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JE D N O T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

KS. STEFAN SKIERSKI.

Kazanie Synodalne
(wygłoszone w niedzielą dn. 19. VI. r. b. w Kościele Ewangelicko-Reformowanym

w Warszawie)

Umiłowani w Panu ! Po raz ósmy w służbie mo
jej kaznodziejskiej i duszpasterskiej mam gło
sić Słowo Boże w Niedzielę Synodalną i otwie
rać uroczyście sesję Synodu Kościoła naszego po 
skończonym nabożeństwie. Będzie to dziewięć
dziesiąta sesja Synodów Kościoła naszego, Ewan
gelicko - Reformowanego w dawnym Królestwie 
Polskim, a obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej, 
od czasu, kiedy w roku 1849 istniejąca do tego 
momentu od początku 19-go wieku organizacja 
Kościoła Ewangelickiego tu u nas w kraju, a łą
cząca oba wyznania ewangelickie w jednym Ko
ściele, zmienioną radykalnie została, i oba te wy
znania stały się samoistnymi Kościołami: Luter- 
skim i Reformowanym, z których ten ostatni, na
wiązując do przeszłości w Polsce przedrozbioro
wej, uznał corocznie zbierające się Synody Ko
ścioła za swoją prawowitą i najwyższą władzę 
kościelną prawodawczą i wykonawczą w insty
tucji Konsystorza naszego.

Dziewięćdziesiąt lat samoistnego życia w 
Polsce porozbiorowej i od lat dwudziestu w Pol
sce odrodzonej! Dziewięćdziesiąt lat życia społecz
ności kościelnej, która już przy narodzinach swo
ich stanowiła garstkę nieliczną, aczkolwiek bardzc 
żywo z niedawną a minioną przeszłością związa
ną. Dziewięćdziesiąt lat — tak krótki okres czasu 
w życiu Kościoła wogle, ale jakże długi wobec 
wzniesień ducha i jego upadków, radości i smut
ków i klęsk w życiu tych, którzy ten Kościół 
i społeczność jego stanowili! Mimowoli cofamy 
się myślą wstecz, i nie sięgając już nawet do tej 
świetlanej przeszłości XVI i XVII wieku, przy-

Do Efezów 4: 30 — 32.
,,A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym 

zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Wszelka 
gorycz i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo 
niech będą odjęte od was wraz ze wszelką złością; ale 
bądźcie jedni ku drugim dobrotliwi, miłosierni, przeba
czając sobie wzajemnie, jak wam Bóg przebaczył w Chry
stusie" ! Amen!

wołujemy przed oczy ducha naszego obraz dzie
jów i życia społeczności naszej kościelnej choćby 
z przed tych stu lat tylko, a i wówczas porówna
nie tego co było z tern, co dniem dzisiejszym 
się nazywa, smutne w sercach naszych budzić mu
si refleksje! W życiu Kościoła, w sprawie jego ży
wotności, zdolności rozwoju i spełnienia właści
wego mu na ziemi zadania nie liczba jego człom 
ków, ale ich jakość i wartość gatunkowa rzeczą 
jest jedynie ważną. Jest to prawda niewątpliwa, 
którą nam dzieje Kościoła powszechnego potwier
dzają na każdym niemal kroku, a zwłaszcza widzi
my to wyraźnie na przykładzie pierwszych ucz
niów Pańskich, Apostołów, czy na tych nielicz
nych jednostkach, które Bóg później budził i po
woływał, a których życie, praca i działanie po
wodowały wstrząsy nieraz gwałtowne w różnych 
okresach dziejów Kościoła, ale wstrząsy te były 
zawsze odrodzeniem Kościoła i powrotem jega 
do pierwszej wiary i pierwszej miłości!

Jeśli więc chcemy mówić o tym, jaki jest 
stan obecny społeczności naszej kościelnej, jakie 
mamy powody do stwierdzenia jego braków, co 
jest przyczyną niepokoju naszego i lęku, gdy 
o jutrze Kościoła naszego myślimy, to nie fakt, 
że w łonie ewangelicyzmu w Polsce stanowimy 
najmniej liczną społeczność, przeraża nas i od
wagi i radości pozbawia, ale zupełnie coś inne
go, mianowicie to, żeśmy wewnętrznie tak daleka 
od przykładu tych bojowników Pańskich i tyci? 
późniejszych przejawów naszych w wierze od
biegli !

Prawda ,że ta społeczność kościelna, do kto-
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rej się przygniatająca większość współziomków 
naszych zalicza i która panującym w Ojczyźnie 
naszej Kościołem być pragnie, wypowiada dzisiaj 
walkę na śmierć wszystkiemu Lwszystkim, co po
za obozem rzymsko-klerykalnym stoi, prawda, że 
cudowność i inscenizacja kapiących złotem i prze
pychem obrzędów i uroczystości porywa dzisiaj 
w kraju naszym miliony i nastraja je wrogo prze
ciwko inaczej religię pojmującym współobywate
lom, prawda, że i w samym obozie ewangelickim 
mało spotykamy dla siebie życzliwości, natomiast 
dużo uszczypliwości i lekceważącego traktowania 
w nazywaniu nas ,,znikomą garstką wyznawców 
Kalwina", jakimś tam ,,tysiącem" i czymś w tym 
rodzaju, wszystko to prawda, a jednak nie to 
jest dla nas straszne, nie to niepokój w sercu bu
dzi, nie to przyszłości naszej poważnie zagraża! 
Inny jest wróg i inna choroba organizm nasz 
kościelny niszczy! A wrogiem tym i chorobą jest 
brak uduchowienia, jest zeświecczenie nasze, nasze 
wewnętrzne obumarcie, ta posucha duchowa, która 
tak przerażające wśród nas szerzy spustoszenia! 
Z żalem głębokim patrzymy na niwę Kościoła 
która się pustynią piaszczystą stała, z większym 
jeszcze żalem wyznać jesteśmy zmuszeni, że na
sze własne serca do tej zeschłej, piaszczystej a 
przeto nieurodzajnej i niepłodnej roli tak bardzo 
są podobne. Jakże wiele jest w nas i naokół nas 
obojętności, oziębłości, ile nieprzyjaźni, a nawet 
nienawiści w stosunkach wzajemnych i w stosun
ku do Kościoła!

