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Z ostatniej chwili
Zain ic jow any przez Księży Pasterzów i Kolegium Kościelne naszego Zboru obchód 

setnej rocznicy stracenia bohatera narodowego a naszego współwyznawcy Szymona Konarskiego 
jest już poza nam i: w sobotę dnia 25  b. m odbyła się w sali Rady M iejskiej wspaniała aka
dem ia, na którq obok Pana M inistra W. R. i O. P. prof. Św iętosławskiego i Pana W icem inistra 
Spraw W ojskowych gen. Litw inow icza — jako przedstawicieli Rzqdu, generalicji, duchowieństwa 
wyznań chrześcijańskich, członków rodziny Konarskich, pocztów sztandarowych zw iązków byłych 
wojskowych, weteranów i harcerzy, przybyły tłum y publiczności ze wszystkich warstw społecz
nych, pragnqc oddać hołd pam ięci Szymona Konarskiego. Tłumy te wypełniły szczelnie — do
słownie po brzegi — w ielkq salę i galerię nad niq, wysłuchujqc w podniosłym skupieniu s łowo 
wstępne p. generała Skierskiego, wspaniałq prelekcję prof. Henryka Mościckiego, a następnie 
sto jqce na wysokim poziq,mie artystycznym grę na fortepianie p. A liny Janiszewskiej, deklam a
cje dyr. Karola Adwentow icza, śpiew solowy p. Anie li Szlem ińskiej i śpiew chóralny W ydziału 
Nauczycielskiego Konserwatorium  Muzycznego w W arszaw ie pod wytrawnq batutq prof. S tan i
sława Kazury. O ba przem ów ienia były transm itowane przez Polskie Radio.

W niedzielę 26  b. m. uroczystość obchodu odbyła się na terenie naszego Kościoła 
w postaci podniosłego nabożeństwa, o którym  społeczeństwo nasze zostało pow iadom ione za 
pomocq klepsydr żałobnych, przez prasę i radio. I znów tłum y w ypełn iły szczelnie świqtynię, 
poczty sztandarowe organizacyj byłych wojskowych i harcerzy otoczyły presbiterium , a słowa 
Pisma Świętego i kazania padały niewqtpliw ie na serca głęboko odczuwajqce świętość chw ili.

Piszemy te słowa pod świeżym wrażeniem czegoś, co daleko wybiegało poza szarzyznę 
nie ły lko dnia powszedniego, ale i w ielu obchodów, jakie przy różnych okazjach sq urzqdzane. 
To też in icjatorzy uroczystości ku czci Szymona Konarskiego mogq z zadowoleniem  i radościq 
stw ierdzać, że ich in icjatywa i praca nie była daremnq, że znalazła ona w całym społeczeń
stwie żywe echo i g łębokie  zrozum ienie i uw ypukliła  nam świetlanq postać człow ieka, który 
naród i ojczyznę całym sercem m iłujqc, stał się pięknym wzorem godności i wartości polaka 
ew angelika-re form owanego. O granicza jqc się w numerze niniejszym do tej jedynie kró tk ie j no
ta tk i kom unikujem y, że numer następny „Jednoty" będzie numerem pam iqtkowym . W yjdzie on 
w zwiększonym form acie  i nakładzie i będzie zaw iera ł dokładny przebieg uroczystości w raz 
z tekstam i przemówień.

R.

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym w miesiącu m arcu 1939 roku. 
Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 1115 przed poł.f o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela 5.III (2 postu) z Kom. Św...........................................................................................Ks. Skierski
2. Niedziela 12.III (3 postu) z Kom. Św.....................................................................  Ks. Zaunar
3. Niedziela 19.III (4 postu) z Kom. Św...................................................................... Ks. Zaunar
4. Niedziela 26.111 (5 postu) z Kom. Ś w . ...........................................................  Ks. Zaunar

Niedzielna Szkółka odbywać się będzie w każdą niedzielę o godz. 10 m. 30 
w sali zborowej przy ul. Leszno 20

Nabożeństwa ranne dla młodzieży szkolnej odbywać się będą w każdą niedzielę o godz. 9 m. 30 — Ks. Ks,-
Mazierski i Zaunar

O f i a r y

p. Dr Daniel Mesz z Warszawy 
p. Jadwiga Geyerowa z Łodzi

Zł 5 . -  
„ 12.—
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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

WACŁAW WADWICZ

RELIGIJNOŚĆ CHOREGO
Religijność człowieka jest jak morze. Zna 

i odbywa swe przypływy i odpływy, pomyślne 
i niepomyślne prądy, burze, nawałnice, orkany 
i tajfuny etc. Wszystko to zależy od stanu psy
chicznego danej jednostki. Osoby żywego tempe
ramentu, zdolne do uczuć namiętnych, obdarzone 
bujniejszą wyobraźnią, podatne sugestii, — mają 
często religijność ,,żywiołową/' i objawiającą się 
nazewnątrz w sposób usprawiedliwiający porów
nanie je j do morza. Natomiast ludzie chłodni, 
spokojnego usposobienia, zrównoważeni mózgow
cy, ludzie u których władze umysłowe są zawsze 
czynne i czujne kosztem wzruszeniowych, — ma
ją zwykle religijność opanowaną, powściągliwą, 
nie dość wyrazistą i trudniej dla obserwatora 
uchwytną.

Skłonność do nastrojów religijnych i wy
pełniania pewnych praktyk religijnych, płynąca 
zazwyczaj z wrodzonego poczucia religijnego, ma
nifestuje się w sposób mniej lub więcej wyraź
ny, mniej lub więcej spontaniczny, daje też sze
rokie pole do stosowania techniki wywoływania 
uczuć nieszczerych, co wyjaśnia szczegółowo psy
chologia w schematycznej analizie stanów uczucio
wych.

Zadajemy sobie pytanie, jaką bywa religij
ność chorego i to chrześcijanina? Co się dzieje 
w duszy człowieka chorego i co charakteryzuje 
stan jego świadomości religijnej, jaki istnieje 
związek stanów religijnych z warunkami fizjo
logicznymi pacjenta?

Punktem wyjścia musi tu być stwierdzona 
doświadczalnie zależność duszy od ciała. Zdania: 
,,W zdrowym ciele — zdrowa dusza", ,,W chorym 
ciele — dusza chora", choć uznawane i powta
rzane wszędzie, często się nie sprawdzają. W cho
rym ciele może właśnie mieszkać dusza zdrowa 
i naodwrót. Zresztą zależy co kto nazywa ,,zdro
wiem" duszy. Jeśli znamionami zdrowia byłaby tu 
np. ochota do życia, odwaga, energia, tęgie samo

poczucie, żądza sławy, pożądanie zdobyczy mate
rialnych, itp., zastrzeglibyśmy się przeciw cze
muś podobnemu ze stanowiska chrześcijańskiego. 
Dla nas zdrowie duszy oznacza normalny, uregu
lowany jej stosunek do Boga, czyli nadnaturalną 
religijność.

