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J E D N O T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

KS. DR. EMIL JEL1NEK. “

Chrystus, Król ukrzyżowany
Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy jest bodaj najokropniejszym momentem w całej 

męce Zbawicielowej: męczeńską śmierć Zbawcy poprzedza entuzjastyczny okrzyk podnieconych tłu
mów! Jakby przez ironię losu wiedziony jest nasz Pan i Zbawiciel na sromotny krzyż męczeński po
przez triumfalną bramę wśród owacji i radosnych okrzyków tysięcy.

Słynny malarz niemiecki, Gebhardt, odmalował ten wjazd Jezusa do Jerozolimy w spo
sób wyjątkowo oryginalny: Jezus siedzi na oślęciu i zakrywa sobie ręką oczy. Dlaczego? Czyżby 
Go nie cieszyło uwielbienie tłumów, czyżby było ono dlań przykre? Widocznie uwielbienie tłu
mów nie wywołało w Jego duszy radości i ani przez chwilę nie przesłoniło Mu oczu na to, że 
droga, którą Mu iść wypadło, wiedzie wprawdzie do tronu wiecznej chwały, ale poprzez śmierć 
i krzyż.

Nie dziw też wcale, że w okresie przed wielkanocnym wierzący chrześcijanin niby Geb- 
hardtowski Jezus zakrywa sobie ręką oczy a triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy przesłania 
cieniem krzyża; wyprzedza jakby ten triumfalny orszak, który wnet w pochód kaźni się zmieni, 
i staje w duchu cicho tam za miastem na tym ponurym miejscu trupich głów, Golgotą zwanym, 
i zamyśla się nad śmiercią Syna Człowieczego.

Kiedy natchniony autor listu do Żydów zastanawiał się nad sensem śmierci Chrystusowej, 
przed oczyma jego ducha przesunął się na tle lasu dymiących ołtarzy korowód starotestamentowych 
kapłanów-ofiarników i stada zwierząt ofiarnych. I kiedy na to wszystko patrzał, uprzytamniał sobie 
coraz bardziej, że ten wysiłek człowieka, zmierzający do połączenia ludzkiego z boskim, doczesnego 
z wiecznym, jest wprawdzie wielki, ale też i bezskuteczny. I naraz przed oczyma jego wyrósł jak ol
brzym krzyż Chrystusowy, i patrząc nań poprzez te ołtarze, ofiary i ofiarników, woła: oto ofiara 
nad wszystkie ofiary, oto ofiarnik nad wszystkich ofiarników, oto jedyny węzeł, łączący człowieka 
z Bogiem, ,,albowiem Chrystus ofiarowawszy jedną ofiarę za grzechy, na wieki siedzi po prawicy 
Bożej"... (Żyd. 10, 12).

Tak prosto, zwyczajnie i nieskomplikowanie oceniał krzyż Chrystusowy chrześcijanin apo
stolskich czasów. Ale cóż rzeczemy o nim my, chrześcijanie nowszych czasów, które codziennie przy
noszą coraz to nowe wartości, w proch obracając stare, i coraz to większym kłaniają się wielko
ściom? Cóż rzeczemy o krzyżu Chrystusowym my, którzy w tym okresie przedwielkanocnym zaprząt
nięci jesteśmy tysiącem trosk i kłopotów codziennego życia? Nie jest też on już dla nas, ludzi 
XX wieku, jak niegdyś dla faryzejskich Żydów tylko ,,zgorszeniem" albo jak dla przemądrzałych 
Greków tylko ,,głupstwem"? Chrystus, Mesjasz, Bóg i król ukrzyżowany!? Nie jestże już pojęcie 
ofiary dla wielu z nas, powiedzmy to sobie szczerze z ręką na sercu, pojęciem czcigodnej wprawdzie, 

ale mocno już antykwarnianej przeszłości?!...
A jednak... Technizacja, racjonalizacja, brutalność i egoizm czasów dzisiejszych są wiel

kie, większe może niż kiedykolwiek, a jednak... właśnie dziś obiawia się nam szczególnie wyraźnie 
stara, zapomniana prawda, że ofiara była, jest i zawsze będzie najwyższym prawem życia,, którego 
nie można wykluczyć poza nawias codziennych doświadczeń. Niemasz wszak postępu w jakiejkolwiek 
dziedzinie życia bez ofiar. Droga wiedzy, sztuki i wynalazczości, droga kultury, była, jest i zawsze 
będzie usiana krzyżami, a wolność narodów i całej ludzkości zdobywana bywa również jeno w cieniu 
krzyży i za cenę życia tych, którzy za wolność tę w ofierze na nich zawisnęli. Jeśli któremu poko
leniu prawda ta miała stać się nową, to chyba właśnie tylko naszemu pokoleniu, któremu z pomro- 
ki tysięcy męczeńskich krzyży, rozsianych po stokach warszawskiej cytadeli i w tajgach Sybiru, za
błysła od dawna tęsknie wypatrywana jutrzenka wolności.

Na przestrzeni dziejów ludzkich nie brakło krzyży i ofiar, nie brakło ludzi, którzy poło
żyli swe życie na ołtarzu wielkich i szczytnych celów. Byli tacy, co ginęli dla wiedzy, byli tacy, 
co ginęli jak Winkelrid w obronie wolności swego narodu, byli tacy, co płonęli jak żywe pochod
nie na stosach lub gnili w ponurych lochach inkwizycji w obronie czystości wiary lub wolności prze
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konań. Tak, na świecie nie brakło nigdy krzyży i ofiar, ale wszystkie te i tym podobne szczytne 
i wielkie ofiary miały i mają jeno znaczenie historyczne, to jest wartość ich miała sens tylko w pew
nym czasie i środowisku, ale z czasem przeżywały się i przechodziły do muzeum pięknych i pod
niosłych pamiątek i wspomnień.

Czy wśród tych licznych krzyży nie stoi przypadkiem jako jeden z wielu i krzyż Golgoty? 
„Jezus Chrystus wczora, dziś i tenże na wieki" — powiada ap. Chrystusowy. A jeśli tak, a tak 
jest w samej rzeczy, to co czyni ofiarę Chrystusową wyjątkową i wyższą od wszystkich wspomnia
nych? Jezus nie umiera dla naukowego poglądu, dla politycznych przeświadczeń, dla socjalnych po
stulatów swoich czasów; On umiera dla czegoś nieskończenie wyższego, co posiada wartość ponad
czasową, On umiera dla powszechnego Królestwa wolnych duchów, dla powszechnego Królestwa 
Bożego, które ma być już tu na ziemi. *

Ale i inny jeszcze wzgląd czyni tę ofiarę wyjątkową: osoba samego ofiarnika. Krzyż gol- 
gocki przez osobę rozpiętego na nim przewyższył wszystkie inne i słusznie stał się symbolem do
skonałego człowieczeństwa i doskonałej boskości. Kto głębiej pojął i zrozumiał sens życia człe- 
czego, ten wraz z Piłatem wołać musi: ,,Ecce homo", — oto człowiek!; kto zaś zajrzał aż na dno 
swego serca i zgruntował swą duszę, ten wraz z niewierzącym Tomaszem wołać musi w zachwycie 
i w zawstydzeniu jednocześnie: Pan mój i Bóg mój!