I skądże się to wszystko bierze? Przecież 
mamy wszystkie dane po temu, abyśmy byli ży
wym Kościołem Pańskim! Mamy Słowo Boże ży
we i nie sfałszowane, które pokarmem jest dla 
dusz naszych, mamy nieskrępowaną wolność gło
szenia go, życia i postępowania według jego 
nauki i nakazu, wolno nam zdobywać dla prawdy 
Ewangelii wszystkich za prawdą tą tęskniących 
i prawdy pragnących, przeszłość Kościoła nasze
go w Ojczyźnie naszej upoważnia nas do zajmo
wania w łonie Ewangelicyzmu Polskiego nawet 
przodującego stanowiska, jakaż więc jest przy
czyna tego, że pomimo wszystkich tych danych 
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce nie 
odgrywa w życiu ewangelickim tej roli. jaką 
odgrywać powinien, i nie wypełnia tego zadania, 
które wzrost Królestwa Bożego na ziemiach pol
skich i dobro tej ziemicy polskiej spowodować 
i ugruntować może? Oto przedewszystkiem roz
bicie i skłócenie ewangelicyzmu według wyzna
nia reformowanego osłabia go i sił i zdolności 
ekspansji na zewmątrz pozbawia, a następnie za
poznanie tej prawdy, że kto Ducha Sw. nie ma, 
ten nie jest jego, czyni go tak bardzo ubogim we
wnętrznie, tak śpiącym i obumarłym, że zda się 
jakoby rnu już zupełna martwota groziła! Za
pominamy, że bez Ducha Swa, bez jego działa
nia i jego rządów nic się w Kościele ku dobremu 
dziać nie może, najgorętsze umiłowania i najusil
niejsza praca nic nie zbudują trwałego; bez Du
cha Bożego, wszystko będzie więdło, usychało, za

mierało, i chwast i kąkol tylko na niwie Bożej 
plenić się będzie! I dlaczegóż tego Ducha św. 
w'śród nas niema, albo go tak jest mało? Przecież 
i my, przyznając się do Chrystusa, zostaliśmy, jak 
Ap. powiada, ,,nim zapieczętowani na dzień od
kupienia"! Oto, drodzy moi, zasmucaliśmy Du
cha Świętego Bożego naszym postępowaniem, za
twardziałością serc naszych, naszą krnąbrnością 
i sprzeciwianiem się Jemu —- i dlatego działać 
wśród nas nie może, tchnienia jego brak i wilgot
ności nam jego nie dostaje! A razem z brakiem 
działania wśród nas Ducha: Bożego brak nani 
prawdziwej, ożywiającej i uświęcającej wiary zba
wiennej i brak nam również nieobłudnej, szczerej 
i budującej społeczność świętych miłości. Taką 
wiarę i taką miłość zrodzić może w sercu człowie
ka tylko Duch Boży, więc gdzie ten Duch nie 
działa, tam o takiej wierze i takiej miłości mo
wy być nie może, tam w najlepszym razie nędzne 
ich namiastki tylko się znajdą! Dlatego dużo jest 
wśród nas goryczy, dużo gniewu, zapalczywości 
i złości, dlatego niewiara głośnym nawet wrza
skiem znać o sobie daje, dlatego i przed bluźnier- 
stwem nawet niejeden się u nas nie cofa, nato
miast tak mało jest wśród nas dobrotliwości wzâ  
jemnej, miłosierdzia i przebaczania sobie nawza
jem win!

Nie mówcie, że ten obraz ponury przesad
nymi i zbyt ponurymi barwami jest pod malo
wany, ale i nie myślcie, że tak, jak jest już 
nieodmiennie pozostać musi na zawsze! Mówię 
z tego miejsca do słuchaczy moich, którzy prze
cież chrześcijanami się zowią i za takich uważa
ni być pragną. Jako chrześcijanie Kościół Boży 
stanowimy i częścią jego wyznania ewang.-refor- 
mowanego jesteśmy. A choć ten Kościół bojujący 
na ziemi często w boju ponosi porażki i wiele 
przeżywa upadkową o których to upadkach na
szych mówiliśmy przed chwilą, to jednak Bóg 
opuścić go nie chce, ani go opuszcza, ten sam 
Bóg, o którym Ap. w tekście naszym mówi, że 
Efezom winy ich przebaczył w Chrystusie! I to 
jest tego Boga wielkie imię, że On i dziś od
puszcza grzechy i wybacza winy wszystkim tym, 
którzy z całej duszy tego pragną i całym sercem 
do Niego Świętego się nawracają! Ón i nam 
i Kościołowi naszemu miłościwym Bogiem być 
pragnie. On może i chce ciężkie i bolesne rany 
nasze zagoić i uleczyć, miłość Jego chce i może 
z upadku naszego podnieść i lepszej, jaśniejszej 
przyszłości godnymi nas uczynić!

Ale o jednym zapomnieć nam nie wolno, 
jedno jest do poprawy naszych serc i uzdrowienia 
naszych dusz, a co za tym idzie i poprawy sto
sunków' naszych kościelnych, nieodzownie koniecz
nym, mianowicie, abyśmy już ,,nie zasmucali wię
cej Ducha Świętego Bożego, którym zapieczęto
wani jesteśmy na dzień odkupienia"! Niezasmu- 
canie Ducha Bożego łączy się ściśle z uznaniem 
konieczności jego posiadania, przeżywania i do
znawania jego zbawiennego działania, a zrozumie
nie tej konieczności otwiera serca i usta nasze
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do prośby gorącej i żarliwej, do stóp Boga Naj
wyższego zanoszonej, o dar tego Ducha Świętego 
Bożego!

Kto dar Ducha Bożego otrzymał, ten przeżył 
wstrząs głęboki, który w piersi jego kompletny 
sprawił przewrót; jego serce z kamiennego mię
sistym się stanie, żar w nim płonąć począł miłości 
Boga i ludzi, dusza jego pragnie i łaknie spra
wiedliwości i w zaświaty do Boga się wznosi, 
u Niego i w Nim znajduje uciszenie i łaknie
nia i pragnienia swego zaspokojenie!

