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JE DNOT A
O R G A N  P O LS K IE G O  K O Ś C IO Ł A  EW A N G EL IC K O  - R EFO R M O W A N EG O

D W U T Y G O D N I K

W c z w a r t ą  r o c z n i c ę  z g o n u  
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

O d e zw a  N aczelnego Komitetu U czczenia  Pam ięci M arsza łka  Józefa Piłsudskiego.

OBYWATELE!

Po raz czwarty Naród Polski obchodzi rocznicę zgonu Józefa Piłsudskiego i w ża
łobnej zadumie rozpamiętuje trudy Jego życia. Dzieła wielkiego Marszałka, dziś zwłaszcza, 
gdy stoimy w obliczu wielkich zadań, przemawiają do nas całą potęgą swojej wymowy, na
kazują nam trwać wiernie przy jego wskazaniach i kroczyć szlakiem przez Niego wytkniętym.

Niepewność jutra zawisła nad światem.

Na szalach niewiadomej przyszłości ważą się losy narodowe.

Geniusz Piłsudskiego stworzył Polskę mocy i ładu, Polskę, cięszącą się szacunkiem  
świata, wierną swemu słowu, oddaną sprawie pokoju, ale niezłomną i groźną, gdy w grę 
wchodzi Jej honor, Jej sława, Jej wolność.

Pamiętajmy, że taką Polskę musimy przekazać następnym pokoleniom.

Pamiętajmy iż Wielki Marszałek nas uczył, że od nas samych losy nasze zależą, że 
uzbrojone ramię Narodu jest najlepszą przyszłości naszej rękojmią.

Pamiętajmy, że Jego Wielki Duch stoi na straży naszych sumień.

Otoczmy największą troską Jego wiekopomne dzieło, Armię Polską, której sztandary 
okrył blaskiem nieśmiertelnych zwycięstw, a z której uczynił opokę naszego bytu i tarczę  
naszej wolności. W Jego spuściźnie szukajmy dla siebie nakazów, w Jego czynach podstawy 
do czynów, do których wzywa nas chwila dziejowa!

Zespoleni w żałobną rocznicę we wspólnym uczuciu wszyscy, w myśl Jego wskazań, 
złóżmy z siebie ofiarę, która umie godzić sprzeczności, która jednoczy i łączy, a daje siłę 
całemu Narodowi. Obracajmy tak koło historii, jak tego żądał Józef Piłsudski, by pomnik 
Jego wielkości i chwały nigdy nie przestawał być chwałą wielkością Polski.

W arszawa, na Zamku Królewskim.

NACZELNY KOMITET UCZCZENIA PAMIĘCI 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
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JOZEF PIŁSUDSKI.

M y ś l i  w y b r a n e
(W  rocznicę zgonu 12. V .)

Musimy czuwać i być gotowi do odpar
cia każdego zamachu na naszą Ojczyznę.

*  *  *

Chciałbym, ażebyście w tym wszystkim, 
co robicie, zachowali spokój i jeszcze raz 
spokój. Wierzę w powodzenie oręża i wierzę 
w jego zwycięstwo.

Polska ma przed sobą wielką pracę. 
Polska, ta wyśniona, wymarzona ma wszyst
kie zewnętrzne cechy, którymi my, wychowa
ni w niewoli, cieszyć się możemy: wielkie 
wojsko, wielkie tryumfy, wielką zewnętrzną 
siłę, wielką potęgę, którą i wrogowie i przy
jaciele szanować i uznawać — chociażby nie 
chcieli —  muszą...

Polska ten egzamin z sił swoich zdać 
jeszcze musi. Czeka nas pod tym względem  
wielki wysiłek, na który my wszyscy, nowo
czesne pokolenie, zdobyć się musimy, jeżeli 
chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom  
łatwe życie, jeżeli chcemy obrócić tak daleko 
koło historii, aby wielka Rzeczpospolita Pol
ska była największą potęgą nie tylko wojen
ną, lecz także kulturalną na całym Wschodzie

W skrzesić i tak Ją  postawić w sile i mo
cy, potędze ducha i wielkiej kultury musimy,

aby się mogła ostać w tych wielkich, być 
może, przewrotach, które ludzkość czekają. 
Na prace tak ciężką, podczas wojny... gdy się 
wysiłek wszelki rzuca na szalę wojenną, jed
nak kraj koniecznie, zdaniem moim, zdobyć 
się musi. W pracy tej potrzeba umieć być 
ofiarnym. Jeżeli mówię o ofierze, to nie mó
wię o ofierze względnie łatwej.