1 tu człowiek chory może się nieraz znaleźć 
w korzystniejszej sytuacji od kipiącego zdrowiem 
bliźniego, na którego zresztą każdy pacjent spo
gląda z zazdrością.

Prawda, choroba ciała wprowadza zaburzenia 
do duszy, zakłóca niejednokrotnie jej rzeczywi
stą, względnie pozorną harmonię, odbiera spokój 
naszych nerwów. Ale z drugiej strony upokarza 
chorego, czyli stwarza w nim stan psychiczny oso
bliwie sprzyjający działaniu łaski Bożej. Wszak 
mamy zapewnienie zgóry, że ,,Bóg pysznym się 
sprzeciwia, a pokornym łaskę daje".

Pokora wiedzie człowieka do uświadomie
nia sobie właśnie w chorobie swej słabości, ni
cości i przemijalności. Choroba przypomina
0 śmierci, a cóż bardziej skierowuje myśl ludzką 
ku Bogu, ku wieczności, ku zbawieniu i potę
pieniu, niż wspomnienie śmierci?

Chrześcijanin złożony niemocą lepiej niż kto
kolwiek pojmuje i wzdycha do tego Zbawiciela, 
który obchodził ziemię ,,uzdrawiając wszelką cho
robę i wszelką niemoc między ludem". ,,I przy
prowadzono do Niego wszystkich słabych, roz
maitymi chorobami i cierpieniami dotkniętych...
1 uzdrawiał ich".

Jakże cudowną muzyką brzmią w uszach 
chorego te słowa Ewangelii! I jak cudownie roz
kwita pod ich brzmieniem religijność chorego!

,,Uniżajcie się pod mocną ręką Pańską!" 
,,Moc Boża wykonywa się w słabości". ,,Kiedy 
jestem słaby, wtedy jestem mocny".

Ateistyczny filozof francuski nazywa arcy
dziełem etyki chrześcijańskiej to, że nadała ona 
znaczenie i wartość nieskończoną cierpieniu.
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,Jakże genialny pomysł uczynić ból przyjemnym 
i drogim dla tego, kto go doświadcza, uczynić 
zeń dar, rodzaj łaski i przywileju, odkryć, poza 
pozorną niemocą chorego ranionego przez życie, 
działanie w nim energii duchowej, która nie roz
prasza się bez pożytku, lecz tworzy coś pozytyw
nego i rzeczywistego w świecie, którego nie da
nym jest widzieć oczyma ciała, lecz który jest 
prawdziwym światem duszy".

Istotnie, choroba i wszelkie wogóle cierpie
nie fizyczne nabiera w religijności chrześcijań
skiej specyficznie zapładniającego charakteru.

„Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się 
źle mają". Wielki Uzdrowiciel Niebieski przycho
dzi przede wszystkim do chorych.

fyDlatego też bardzo chętnie będę się raczej 
chlubił z niemocy swoich, aby we mnie mieszkała 
moc Chrystusowa", (ap. Paweł).

Chory doświadcza na sobie prawdy słów jed
nej z ksiąg Mojżeszowych: „Poznajże tedy w ser
cu swym, że jako ćwiczy człowiek syna swego, 
tak Pan, Bóg twój, ćwiczy i ciebie" — zsyłając 
boleść na cię.

Powiada staropolskie przysłowie, że kiedy 
trwoga, to do Boga! Każdy prawdziwie chory 
jest zatrwożony o siebie, o swoje życie, jnstyn- 
ktownie też niejako wzdycha do Boga, zazwyczaj 
chętnie modli się i łatwo staje się religijny. 
Zresztą, już sam fakt, że ktoś się modli, świadczy 
o jego wierze w Boga, wszak nikt nie zwraca się 
o pomoc do tego, w czyje istnienie nie wierzy.

Chrześcijanin szczery patrzy na chorobę jako 
na dopust Boży i stara się wyciągnąć ze swych 
dolegliwości jakąś pożyteczną naukę moralną. 
Pierwsze pytanie, jakie tu sobie chory zadaje, 
jest kwestia, czy ten palec Boży nie oznacza nie
zadowolenia Boga z nas, z naszej drogi życio
wej? Czy Bóg nie życzy Sobie, byśmy zmienili 
linię życia, byśmy zrewidowali nasze postępowa
nie, byśmy przestawili zwrotnicę naszego świato
poglądu ?

Byłoby atoli grubym błędem traktować cho
robę jako karę za grzechy. ,Przede już księga 
Hioba dowodzi niezbicie, że szczęście nie jest na
grodą pobożności i cnotliwego życia, a nie
szczęście — odpłatą za przewinienia. Pan bowiem 
z niepojętych przyczyn zsyła cierpienia i klęski 
nawet na niewinnych. Drogi Opatrzności są nie
zbadane, to pewna, że bez woli Bożej włos nam 
z głowy spaść nie może.

„Pan dał, Pan też wziął, niech będzie imię 
Pańskie błogosławione". „Izali tylko dobre przyj
mować będziemy od Boga, a złego przyjmować 
nie będziemy?" (Hiob).

„Ja zabijam i ożywiam, zranię i Ja  uleczę, 
a niemasz ktoby z ręki mojej wyrwał" (Deuter).

Każdy pacjent mniej lub więcej grzeszy hipo- 
chondrią. Myśli przeważnie tylko o sobie i chciał

by, aby w jego chorobie cały świat się obracał 
wokół niego. Nato znowu lekarstwem najskutecz- 
szym jest modlitwa. Ona przynosi pokorne zdanie 
się na wolę Bożą, serdeczną ufność i spokojną 
pewność, że kto się w opiekę odda Panu swe
mu— nie zginie! Poprawia się zaraz samopoczu
cie chorego, organizm lepiej się opiera chorobie, 
często następuje wraz z pokrzepieniem ducho
wym— wyldatny zwrot na lepsze w fizjologii 
i patologii pacjenta.

Stany gorączkowe i podgorączkowe mają też 
swe odbicie w religijności chorego. Trudno mu 
jest wówczas skupić się do pobożnego rozmyśla
nia, nuży go lektura Biblii, ogarnia go z miejsca 
niepokój i zwątpienie, a najczęstszym objawem 
bywa tu smutna depresja.

Otoczenie chorego ma wtedy skłopotane mi
ny, nie wie co począć i w jaki sposób na chorego 
kojąco oddziałać. Zalecić tu znów trzeba gorącą 
modlitwę i powtarzanie z wiarą słów Zbawiciela:
, Ojcze mój, jeśli można, niech mię minie ten kie
lich; wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty".

Czyż wielu pacjentów chrześcijańskich widzi 
w chorobie bodziec dany ciału, posłannika sza
tana, aby chorego — jak niegdyś Pawła — po
liczkował, by się nad miarę nie wynosił?

A jak często tym właśnie bywa cierpienie dla 
osób zadufanych w sobie! Zapewne częściej, niż 
przypuszczamy.

Gdy śmierć się zbliża, religijność chorego 
wystawiona jest na ostatnią próbę. Chodzi wtedy
0 to, by ów stereotypowy zwrot: „pocieszony św. 
religią", jaki widnieje na klepsydrach ewangeli
ków, nie był konwencjonalną formułą.