My w ziemskim naszym życiu i stosunkach 
jego na świecie przeżyliśmy już zwłaszcza w ostat
nich dziesiątkach lat, nie jeden wstrząs głęboki, 
ale wszystkie te wstrząsy nie były jakoś w stanie 
ludzkości z jej snu, martwoty duchowej i zaśnie- 
dzenia obudzić. Owszem kroczy ona dalej w za
ślepieniu po drodze od Boga i oddala się coraz 
bardziej od źródła szczęśliwości swej, skąd zdro
wie jej i uświęcenie jedynie wypływa! Potrzeba

tu innego jeszcze wstrząsu zgóry, niebios rozdar
cia, nowej Pięćdziesiątnicy, aby potęgą Ducha 
Bożego powalona i do ziemi przygwożdżona wo
łać poczęła: co czynić mamv, abyśmy zbawieni 
byli?

O prośmy Boga o ten wstrząs z góry, o tę 
rosę niebios, o dar Ducha Świętego Bożego, Du
cha miłości i Ducha wiary!

Gdy Duch wiary i Duch miłości w nas 
i przy nas i w kościele działać będzie, wówczas 
mocni się staniemy w wierze i gorliwi w miłości, 
wówczas odważnie i mężnie potykać się będzie
my w boju wiary naszej i jako ludzie mężnej 
wiary i gorącej miłości dobrze się przysłużymy 
Ojczyźnie naszej ziemskiej, a w winnicy Kościo
ła Bożego, naszego drogiego sercom naszym Ko
ścioła Ewangelickiego według Słowa Bożego Re
formowanego pracownikami się staniemy dzielny
mi, sposobnymi do budowania Królestwa Boże
go i dziedziczenia chwały jego! Amen!

KS. LUDWIK ZAUNAR.

Obrady Synodalne
W dniach 19 i 20 czerwca r. b. obradował 

doroczny Synod, jako najwyższa władza naszego 
Kościoła. Zbiera się Synod nasz regularnie co ro
ku i stan ten - jeśli mowa o naszej Jednocie ko
ścielnej w jej obecnym stanie prawnym ~ trwa 
lat 90, obecna bowiem sesja synodalna była dzie
więćdziesiątą z rzędu. Zdawałoby się, że ogół na
szych współwyznawców przyzwyczaił się już do 
tego faktu tak dalece, że zebranie się Synodu nie 
wywiera już większego wrażenia, że stał się on 
czymś powszednim, stale się powtarzającym, stale 
omawiającym ten sam zakres spraw, interesują
cym w najlepszym razie jedynie nieliczne a bezpo
średnio zainteresowane jednostki w Kościele, nprz. 
duchownych czy członków’ ciał rządzących w Zbo
rze czy wf Kościele. A jednak tak nie jest: słowno 
,.Synod" wywiera swToje i żywe wyrażenie, posiada 
treść, która nigdy nie spowszednieje ani się znu
dzi, jest bowiem ono wyrazem i skumulowaniem 
całej treści życia kościelnego, wypowiedzeniem je
go wszystkich jasnych czy smutnych stron i prze
jawów; — spojrzeniem Kościoła choćby \x̂ krót
kim momencie na samego siebie i próba zdania 
sobie możliwie jasno i bezpośrednio sprawy czym 
się jest, czym się być pragnie i czym się być powin
no. To też okres kilku tygodni przed Synodem—to 
okres, że się tak wyrażę, wzmożonego tempa pracy 
i życia w Kościele, okres przygotowania się i zda
nia pocztu z czasu minionego, wzrostu poczucia 
odpowiedzialności a z tym i przez to nadziei na 
przyszłość. Taka atmosfera stała się dorocznym 
zjawiskiem przed Synodami naszymi w poszcze
gólnych zborach i w całości Kościoła, a przybiera 
ona na sile i staje się szczególnie wyrazistą, gdy

na porządku dziennym obrad synodalnych znaj
dzie się kwestia, wybiegająca daleko swym cięża
rem gatunkowym ponad poziom codzienności czy 
przeciętności dnia powszedniego.

Wydaje mi się, że ten wdaśnie fakt odczuwa
liśmy wszyscy w roku bieżącym w-'obec tego, że 
Synod ostatni miał ostatecznie przyjąć lub odrzu
cić projekt Prawna Wewnętrznego przyszłego j ed
nego i j e d n o l i t e g o  Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego w' Polsce. Ten wdaśnie fakt 
sprawił, że i same obrady synodalne osiągnęły 
rzadki od kilku lat wr naszych stosunkach poziom 
wielkiego spokoju, głębokiej rozwagi i rzeczowej 
dyskusji, która na słuchaczu czyniła wrażenie 
bardzo podniosłe i mówiła mu nieodparcie o sil
nie rozwiniętym poczuciu odpowiedzialności za 
jakość i dobro Kościoła, za jego przyszłe losy 
i dzieje.

Obrady synodalne poprzedzone zostały uro
czystym nabożeństwem w kościele naszym na 
Lesznie, odprawionym przez NPW. Ks. Superin- 
tendenta Stefana Skierskiego, przy udziale grona 
duchownych naszych, a więc PW. Ks. Seniora 
pułkownika Kazimierza Szefera, PW. Ks. Superin- 
tendenta Zborów Ukraińskich — Bazylego Kusiwa 
z Kołomyi, Ks. Ks. Wilhelma Fibicha z Zelowa, 
Jerzego jelena z Łodzi, Dr. Emila Jelinka z War
szawy, Kazimierza Ostachiewicza z Wilna, majora- 
kapelana Jana Potockiego z Torunia, Ludwika 
Zaunara z Warszawy i Mikołaja Żurakowskiego 
z Kołomyi. Na innym miejscu podajemy kazanie, 
wygłoszone przez NPW. Ks. Superintendenta.