Tam, gdzie chodzi o życie, gdzie chodzi 
o krew, jest ta ofiara najłatwiejszą, chociaż 
w laury owitą. To jest ofiara, na którą P o 
lak napewno się zdobędzie. Idzie o ofiarę 
ciężką, idzie o ofiarę, robioną dla siły całego 
narodu, idzie o ofiarę i umiejętność robienia 
ustępstw wzajemnych, idzie o ofiarę z tego, 
co ludziom być może, jest najdroższe, o ofia
rę ze swoich przekonań i poglądów.

Z takiej jedynie ustępliwości wzajemnej, 
z takiego jedynie szanowania wzajemnego, 
z takiej jedynie umiejętności podawania do 
wspólnej pracy dłoni wszystkim, wypływa moc 
wielka w chwilach trudnych i w chwilach 
kryzysów państwowych...

*  * *

Niech przeto nie myśli wróg żaden czy 
nieprzyjaciel, że ziemię naszą znaleźć może 
bezbronną. Staniemy, jak zawsze, jeden obok 
drugiego, by dać za Ojczyznę życie...

KS. DR. JAN SZERUDA.

O jedność chrześcijan
(Dalszy ciąg)

Jeżeli ruch ,,Faith and Order" (wiary; 
i ustroju) powstał w atmosferze anglikanizmu 
i kładzie nacisk na pewne zasady właściwe temu 
wyznaniu, to drugi ruch ekumeniczny znany pod 
nazwą „L ife and W ork“ (Zycie i praca) ma 
swoją główną ojczyznę w Szwecji. Jego inicja
torem był ś. p. arcyb. Natan Soederblom (1866— 
1931). Ten wielki uczony, płomienny mówca, 
utalentowany kompozytor, poeta, znawca religij 
i kościołów, głęboko religijny, genialny i ory
ginalny umysł, wyrósł w okresie wielkiej prze
miany duchowej w Szwecji i był świadkiem od
rodzenia życia religijnego wśród młodzieży 
szwedzkiej. Wzbogacony doświadczeniami, poczy
nionymi we Francji i Niemczech, szczególnie 
na konferencjach międzynarodowych, w których 
brał'udział od r. 1890 po odbyciu podróży po 
Anglii i Ameryce rozpoczął gorliwą działalność 
ekumeniczną. Kościół potrzebuje jedności — mó