Wreszcie gloria ofiary Chrystusowej jaśniejszym jeszcze zabłyska światłem, kiedy uprzy
tamniamy sobie jej ducha. Chrystus nie jest tylko ,,niemym" barankiem ofiarowanym za grzechy 
świata. Nie jest On tylko ,cierpiętnikiem" rozpiętym na krzyżu tylko dlatego, że tak się akurat 
okoliczności fatalnie i tragicznie ułożyły. Jego śmierć w własnych Jego oczach nie jest ani tragedią, 
ani katastrofą Jego ziemskiej działalności. Jezus wie, że wokół Jego głowy gromadzą się ponure 
chmury ludzkiej złości, a jednak w duszy Jego rodzi się bohaterskie postanowienie: muszę pójść do 
Jerozolimy, muszę, dużo cierpieć i słowo swe krzyżem przypieczętować. On wie, że śmierć Jego bę
dzie kruszyć najtwardsze ludzkie serca i wzywać je. do pokuty i opamiętania, a krzyż Jego odtąd 
ciężko legnie w dziejach ludzkości tak, iż się oń stale ona potykać będzie i już nigdy obok niego 
obojętnie przejść nie zdoła. Dla jednych będzie on wprawdzie ,zgorszeniem" i „głupstwem", ale 
dla wielu mocą Bożą ku zbawieniu i miejscem wytchnienia na zapylonej drodze życia.

Oto wieczny sens ofiaty Chrystusa, ukrzyżowanego Króla.

KS. LUDWIK ZAUNAR.
„Artykuł niniejszy rozpatrywała Konferencja Duchownych 

naszego Kościoła na sesji swej w dniu 5 b. m. i stanowi on 
wyraz poglądów na sprawę w nim poruszoną gremium na
szych duchownych“ (Autor)

Kwestia wyznaniowa 
w deklaracji p. pułkownika Adama Koca

Wśród wskazań ideowych, które organiza
tor nowego obozu politycznego w Polsce p. puł
kownik Adam Koc wymieniał w dniu 21 lutego 
r. b., a w których widzi kamień węgielny zorgani
zowanego i zdrowego życia naszego narodu, znaj
duje się również wskazanie, które bezpośrednio 
porusza sprawy i interesy różnych wyznań, żyją
cych i działających na terenie naszego państwa. 
Odnośny ustęp deklaracji brzmi jak następuje: 
„Naród polski związał się duchowo na progu 
swego cywilizowanego ustroju z Kościołem Ka
tolickim i stwierdził niejednokrotnie przynależ
ność do niego bohaterstwem przelanej krwi. Na
ród polski w olbrzymiej większości katolicki, 
przywiązany jest do swego Kościoła, d l a t e g o  
K o ś c i ó ł  K a t o l i c k i  w i n i e n  być  o t o c z o 
ny  n a l e ż y t ą  o p i e k ą .  W stosunku do innych 
wyznań stoimy na stanowisku określonym w Kon
stytucji, a wynikającym z tradycyjnej polskiej to 
l e r a n c j i  r e l i g i j n e j " .  (Podkreślenia nasze).

Nie zamierzamy zabierać głosu w sprawach 
wskazań politycznych, społecznych czy gospodar

czych, nie jest to bowiem zadaniem Kościoła. 
Jako jednostki i obywatele Polski możemy sądzę 
jedynie z całego serca inicjatywie p. pułkownika 
przyklasnąć i ją  całym sercem i chętnym czy
nem poprzeć, boć ma ona na celu zjednoczeni? 
twórczych sił narodu naszego w dziele konsolida
cji i rozwoju Polski jako państwa. Ale wolno 
nam, co więcej mamy jako Kościół obowiązek, 
dokładnie sobie uświadomić, co właściwie cytowa
ny ustęp oznacza, oraz jakie konsekwencje prak
tyczne może ona pociągnąć za sobą w życiu 
wyznaniowym Polski, a szczególnie w stosunku 
do Kościoła, którego członkami jesteśmy.

Deklaracja p. pułkownika Koca ma na celu 
j e d n o c z e n i e  wszystkich sił twórczych w naro
dzie naszym, które pragną rozwoju i potęgi Pol
ski, a skierowana jest — jak głosi — rzetelnie 
do ludzi rzetelnych. Skoro więc weźmiemy te 
przesłanki pod uwagę i jako punkt wyjścia, a na
stępnie w ich świetle zapytamy: co właściwie 
oznacza passus o wyznaniach?, to nie możemy 
się oprzeć wrażeniu, że zachodzi jakieś dziwne
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nieporozumienie, gdyż zdaje się nam, że nie od
twarza on rzeczywistości takiej, jaka w tej dzie
dzinie u nas oddawna istnieje, oraz że nie idzie 
po tej linii, która jest nicią przewodnią całej de
klaracji. Bo co to znaczy, gdy się twierdzi, że 
„...Kościół Katolicki winien być otoczony n a 
l e ż y t ą  opi eką . . . "  (podkreślenia nasze), oraz 
co to znaczy, gdy się dalej mówi „...w stosunku 
do innych wyznań stoimy na stanowisku określo
nym w Konstytucji, a wynikającym z tradycyjnej 
polskiej t o l e r a n c j i  r e l i g i j n e j " .