Obrady właściwe rozpoczęte zostały po nabo
żeństwie w sali sesjonalnej naszego Zboru modli
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twą odmówioną przez I<s. Superintendenta i ucz
czeniem pamięci wybitniejszych osób naszego wy
znania tak w naszej Jednocie jak i po za nią, 
zmarłych w ubiegłym roku intersynodalnym. Sy
nod uczcił pamięć przedewszystkim zgasłego 
w dniu 14 bm. NPW. Ks. Michała Jastrzębskiego, 
Generalnego Superintendenta Jednoty Wileńskiej 
Ewangelicko-Reformowanej, a następnie członków 
naszego Zboru Warszawskiego ś.p. Anny Daabo- 
wej i Karola Sandera. Zarządzone przez Ks. Su
perintendenta wybory na stanowisko Prezesa Sy
nodu złożyły tę godność: w doświadczone dłonie 
cenionego naszego Prezesa Kolegium Kościelnego 
p. inżyniera Wiktora Janiszewskiego, który już 
w latach ubiegłych godność tę piastował. Prezy
dium Synodu ukonstytuowało się w sposób nastę
pujący: Prezes Synodu — p. inżynier Wiktor Ja
niszewski, Viceprezes — Ks. Superintendent z u- 
rzęau, Notariusz Synodu — Ks. Senior Kazimierz 
Szefer, pomocnik notariusza — Ks. Ludwik Zau- 
nar, sekretarz — p. Stanisław Bretsch, oraz człon
kowie Konsystorza pp. Prezes mec. Gerlicz oraz 
Radca prawny mec. Madey z urzędu.

Po ukonstytuowaniu się prezydium i załatwie
niu spraw natury formalnej wysłuchano protoku- 
poprzedniej sesji synodalnej. Zwykle odczytywa
nie protokułu — to sprawa formalna i niecieka
wa. W tym jednak wypadku synodujący słuchali 
z prawdziwym i nietajonym zaciekawieniem wła
ściwie pięknego referatu, w którym p. Stanisław 
Bretsch potrafił oddać nadzwyczaj wiernie, ale 
też niezwykle barwnie i ciekawie kwintesencję 
przebiegu i toku obrad zeszłorocznego Synodu 
i odtworzyć jego oblicze w pamięci uczestników 
w sposób żywy i bezpośredni. Do protokułu dołą
czyło się wyczerpujące sprawozdanie Konsystorza 
z całokształtu jego działalności za rok miniony, 
stwarzając w ten sposób całość organiczną i wią
żąc w jedną ciągłą całość przeszłość z chwilą bie
żącą. Centralnym momentem obrad w niedzielę 
prowadzonych było jednak sprawozdanie ze sta
nu życia kościelnego, złożone przez Ks. Superin
tendenta. Było ono bardzo obszerne i nie pominę
ło ani jednej sprawy istotnej, czy to w dziedzinie 
stosunków zewnętrznych, czy też w dziedzinie 
życia wewnętrznego Kościoła. A wszystko to, co 
na ten temat mówił Ks. Superintendent — nie 
kryjąc swej radości, gdy można było stwierdzić 
moment jasny, ani też nie tając bólu, gdy trzeba 
było oświetlić moment smutny, było tak wyraź
nym przejawem wielkiej miłości i troski o Ko
ściół, że trudno się dziwić, iż sprawozdanie to wy
warło bardzo głębokie wrażenie i dało obecnym 
na sali obrad obraz Kościoła pełny i realny.

Jak przed chwilą wspomniałem, Ks. Super
intendent nie pominął w swym sprawozdaniu ani 
jednego momentu istotnego dla życia naszego Ko
ścioła i tak jest istotnie. To też może się dziwnym 
wydaje, że jednak pominął całkowitym milcze
niem sprawę, która nasz Kościół bardzo żywo 
i serdecznie interesuje, a która bardzo często—nie
mal stale—zajmowała pokaźne miejsce w tego ro

dzaju sprawozdaniach: sprawę naszych stosunków 
z Jednotą Wileńską. Któż z nas nie pamięta poru
szenia, jakie w r. ub. t. zw. sprawa wileńska wzbu
dziła nietylko w naszym Kościele ale i w szero
kiej opinii publicznej naszego społeczeństwa w 
związku z atakami prasowymi na pewne praktyki 
tych ludzi, którzy w Jednocie Wileńskiej sprawu
ją od lat wielu rządy kościelne. Dyskusja nad tą 
sprawą zakończyła się wonczas na Synodzie jedno
głośnym uchwaleniem rezolucji, która głośnym 
echem odbiła się w opinii społecznej naszego kra
ju. Tym razem o tej sprawie nie było ani słowa, 
ale to nic dziwnego: po cóż bowiem dotykać spra
wy, która w naszym życiu wyznaniowym była 
i jest ropiejącym wrzodem, bolączką, która nietyl
ko zatruwa i deprawuje i to w sposób zastra
szający nasze wewnętrzno-kościelne życie i sto
sunki, ale wywołać musi rumieniec wstydu u każ
dego uczciwego ewangelika-reformowanego wo
bec obcych. Niestety nic się na lepsze nie zmieni
ło; sumienie uśpione a raczej do gruntu zasypane 
przewrotnością i hipokryzją nie obudziło się jesz
cze; zło istniejące i toczące jak robak wewnętrzne 
życie Jednoty Wileńskiej jeszcze się panoszy i na
wet ma się wrażenie, iż się wzmogło i co raz zu
chwałej odrzuca nawet pozory dotychczas dość 
pieczołowicie zachowywane. Tego konstatować ani 
chciał ani mógł Ks. Superintendent, a stąd prze
milczenie: jakże wymowne i jakże bolesne!