wił Soederblom — jedność jest nakazem Chry
stusowym; wypływa ona z miłości, a nie ze 
wspólnej nauki. ,,Nauka dzieli — miłość jedno
czy", oto znane, sztandarowe hasło arcybiskupa 
Upsali. Już w okresie wojny snuje plany zwoła
nia wielkiej konferencji kościołów chrześcijań
skich, koresponduje z najwybitniejszymi przedsta
wicielami tych kościołów — nie wyłączając rzym
sko-katolickiego. W r. 1917 wystosował list do 
ś. p. kardynała Rakowskiego, który życzliwie od
niósł się do jego akcji. Ideały swoje przedstawił 
w r. 1919 w czasopiśmie ,,Eiche", a później w 
przemówieniu, wygłoszonym dnia 6 marca 1923 r. 
w Wittenberdze nt: ,,Wspólnota życia i pracy 
chrześcijan", w którym poddaje krytycznej oce
nie różne metody pracy i drogi do jedności: me
todę Rzymu, instytucjonalną, sprzeczną z Ewange
lią i duchem dziejów; metodę Wittenbergi, któ
ra zachowując różnorodność, wiedzie do jed
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ności wiary, a wreszcie metodę wittenberską chrze
ścijańskiej wspólnoty pracy, która doprowadziła 
do pewnych konkretnych rezultatów: do konfe
rencji w dniach od 1 — 3 października 1919 r. 
w Holandii i do ,,Konferencji chrześcijaństwa 
praktycznego" w sierpniu 1920 r. w Genewie. 
Soederblom marzył o ,,nadnarodowej wspólnocie" 
o ,,ewangelicznej powszechności"; pojęcie ,,ewan
gelickiej katolickości" często tłumaczy nawiązu
jąc do Lutra, który siebie uważał za członka 
,,jednego kościoła chrześcijańskiego". Kościół po
wszechny obejmuje trzy grupy: prawosławną, 
rzymską i ewangelicką, stanowiąc jedność „Ewan
geliczna powszechność" — to nie tylko fakt dzie
jowy, lecz także zasada Ewangelii oraz program 
kościelny, w którego pełnieniu główna rola przy
pada luteranizmowi. Przytaczając przykład, zasto
sowany przez prof. Głubowskiego, o pokoju ro
syjskim, podzielonym przegrodami na kilka części, 
mówi, że „należy pozostawić ściany tak, by każdy 
mógł pozostać w swych własnych, miłych for
mach swego nabożeństwa i życia kościelnego. 
Lecz w każdym pokoju rodziny chrześcijańskiej 
Duch Boży ma Słowem dokonać stałego dzieła 
oczyszczania i naprawy tak, że wszyscy rośnie
my w wierze, nadziei i miłości i w ten sposób 
możemy obcować z sobą mimo przepierzeń". „Jed
ność chrześcijaństwa jest jednością w Chrystusie. 
W sferze religijnej nie ma schizmy (rozłamu). 
Nasze rozłamy są nie tylko niezdrowym stanem, 
są one także zbrodnią wobec Chrystusa. Jedność 
jest wyraźnym nakazem Chrystusa i naszym bez
względnym obowiązkiem. Obecne położenie prote- 
testantyzmu nie pozwala nam dłużej trwać w roz
dzieleniu". Soederblom nie kładzie nacisku na 
naukę (jak ruch „Faith and Order") ani też 
na urząd biskupi (jak konferencja anglikańska 
„Lambeth"), lecz na praktyczne chrześcijaństwo. 
Jedność winna się wyrazić w „Radzie kościelnej 
Ekumenicznej", która ma być tak zorganizowana, 
by mogła w imieniu chrześcijaństwa przemawiać, 
rozważać, ostrzegać, wzmacniać, prosić we wspól
nych sprawach religijnych, moralnych i społecz
nych. Do tej Rady proponuje przedstawicieli pra
wosławia, anglikanizmu i chrześcijan ewangelic
kich Europy i Ameryki. „Potrzeba nam — mó
wił w Wittenberdze — wspólnych, jasnych myśli 
o tym, czego żąda od swego Kościoła nasz Zba
wiciel w obecnym ciężkim położeniu ludzkości, po
trzebna nam jest wspólna ręka w celu dokonania 
mocnego czynu Kościoła i wspólny głos sumie
nia chrześcijańskiego". S. walczy o nowe „Wy
znanie społeczne", o nowy, jasny wyraz nauki 
Chrystusa i obowiązku chrześcijan w stosunku 
do podstawowych zasad moralnych społeczności 
ludzkiej. Potrzebny jest sobór chrześcijaństwa 
praktycznego zgodnie z ideałem Lutra, określo
nym we wstępie do artykułów szmalkadzkich.

