie jedynym jasnym 
promienierm ..gwiazdkowym" w ich trudnych wa
runkach życiowych, wytwarzały nastrój podnio
sły i miły pod każdym względem. Przy tej okazji 
podkreślamy, że zbiórka ofiar na gwiazdkę dała 
w roku bieżącym doskonały wynik: przyniosła bo
wiem \\” gotówce zgórą 1.500 złotych, nielicząc 
różnych a wartościowych ofiar w naturze. Wszyst
kim też ofiarodawcom składamy w imieniu za
rządu naszego sierocińca jaknajserdeczniejsze .po
dziękowanie za ich chętną pomoc i ofiarę.

WARSZAWA.

Szef Obozu Zjednoczenia Narodowego o swej 
deklaracji lutowej.

W wywiadzie, udzielonym przedstawicielowi 
,,Gazety Polskiej" dnia 27 października b. r. 
oświadczył płk. Koc. m. in. co następuje: ,N a j
ważniejsze dla mnie jest to, że deklaracja lutowa 
jako podbudowa ideologiczna akcji Zjednocze
nia Narodowego wyszła zwycięsko z ognia kryty
ki publicznej. Nie widzę też powodu do jakiejkol
wiek rewizji treści tej deklaracji. I to uważam 
za rzecz zasadniczej wagi. Nie zaprzeczam nato
miast konieczności rozwijania i interpretacji tej 
deklaracji w zestawieniu z najważniejszymi za
gadnieniami życia bieżącego. To będzie obecnie 
naszą najpilniejszą pracą". Są to znamienne sło
wa, które u Polaków-Ewangelików obudzić mu
szą nadzieję, że szef Obozu Zjednoczenia Naro
dowego oficjalnie wyjaśni punkt 4 deklaracji lu
towej w odniesieniu do ewangelików. Ew. Pol.

POZNAŃ,

Statystyka Ewang. Kościoła unijnego.

Według danych statystycznych Ewangelicki 
Kościół Unijny w Wielkopolsce liczył w 1936 r.: 
290.450 dusz. Liczba wyznawców tego Kościoła 
z roku na rok maleje, a to wskutek stałej emi
gracji Niemców do Rrzeszy. Statystyka w r. 1931 
wykazuje 304.900 ewangelików w woj. pozn. 
i pomorskim. Ew. Pol.

GENEWA.

Konkurs ekumeniczny młodzieży.
Światowy fundusz nagród im. Zelaha van 

Loan rozpisuje po raz trzeci konkurs na najlep
szą pracę nt. ,,Chrystus a porozumienie naro
dów". Uczestnicy konkursu, podzieleni na 2 gru
py, młodszą i starszą, mogą opracować następu
jące tematy: ,,W jaki sposób mogą chrześcijanie
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przyczynić się do popierania pokoju?" ,(grupa 
młodsza) lub ,,Chrześcijańskie podstawy poko
ju" (grupa starsza). Dla każdej grupy przewi
dziano 51 nagród (w tym główną w kwocie 500 
fr. szw.) lub medali. W konkursie może brać 
udział młodzież obojga płci z datą urodzenia 
między 1 września 1916 r. a 31 sierpnia 1924 r. 
Termin nadsyłania rękopisów w dowolnym ję
zyku, zawierających przynajmniej 1000 a najwy
żej 2200 wyrazów upływa dnia 31 sierpnia 1938 
roku. Bliższych informacji udziela Biuro eku
menicznej Komisji młodzieży w Genewie, 52 rue 
des Paąuis. Ew. Pol.

LONDYN:
1000-ny przekład Biblii.

Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Bi
blijne w Londynie wydało ostatnio 1000-ny z 
rzędu przekład Pisma św., przeznaczony dla Kon
go belgijskiego. Ew. Pol.