Przyjęcie przez Synod wyżej wymienionych 
sprawozdań wyczerpało porządek dzienny pierw
szego dnia obrad. Wznowione one zostały w po
niedziałek 20 b. m. a rozpoczęte zostały nabożeń
stwem, odprawionym w sali sesjonalnej przez Ks. 
Jerzego Jelena z Łodzi, który wygłosił stosowne 
kazanie. Po przyjęciu projektu uchwały upoważ
niającej Konsystorz do zarządzenia w okresie in
tersynodalnym ordynacji na duchownego naszego 
Kościoła kand. teol. p. Romana Mazierskiego 
oraz po zatwierdzeniu wokacji i instrukcji Ks. 
Jerzego jelena jako proboszcza Zboru Łódzkie
go, przystąpiono do obrad nad najważniejszym 
punktem porządku dziennego, to jest nad pro
jektem Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Projekt ten — to owoc intensywnych i żmud
nych prac specjalnej Komisji wyłonionej przez 
Synod w roku 1936, a obejmującej szereg jedno
stek wybitnych naszego życia kościelnego tak ze 
sfer duchowieństwa jak i osób świeckich. Sprawę 
projektu referowali Ks. Ludwik Zaunar jako refe
rent projektu w Komisji oraz p. radca Madey. 
Sprawa projektu omawiana dość obszernie już na 
zeszłorocznym Synodzie nie wywołała obecnie 
jakiejś większej dyskusji: nic to dziwnego, skoro 
z referatów wysłuchanych i objaśnień udzielonych 
wynikało, że kwestia ta dojrzała całkowicie w 
świadomości członków Synodu i że jej ujęcie 
w projekcie Komisji jest istotnie słusznym i ce
lowym dla dobra naszego Kościoła. Projekt ten 
został też przyjęty j e d n o g ł o ś n i e  i mamy 
nadzieję, że już niezadługo stanie się on przed
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miotem rozmów przedstawicieli naszego Kościoła 
z przedstawicielami naszej władzy państwowej 
i następnie prawem naszym, obowiązującym nas 
i dającym nam lepsze niż dotąd podstawy i nor
my prawne naszego istnienia i naszego rozwoju. 
W związku z tymi oczekiwaniami Synod na wnio
sek Konsystorza powołał specjalną Komisję do 
rokowań z Rządem na temat powyższy, dając jed
nocześnie tej Komisji mandat wypowiadania się 
i decydowania w tej materii w imieniu Synodu. 
W skład Komisji weszli: Prezes Konsystorza p. 
Ryszard Gerlicz, Viceprezes Konsystorza NP W. 
Ks. Superintendent Stefan Skierski, Radca praw
ny Konsystorza — p. mecenas Józef Madey, Ks. 
Ludwik Zaunar, Ks. Mikołaj Źurakowski, p. sę
dzia Tadeusz Semadeni, p. mecenas Alfred Ecker- 
sdorf.

Po przyjęciu projektu Prawa Wewnętrznego 
wysłuchano bardzo interesującego i żywo uję
tego sprawozdania Ks. Superintendenta B. Kusi- 
wa o stanie i życiu pracy missyjnej wśród ludno
ści ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej i na 
Wołyniu, oraz sprawozdania przedstawicieli misji 
wśród żydów im. Barraclaugha w Krakowie mi
sjonarza Millera, a następnie rozpatrzono i przy
jęto sprawozdanie rachunkowo, budżety i bilanse 
Konsystorza, poszczególnych zborów i instytucji 
zborowych, i dopełniono wyborów uzupełniają
cych do Komisji Rewizyjnej przy Konsystorzu 
Około godziny 21 porządek obrad został wyczer
pany i Prezes Synodu zamknął sesję tegoroczne

go Synodu, wzywając obecnych, do kościoła na 
nabożeństwo dziękczynne. Odprawił to nabożeń
stwo Ks. Superintendent dziękując członkom Sy
nodu za ich prace dla Kościoła i prosząc Boga, 
by prace te wydały owoce dobre i błogosławione 
w życiu kościelnym.

Synod został zakończony i tym samym na
leży już do przeszłości naszej. Jednocześnie zapo
czątkował on nową stronicę w księdze dziejów na
szego Kościoła. Jakąż będzie ona w swej treści? 
Czy za rok będziemy mogli z radością stwierdzić, 
żeśmy prace i obowiązki swe wobec Boga i Ko
ścioła spełnili, czy też będziemy zmuszeni stwier
dzać, żeśmy czegoś istotnego zaniedbali, a tym 
samym cofnęli wstecz, bieg sprawy, której spraw
dzianem jeśli chodzi o jej istotną wartość jest cią
głe parcie naprzód, ciągłe dążenie do rozwoju 
i wzrostu wewnętrznego u zewnętrznego. Sta
wiam to pytanie jako „imperatyw kategoryczny'' 
naszego powołania i naszego rzetelnego stosunku 
do Kościoła każdego jego członka. Obyż ono 
ustrzegło nas od lekkomyślności, błędów, leni
stwa czy niedbalstwa, obyż stało się dla każdego 
z nas zachętą dobrą i przypomnieniem słów na
szego Zbawiciela i Pasterza dusz naszych, gdy 
mówi: ,,To dobrze sługo dobry i wierny, gdyś 
wiernym był w małym nad wielem cię postano
wię, a tak wnijdź do radości Pana swego". Nie
chaj sprawić raczy Bóg Wszechmogący, by Sy
nod nasz w roku przyszłym tej radości stać się 
mógł terenem i przejawem.

CZESLAW LECHICKL

Konfesja Polska
w świetle ostatnich badań*)

Z pośród 85 ksiąg symbolicznych Kościoła 
ewangelicko-reformowanego, jakie wymienia nasza 
„Tarcza wiary" (wyd. II, str. 211—219), najuni- 
wersalniejsze znaczenie posiada — obok Kate
chizmu Heidelberskiego — Druga Konfesja Hel- 
wecka, spolszczona przez ks. Krzysztofa Trecego 
1570 r. i znana pod nazwą Konfesji Polskiej, albo 
Sandomierskiej (od miejscowości, gdzie na syno
dzie ogólno-ewangelickim przyjął ją za swoje 
credo polski Kościół reformowany, *„Ecclesia 
maior“).

Za przykładem Szwajcarii, Palatynatu, Szko
cji, Węgier, Anglii, Holandii i Francji poszła 
Rzplta, obierając sobie tę właśnie Konfesję za 
syntetyczny wyraz swej protestanckiej ideologii 
i miarodajny komentarz do Ewangelii.

Rozwinięty indywidualizm religijny pozwolił 
Kościołowi reformowanemu zdobyć się na bodaj 
najwyższą liczbę ksiąg symbolicznych, tych magi
stralnych sformułowań wiary. Większość z nich 
nie wyszła poza granice jednego kraju, kilka jed
nak sięgnęło wpływem i autorytetem wszędzie

niemal, gdzie wielki duch Kalwina zapłodnił myśl 
reformacyjną i wytknął jej realizacji odrębne, sa
moistne szlaki kościelno-organizacyjne.