Oto w głównych zarysach myśli arcyb. Soe- 
derbloma, które przyoblekły się w szatę rzeczywi
stości na różnych konferencjach przygotowaw
czych i znalazły poparcie na konferencji „Lam-

beth" w r. 1920 w Londynie oraz na tzw. „Co- 
pec" w r. 1924 w Birmingham (Conference on 
Christian Politics, Economics and Citizenship, 
czyli Konferencja w sprawach politycznych, go
spodarczych i obywatelskich życia chrześcijańskie
go), w końcu w tzw. Soborze ekumenicznym w 
r. 1925 w Sztokholmie, który liczył 610 delega
tów, 31 organizacji kościelnych z 37 narodów. 
Program Soboru obejmował 6 tematów:

1. Obowiązki Kościoła ze względu na cele, 
wyznaczone światu przez Boga.

2. Kościół a zagadnienia gospodarcze i prze
mysłowe. ;

3. Kościół a zagadnienia społeczne i mo
ralne.

4. Kościół a stosunki międzynarodowe.
5. Kościół a wychowanie chrześcijańskie.
6. Metody; praktycznej i organicznej współ

pracy organizacyj kościelnych.
Główne myśli i wyniki obrad podało „Po

selstwo" sztokholmskie, wykonaniem uchwał za
jął się „Komitet kontynuacji", zwany od r. 1929 
„Radą ekumeniczną chrześcijaństwa praktyczne
go", wraz z „Komitetem wykonawczym" i kilku 
komisjami.

Ruch sztokholmski „Life and Work" czyli 
kierunek praktycznego chrześcijaństwa wywarł 
wielki wpływ na życie i pracę kościołów chrze
ścijańskich w Europie i w krajach misyjnych. 
W szerokich sferach kościelnych coraz bardziej 
utrwala się przekonanie, że kościoły winny zabie
rać głos w sprawach społecznych, politycznych 
i gospodarczych, gdy chodzi o obronę i pielęgnowa
nie wartości moralnych, o urzeczywistnianie zasad 
Ewangelii Chrystusowej. Mogą to uczynić sku
tecznie, występując w jedności ducha. Chrześcijań
stwo— to sprawa nie tylko jednostki, lecz także ro
dziny i narodów, to nie rzecz prywatna, lecz pu
bliczna, społeczna. W tym względzie Sztokholm 
oznacza rozszerzenie akcji chrześcijaństwa w świę
cie, podczas gdy ruch lozański (wiary i ustroju) 
prowadzi do je j pogłębienia. Oba ruchy uzupeł
niają się nawzajem i niewątpliwie w przyszłości 
zleją się w jeden wielki zorganizowany ruch eku
meniczny. Odpowiednie warunki pomyślnego roz
woju w tym kierunku stworzyły konferencje k o 
ścielne w 1937 r. w O ksfordzie (II. Konferencja 
ruchu sztokholmskiego) i w Edynburga  (II. kon
ferencja ruchu lozańskiego). W Oksfordzie ze
brało się 713 delegatów i ich zastępców, a więc 
znacznie więcej niż w r. 1925. Obrady i referaty, 
dotyczyły „Kościoła, narodu i państwa" i zasad
niczych zagadnień, wynikających z wzajemnych 
stosunków tych trzech wielkości.

Obie konferencje powzięły uchwały o zor
ganizowaniu „Rady ekumenicznej kościołów", któ
ra ma być wyrazicielem wspólnoty duchowej i re
prezentantem kościołów chrześcijańskich, należą
cych do obu wymienionych ruchów. Zgodnie z ty
mi uchwałami odbyły się w dn. od 9 — 19 maja
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1938 r. w Utrechcie narady 60 delegatów wszyst
kich kościołów — z wyjątkiem rzymsko-katolickie
go; przyjęto projekt konstytucji Rady, który po 
uzupełnieniu na zebraniu dn. 2 września 1938 r. 
w Clärens został rozesłany do wszystkich zainte
resowanych kościołów z propozycją przyjęcia.

Niektóre większe kościoły ewangelickie w Polsce 
już go przyjęły, stwierdzając tym samym ducho
wą łączność z innymi kościołami świata, którą 
wyrażały już od r. 1925, wysyłając swych dele
gatów na konferencje ekumeniczne.

(D. n.).

KS. ROMAN MAZIERSKI.

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

(ciąg dalszy).