Oby nasi cierpiący, niemocą na łożu bo
leści złożeni współwyznawcy, na których my zdro
wi z bólem i współczuciem spoglądamy, mogli
1 chcieli i godni się stali modlić się z Pascalem 
o wyjednanie u Boga dobrego użycia chorób ku 
uleczeniu dusz: „Panie! Dałeś mi zdrowie na 
to, abym służył Tobie, a ja  uczyniłem zeń użytek 
zgoła niegodny. Przeto zsyłasz mi teraz chorobę, 
aby mnie poprawić; nie pozwólże, abym je j Użył 
na wywołanie Twego gniewu przez swoją nie
cierpliwość. Żle użyłem swego zdrowia i spra
wiedliwie zostałem ukarany; nie pozwól, abym 
źle użył swojej kary. I ponieważ upadek mojej 
natury jest tak głęboki, że przychylność Twoja 
staje się dla mnie zgubna, spraw, o Boże, aby 
łaska Twoja wszechmogąca uczyniła Twoje kary 
zbawiennymi dla mnie. Jeśli, będąc zdrów i sil
ny, miałem w sercu miłość ku rzeczom świato
wym, to dla mego zbawienia zniszcz we mnie 
tę siłę i uczyń mnie niezdolnym do uciechy 
świata, bądź przez niemoc ciała, bądź przez żar 
miłości, abym cieszył się tylko Tobą jednym. 
Amen".
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N IL NI SI  V E R I T A S
Po zgonie Piusa XI

Wypisana w nagłówku sentencja rzymska 
najmniej znajduje zastosowania we wspomnie
niach pośmiertnych. Przeciwstawia się jej inną: 
De mortuis aut bene, aut nihil! A już zwłaszcza 
nekrologi wielkich i największych tego świata 
przynoszą zwykle wszystko oprócz — Prawdy, 
owej surowej, nieubłaganej, i nieprzekupnej to
warzyszki sprawiedliwości. Zdawałoby się, że kie
dy, jak kiedy, ale w,obliczu śmierci, bezpośrednio 
po sądzie Bożym nad duszą wyzwoloną z powło
ki cielesnej nikną wszelkie względy,, .milkną po
chlebstwa, ustają zapędy panegiryczne. Tymcza
sem właśnie wtedy wysilają się wszyscy obłud
nicy nad przesądzeniem wyroku i Bożego i hi
storii o nieboszczyku, jak gdyby to w .czymkol
wiek pomóc mu i wywyższyć go mogło na tam
tym świecie.

Umarł biskup rzymski Achilles Ratti, znany 
w całym świecie jako papież Pius XI. Skon jego 
zaskoczył wielu, choć nastąpił w 82 roku życia. 
Zadziwiająca energia i silna wola ożywiały star
ca zgrzybiałego, który na wątłych barkach dźwi
gał faktyczną odpowiedzialność za kierunek i ta
ktykę najliczniejszego i najlepiej zorganizowane
go wyznania chrześcijańskiego. Z dumnie podnie
sioną głową czuł się „namiestnikiem Chrystuso- 
wym" i był rzeczywiście nietylko ,.głową widzial
ną'\ ale i mózgiem swego Kościoła. To natural
nie nie o wszystkich jego poprzednikach da się 
powiedzieć. Znaczna ich część jedynie nominalnie 
dzierżyła ster t. zw. „łodzi Piotrowej", wiośla
rzami było otoczenie papieskie. S.p. Ratti rządził 
sam i nie pozwalał sobą kierować. Miał własną 
linię postępowania wytkniętą i powagą, naciskiem 
własnej indywidualności zmuszał podwładnych 
do przystosowania i podporządkowania się wy
tycznym tej linii. Znał się na ludziach i umiał 
ich używać do swych celów kościelnych. Ale ża
den z jego pomocników i wykonawców nie opa
nował go i nikogo właściwie do wpływu na sie
bie nie dopuszczał. Był autokratą urodzonym 
i pod tym względem wiernym odbiciem tylu hie
rarchów rzymskich. Dewizą jego: „Wszystko dla 
większej chwały Kościoła i papieża".

Do 61 roku życia śp. Ratti pełnił czynności 
bibliotekarskie, zajmował się historiografią i pa- 
leografią, wydawał źródła historyczne, dał się 
poznać jako archeolog i archiwariusz, nawet ba
dacz sztuki. Nikt nie przypuszczał, że w tym za
suszonym „molu książkowym", w tym gabineto
wym erudycie siedzi dyplomata i polityk— realista 
w większym stylu. Dowiodły tego dopiero trzy 
lata pobytu śp. Rattiego w charakterze internun- 
cjusza i pierwszego nuncjusza w Polsce odro
dzonej (1 9 1 8 — 1921). Potrafił on tutaj szybko 
i zręcznie przystosowywać się do aktualnej sy

tuacji politycznej, zdobył nawet pewną, umiejęt
nie podtrzymywaną popularność, ale naogół nie 
sprzeniewierzył się strategii politycznej swego 
szefa, kardynała-sekretarza stanu Gasparri'ego, 
zdecydowanego i konsekwentnego germanofila. 
Zgodnie też z nastawieniem Gasparri'ego postę
pował Ratti w czasie plebiscytu' n̂a Górnym 
Śląsku, idąc ręka w1 rękę z kardynałem wro
cławskim Bertramem i utrudniając wszelkimi spo
sobami katolicko-polską agitację przed plebiscy
tową. Dopiero interwencja dwóch biskupów pol
skich w Watykanie odebrała Rattiemu stronnicze 
zastępstwo interesów rzymskich na terenie plebi
scytowym i dopuściła tamtejszych księży do pro
pagandy za Polską.

Ledwie 7 miesięcy przed swym wyborem na 
papieża został śp. Ratti kardynałem i arcybisku
pem mediolańskim. Elekcja jego po Benedykcie 
XV była też zupełną niespodzianką. Przypadek 
zwykły wyniósł go na szczyt hierarchii (jak w 
każdym zresztą konklawe), ale tym razem przy
padek dla Kościoła katolickiego szczęśliwy. Sp. 
Ratti dorósł swych ogromnych zadań i prawie 
we wszystkich swych poczynaniach miał fortunną 
rękę. Opinia nawet jego potknięcia brała za sukce
sy, nawet kapitulacje zapisywała jako postępy.

Siedemnastoletni pontyfikat Piusa XI wy
padł na okres przełomu między demokracją, a 
prądami autorytatywnymi. Wraz z renesansem 
powojennym religijności nastąpił zmierzch libe
ralizmu i tych wszystkich haseł racjonalistyczno- 
wolnomyślnych, z którymi Watykan wytrwale wal
czył od kongresu wiedeńskiego do wybuchu woj
ny światowej. Rok wyboru Piusa XI to zarazem 
rok marszu „czarnych koszul" na Rzym. Z opano
waniem władzy w Italii przez faszyzm, stanęło 
papiestwo wobec nowej sposobności honorowego 
uregulowania kwestii rzymskiej.