Dla uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień 
zaznaczamy, że uważamy za rzecz zupełnie natu
ralną i zrozumiałą fakt, że wyznanie rzymsko
katolickie, jako wyznanie 2/3 obywateli naszego 
państwa powinno zajmować w Polsce miejsce 
naczelne, i że ten stan rzeczy, wyrażony jasno 
i wyraźnie w naszej Konstytucji nigdy nie budził 
w nas jakichkolwiek zastrzeżeń. To też gdy sły
szymy, że Kościół Rzymsko-Katolicki w Polsce 
ma być w przyszłości otoczony należytą opieką, 
to sądzimy, żê  ktoś nie znający naszej pod tym 
względem rzeczywistości pomyśli i to zupełnie 
słusznie, że Kościół ten u nas jest jakoś pokrzyw
dzony, zepchnięty przez Państwo do roli lekcewa
żonego kopciuszka, z którym Państwo zupełnie się 
nie liczy, który lekceważy, nie zapewnia mu opieki, 
należnej z tytułu jego liczebności w naszym kraju, 
ba kto wie, czy go nie upośledza czy nawet prze
śladuje. Czyż tak jest naprawdę? Chyba ignorant 
mógłby twierdzić coś podobnego, gdy przecież 
każdy wie, że Konstytucja nie tylko uznaje i gło
si, że „wyznanie rzymsko-katolickie, będące re- 
ligią przeważającej większości narodu, zajmuje 
w Państwie naczelne stanowisko wśród równo
uprawnionych wyznań" (art. 114), ale że stosu
nek wzajemny Państwa do tego wyznania jest 
uregulowany na mocy konkordatu, który temu 
wyznaniu daje u nas znacznie więcej, niż konkor
daty innych państw, nawet bardziej katolickich 
pod względem wyznaniowym, — że nie ma u nas 
ani jednego aktu państwowego, w którymby to 
wyznanie nie miało zawarowanego dla siebie na
czelnego, a często-gęsto jedynego miejsca, — że 
Państwo łoży ze swego skarbu na utrzymanie 
tego wyznania rocznie około 20.000.000 złotych, 
a więc" kwotę niebylejaką i to nie tylko wtedy, 
gdy kasy państwowe są pełne, ale i wtedy, gdy 
brak jest środków na najbardziej żywotne potrze
by Państwa. Czy te powszechnie znane fakty, 
a jest tych faktów jeszcze długi szereg, mają 
świadczyć, że wyznanie rzymsko-katolickie nie by
ło dotychczas otoczone ze strony Państwa należytą 
opieką, i tę opiekę trzeba mu dopiero zapewniać? 
Dlatego mamy prawo pytać się i domagać się 
wyjaśnienia: bo co to  w ł a ś c i w i e  znaczy? Na
szym zdaniem domaganie się zapewnienia w przy
szłości wyznaniu rzymsko-katolickiemu u nas n a 
l e ż y t e j  opieki w świetle obecnej rzeczywistości 
może być rozumiane jedynie w tym sensie, że 
wyznanie to miałoby zająć stanowisko wyznania 
panującego. W tym też sensie rozumieją „nale

żytą opiekę" przedstawiciele tego wyznania, któ
rzy przy każdej okazji dają wyraz swemu nieza
dowoleniu z obecnego stanu rzeczy, jak o tym 
świadczy choćby głos jezuity Pawelskiego, który 
powołując się na uchwałę Kongresu Skargow- 
skiego we wrześniu 1936 r. stwierdza, że naczel
nym postulatem tego zjazdu jest żądanie: „Żąda
my ustawowego uznania katolicyzmu za religię 
panującą i państwową w Polsce". Wiemy nie
stety aż nadto dobrze, co dla innych wyznań, 
a tym samym dla nas, oznacza katolicyzm, jako 
religia panująca i państwowa, i jesteśmy prze
konani, że gdyby tak być miało, to wtedy choćbyś
my formalnie byli w Polsce t o l e r o w a n i  (a
0 t o l e r o w a n i u  mówi deklaracja wyraźnie), 
to w gruncie rzeczy bylibyśmy upośledzeni, a kto 
wie, czy nie prześladowani. Tak bowiem w prak
tyce jest zawsze, gdzie w danym państwie wyzna
nie rzymsko-katolickie p a n u j e ,  jako religia pań
stwowa.

Oczywiście bylibyśmy w takim wypadku jako 
obywatele polscy dzieleni na obywateli pierwszej
1 drugiej klasy, no a w konsekwencji wartość na
sza dla społeczeństwa i narodu byłaby zależna 
od tego, czy ktoś jest rzymskim-katolikiem, czy 
też nim nie jest, lub być nie chce. Nie sądzi
my, aby takie ujęcie kwestii wyznań leżało w 
interesie naszego Państwa, nie sądzimy, dalej, 
by szło ono po linii zasadniczej, jaką sobie de
klaracja wytknęła, a mianowicie j e d n o c z e n i a  
i k o n s o l i d a c j i  wszystkich twórczych czynni
ków naszego społeczeństwa, a wreszcie nie rozu
miemy, jak pogodzić takie stanowisko z brzmie
niem odnośnych artykułów naszej Konstytucji, 
którą wszak jako podstawę poczynań swych uzna
je pan pułkownik Adam Koc w swej deklaracji. 
Oczywiście, nie mając miarodajnych i jasnych 
określeń ze strony twórców nowego obozu 
w interesującej nas sprawie, nie chcemy ani może
my przesądzać ich rzeczywistego stanowiska, ale 
mamy chyba prawo powiedzieć głośno i wyraź
nie: Konstytucja nasza zapewnia wyznaniu rzym
sko-katolickiemu jasno i wyraźnie należną opie
kę, jako wyznaniu 2/3 naszego społeczeństwa, 
i uznaje w dziedzinie stosunków wyznaniowych 
jego stanowisko naczelne wśród równouprawnio
nych wyznań, to też conajmniej zbędnym jest za
pewnianie mu dopiero w przyszłości n a l e ż y t e j  
opieki. Jeśli zaś chodzi o inne wyznania, a w ich 
rzędzie o nasze, to ta sama Konstytucja równie 
wyraźnie mówi, że są one w stosunku do. wyzna
nia rzymsko-katolickiego równouprawnione z za
strzeżeniem jedynie miejsca naczelnego wśród nich 
dla tego ostatniego. Ale w takim razie pocóż to 
głoszenie i ofiarowanie im t o l e r a n c j i  religij
nej, skoro wiadomo, że tolerancja jest t y l k o  to
lerowaniem (cierpieniem), a więc stanem znacz
nie gorszym od równouprawnienia.

Dlatego musimy oświadczyć, że nie potrze
bujemy my, a sądzimy wespół z nami inni nie- 
rzymscy-katolicy, łaskawej tolerancji, czujemy się 
tak samo dziećmi i obywatelami pełnoprawnymi
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naszej ojczyzny, jak i rzymscy-katolicy, a sądzi
my, że nasza wartość dla Polski tak w przeszłości 
naszej jak i dzisiaj świadczy wyraźnie, że wszel
kie usiłowania pozbawienia nas elementarnego 
prawa obywatela pełnoprawnego, nie jest wskaza
ną ani też celową dla Państwa i jego interesów 
szczególnie wtedy, gdy się dąży do zjednoczenia 
i konsolidacji wszystkich twórczych sił narodu 
To też bylibyśmy bardzo radzi, gdyby osoby po
wołane w sposób jasny i niedwuznaczny powie
działy nam, jak mamy rozumieć zdanie, że ,,Ko
ściół Katolicki winien być otoczony należytą opie
ką, a w stosunku do innych wyznań stoimy na 
stanowisku określonym w Konstytucji, a wyni
kającym z tradycyjnej polskiej tolerancji".