Czy dziś mają owe księgi symboliczne tylko 
muzealno-historyczne znaczenie? Dla tych, któ
rym Reformacja jest tradycją drogą i szanow
ną i niczym więcej, straciły niewątpliwie księgi 
symboliczne aktualność. Dogmaty, w nich 
zamknięte, są w takim razie dokumentem czasu 
minionego bezpowrotnie i traktować je należy ja
ko czcigodne zabytki teologiczno-literackie, nie ja
ko drogowskazy teraźniejszości. Myślący w ten 
sposób laicy są w gruncie rzeczy indyferentami 
i formalna ich przynależność do obozu reformo
wanego nie zobowiązuje w sumieniu i umyśle

*) Ks. Jerzy Lehmann: „Konfesja Sandomierz 
ska na tle innych Konfesji w Polsce XV/ wieku“ . Roz
prawa doktorska, przedstawiona Wydziałowi teologii 
ewangelickiej Uniwer. J. P. w Warszawie i przyjęta 
przez Radę wydziałową (Referent: ks. prof. E. Bursche) 
— Warszawa 1937, str. 8 nlb. i 393 w 8-ce większej).
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do jakichkolwiek poważniejszych konsekwencyj in- 
telektualno-poznawczych.

Kościół ew.-ref., umieszczając na czele swe
go apologetycznego wydawnictwa: ..Tarcza wia
ry", Konfesję Polską, dowiódł, że ją docenia i że 
z niej poleca czerpać członkom swoim religijno- 
wyznaniowe uświadomienie. Miejsce jej bowiem 
nie w bibliotece naukowej, lecz w podręcznym 
księgozbiorze każdego prawdziwego ewangelika 
reformowanego, żyjącego spuścizną XVI wieku.

„Konfesja Polska — powiada ks. dr. Konst. 
Kurnatowski, — będąc dzieckiem wielkiego czasu, 
nie jedno dobre, ma nam, epigonom do powie
dzenia. Chce ona być schola quaerentiumy szkołą 
dla szukających, i zachęcić do badania Pisma 
św. i poznania idej Chrystusowych. Nie jedno 
w Konfesji Polskiej jest przestarzałe, nie jedno 
wyrazilibyśmy dzisiaj inaczej, w łagodniejszej for
mie i z większym spokojem, ale okoliczność, że 
była ona w swoim czasie przyjętą przez wszystkie 
Kościoły reformowane całego świata, nadaje jej 
charakter powszechny, oraz dowodzi, że warto ją 
bliżej poznać. Niezmiernie ciekawą jest Konfesja 
Polska jako dokument historyczny, w którym się 
odzwierciedlają rysy dawno minionych czasów, 
polemiki i systemy spekulacyjne, ale jednocześnie 
bije z niej święty ogień entuzjazmu młodego pro
testantyzmu polskiego dla wielkiej sprawy Chry
stusa, a miejscami brzmią słowa naszej Konfesji, 
jako wspaniały panegiryk na cześć wielkiego Bo
ga, który dzieci swe wybawił, objawiając się w 
człowieku".

* *
*

Nikt nie -może narzekać, że Konfesja owa 
jest trudno dostępną. W ,.Tarczy wiary" każdy ją 
znajdzie z koniecznymi objaśnieniami i dobrym 
skorowidzem. Od przejrzenia atoli tekstu w prze
druku, do przyswojenia sobie zawartych w nim 
poglądów teologicznych — droga daleka! Odbyć 
tę drogę musi wpierw fachowiec, uczony, teolog, 
a dopiero za jego przewodem waży się nią puścić 
zwykły profan, jeśli mu cierpliwości starczy...

Trzysta sześćdziesiąt siedem lat czekała Kon
fesja Polska na swego monografa. Już to samo 
odkrywa wielkie braki badań nad reformacją 
w Polsce, że jeden z jej najznakomitszych po
mników, (a kto wie, czy nie najznakomitszy!), 
nie był dotąd naukowo opracowany. Informowano 
o nim przygodnie, zajmowano się nim ubocznie

głównie z racji Zgody Sandomierskiej, ale do 
metodycznej jego i porównawczej analizy kry
tycznej jakoś dotąd nikomu nie było spieszno.

Tym większa chluba ks. prof. Edmunda Bur- 
schego, że w swoim seminarium historycznym zna
lazł siłę, godną takiego tematu, dał jej niebyleja- 
kie przygotowanie naukowe i zwrócił w pożąda
nym kierunku badawczym.

Warto i należy przy tej sposobności podkre
ślić niezwykle wysoki poziom warszawskiego Wy
działu teologii ewangelickiej, gdzie złożyć dokto
rat jest niemal tak trudno, jak gdzie indziej uzy
skać habilitację. Stąd niektórzy wolą jechać za
granicę, by sobie promocję ułatwić. Jeśli się nic 
mylimy, zaledwie czterech wypuścił doktorów 
Wydział warszawski, w czym dwóch biblistów 
i dwóch historyków kościelnych. Zeszłego roku 
czytaliśmy z całą satysfakcją w II tomie ,,Rocz- 
Teologicznego" dysertację ks. dra A. Wantuły 
o ,,Porządku kościelnym Wacława Adama" i po
czątkach organizacji kościoła ewangelickiego na 
Śląsku Cieszyńskim. Prawie równocześnie dru
kowała się dwakroć obszerniejsza dysertacja ks. 
dr. Jerzego Lehmanna ze Zduńskiej Woli, po
święcona Konfesji Sandomierskiej, gdzie autor— 
znany już z kiiku prac w języku niemieckim, 
o charakterze bądź literackim, bądź okolicznościo- 
wo-popularnym i apologetycznym — ujawnił się
odrazu jako naukowiec pierwszorzędny.* *

*
Zadanie swoje pojął ks. dr. Lehmann bardzo 

rozlegle. Nie ograniczył się do teologicznego roz
bioru jednej Konfesji, co samo byłoby innemu 
aż nadto wystarczyło, ale podmalował obszerne 
tło i przydał studium bibliograficzne, podnoszą
ce znacznie i tak niepoślednią wartość niesłycha
nie żmudnej i z iście niemiecką pedanterią wy
konanej monografii.

Interesowały autora przede wszystkim po
przedniczki Konfesji Polskiej (względnie, jak on 
ją stale nazywa, Sandomierskiej) na ziemiach 
sarmackich i przedsiębrał szczegółowe, wszech
stronne zbadanie pojedyńczych Konfesji przed 
1570 r., zarówno prywatnych, jak społecznych, 
celem wykazania historycznego i teologicznego 
związku, zachodzącego między nimi, co dopiero 
umożliwiło mu wykrycie odrębności, względnie 
wspólności cech tychże Konfesji, oraz ustalenie 
ich oblicza dogmatycznego drogą komparatywną.

(C. d. n.).