Kilkuletnia współpraca katolicyzmu z faszyz
mem wytrzymała próbę życia i skłoniła Mussóli- 
niego do nominalnego uznania biskupa rzymskiego 
nieograniczonym panem Watykanu z przyległo- 
ściami. Tak doszedł do skutku przed 10 laty t. zw. 
pakt laterański, ustanawiający państewko waty
kańskie na 44 hektarach ziemi rzymskiej i zawie
rający konkordat z Italią, co wzmocniło stano
wisko Kościoła w ojczyźnie papieża. Radosny ha
łas, jaki w związku z tym uczynili katolicy cafe 
go świata, zmroził zaraz Mussolini publicznie 
enuncjując: „Świeckiej władzy papieskiej nie po
wołaliśmy do życia nowego. Pogrzebaliśmy ją. 
Pozostawiliśmy je j tyle ziemi, by raz na zawsze 
pogrzebana została. Żadne inne terytorium nie 
przechodzi w posiadanie państwa, Watykanu prócz 
tego, które ono już posiadało". Pius XI ustąpił, 
bo nie miał środków materialnych do rewindyko
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wania swej nieograniczonej suwerenności na innej 
drodze poza zwykłym kompromisem politycznym, 
gdzie wielkie słowa pokrywały małą treść. 
W gruncie rzeczy Mussolini nie dał papiestwu 
dużo więcej od Wiktora Emanuela II, którego 
dynastię sabaudzką Pius IX wyklął do dziesiątego 
pokolenia, a Pius XI błogosławił z rozrzewnie
niem...

Faszyzm wyciągnął wszystkie korzyści z ugo
dy laterańskiej i posługiwał się siłami i wpły
wami Kościoła podczas wojny abisyńskiej trzy 
lata wstecz, kiedy „włoskie serce" papieża wspie
rało imperialistyczno-militarną akcję Mussolinie- 
go wbrew Lidze Narodów i liberalizmowi świa
towemu.

Wobec innych krajów Pius X I szedł w śla
dy Leona X III i starał się nie bez powo
dzenia ze wszystkimi utrzymać dobre stosunki. 
Odwiedził go też kurtuazyjnie w Watykanie sze
reg monarchów nawet obcych wyznaniowo, a pa
pież był na tym punkcie tak czuły, że wolał wy
jechać chwilowo z Watykanu, niż narazić się na 
zignorowanie go przez Hitlera podczas jego wi
zyty rzymskiej. Pseudoniewola papieża w Waty
kanie mimo ugody laterańskiej trwa zresztą na
dal, nie opuszcza on właściwie murów swego pa
łacu i o przekroczeniu granic Italii mowy niema. 
Poco nawet, kiedy włoskie rządy kościelne zgoła 
katolikom nie ciążą?

Ilość konkordatów zawartych przez Piusa XI 
była znaczna. Najważniejszy z Niemcami 1933 r. 
nie zapobiegł jednak wcale naprężeniu stosunków 
między hitleryzmem, a katolicyzmem i grozi.wciąż 
zerwaniem. Żaden z tych konkordatów nie dał 
Kościołowi tyle, co konkordat z,Bawarią i z Pol
ską. Wszędzie Kościół jako organizacja musi się 
rządzić prawami państwowymi i przestrzegać po
stanowień konkordatu. Z Francją nie doszedł do 
skutku konkordat i rozdział Kościoła od państwa 
istnieje po dawnemu. Niepowetowane straty po
niósł za Piusa XI katolicyzm w Hiszpanii i Me-

Ksyku. Nie został ratyfikowany konkordat z Ju 
gosławią. Oziębione stosunki z Czechosłowacją 
i Litwą, wroga postawa Rosji, nie wróżą zmiany 
na lepsze. Zato liczba dyplomatów zagranicznych 
przy Watykanie przedstawia się imponująco.

Wewnątrz Kościoła popierał i krzewił zmar
ły papież różne nabożeństwa nowe (do Chrystusa 
Króla, do ,,Serca Jezusowego"), kongresy eucha
rystyczne, powołał do życia Akcję Katolicką, ja 
ko świecką misję wewnętrzną pod kontrolą kleru, 
zalecał misje wśród pogan, wydał kilka encyklik, 
które zdobyły duży rozgłos, choć nic oryginal
nego właściwie nie przynosiły. Wobec ruchu eku
menicznego w łonie chrześcijaństwa zachodniego 
Pius XI zajął ściśle negatywne stanowisko w en
cyklice ,,Mortalium animos". Nie tracił natomiast 
nadziei na ,,nawrócenie" Rosji i do tego potrzeb
na mu była Polska.

Dla polskich pielgrzymek miał zawsze cie
płe słowa i serdeczne zapewnienia. W praktyce 
atoli drugorzędna pozycja (jeśli nie upośledze
nie) katolicyzmu polskiego w Watykanie zacho
wała się po staremu. Nie otrzymała Polska trze
ciego kardynała Polialca, nie zyskał język polski 
należnych imu praw w urzędach watykańskich, nie 
powołano do Kurii rzymskiej reprezentanta Rze
czypospolitej, nie przyznano Polonii amerykań
skiej proporcjonalnej liczby polskich biskupów, 
zostawiając rodaków naszych w Stanach Zjedno
czonych na pastwę irlandzkich i niemieckich pa
sterzy. Komisja papieska „Pro Russia" działała 
na szkodę interesów polskich, patronując rusyfi
kacji kresów polskich przez t.zw. obrządek wschod- 
nio-słowiański (robota jezuicka). Zato kanoni
zowano jezuitę Bobolę, jako symbol walki z pra
wosławiem.

W kolegium kardynalskim utrzymał Pius XI 
bezwzględną większość włoską.

Osobiście łączył wiele przymiotów bardzo 
cennych, które mu, jako człowiekowi zjednały peł
ny szacunek i uznanie nawet wśród przeciwników.

KS. DR. EMIL JELIN EK.

Akcja Bojano-Mandaryńska
,,Niektóre narody jakoby miały szczególny 

,,talent" do wymyślania herezyj i do zaszczepia
nia ich jadu innym. Polska na szczęście przez dłu
gie wieki wolna była od jakiegokolwiek herezjar- 
chy i ustrzegła się w ogóle tej zakały, żeby stwo
rzyła herezję, któraby zło swoje szerzyła między 
sąsiadami. Fałszywe nauki, dochodzące do nas 
z Zachodu były dla nas do tego stopnia czymś 
nowym, iż nazywano je do XVI wieku pogardli
wie ,,nowinkami religijnymi", a teologów, twór
ców tych herezyj w rodzaju Husa, Lutra, Kal
wina, „teogołami". Jeszcze po dziś dzień potom

kowie dawniejszych odstępców pozostają czemś 
obcym w naszym katolickim społeczeństwie".