Tyle pod adresem twórców Obozu Zjedno
czenia Narodowego.

A teraz słów kilka pod adresem naszych 
współwyznawców: idą dla nas czasy niewątpli
wie ciężkie i prawdopodobnie będziemy musieli 
przeżywać w naszej ojczyźnie niejedną ciężką

chwilę. Coraz silniej rozlegają się głosy, które 
twierdzą, że rzymski-katolicyzm jest identyczny z 
polskością, i coraz częściej głosy te, niewątpliwie 
kłamliwe i nie liczące się z prawdą, są słuchane 
i uznawane. Jako polacy i ewangelicy-reformo- 
wani nie możemy tracić spokoju w atmosferze, 
jaką te głosy wokół nas, jako obywateli ojczyzny 
naszej pragną i usiłują wytworzyć: wiemy ze 
Słowa Bożego, że prawda zwycięży. Ale właśnie 
dlatego musimy pamiętać, że prawo do prawdy 
trzeba sobie wywalczyć, trzeba je okupić szczerym 
i ofiarnym wysiłkiem naszych serc i naszego ży
cia. Dlatego wzywamy każdego naszego współ
wyznawcę do pracy w tym kierunku, do zespo
lenia się wzajemnego, do wytworzenia wśród nas 
tej atmosfery zżytej z sobą rodziny, w której każ
dy jej członek czuje się silnym, bo jest pewien 
oparcia i pomocy wzajemnej w razie potrzeby. 
Obyśmy w dobie naszej potrafili być godnymi 
spadkobiercami naszych ojców i ich pięknej .tra
dycji dla dobra naszego Kościoła i naszej Oj
czyzny.

CZESŁAW LECHICKŁ

„Institutio“. Kalwina i jej znaczenie
(w 400 lecie I wydania)

(Ciąg dalszy).

Jeśli przez predestynację rozumieć będzie
my przeznaczenie pewnych stworzeń ludzkich do 
zbawienia wiecznego i sposób doprowadzenia ich 
do niego, — to w Starym Testamencie o prede- 
stynacji ściśle biorąc trudno właściwie mówić. 
Zbawienie bowiem w religii Mojżeszowej okresu 
zwłaszcza izraelskiego, posiada przeważnie cha
rakter fizyczno-immanentny, czyli równa się poko
naniu fizycznych niedomagali świata i cierpień 
życia ziemskiego, doczesnego. Całe wybraństwo 
Izraela i przymierze z nim Jahwy, w czym wielu 
dopatruje się idei predestynacjańskiej in nucę, 
nie oznaczało przecież wcale zbawienia wiekuiste
go, skoro Żydzi przed niewolą babilońską nie zna
li wiary w nieśmiertelność duszy, tym bardziej 
w zmartwychwstanie ciał. Dopiero później po
wstałe księgi St. Zakonu, dydaktyczne i prorockie, 
zawierają aluzje do przeznaczenia w sensie no- 
wotestamentowy m.

To, że Bóg wybrał Izraela jako piastuna 
monoteistycznego objawienia i nosiciela przy
szłego Mesjasza, nie oznacza jeszcze, by lud ży
dowski miał zapewnione zbawienie po śmierci. 
Przeciwnie, los Izraelity tu na świecie, o ile chce 
długo żyć i mieć powodzenie, zależy od indywi
dualnej sprawiedliwości, od przestrzegania uczyn
ków Zakonu, od zachowywania przykazań.

Chrześcijanin natomiast osiąga zbawienie nie 
wskutek osobistej sprawiedliwości, ale mimo niej,

darmo, z łaski, niezależnie od zasług. Na tym 
polega istota przeznaczenia w znaczeniu transcen
dentalnym.

Na poparcie tezy, że wszystkim rządzi wola 
Boża, nie ludzka, że porządek świata dobry i zły 
jest w ręku Bożym — co już stanowi zalążek 
idei predestynacjańskiej — mamy księgę Hioba 
jako przykład klasyczny, dalej księgę Eklezjastes 
(zwłaszcza rozdział III), apokryficzną księgę Ekle- 
zjastyka (zwłaszcza XI, 15), u proroków zaś: 
Izaj. XLV, 7 i Am. III, 6. Ważne też znajduje
my miejsce w Przyp. XVI, 4, a o partykularnej 
woli zbawienia niektórych, czyli o przeznaczeniu 
świadczy wyraźnie Ps. LXIX, 29.

Za czasów Chrystusa Pana wierzyli w prede
stynację esseńczycy. Sam Jezus w nauczaniu swo
im robił niejednokrotnie całkiem przejrzyste alu
zje do istniejącego przeznaczenia. Aluzje te są 
nieco ,,ukryte" w tekście ewangelij, należy je 
wszakże podkreślić tym silniej, że wielu uważa 
predestynację za jeden więcej ,,wynalazek" ap. 
Pawła.

Chrystus zapowiedział, że zbawionych bę
dzie mało (Mat. VII, 14) i że imiona ich już 
naprzód są zapisane w niebiesiech (Łuk. X, 20). 
A więc ci są predestinati, przeznaczeni do chwały. 
Dla nich, jako wybranych, spośród rzesz pozosta
łych, będą skrócone dni ucisku przy końcu świa
ta (Mat. XXIV, 22). Oni tedy zostali uprzywi
lejowani.
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Ojciec zgotował od założenia świata miej
sca po prawicy i po lewicy Syna i sam ustalił 
przydział zbawionych (Mat. XX, 23). Do zba
wienia zostało wielu — ale nie wszyscy — we
zwanych, natomiast mało będzie wybranych, czyli 
predestynowanych (Mat. XX, 16). ,,'Wielu bę
dzie chciało wnijść, ale nie będą mogli". (Łuk. 
XTII, 24).

Nie my sobie Chrystusa obrali, lecz On 
nas (Jan XV, 16). Bóg grzeszników nie wysłu
chuje (Jan IX, 31). Predestynowanych nazywa 
Jezus swymi owcami, których mu nikt nie wy
drze (Jan X, 27—8). Zbawienie zależy wyłącznie 
od Boga, On wybranych swych powierza Syno
wi, aby z nich nikogo nie stracił (Jan VI, 37 
i 39). Nikt nie przyjdzie do Chrystusa, kto nie 
jest predestynowany przez Ojca (Jan VI, 44), tj. 
upatrzony z góry.