W iadom ości z k o ścio ła  i o kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO:

W niedzielę dnia 19 oraz poniedziałek 20 
b. m. obradował w Warszawie w sali sesjonalnej 
Zboru naszego przy ul. Leszno 20 doroczny Sy
nod naszego Kościoła. Szczegółowe sprawozdanie

z przebiegu obrad podajemy na innym miejscu 
niniejszego numeru. Obrady synodalne poprze
dziła sesja Konferencji Duchownych naszego Ko
ścioła, która w swoim gronie rozpatrzyła cały 
szereg poważnych spraw kościelnych, będących 
przedmiotem obrad Synodu.
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Z JEDNOTY WILEŃSKIEJ EWANGELICKO- 
REFORMOWANEJ :

Zgon Generalnego Superintendenta Jednoty Wi
leńskie/.

We wtorek dnia 14 b.m. zmarł w Wilnie po 
dłuższej chorobie Generalny Superintendent Jed
noty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej Ks. 
Michał Jastrzębski w wieku lat 79. Zmarły był 
najstarszym wiekiem jak i latami swej pracy 
duszpasterskiej duchownym naszego wyznania 
w Polsce, w roku bowiem bieżącym dobiegał 50- 
letniego jubileuszu swej ordynacji na duchowne
go. Pogrzeb ś. p. Ks. Michała Jastrzębskiego od
był się w Wilnie w niedzielę dn. 20 b. m. na 
miejscowym cmentarzu ewangelickim przy udziale 
licznego grona członków Zboru Wileńskiego, ko- 
legów-duchownych, oraz reprezentantów innych 
Kościołów, a mianowicie NPW. Ks. Superinten
denta Generalnego Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego na Litwie Ks. Dr. Jakubenasa, oraz 
PW. Ks. Seniora Loppe, Seniora diecezji wileń
skiej ewangelicko-augsburskiej, jako przedstawi
ciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rze
czypospolitej Polskiej. W związku ze śmiercią 
Ks. Michała Jastrzębskiego Konsystorz nasz wy
stosował depesze kondolencyjne do Konsystorza 
Wileńskiego oraz do wdowy po zmarłym, a Kon
ferencja Duchownych po uczczeniu pamięci zmar
łego przez powstanie przesłała do Konsystorza 
Wileńskiego pismo kondolencyjne. Również i Sy
nod nasz uczcił pamięć zmarłego.

ZE ZBORU ŁÓDZKIEGO:
Pierwszy jubileusz Zboru.

Jak wiadomo Zbór nasz w Lodzi jest jed
nym z młodych naszych zborów, a powstanie swe 
zawdzięcza staraniom szczupłego początkowo gro
na naszych współwyznawców narodowości czeskiej 
i polskiej, którzy osiedlając się w rozwijającym 
się „polskim Manchesterze" i pracując w prze
myśle głównie tkackim, pamiętali o potrzebach 
swych religijnych i wyznaniowych. Urzędową da
tą założenia Zboru naszego w Lodzi jest rok 1888, 
w tym bowiem roku powstaje placówka zorgani
zowana jako zbór filialny, o czym świadczą proto- 
kuły posiedzeń pierwszego Kolegium Kościelne
go oraz pieczęć zborowa z wyżej wymienioną da
tą. W roku więc bieżącym przypada pierwszy 
50-letni jubileusz istnienia Zboru, który od czasu 
swego powstania przeistoczył się w Zbór samo
dzielny, dość żywotny, posiadający własnego swe
go proboszcza. Do roku 1922 Zbór Łódzki był 
zborem dojazdowym, od września 1922 otrzymał 
własnego stałego duchownego w osobie Ks. Lu
dwika Zaunara, który pracując przez szereg lat ja
ko administrator został w r. 1930 wybrany na 
pierwszego proboszcza zboru. W roku 1935 stano
wisko administratora stałego objął w Zborze

Łódzkim Ks. Jerzy Jeleń, wybrany w roku 1936 
na proboszcza i pracujący tam w tym charakte
rze do chwili obecnej. Niewątpliwie jubileusz 
ten to chwila ważka i niecodzienna w życiu zbo
rowym, to też nie wątpimy, że tak Ks. Proboszcz 
jak i Kolegium Kościelne poczynią wszelkie kro
ki, by obchód jubileuszowy odbył się w sposób 
godny i stał się zachętą dla zboru do dalszej 
pracy, której w Zborze pod każdym względem 
nie brak. Czytelników naszych chętnie poinformu
jemy w przyszłości o pracach powołanych czyn
ników w tym kierunku i będziemy bardzo radzi, 
mogąc stwierdzić, że Zbór Łódzki przez obchód 
jubileuszu swego istnienia dał nowy dowód swej 
żywotności, jaką zawsze okazywał.

WF/5RY:
Uroczysty jubileusz Kolegium F.wangelicko-Refor

mowanego w Debrecenie.
Kościół nasz został uroczyście zaproszony do 

wzięcia udziału przez swych delegatów w wielkim 
święcie ^Kościoła Węgierskiego Ewangelicko-Re
formowanego, jakim będzie obchód 400-letniego 
jubileuszu słynnego Kolegium Reformowanego 
w Debrecenie, zwanym „kalwińskim Rzymem wę
gierskim", które to Kolegium ufundowane i dłu
go utrzymywane przez Kościół Reformowany zo
stało później przekształcone i istnieje do chwili 
obecnej jako uniwersytet imienia lir. Stefana Ti- 
szy. Obchód ten odbędzie się w dniach 4 i 5 paź
dziernika r. b. pod wysoki protektoratem 
i w obecności Regenta Węgier, admirała Miko
łaja Horthy, naszego współwyznawcy. Na uro
czystości w Debrecenie Konsystorz nasz delego
wał NPW. Ks. Superintendenta Stefana Skier
skiego oraz Ks. Ludwika Zaunara. Delegaci nasi 
wykorzystają swój pobyt na Węgrzech w celu za
dzierzgnięcia osobistego kontaktu z czołowy|mi 
przedstawicielami Kościoła Reformowanego Wę
gierskiego, wielce żywotnego i w porównaniu 
z naszym wielkiego liczebnie i silnego ducho
wo.

WARSZAWA:
Wybór dziekana Wydziału.

Dziekanem Wydziału Teologii Ewangelickiej
U. J. P. na r. akad. 1938/39 został wybrany ks. 
prof. Dr. Jan Szeruda. Ew.-Pol.