Cóż to za dziwny pogląd? — zapyta nieje
den. Jest to wiernie przytoczony urywek kazania 
(a tak, kazania!) rzymsko-katolickiego ,,teogoła", 
Ks. Nikodema Cieszyńskiego (Na przełęczy, zbiór 
króciutkich' kazań i rozważań na tle ewangelij 
niedzielnych całego roku, Poznań, 1936, str. 145). 
Wierzyć się po prostu w to nie chce, a jednak 
tak jest. Rzymsko-katolicki kapłan w swojej świą
tyni zamiast prawić wiernym swoim, „dzieciom 
narodu katolicko-polskiego" o Słowie Bożym,
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opowiada im banialuki o „heretykach", „sekcia- 
rzach" i „teogołach" w kategoriach niedokształ- 
conego kmiotka. Najwidoczniej Ks. Cieszyński 
jest zdania, że ewangelicyzm „zagraża" katolicyz
mowi aż tak dalece, iż trzeba w świątyniach wa
rować owieczki przed tą straszną „heretycką" za
razą. I w jaki sposób to się robi! Oto w innym 
kazaniu Ks. Cieszyński grzmi: „I u nas w Polsce 
głucho warczy nienawiść przeciwreligijna, skie
rowana osobliwie przeciw Kościołowi. I u nas 
przednią straż faronowców, hodurowców, bada
czy Pisma św., sztundo-baptystów stanowią wol
nomyśliciele, wolnomularze, sprzymierzeni z ży
dami. Jakim jadem ociekają ich pióra, o tym spo
kojny sobie i zdała od nich żyjący obywatel nie 
ma pojęcia!" — Robota wyraźna i grubymi nić
mi szyta. Ale co to komu szkodzi? Dość na tym, 
że „spokojny sobie obywatel" po takim kazaniu 
będzie już miał należyte pojęcie o „heretykach" 
i „sekciarzach", którzy się kumają z wolnomyśli
cielami i żydami. A przecież o to tylko chodzi. 
Ks. Cieszyński opowie mu jeszcze kilka pociesz
nych anegdot o „neurasteniku Lutrze" i o tym, 
jak to „anglikanie przeklinając nieszczęsną pseudo- 
reformację, wracają do nabożeństw, obrządków 
i zwyczajów katolickich". I oto w zupełności wy
starczy, aby w słuchaczu wywołać przekonanie, 
że „Żydzi, którzy zawładnęli i komunizmem i się
gają po berło masonerii, na oczach naszych już 
od czterech wieków, od rewolucji Lutra szerzą 
w narodach europejskich bunt przeciwko Panu 
winnicy". Wprawdzie gazety wszem wobec gło
szą, że „bunty przeciwko Panu winnicy" miały 
istotnie miejsce, ale w krajach ultrakatolickich, 
w Meksyku i Hiszpanii, lecz Ks. Cieszyński na
bożnym swoim słuchaczom o tym nie wspomina.

I cóż ma myśleć o „pseudo-reformacji" po
czciwy i zacny polski katolik, słuchający kazań 
„teogoła" Cieszyńskiego, skoro w myśl wynurzeń 
tego kaznodziei nawet „współczesny, religijnie 
usposobiony i uświadomiony anglik z przykro
ścią wspomina reformację, rumieni się za swoich 
przodków, niekiedy przeklina pamięć reformato
rów i... tęskni za katolicyzmem". Cóż to musi być 
za kolosalne wrażenie, kiedy Ks. Cieszyński swo
je ogniste wywody anty heretyckie, poprze jeszcze 
murowaną statystyką konwertytów, i wymieni mię
dzy nimi dziesiątki pastorów, narażających siebie 
i własne rodziny przez zmianę wyznania na utra
tę posady, tułaczkę i biedę. Dobre to jest u nas, 
w katolickiej Polsce. Ale gdyby się tak o tym do
wiedzieli naprawdę anglicy? Bój Boże, czego 
to człowiek nie czyta w zagranicznej prasie o pol
skim katolickim obskurantyzmie! I gniewaj się 
tu zaraz na cudzoziemców, kiedy im „teogoł" Cie
szyński daje do ręki takie wspaniałe materiały!

Naganka katolicka przeciwko ewangelikom 
w Polsce przybrała w ostatnich czasach inne jesz
cze formy, i to formy moim zdaniem groźniej
sze, bo zorganizowanej akcji. Od niejakiego już 
czasu w katolickiej prasie kościelnej pojawia się 
seria artykułów wymierzonych przeciwko ewan

gelikom wszystkich wyznań. Autorem tych pa
szkwilów (inaczej tego nazwać nie można) jest 
bądź to „Bojan", bądź to „Bożywoj", albo na
wet „Mandaryn Wu". Forma, styl i argumenta
cja, a nawet chęć zdyskredytowania ewangelików 
przez przypięcie im łaty „masońsko-żydowskiej" 
(a jakże, to bardzo modne i na czasie!) wskazu
ją, że mamy tu do czynienia z jednym źródłem 
inspiracji, naogół dość dobrze obeznanym z tere
nem ewangelickim.

Ta bojano-mandaryńska akcja prowadzona 
jest systematycznie na całej linii. Zestawmy choć
by ważniejsze artykuły tego pokroju ostatnich kil
ku miesięcy. A więc najprzód „Bojan" w nume
rach 31 i 32 z r. ub. lwowskiej „Gazety Ko
ścielnej" w artykule „Wśród protestantów" wyli
cza jasno jak na dłoni, że Kościół Ew.-Augs. w 
Rzplitej Polskiej jest niemiecki. Przy sposobności 
p. Bojan wdzięcznie się kłania w stronę ks. Se
niora F. G l o e h a  i jego Biuletynu ewan
gelickiego. Zaraz w numerach 33 i 34 tejże 
„Gazety Kościelnej" ten sam „Bojan" w barw
nych kolorach opisał „Zamęt u kalwinów", wy
kazując znowu, że Kościół Ew.-Ref. w Rzplitej 
Polskiej jest czeski. I dziwna rzecz! I w tym arty
kule wyszła na wierzch „sympatia" autora: ukłon 
w stronę wileńskich ewangelików reformowanych. 
W obu wypadkach intencja dość wyraźna: chęć 
jeszcze większego skłócenia ewangelików, słowem 
wspaniały majstersztyk prowokatora! I wreszcie 
jak Amen w pacierzu przychodzi w „Samoobro
nie Narodu" artykuł „Mandaryna Wu" w formie 
i intencji podobny do „Bojanowych" artykułów, 
a zmierzający do zdyskredytowania niektórych 
pastorów luterskich przesłankami masońsko-ży- 
dowskimi! Ale to jeszcze nie koniec. W 4 nume
rze „Przeglądu Katolickiego" z 22 stycznia r.b. 
„Bożywoj" z Warszawy raczy nas „Kilku słowami
0 metodystach".