A więc gruntują się Ewangelie na partyku
larnej woli Bożej zbawienia niektórych ludzi, de
cyzji wolnej, nawet od Chrystusa niezawisłej. 
Z tego wynika, że Mesjasz przychodzi do wy
branych z łaski, których Bóg ku niemu pociąga, 
czyli skłania. Źródłem odwiecznym zbawienia 
i sprawcą jest Bóg-Ojciec.

Myśl predestynacjańska zabarwia cały świa
topogląd ap. Pawła. W jego listach, stanowią
cych fundament teologii chrześcijańskiej i na
tchniony komentarz do ewangelij, przeznaczenie 
nosi miano powołania. Za Izajaszem (XLIII, 1) 
kilkanaście razy nazywa chrześcijan wierzących 
,,powołanymi świętymi", wskazując niewątpliwie 
predestynowanych. Oni też tworzą ,,społeczność 
chrześcijan" z Apostolicum.

. Dwa są klasyczne miejsca u Pawła, na któ
rych Kalwin osobliwie buduje, mianowicie co do 
predestynacji: Rzym. VIII, 29—30 i Efez. I, 
4—6, 11. Obok nich wszelako możemy zacyto- 
tować szereg innych miejsc bezspornych: I Kor. I, 
9 i IX, 22; Rzym. IX, 11 i XI, 5; Filip IV, 3; 
I Tess. I, 4; II Tess. II, 13; 11 Tym. 1, 9; 
Tyt. I, 1—2. Nie przytaczam tych wersetów, 
każdy bowiem może je sprawdzić z Biblią w rę
ku. Nikt zresztą obznajomiony z teologią pauliń- 
ską, nie przeczy jego predestynacjonizmowi.

W Nowym Testamencie za przeznaczeniem 
przemawiają nadto: Dz. ap. XIII, 48; I Piotr II, 
8; II Piotr. I, 10 i Jud. 1. Pomijamy wzmianki 
pośrednie i domyślne.

(c. d. n.).

FRANCISZEK LINHART.

Leonard Ragaz
prorok naszych czasów

Z upoważnienia autora przełożył Ks. Dr. Emil Jelinek

(dalszy, ciąg).

16. Socjalizm dla wszystkich.
Ponieważ socjalizm wynika ostatecznie nie 

ze stosunków gospodarczych, lecz z sił ducho
wych, Ragaz mniema, iż wypływa z tego następu
jąca konsekwencja: socjalizm nie zacieśnia się 
jeno do jednej klasy, którejby z tego tytułu pły
nął specjalny przywilej, ale jest sprawą w s z y s t 
k i c h  l udz i .

Teoria marksistyczna jest skłonna uważać 
człowieka za wytwór stosunków. Moralność i re- 
ligia, nauka i sztuka są według tej teorii tylko 
odbiciem stosunków socjalnych. Po dzień dzisiej
szy w myśl tej teorii istnieje tylko klasowa moral
ność i klasowa religia. Oczywiście nie ma sensu 
głoszenie socjalizmu w świecie burżuazyjnym 
i kapitalistycznym; dla osiągnięcia zwycięstwa 
trzeba użyć siły. Głosić socjalizm tylko z moty
wów idealnych, np. na podstawie sprawiedliwości 
i miłości, na nic się nie zda. Potwierdzenie tego 
zapatrywania teoria marksistyczna upatruje w 
chrześcijaństwie, które nie potrafiło zrealizować 
socjalnego ideału. Przewrotu socjalnego nie może 
dokonać idealizm, a tylko radykalna zmiana istnie
jących stosunków i rządy proletariatu.

Ragaz uznaje wszystko, co w tej teorii jest 
prawdziwe. Dzisiejsza moralność i religia są w

samej rzeczy w znacznej mierze klasowymi. Sy
tuacja klasowa i zainteresowania klasowe opano
wują w samej rzeczy w znacznej mierze życie 
ludzkie. Człowiek tylko z trudem decyduje się 
na coś, co jest wrogie jego powodzeniu i nie od
powiada jego zainteresowaniom. Lecz aczkolwiek 
Ragaz uznaje tę prawdę, jest on jednak przekona
ny, że socjalizm jest sprawą k a ż d e g o  człowie
ka poprostu dlatego, że .jest c z ł o w i e k i e m .  
Najlepszymi, najbardziej zdecydowanymi i naj
ofiarniejszymi socjalistami są właśnie ci, których 
do socjalizmu skłoniły nie materialne względy, 
a zainteresowania idealne. Marx, Engels, Lassalle, 
Jaures i nieliczni wodzowie socjalistyczni rekrutu
ją się właśnie ze sfery burżuazyjnej i najczęściej 
rezygnują ze wspaniałych pozycji socjalnych, aby 
tylko przysłużyć się socjalistycznemu ideałowi.

Jeśli o chrześcijaństwo chodzi, Ragaz wska
zuje, że mimo wszystkich swych braków nie było 
ono jednak pod żadnym pozorem socjalnie bez
silne, przeciwnie, zgotowało ono nawet w socjal
nym życiu największy przewrót w dziejach. Kto 
głębiej wnika do dziejów musi przyznać, że sam 
socjalizm jeąt o w o c e m  c h r z e ś c i j a ń s t w a  
i że cały współczesny ruch socjalistyczny jest do 
pomyślenia tylko na chrześcijańskim gruncie.
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Ragaz wierzy, że socjalizm jako moc czysto 
duchowa może pozyskać ludzkie dusze. Tę swo
ją wiarę opiera Ragaz na wierze w człowieka 
i w Boga. Socjalizm musi posiadać zrozumienie 
dla wszystkich najwyższych zainteresowań ludz
kości, nie może zamknąć się przed wszystkim, co 
nie jest bezpośrednim klasowym interesem prole
tariatu, nie może być sekciarsko podejrzliwy wo
bec wszystkiego, co nie nosi piętna klasy i partii. 
Socjalizm ze sprawy klasowej i partyjnej musi 
się stać sprawą wszystkich ludzi. Oczywiście to 
prawda, że pobudka do wielkich przewrotów wy
chodzi zazwyczaj z d o ł u .  Ragaz nawet wierzy, 
że obudzenie czasów dzisiejszych wyjdzie z łona 
proletariatu. Ale jeśli ma być urzeczywistniony 
ustrój socjalistyczny, to socjalizm musi się stać 
posłanictwem do w s z y s t k i c h  l u d z i ,  po
dobnie jak niegdyś chrześcijaństwo, które wpraw
dzie wyszło tylko z rybaków i celników, ale przy
szło do wszystkich ludzi.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się zda
wać, że stanowisko Ragaza, potępiające użycie 
siły w walce o nowy socjalistyczny ustrój społecz
ny, nie jest dość radykalne i rewolucyjne i że