ŁOTWA:
Ryga. Nowe wydziały teologiczne.

W uniwersytecie ryskim zorganizowano 2 nowe 
wydziały teologiczne: katolicki i prawosławny. 
W ten sposób 3 wyznania będą miały w Rydze- 
podobnie jak w Warszawie swe ogniska nauki 
teologicznej i ośrodki kształcenia swych duchow
nych. Ew.-Pol.
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Umowa kościelna międzypaństwowa.

Kościoły ewangelicko-luterskie Łotwy i Esto
nii zawarły konwencję o prawach wyboru du
chownych i ich działalności. Zbory łotewskie w 
Estonii mają prawo wolnego wyboru swych du
chownych za zgodą Naczelnej władzy kościelnej 
Łotwy; takie samo prawo przysługuje zborom 
estońskim na Łotwie. Konwencję podpisał arcyb.: 
Griinberg i bsk. Rahamagi. Ew.-Pol.

Anglikanizm a kościół ewang. na Łotwie.
Kościół anglikański wydelegował biskupa 

Gloucesteru wraz z 3 biskupami, 2 profesorami 
teologii i 2 urzędnikami władz kościelnych na 
Łotwę w celu odbycia w Rydze narad z przedsta
wicielami kościoła ewangelickiego Łotwy i Estonii 
w sprawie ściślejszej współpracy między tymi 
kościołami a anglikanizmem. Goście angielscy 
wzięli udział w łotewskiej konferencji pastoralnej 
i w łotewskim święcie śpiewu dn. 18 czerwca b.r. 
Ew.-Pol.

SZWECJA:
Zebranie Imki.

Światowy Komitet Chrześcijańskiego Związ
ku młodych mężczyzn (ŁM.C.A.) odbył w dn. 
od 24 — 28 maja 1938 r. w Sztokholmie swe ze
branie plenarne. Obecnych było 85 delegatów z 28 
krajów. Na rozpoczęcie obrad odbyło się nabo
żeństwo w jednym z najstarszych kościołów stoli
cy, w którym przed 50 laty członkowie Imki zjed
noczyli się we wspólnej modlitwie.

Prezydent Światowego Związku, Dr. John
R. Mott, przedstawił pracę Związku w ostatnich 
50 latach, ze szczególnym uwzględnieniem dzia
łalności w Chinach i w Afryce. Rozważano także 
sprawę ewangelizacji młodzieży za pośrednictwem 
samej młodzieży. Ustalono datę następnej Świa
towej Konferencji Imki w r. 1944 w Londynie, 
gdzie tamtejsza Imka obchodzić będzie 100-lecie 
swego istnienia. Ew.-Pol.
Konkurs na powieść z życia chrześcijańskiego.

Trzy towarzystwa wydawnicze w Danii, 
Szwecji i Norwegii rozpisały konkurs na naj
lepszą powieść z życia chrześcijańskiego. Na naj
lepsze dzieło z punktu widzenia literackiego i psy
chologicznego wyznaczono nagrodę w kwocie 
10.500 koron. Ew.-Pol.

CZECHOSŁOWACJA:

Doroczny Zjazd „Jednoty Konstancjeńskieju

Dnia 25 — 26 maja b.r. odbył się w Pilznie 
XXATV doroczny zjazd centralnej organizacji 
czeskiej ewangelickiej tzw. Jednoty Konstancjeń- 
skiej (Kostnicka Jednota). W rezolucjach, które 
potępiają teror narodowo-socjalistyczny, podkre

ślono m. i. sprawę stosunku do mniejszości naro
dowych: ,,Jako mniejszość wyznaniowa stoimy 
na stanowisku uczciwego wypełnienia wszystkich 
zobowiązań, które nasza republika przyjęła na się 
i wcieliła do swego ustawodawstwa w stosunku 
do odłamów sąsiednich narodów, żyjących w na
szym państwie w granicach, przeważnie histo
rycznych''. Ew.-Pol.

BELGIA:

Znamienny głos katolika o protestantyzmie.
W czasopiśmie „Irenicon", wydawanym przez 

opactwo Benedyktynów w Amay, a poświęconym 
sprawie jedności Kościołów, pojawiły się zna
mienne słowa współpracownika katolickiego o pro
testantyzmie : ,,Nikt nie zaprzeczy, że katolicy i pro 
testanci się nie znają. Rewizja naszych poglądów 
na nowoczesny protestantyzm oddałaby niezmier
ną wielką usługę prawdzie i miłości bliźniego. 
Jakież to wartości przedstawia dla chrześcijaństwa 
protestantyzm? Trzy są wartości główne, do któ
rych się on przyznaje: osobowość, wolność i duch. 
Trzy wartości, których zwykle nie docenia ludz
kość: protestantyzm stawia znaczenie wiary osobi
stej ponad formę rytualną; w wolności wiary upa
truje tajemnicę jej dynamiki, uznaje prymat du
cha, gdyż działanie Boga przejawia się przede 
wszystkim w' duszy. Czyż wobec tych wartości nie 
mamy nic lepszego do roboty, jak tylko stale za
rzucać ewangelikom te same wady i błędy w for
malnych sprawach, o których dyskutowano już 
przez 400 lat?". Ew.-Pol.

NORWEGIA:

Przeciw dopuszczaniu kobiet do stanowisk kościel
nych.

Rada kościoła krajowego w Norwegii wysto
sowała do parlamentu protest przeciwko pro
jektowi ustawy dopuszczającego kobiety do wszel
kich zająć i posad, a więc i stanowiska pastora 
w kościele. Protest ogranicza się do tego właśnie 
stanowiska. Tymczasem izba deputowanych dnia 
13 czerwca 55 głosami przeciwko 53 uchwaliła 
ten projekt. Ew.-Pol.

ITALIA:

Pięćsetlecic Soboru ferraryjsko-florenckiego.
W r. b. przypada 500-lecie od otwarcia So

boru powszechnego ferraryjsko-florenckiego, któ
rego głównym celem było przeprowadzenie unii 
kościoła łacińskiego z greckim.

Na VI konferencji unijnej w Polsce (w r. 
ub.) przyjęto propozycję w sprawie uroczystości 
jubileuszowej tego soboru, która ma się rozpo
cząć dn. 5 czerwca b.r. Ew.-Pol.
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