I wszystko to pisane jest w takiej formie
1 utrzymane na takim poziomie (nie mówiąc już
0 duchu i intencji), że jako tako szanującemu 
się człowiekowi płakać się chce nad ludzką bie
dotą. Oczywiście nie można sobie pozwolić na 
polemikę z takimi panami jak „Bojan", „Boży
woj", „Mandaryn Wu" i S-ka bez ubliżenia włas
nej godności. Zresztą i po co? Wykazywać im, 
że piszą śmieszne głupstwa i kłamstwa? Ewange
lik czyta ich wypociny nie tylko ze wstrętem, ale
1 z politowaniem. Bo i jakże. Oto jeden z dru
gim wierzy np., lub przynajmniej chce, żeby im 
czytelnik uwierzył, że niektórzy metodyści pod
czas nabożeństw praktykują skakanie i szczeka
nie, a w nabożeństwach ich śpiew i muzyka od
grywa tak wielką rolę, że niekiedy przekracza 
miary przyzwoite. Chciałoby się tym panom przy
toczyć niejeden pocieszny figiel z praktyki i rze
czywistości katolickiej, chciałoby się im przy
pomnieć katolickie procesyjne zawodzenie, chcia
łoby się ich poprosić o porównanie metodystycz- 
nych nabożeństw, w których pono śpiew i mu
zyka „przekracza miary przyzwoite" z całymi ora,-
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toriami i koncertami mszy katolickiej, ale co tu 
gadać!

„Heretykowi'' i „sekciarzowi" nasuwają się 
natomiast pytania: Panowie, o co wam chodzi? 
Komu chcecie służyć? Chrystusowi i Kościoło
wi? Czy Chrystus „nawracałby" tak, jak wy ludzi 
inaczej myślących? Czy wasze sposoby i chwyty 
„masońsko-żjydowskie" godne są wielkiego imie
nia wyznawcy Chrystusowego? Jak wam pozwala 
na to wasze sumienie katolickie i kapłańskie(!) ? 
Czy nie wstyd wam umieszczać w swoich pismach 
kościelnych bzdur i banialuk, w które dziś i tak 
już nikt nie wierzy? Chcecie nas, „heretyków" 
i „sekciarzy" ściągnąć do jednej owczarni Chry
stusowej? Ależ my sami o to codziennie się mo
dlimy. Pragniemy by wszyscy wyznawcy Jezusa 
Chrystusa poczuli się braćmi w jedności ducha 
i wiary. Ale te sposoby i ta droga, któreście pa
nowie obrali nie prowadzą do jednej owczarni 
Chrystusowej, do królestwa Bożego. A może wam 
nie chodzi o to królestwo? Czy przeszkadza wam 
to, że luteranin ,kalwin, baptysta, metodysta, sa- 
batysta czy adwentysta inaczej myśli i inaczej 
niż wy wierzy? I kiedyż wreszcie przestaniecie 
mieszać groch z kapustą; religię z narodowością, 
rasą i językiem! Czy Rej, Łaski, Radziwiłł, gen. 
Dąbrowski, Traugutt, Ks. Otto i Szymon Konar
ski to gorsi Polacy, bo nie byli rzymskimi kato
likami? Chcecie na gwałt zbawiać Polskę rzym
skim katolicyzmem? Czy przypominać wam mamy 
po raz nie wiadomo już który heretycki „Złoty 
wiek" i ultrakatolickie saskie czasy? Czy przy
pominać wam Zaolzie i wielkie słowa: „Jak da
leko sięgały parafie ewangelickie, tak daleko za

chowała się polskość"? Chcecie być katolikami, 
to nimi bądźcie, chcecie służyć Rzymowi, to mu 
służcie (choć stary Ostroróg już przed tym ojców 
naszych warował!), tego wam ewangelicy Po
lacy nie bronią, ale nie pozwolą sobie także w 
swojej własnej wolnej, odrodzonej i własną krwią 
zroszonej Ojczyźnie odbierać i szkalować wiary 
swoich ojców!

Ale rozwydrzeni panowie z pod znaku ,,Bo- 
jano-Bożywojowskiego" starają się uprzykrzyć ży
cie nie tylko samym ewangelikom. Nie mogą oni 
„darować" również prawosławnym. Ostatni, 7 
numer warszawskiego tygodnika prawosławnego 
„Woskresnoje Cztienije" stwierdza, że stałym 
współpracownikiem „Przeglądu Katolickiego" jest 
p. A. Openchowski. My ewangelicy dzięki Ks. 
Seniorowi Gloehowi znamy go dość dobrze. W 
swoim czasie „Przegląd Ewangelicki" w związku 
ze wspomnianym artykułem „Bojana" poruszył tę 
nieprzyjemną sprawę, która dziwnie jakoś ucichła, 
aczkolwiek oświadczenie Ks. Gloeha, ani tym 
mniej „katolicko-aryjska" enuncjacja samego p. 
Openchowskiego nie przemówiły nikomu do prze
konania. P. Openchowski znany jest również 
i z tego, że obchodzi (dosłownie) zbory, kaplice, 
a nawet prywatne domy duchownych różnych wy
znań ewangelickich, wyciąga ich gospodarzy na 
spytki, nęci, kusi, podsłuchuje i w następstwie 
barwnie później opisuje w komunikatach „Bew" 
no i gdzie indziej też! Tę sprawę należy wy
jaśnić! Wierzymy, że oficjalne czynniki Kościoła 
Ewt-Augsb. w Rzplitej Polskiej zajmą się tą 
sprawą!

STEFAN TROJANOW SKI.

M e m o r a b i l i a
Ilustrowany Kurier Codzienny w numerze 

44 z 13 lutego r. b. w artykule J. Winkiewicza 
zwraca uwagę na niepokojący objaw wzŁostu 
ludności niemieckiej w Polsce. W samym tylko 
województwie warszawskim liczba Niemców wzro
sła w ciągu ostatniego dziesięciolecia o 54% , 
wówczas, kiedy cała ludność województwa wzro
sła w tym czasie tylko o 19,9% . „Ten gwałtowny 
i zupełnie — w stosunku do pomnażania się 
liczby reszty ludności — niewspółmierny wzrost 
ilości Niemców w centrum kraju nie jest wyni
kiem ani emigracji w te okolice Niemców z in
nych połaci, ani wynikiem gwałtownej rozrod
czości. Jest to natomiast wynik zniemczenia się 
pod wpływem agitacji wielu ewangelików z daw
nych rodzin niemieckich, które w ciągu dziesiąt
ków lat współżycia z ludnością polską i w kraju 
polskim już się były spolonizowały". Następuje 
więc proces regermanizacji w niektórych ośrod
kach Polski, „mimo, że element niemiecki w Pol

sce do niedawna asymilował się bardzo szybko". 
Szanowny Autor stwierdza też, że równolegle 
z procesem regermanizacji spolszczonych Niem
ców zachodzi, zwłaszcza w polskich obszarach po
granicznych, proces germanizacji ludności rdzen
nie polskiej. Artykuł kończy się wzmianką o stycz
niowej z r. b. uchwale zebrania rodziców nie
mieckich w Karbi powiatu Bytomskiego, że na 
polskie nabożeństwa chodzić nie wolno, a kto 
będzie na nie uczęszczał zostanie przed kościołem 
sfotografowany, do której 'to pracy zgłosiło się 
dobrowolnie trzech fotografów.