Znaczenie wyrazu „comm unio“ . Błędna nauka 
o fizycznej obecności ciała Chrystusowego w Chle
bie ma też swe źródło w niewłaściwej interpreta
cji wyrazu „communio" mianowicie w rozumieniu 
go przez „rozdawanie" („distributio") lub „udzie
lanie" (exhibitio") ciała Pańskiego. Wyraz „com
munio", a po grecku „koinonia" może bowiem 
mieć conajmniej dwa znaczenia, podobnie jak po
krewny mu czasownik „communicare", który mo
że znaczyć: l-o w sensie aktywnym  „udzielać ko
muś czegoś" albo 2-o w sensie pasywnym  „wcho
dzić z kimś w jakieś uczestnictwo, wspólnotę, 
społeczność" (societas). Owych, którzy są ucze
stnikami wspólnoty w sensie pasywnym, nazywa 
się mianem „koinonói". Na podstawie I Kor. 10. 
wykazuje Łaski, że ap. Paweł mówiąc o Wiecze
rzy Pańskiej używa nazwy „koinonia" — „com
munio" właśnie i tylko w tym drugim, pasyw
nym znaczeniu, a podłożenie w odnośnym tekście 
pod dany wyraz znaczenia aktywnego nietylko 
zrywa sensowny kontakt tego wyrazu z innymi, 
lecz rodzi także w innych miejscach Pisma Sw. 
jawne sprzeczności. Unika się tego znakomicie 
przez pozostawienie „communio" i „koinonói" w 
sensie pasywnym t . j .  takim, jaki im nadaje Pa
weł. Tekst ten bowiem ma na celu odwieść Ko- 
ryntian-chrześcijan od uczt pogańskich przy któ
rych spożywano pokarmy ofiarowane bałwanom. 
Paweł więc nazywa te uczty bałwochwalstwem 
„idolatria"46), następnie zaś „daemoniorum koino- 
n ian "47), któreto pojęcie wynika z nazwania ucze
stników tych uczt „uczestnikami demonów" („ko- 
inonous ton daimónon")48). Dalej według Pawła 
nie może istnieć razem „Christi et daemoniorum 
communio",49). Słuszność tej nauki wyprowadza 
Paweł na zasadzie „przeciwieństwa" w ten spo
sób: 1) Wieczerza Pańska jest dla tych wszyst
kich, którzy przystępują do niej według Pań
skiego ustanowienia, a przeto uczty bałwochwalcze 
z konieczności winny być dla tyc h wszystkich, 
którzy się do nich w jakikolwiek sposób przyłą
czają wbrew woli Pana . 2) Wieczerza Pańska jest 
społecznością z Chrystusem według ciała i krwi 
Jego („est communio Christi inter corpus ac san-

guinem illius")50), ponieważ On ją ustanowił i On 
chciał, by ci, którzy są Jeg o ,  zachowywali ją na 
Jego cześć i pamiątkę do czasu „aż przyjdzie". 
3) Więc także uczty bałwochwalcze „epulae im- 
molatitiorum" są „communio" „społecznością de
monów" (t.j. z demonami).

Daje też Apostoł przestrogę zaczerpniętą z 
dziejów Izraela51), z której widać, że Izraelici je 
dząc niegdyś ofiary według ustanowienia Mojże
sza byli nietylko uczestnikami tych uczt, które 
spożywali, lecz także boskich tajemnic „divinorum 
mysteriorum", a w pewien sposób mieli nawet 
„koinoniän" samego Boga. A więc tymbardziej 
teraz — według dalszego toku myśli Pawła — stół 
czyli W ieczerza Pańska, która polega na łamaniu 
chleba, jest „koinonia" nie tylko tego, co jemy, 
mianowicie chleba i wina, lecz także najwyższych 
je j  m isteriów t. j. ciała i krwi Pana. Na podsta
wie zaś zasady przeciwieństw („doctrina contra- 
riorum") uczty bałwochwalcze, będące stołem de
monów, są dla ich biesiadników „koinonia daemo
niorum", sami zaś ci biesiadnicy „koinonói" de
monów. Gdy więc na pojęciu „communio" polega 
w tym miejscu cała siła argumentacji Pawła, jasne 
jest, że wyrazu „communio" nie można brać w 
tejże argumentacji w sensie innym niż w .tym 
zdaniu, w którym Apostoł uczy, że uczty bałwo
chwalcze są „koinonia daemoniorum", a ich współ
biesiadników nazywa „daemoniorum koinonói"52).