OSTRA MANIFESTACJA BISKUPÓW EWAN
GELICKICH W NIEMCZECH PRZECIW 
PROPAGANDZIE ANTYCHRZESCIJAŃSKIEJ

We wszystkich kościołach ewangelickich 
Rzeszy, które należą do kościoła wyznanio
wego — odczytano oświadczenie, podpisane 
przez 96 duchownych ewangelickiego ko
ścioła w Rzeszy, między którymi są wszyscy bi
skupi prowincjonalni — obok biskupa Bawarii, 
biskupa Kolonii czy Wrocławia — co jest dowo
dem, że duchowni postanowili w obliczu niebez
pieczeństwa zagrożonej wiary wystąpić jedno
myślnie bez względu na dzielące ich różnice.

Kościoły były po brzegi wypełnione, a przy
gnębiającą ciszę przerywały westchnienia: ,,Otóż 
całkiem jak w Rosji".

Oświadczenie kościoła wyznaniowego kieru
je się przeciwko dwom twierdzeniom Alfreda Ro
senberga: 1. jakoby w procesie państwowego 
kształtowania się Niemiec, chrześcijanizm był 
przeszkodą, 2. że naród niemiecki nie jest obar
czony grzechem pierworodnym, a przeciwnie 
pierworodnym szlachectwem.

Pierwsze twierdzenie Rosenberga list paster
ski zbija faktami historycznymi, świadczącymi, że

chrześcijaństwo odegrało ważną pozytywną rolę 
w niemieckim średniowieczu i w czasach nowo
żytnych. Drugie twierdzenie Rosenberga nazywa 
list pasterski reminiscencją poglądów wolnomy- 
ślicielskich i przypomina, że pociecha, jaką przy
nosi łaska i Słowo Boże, dopomogła niezliczo
nej ilości Niemców dokonać wielkich czynów 
i znaleźć wiele otuchy. Jest to aluzja do wojny 
europejskiej.

W dalszym ciągu list pasterski stwierdza, że 
słowa Rosenberga są dowodem zdecydowanej 
walki z chrześcijaństwem, a nie rezultatem po
litycznej działalności Kościoła lub duchowień
stwa. Na miejsce chrześcijaństwa stawia się świa
topogląd Rosenberga, kościół polityczny i naro
dowy socjalizm. Kto zaś tego pragnie, nie ma 
prawa mówić o pozytywnym chrześcijaństwie.

Wobec tak poważnego zagrożenia chrześci
jaństwa, niemiecki kościół wyznaniowy zapytuje, 
czy jego wyznawcy gotowi są świadczyć, że po
stulaty Rosenberga nie są chrześcijańskie, lecz 
antychrześcijańskie, że wiara w Mythus" zwraca 
się przeciwko Pismu Świętemu i że światopo
gląd, który Rosenberg nazywa narodowo-socjali- 
stycznym, nie da się pogodzić z wiarą chrześcijań
ską.

Poza tym list pasterski zwraca się z zapyta
niem do narodowego socjalizmu i do kierowni
ków III Rzeszy, czy zabronione ma być przyzna
wanie się do wiary chrześcijańskiej — czy to, że 
ktoś jest chrześcijaninem, uważane będzie ,,za 
anarchistyczny bunt" i czy kościoły w niemieckich 
miastach i wsiach mają być tylko ,,wspomnieniem 
artystycznym", jak świątynie Zeusa; czy duchow
ni, każąc Słowo Boże i wierni, którzy je słu
chają, uważani będą w dalszym ciągu za wro
gów państwa i zdrajców.

Ciężar tych pytań — według listu — po
większać będzie fakt, że w Niemczech panuje 
wielka swoboda obelg w stosunku do wiary chrze
ścijańskiej, kościół natomiast nie ma prawa bn> 
nić swej czci i honoru.

Jeżeli ten stan bezprawia trwać będzie na
dal — kończy list pasterski — ta część niemiec
kiego społeczeństwa, która jest chrześcijańska, 
straci zaufanie do wszystkich obietnic, co do 
wolności w doborze wyznania i religii.

Ten poważny protest niemieckiego kościoła 
ewangelickiego jest ze wszystkich dotychczaso
wych najostrzejszy i najbardziej zdecydowany. 
(Przegląd Ewangelicki).

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów 
i Czytelników o w p ł a c e n i e  z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .
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