Niestety, regermanizacja i germanizacja 
wśród ewangelików w Polsce jest faktem. Ale czy 
powoduje to wyłącznie tylko „agitacja wielu 
ewangelików..." Czy nie zawiniła tutaj również 
ekskluzywnie katolicka postawa naszego społe
czeństwa i naszych czynników rządzących wobec 
ewangelickiej mniejszości wyznaniowej w Polsce? 
Czy robi się coś u nas już jeżeli nie dla umoc
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nienia, to chociażby tylko dla uszanowania praw 
polskiego wyznania ewangelickiego?' Wyznania, 
które wydało takich synów Polski jak ojciec ję
zyka polskiego Mikołaj Rej, jak najszlachetniej
szy z Polaków XVI. w. Frycz Modrzewski, jak 
chluba reformacji polskiej wśród obcych Jan Ła
ski, jak Henryk Dąbrowski twórca legionów, jak 
Lelewel, jak Romuald Traugutt wzór dyktatora- 
chrześcijanina, jak Hauke Bosak hektor powsta
nia styczniowego, jak rycerz niezłomny sprawy 
polskiej Szymon Konarski, jak „najdzielniejszy 
z dzielnych major Jan Kiesler, jak księża pasto
rzy Otto, Michejda i wraz z nimi cały polski 
ewangelicki wierny lud śląski? Czyż najskutecz
niejszym antidotum na wszelkie próby germani- 
zowania polskiej ludności ewangelickiej nie jest 
popieranie polskiego ewangelickiego nabożeństwa, 
polskiego szkolnictwa ewangelickiego, polskiej 
ewangelickiej prasy, polskich ewangelickich audy- 
cyj radiowych? Jakie smutne, odpychające skutki 
ma takie np. przerwanie audycji żałobnej z po
grzebu Regera. Tylko dla tego, żeby nie dopuścić 
do transmisji kazania wygłaszanego przez ewan
gelickiego księdza! Lub próba zdemolowania ewan
gelickiej placówki biblijnej przez młodzież kato

licką? Jak nie mają ulegać niemczyźnie, niemiec
kiemu kazaniu, nabożeństwu w języku niemiec
kim, niemieckiej pieśni ci wszyscy ewangelicy w 
Polsce, którzy w niedzielę, me mając własnego 
polskiego nabożeństwa radiowego zmuszani są na
stawiać swe odbiorniki na radiostacje niemieckie? 
Czy takie lekceważenie przez Polskie Radio, przez 
polskie społeczeństwo i rząd ewangelickich uczuć 
religijnych, nie zaspakajanie ich w polskiej mowie 
jest patriotyczne i mądre? Czy płynie ono z du
cha polskiego, czy też jest naleciałością obcą, 
sprzeczną z najżywotniejszymi interesami Polski, 
ze szlachetną ekspansją jej języka i jej kultury? 
Oto pytania, które się cisną kiedy się czyta bia
dania nad utraconymi pozycjami polskości, nad 
ofensywą na nią niemczyzny. I jeżeli dotychczaso
wa postawa Polaków-katolików wobec Rolaków- 
ewangelików nie ulegnie radykalnej i prędkiej 
zmianie, muszą ci pierwsi wziąć na siebie znaczną 
część odpowiedzialności za re- i germanizację w 
w łonie mniejszości ewangelickich w Polsce.

Ojczyzna słusznie wymaga miłości od wszyst
kich swoich dzieci. Lecz czyż jako Matka nie po
winna też je wszystkie jednakowo miłować?

KS. ROMAN MAZIERSKI.

Nauka Jana Łaskiego o Wieczerzy Pańskiej
Część I. Okres działalności Laskiego we Wschodniej Fryzji (od r. 1540 — 1550)

(ciąg dalszy).

„Toutou — akcja W ieczerzy P. Łaski zwra
ca uwagę, iż błądzą ci, którzy w słowach o usta
nowieniu Wieczerzy zaimek „touto“ i rzeczownik 
„corpus" rozumieją w znaczeniu substantywnym, 
a „comm unio“ Pawła utożsamiają z „distributio" 
(rozdawanie) lub „porrectio" (podanie, wręcze
nie), gdyż ap. Paweł nie odnosi „touto" do sub
stancji chleba, lecz do Łamania11) chleba, a gdy 
uczy, że chleb jest społecznością, współuczestni
ctwem („oommunio") ciała Chrystusowego, to 
przez ten chleb rozumie właściwie akcję  Wieczerzy. 
Podobnie wyrazem „corpus" nie oznacza Paweł 
substancji ciała, lecz ową społeczność (współucze
stnictwo) ciała, „corporis communio" i to w sensie 
sakramentalnym, a więc jako „przypieczętowanie" 
tej społeczności. Nie może więc być mowy o,,wrę
czaniu" czy „rozdawaniu" ciała Chrystusowego, 
g<dyż ap. Paweł nietylko nie uczy, jakobyśmy 
dopiero przez przyjęcie symbolów uczestniczyli 
w ciele Chrystusowym nie, będąc przedtym jego 
członkami, lecz przeciwnie, uczy, że „communio 
corporis Christii" istniała, już „in vetere ecclesia" 
nawet przedtym, zanim Chrystus Pan jakieś ciało 
posiadał.

Misteria Wieczerzy i sym bolika je j  „elem en- 
tów “ . — Tak więc misterium przypieczętowane 
(„sphragitikon") Wieczerzy Pańskiej jest to nasza 
w spółistotność („metousia") z Chrystusem w Je 

go ciele i krw i wręczonych nam  (ludziom) od  
początku świata przez Bożą obietnicę. Od tego 
najwyższego misterium Wieczerzy Pańskiej zależą 
i są mu podporządkowane inne, drugorzędne cele 
i m isteria napom inające („parainetika"). Oto 
z pojęcia naszego współuczestnictwa z Chrystu
sem wypływa konieczność naśladowania Go w ży
ciu w szczególności przez pobożność, wzajemną 
miłość i posłuszeństwo Słowu Bożemu. Wyniką 
to z rozważenia symboliki „elementów" Wieczerzy 
Pańskiej t. j. chleba i wina. Jak chleb złożony 
jest z pojedyńczych ziarenek, a wino z poszczegól
nych gron, tak i my mamy okazać się przez wza
jemną miłość ziarnami jednego chleba zebranymi 
razem i członkami jednego ciała. Analogię tę 
przypominającą żywo przepiękne modlitwy za
warte w „Didache" -8) prowadzi Laski jeszcze da
lej (mówiąc już tylko o chlebie) wysnuwając z 
niej pouczenie, że mamy być tak zjednoczeni przez 
Ducha Sw. w posłuszeństwie słowu Bożemu, by 
nas już odtąd nie można było od siebie odróżnić 
ani oderwać („dissipari" — rozproszyć); że nie 
możemy tu żyć bez utrapień, gdy usiłujemy być 
jednym chlebem z Ranem, że wreszcie czysty 
chleb może być tylkp z czystej mąki, od której 
oddzielono otręby. Jeśli więc chcemy okazać się 
czystym  chlebem Pana w owej Wieczerzy, to 
musimy oczyszczać się od złych czynów29)
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D efinicja Wieczerzy P ańskiej. — Po tych 
obszernych rozważaniach przechodzi Paski do 
skonstruowania również obszernej definicji: „Wie
czerza Pańska jest ustanowieniem Chrystusa, któ
re z woli Jego ma przypieczętowywiać (potwier
dzać) naszą z nim w ciele i krwi Jego społecz
ność czyli współistotność podczas pożywania Chle
ba i wina w Jego kościele, aż (do czasu, gdy 
On) przyjdzie. I jest ponadto „parainema" czyli 
napomnieniem pewnym do wzajemnej miłości, do 
wyrzeczenia się naszego, do jednomyślnej zgody 
w zachowaniu posłuszeństwa względem Słowa 
Bożego i do przysposabiania ku cierpliwości na
szych dusz dla chwały Chrystusa i chwały Ko
ścio ła"30)