może prowadzić zaledwie do reformy dzisiejszego 
ustroju społecznego, że jest to więc stanowisko 
w istocie tylko reformistyczne. Ale po głębszym 
wejrzeniu okazuje się, że właśnie jego pojęcie so
cjalizmu jest naprawdę i radykalne i rewolucyjne. 
Socjalizm ten dąży do całkowitego i radykalnego 
przewrotu dzisiejszego społeczeństwa, do napraw
dę nowego świata, opartego na nowych podsta
wach i na nowych ideałach. Ragaz domaga się 
od socjalizmu wiary w nowe ideały i kon
sekwentnego wytrwania przy nich aż do ostatecz
ności. Przyczyny katastrof, którym ulegają dzi
siejsze partie socjalistyczne w niektórych krajach, 
dopatruje się właśnie w tym, że partie te nie 
czerpały swych sił z najgłębszych źródeł socjaliz
mu, z źródeł duchowych i moralnych, —i i jest 
przekonany, że socjalizm jeśli chce zwyciężyć w 
dzisiejszym świecie, musi głębiej ugruntować swo
je podstawy, co ma znaczyć, że musi stać się 
socjalizmem „religijnym" w najlepszym i w naj
szerszym tego słowa znaczeniu, podobnie jak wy
raził to Hendrik de Man: „Socjalizm albo będzie 
religijny, albo wogóle go nie będzie".

(d. c. n.)

Wiadomości z kościoła i o kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

KONCERT MUZYKI PASSYJNEJ.
Jak już informowaliśmy w numerze poprzed

nim odbędzie się w naszym kościele parafialnym 
II z kolei koncert kościelny. Tym razem w pro
gramie mamy muzykę passyjną a z niej utwory 
mistrzów tej miary, jak Bach, Haendel, Moniusz
ko i t. d. Wykonawcami będą artyści p. prof. 
B. Rutkowski (organy), art. opery p. A. Micha
łowski (śpiew), art. opery p. T. Czekotowski 
(śpiew), p. Z. Adamska (wiolonczela), a obok 
nich wystąpi doskonały chór mieszany I-go War
szawskiego Miejskiego Koła Śpiewaczego pod 
batutą p. prof. T. Czudowskiego. Wykonanie 
więc koncertu będzie słało na poziomie 
bardzo wysokim. Cena programu, który jest 
jednocześnie biletem wstępu do kościoła na po
wyższy koncert, wynosi tylko 2 złote, cena więc 
jest niewątpliwie niska i nie przekracza możliwo
ści nawet bardzo skromnych. To też mamy na
dzieję, że koncert ten wypełni kościół nasz po 
brzegi i tym samym przyniesie naszym instytu
cjom dobroczynnym poważny zasiłek pieniężny, 
tak bardzo potrzebny w ciężkiej sytuacji, jaką 
zbór nasz niestety przeżywa.

Przy tej okazji dzielimy się ze wszystkimi 
naszymi współwyznawcami miłą niewątpliwie dla 
nas wiadomością: koncert ten w jego pierw
szej części będzie transmitowany przez  
Polskie Radio na wszystkie rozgłośnie.

W ten sposób nasi współwyznawcy w innych 
zborach, bądź żyjący w rozproszeniu, będą mogli 
słuchać koncertu i zespolić się z nami przy głoś
nikach. Bylibyśmy bardzo radzi posłyszeć, jakie 
wrażenia odnieśli z koncertu jego słuchacze przy 
mikrofonie, to też prosimy o łaskawe nadsyłanie 
pod adresem redakcji uwag i spostrzeżeń w tym 
względzie.

Pod adresem zaś naszych zborowników war
szawskich ślemy serdeczną prośbę: niech nie za
braknie nikogo z nas w kościele na koncercie na
szym w niedzielę Palmową 21 b. m. o godzinie 
18. Ze względu na transmisję radiową, koncert 
będzie rozpoczęty punktualnie o godzinie 18.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE „KOŁA PAŃ 
PRZY ZBORZE EW.-REF. W WARSZAWIE".

We wtorek dnia 2 b. m. odbyło się w sali 
zborowej zebranie organizacyjne grona pań, na
szych zborowniczek, zwołane przez Ks.Ks. Paste
rzy naszego Zboru, w celu omówienia potrzeby 
i celowości powstania na terenie naszego Zboru 
nowej organizacji pod nazwą „Koła Pań". W ze
braniu tym obok Ks.Ks. Pasterzy wzięły udział 
24 panie-zborowniczki. Zebranie zagaił modlitwą 
Ks. Superintendent St. Skierski, a następnie obię- 
ła przewodnictwo p. Eliza Fellerowa. Ks. L. 
Zaunar w krótkim referacie podkreślił koniecz
ność zorganizowania pań w życiu zborowym, wska
zał na zrozumienie pracy organizacyjnej na każ-
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dym polu życia społecznego, i zaznaczył, że w 
jego rozumieniu mające powstać „Koło" mogłoby 
oddać wielkie usługi naszemu zborowi i Kościo
łowi szczególnie na polu pracy missyjnej i cha
rytatywnej tak w Zborze Warszawskim jak i w 
stosunku do słabych zborów prowincjonalnych. 
W wyniku ożywionej dyskusji zebrane panie po
stanowiły jednogłośnie powołać do życia nową 
organizację na terenie naszego Zboru pod nazwą 
„Koło Pań przy Zborze Ew.-Refbrm. w Warsza
wie" oraz wybrały ze swego grona specjalną ko
misję złożoną z 10 pań, która opracuje regula
min przyszłych prac i poczynań Koła. W skład 
tej komisji weszły panie: seniorowa Br. Skierska, 
pastorowa I. Zaunarowa, Katarzyna .Tosio, Eliza 
Eellerowa, Jadwiga Lenartowieżowa, Irena Jele- 
nówna, Zofia Silbersteinowa, Jadwiga Kulina, 
Halina Martinowa, inżynierowa Kazimiera Czap
ko wa.