Częstość sprawowania W ieczerzy P ańskiej.—■ 
Posłuszny rozkazowi Chrystusa „to czyńcie" Ko
ściół Jego nie może zaniechać sprawowania Wie
czerzy Pańskiej, a choć nie ma polecenia („man- 
datum") jak często w niej uczestniczyć, to jed
nak sam je j obrzęd  winien nas pociągać do czę
stego jej sprawowania (,,ad frequentem sui actio- 
nem"), możemy w nim bowiem dostrzec i sposób 
i sens naszego zbawienia. Mianowicie przez da
nie nam w Wieczerzy osobno chleba, który potwier
dza w nas społeczność ciała Chrystusowego 31, 
zapoznajemy się z dziełem Bożego ku nam m iło- 
sierdzia, przez dawanie zaś osobno kielicha, który 
potwierdza w nas widzialnie społeczność wszelkie; 
zasługi i chwały wysłużonej przez krew Chrystu
sa, zapoznajemy się z dziełem Bożej sprawiedli
wości, przez którą dfcieje się, że to, co było po
stanowione jako kara dla naszego ciała, zostało 
już w ciele naszym  32) wypłacone i odpokutowane 
przez „Emmanuela Chrystusa". Ze względu na to 
znaczenie kielicha piętnuje Łaski jako pogw ałce
nie ustanowienia Chrystusowego zarówno uchyle
nie go od użytku wiernych jak i uczynienie z te
go ustanowienia fałszywego przedmiotu czci „ido- 
lum" i to dla niegodnego zysku.

Spory o W ieczerzę Pańską. — Z wielką go
ryczą zwraca się tez Ła$ki do tych, którzy „dokoła 
owych kwestyj urządzają jakieś logomachie (spo
ry słowne)"... „które nawet niepokoją i rozry
wają społeczność Z borów u 8a) I bez tego bowiem 
tak wiele jest sporów, że należałoby raczej ich po
siewy niweczyć niż rozsiewać. Dlatego najpew
niej („tutissime") postąpimy, „jeżeli wszystką na
szą naukę zachowamy wewnątrz tych granic, w 
obrębie których zamknął ją Duch Święty przez 
usta apostołów. Albowiem ani nie będziemy mo
gli zbłądzić, jeśli tu się zatrzymamy, ani nie bę
dziemy nikogo z tych wszystkich, dla których 
prawdziwą religią jest, by tylko im wierzyć (tak!), 
ktoby mógł zganić to nasze postanowienie. Więc 
i my o wieczerzy Pańskiej nie chcemy nauczać 
co innego, jak to, o czym wiemy, że do natury 
sakramentów ściśle należy i że może być naucza
ne z Pism bez wszelkiej sprzeczności.34).

Zapewne, można zauważyć w wyłuszczonych 
wyżej poglądach Łaskiego pewne podobieństwo 
z poglądami Zwingliusza i Bucera. 35). Wszak je 

go sposób zwalczania teorii o przeistoczeniu 
i wszechobecności Chrystusa jest bardzo zbliżony 
do zwingliańskiego, podobnie jak „wspomnienie" 
(„reminiscentia") i „rozpamiętywanie" („recor- 
datio") jako cel Wieczerzy Pańskiej oraz odręb
ne traktowanie je j „symboli" t.j. chleba i wina. 
Jednak można łatwo stwierdzić, że u Łaskiego są 
to rzeczy uboczne, że w tym co stanowi rdzeń 
jego rozwijającej się nauki wychodzi on, i to 
świadomie, ponad czczy symbolizm Zwingliusza; 
owszem sam stwierdza, że jak tylko może, od
różnia sakramenty od czczych znaków, kładąc 
główny nacisk na naukę o „przypieczętowaniu" 
(„obsignatio") naszej społeczności („oommunio") 
z Chrystusem. 36).

Pod koniec „Epitome" znajdujemy przepięk
ne słowa dające nam wglądnąć w szlachetne in
tencje Łaskiego i brak zacietrzewienia we włas
nym zapatrywaniu: „Tymczasem jednak podajemy 
wszystko sądowi Zborów Chrystusowych, go
towi z duszy zgodzić się zawsze ze wszystki
mi, którzyby lepsze nauki głosili ze Słowa Bo
żego. Owszem z tego prawdziwego powodu bę
dziemy im nawet dzięki składać. Niczego bowiem 
nie szukamy, jak tylko tego, by Chrystusa imię 
i chwała coraz więcej w Jego Kościele się roz
szerzały czyto za pośrednictwem naszym czy tzż 
innych".37).

27) Kuyper I, 522.
28) „Didache“ c. IX i X — por. Goetz .Abendmahls- 

frage44 str. 287 i inn.
28) Kuyper I, 5 5 3 -5 5 4 .
3°) Kuyper I, 554.
31) ...„qui corporis Christi communionem in nobis 

obsignat*.
32) t. j. „ludzkim- .
33) „circa illa logomachias quosdam struunt“... Quae 

perturbant etiam ac scindunt Ecclesiarum societatem- .
34) Kuyper I, 555.
35) Por. Heim „Sakramentslehre...- str. 57—62.
36) Kuyper I, 556: „a nudis ilia signis quantum pos- 

sumus discernimus.- Por str.
37) Kuyper I, 557. * 1

ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO
1) Stowarzyszenie Młodzieży przy Zborze 

naszym zwraca się za naszym pośrednictwem do 
do ogółu zborowników z następującym apelem;

„Przy Stowarzyszeniu istnieje od wielu lat 
jako sekcja chór Stowarzyszenia* Chór ten 
niestety nie może spełnić swego zadania tak 
jakby pragnął i jak by spełnić powinien z po
wodu małej liczebności głosów.

Zwracamy się przeto do wszystkich zborow
ników i przyjaciół, którzy mają odpowiednie 
warunki głosowe, i dla których sprawa chóru 
nie jest obojętną, o przybycie na lekcje chóru 
i branie w jego pracy czynnego, osobistego 
udziału.

Lekcje chóru mają miejsce we czwartki 
o godzinie 2 0 -ej w sali zborowej przy ul. 
Leszno 20 pod kierownictwem p. prof. W. 
Kechtsiegla“.

Apel ten z naszej strony z całego serca po
pieramy i mamy nadzieję, że nie przebrzmi on 
bez echa.
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