Wyrażamy żywą radość z powodu tej akcji 
naszych pań-zborowniczek , życzymy powstające- 
cemu Kołu Pań z całego serca błogosławieństwa 
Bożego w jego pracach i poczynaniach w głę
bokim przekonaniu, że praca ta będzie pożytecz
ną i błogosławioną nie tylko dla naszego Zboru, 
ale dla całego naszego Kościoła.

POSIEDZENIE KOMISU DOCHODÓW NIE
STAŁYCH PRZY NASZYM ZBORZE.

Bezpośrednio po zebraniu organizacyjnym 
Koła Pań odbyło się posiedzenie Komisji Docho
dów Niestałych przy naszym Zborze, pod prze
wodnictwem p. Jadwigi Lenąrtowiczowej. Komi
sja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z od
bytej w styczniu r. b. wieczornicy, zamykając ra
chunki tej imprezy czystym zyskiem w poważnej 
kwocie zł. 543. Zysk ten zgodnie z poprzednią 
uchwałą Komisji został przekazany Kolegium 
Kościelnemu na rzecz naszych instytucji dobro
czynnych. Następnie na wniosek p. pastorowej 
Ireny Zaunarowej uchwalono zorganizować w 
miesiącu kwietniu r. b. wieczór towarzyski dla na
szych zborowników pod nazwą „Czarna Kawa" na 
rzecz naszych ubogich zborów prowincjonalnych, 
szczególnie zaś Żychlina i Wilna. Jednocześnie 
na wniosek Ks. Zaunara, uchwalono wyasygno
wać niezwłocznie na potrzeby tychże zborów z 
funduszów komisji zł. 100 do dyspozycji Ks. 
Superintendenta. Wreszcie na wniosek p. Lenar- 
towiczowej uchwalono poczynić starania w kie
runku odnowienia zakrystii naszego kościoła. 
W związku z posiedzeniem ze swej strony korzy
stamy ze sposobności, aby zaznaczyć, że w w spra
wozdaniu z przebiegu wieczornicy w poprzednim 
numerze naszego pisma pominęliśmy jeszcze dwie 
panie, które swą chętną pracą przyczyniły się 
do jej doskonałego wyniku, a mianowicie p. Ce
linę Knauffównę i p. Walerię Nowaczyńską. Pro
stując tę naszą pomyłkę wyrażamy tym paniom 
nasze całkowite uznanie i serdeczne podzięko
wanie.

KONFERENCJA DUCHOWNYCH.

W piątek 5 b. m. odbyła się w sali sesjonal- 
nej naszego Konsystorza 30-sta Konferencja Du
chownych naszej Jednoty pod przewodnictwem 
Przewielebnego Księdza Superintendenta Stefana 
Skierskiego, a przy obecności wszystkich naszych 
duchownych prócz Ks. Wilhelma Fibicha, który 
z powodu choroby przybyć nie mógł. Konferencja 
rozpoczęta w imię Boże Słowem Pisma Sw. i mo
dlitwą, rozpatrzyła w wyczerpującej i bardzo głę
bokiej dyskusji te sprawy naszego życia kościelne- 
nego, które nasuwa nam chwila bieżąca i nasze 
własne potrzeby. Szczególnie podkreśliła koniecz
ność naszej wewnętrznej konsolidacji tak jako 
Jednoty, jak i wyznania wobec coraz silniejszej 
akcji rzymsko-katolickiej z jednej, a wojującego 
bezbożnictwa z drugiej strony. Szczególnie wysu
wa konieczność współpracy Kościoła i domu w 
dziele wychowania naszej dziatwy i młodzieży 
i uświadomienia naszym zborownikom tych zadań 
i powinności, jakie ciążą na każdym, kto Kościół 
swój miłuje sercem i prawdą. Wobec ogłoszenia 
w dn. 21 b. m. przez p. pułkownika Adama Ko
ca słynnej deklaracji ideowej, która porusza w p. 
IV sprawy wyznaniowe, Konferencja postanowiła 
zająć wobec niej stanowisko wyraźne tak wobec 
naszego Konsystorza jak i ogółu naszych współ
wyznawców. To ostatnie uwidacznia zamieszczony; 
w niniejszym numerze artykuł Ks. Zaunara, na 
który pozwalamy sobie zwrócić uwagę naszych 
czytelników. Wśród innych spraw Konferencja po
ruszyła sprawę projektów ustaw o stosunku Pań
stwa do naszego Kościoła i o wewnętrznej orga
nizacji kościelnej. Konferencja została zakończona 
nabożeństwem w naszym kościele na Lesznie w 
godzinach wieczorowych, które w obecności in
nych duchownych i grona zborowników warszaw
skich odprawił Ks. kapelan Jan Potocki z To
runia.

ZE ZBORU ŁÓDZKIEGO.

Jak się dowiadujemy Zbór Łódzki przejawia 
w dalszym ciągu swą żywotność, której wyraz tak 
bardzo wymowny dał przed kilku laty przez bu
dowę i poświęcenie własnego kościoła. Oto z ini
cjatywy Ks. Jerzego Jelena, administratora Zboru, 
powstała ostatnio na terenie zboru świetlica dla 
dzieci, w której dzieci zborowników łódzkich mo
gą się zbierać w atmosferze miłej i pociągającej 
ich, dla wspólnych prac i rozrywek. Świetlica ta
ka jest niewątpliwie wyrazem zrozumienia dla 
potrzeb misji wewnętrznej na terenie zboru i z ca
łą pewnością przyczyni się do oddziałania na 
dzieci w duchu przywiązania ich do zboru i Ko
ścioła.

Jednocześnie na wniosek Ks. Jelena zbo- 
rownicy łódzcy mają w niedługim czasie przy
stąpić do budowy kaplicy przed pogrzebowej na 
cmentarzu zborowym, której brak dawał się bar
dzo odczuć szczególnie w ciężkich warunkach
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mieszkaniowych, w jakich wielu zborowników na
szych się znajduje. Akcję w tym kierunku Ks. 
Jerzego Jelena, jak i chętne poparcie jej przez 
ogół zborowników należy podkreślić z całym 
uznaniem.

Bylibyśmy też bardzo radzi, gdybyśmy mogli 
czytelników naszych poinformować o postępach 
zamierzonych prac w kierunku ich realizacji.

WYSTĄPIENIE KOŚCIOŁA UNIJNEGO
Z RADY KOŚCIOŁÓW EWANGELICKICH 

W POLSCE.
,,Posener Evangelischer Kirchenblatt'' organ 

Kościoła Unijnego województwa Poznańskiego 
i Pomorskiego zamieszcza w numerze 5 z lutego 
r. b. wiadomość o wystąpieniu tego Kościoła z 
Rady Kościołów Ewangelickich w Polsce, powsta
łej w r. 1926 w wyniku zjazdu przedstawicieli 
Kościołów Ewangelickich w Wilnie. Wystąpienie 
to nastąpiło w formie pisma skierowanego do 
obecnego przewodniczącego Rady Ks. Dr. Bisku
pa Juliusza Bursche. Pismo to brzmi jak nastę
puje: ,,Do Rady Kościołów Ewangelickich w 
Polsce, na ręce Pana Przewodniczącego Najprze
wielebnie jszego Superintendenta Generalnego Dr. 
Bursche w Warszawie. Według § 1 statutu Rady 
Kościołów Ewangelickich w Polsce zadaniem Ra
dy jest: 1) wytworzenie pomiędzy wyznawcami 
Ewangelii w Polsce stosunków braterskich; 2) 
stworzenie wspólnej podstawy, na której możli
wym jest rozbudowanie wzajemnej przyjaznej 
współpracy Kościołów i uzgodnienie poglądów 
na cele i zadania protestantyzmu w Polsce; 3) 
obrona praw i interesów poszczególnych Kościo
łów Ewangelickich, szczególnie zaś zasady rów

nouprawnienie wyznań zgodnie z konstytucją Pań
stwa.

Wskazując na te obowiązujące członków Ra
dy postanowienia, a jednocześnie przypominając 
znane wydarzenia, w których kierownictwo Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego dało wyraz 
swym poglądom w sprawie wydania prawa pań
stwowego, regulującego stosunek Państwa do Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego, mamy zaszczyt 
powiadomić członków Rady Kościołów Ewange
lickich w Polsce, że w imieniu Ewangelickiego 
Kościoła Unijnego województw Poznańskiego 
i Pomorskiego występujemy z Rady Kościołów 
Ewangelickich w Polsce".

Nie będziemy analizować słuszności czy nie
słuszności stanów. >ka Kościoła Unijnego wobec 
Rady Kościołów' Ewangelickich, spowodowanego 
jak wynika z motywacji jego kroku wydaniem de
kretu Prezydenta Rzeczypospolitej o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go; nie możemy jednak nie stwierdzić, że krok 
ten jest klasycznym dowodem słuszności naszej 
tezy, wyrażonej w numerze poprzednim w arty
kule o aktualności i celowości połączenia Kościo
łóŵ  Ewangelickich w Polsce. Tezę naszą po
twierdza również stanowisko Ks. Superintendenta 
D. Zócklera ze Stanisławowa, który w swym or
ganie „Gemeindeblatt" w pozdrowieniu noworocz
nym stwierdza, że Rada Kościołów Ewangelickich 
nie ma absolutnie żadnego znaczenia i że nie ma 
potrzeby, z nią się w czymkolwiek liczyć szczegól
nie od momentu, gdy Kościół Ewangelicko-Augs
burski uregulował swój stosunek prawny wobec 
Państwa bez jakiegokolwiek współdziałania a na
wet bez porozumienia się z Radą Kościołów 
Ewangelickich w Polsce.

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym w drugiej połowie miesiąca m arca 1937 r. 
Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 11'15 przed poł.. o ile nie jest podana inna godzina.

1. Sobota dn. 20.III przygotowanie do Kom. Ś-tej o godz. 6 pp.
2. Niedziela dn. 21.111 (Palmowa) nabożeństwo z Kom. S-tą
3. W. Czwartek dn. 25.III nabożeństwo wiecz. z Kom. S-tą o godz. 7 w.
4. W. Piątek dn. 26.III nabożeństwo niem. z Kom. S-tą o godz. 9 r.

„ „ „ Kom. Ś-ta z przygotowaniem bezp. o godz. 11 .

* „ „ „ nabożeństwo główne o godz. 3 pp.
5. I S-to W. Nocy dn. 28.III nabożeństwo niem. o godz. 9 r.

„ w „ nabożeństwo polskie
6. II Ś-to W. Nocy dn. 2 9 . I I I ...............................................................................
Nabożeństwo dla młodzieży będzie miało miejsce w niedzielę dnia 21 

marca o godz. 9.30 rano . . . . . . .

Ks. L. Zaunar 
Ks. St. Skierski 
Ks. L. Zaunar 
Ks. L. Zaunar 
Ks. St. Skierski 
i Ks. L. Zaunar 
Ks. St. Skierski 
Ks. St. Skierski 
Ks. L. Zaunar 
Ks. St. Skierski

Ks. L. Zaunar

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów 
i Czytelniów 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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P o l e c a m y
najpopularniejsze w stolicy 
ZAKŁADY GASTRONOMICZNE

„POD BUKIETEM"
Centrala, Marszałkowska 1 14

R E S T A U R A C J A ,  B A R  i H A N D E L  WI N
Tel. 6.67-51 Tel 6.67-52

FILIA l-a
M arszałkowska 90

B A R
i R E S T A U R A C J A

Tel. 9.88-75

FILIA Il-a 
Nowy Świat 5

BAR i R ESTA U RA C JA
z dancingiem towarzysk.

Tel. 9.88-71

N A J L E P S Z E  C I A S T A  Ś W I Ą T E C Z N E
z

W ł t U W f l  / f t ' o ' j f l l l O W J K I E Q O
W ARSZAW A-----------MIODOWA 6

, Telefon 6 2  0 - 5 4

MAGAZYN POŚCIELOWY
B ie l iz n a  d a m s k a  i p o ś c i e l o w a 
P o d u s z k i  K a n a p o w e

A. Meissner i S-ka
W a r s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  5 5 .  T e l .  8 - 3 9 - 0 2 .

K U R SY PISANIA NA M ASZYN ACH
Zatwierdzone przez Kuratorium Okręgu Worsz.

M. Ś L i W I C K A
Jerozolimska 25  tel. 9-80-37

PRZEP ISYW AN IE  -  POW IELANIE

Na sezon wiosenno - letni 

materiały
NA KOSTIUMY i PŁASZCZE DAMSKIE 
G A R N I T U R Y  i P A L T A  M Ę S K I E  

w dużym wyborze poleca 
F a b r y k a  S u k n a

Karol Jankowski i Syn
B i e l s k o

Skład fabryczny — Nalewki Nr. 10
Ceny ściśle fabryczne

Pierw szorzędny Zakład Fryzjerski 
D A M S K O - M Ę S K I

„Emil"
W a r s z a w a ,  K r ó l e w s k a  29 Tel. 5-I7-97
Specjalność:
Trwała ondulacja elektryczna i parowa 
Farbowanie włosów wszystkiemi farbami. 
Roboty włosowe. M A N I C U R E

Gabinet kosmetyczny