Rozumienie w sensie aktywnym prowadziło 
by tu do nonsensu, mianowicie, że demony były 
w tych ucztach rozdzielane między uczestników 
i rozdawane rękami szafarzy („ministrorum"). 
Jasne więc jest, że Paweł nie używa w tym miej
scu tego wyrazu w sensie aktywnym, co potwier
dza się jeszcze dobitniej w I Kor. 10, 21, gdzie 
oddaje tę samą myśl wyrazem „metechein" —■ 
brać udział (sich beteiligen), któryto wyraz odpo
wiada tylko sensowi pasywnemu „communio" t.j. 
w znaczeniu „uczestnictwa" („patricipatio") lub 
pewnej społeczności („societas").

Łaski wyprowadza stąd wniosek, że i w in
nych częściach argumentacji Pawła nie można
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brać omawianego wyrazu w sensie odmiennym, 
aktywnym, bo rujnowałoby się ją kompletnie. 
Gdyby zaś nawet Paweł chciał by tu użyć w za
stosowaniu do Wieczerzy Pańskiej znaczenia 
aktywnego, to nie byłby powiedział, że ,,my j e 
steśm y  jednym ciałem "63), lecz że „my stajemy  
się  jednym ciałem" i to „dla uczestnictwa w cie
le" („propter corporis participationem"). Gdy 
jednak mówi, że „my jesteśmy jednym ciałem" 
mianowicie Chrystusa64) i to spowodu uczestnic
twa w jednym chlebie, a nie spowodu rozdawania 
ciała („corporis distributionem"), jasne jest, że 
Paweł chce tu wyrazić myśl następującą: „my, 
którzy pożywamy chleb Pana w Jego Wieczerzy, 
mamy też uczestnictwo (społeczność) w misteriach 
chleba t. j. w ciele Chrystusa, jakkolw iek czym- 
innym jest ów  chleb, a czyminnym chleb m iste
riów , mianowicie ciało Chrystusa, podobnie jak 
w Izraelu ci, którzy spożywali ofiary, mieli także 
uczestnictwo w misteriach ofiar, chociaż czymin
nym były same ofiary, a czyminnym misteria ofiar, 
i  m isteria wcale nie tkwiły w samych ofiarach, 
a tymbardziej nie były podawane rękoma"* 55).

Stąd opierając się również na Rzym. 4, Łaski 
powiada, że jak inne sakramenty tak i „Wieczerzę 
Pańską określamy jako przypieczętowanie naszej 
społeczności z Chrystusem w Jego ciele i krwi 
nadanej od  początku świata całemu Kościołowi 
Bożemu w słowa boskiego obietnicach"56). Sym
bole Wieczerzy Pańskiej to „pieczęcie" („sfragi- 
des"), które „stawiają przed oczy nasze w miste
rium tęż samą społeczność"... „i nas zupełnie

utwierdzają (przypieczętowują) w pewnej i nie
zachwianej wierze w nią, za sprawą Ducha Świę
tego, chociaż nie zamykamy w niej ani fizycznie, 
ani realnie ciała lub krwi Chrystusa" 57).

Oto nauka Łaskiego zawarta w „Epitome" 
i w „Liście o Wieczerzy". Nauka, jak widać głę
boko przemyślana, stanowiąca zwarty system, ma
jąca conajmniej te same zalety i conajwyżej te 
same braki pod względem uzasadnienia, co i inne 
poglądy ówczesne na tę kwestię. A jednak opinia 
uczonych mężów, którym Łaski przesłał swoją 
„Epitome" wypadła ujemnie: Melanchton prze
strzega księcia Albrechta przed wprowadzeniem 
tej nauki58), Eutfelder, — jak widzieliśmy, — bro
ni poglądu luterańskiego, teologowie zurychscy 
nie chcą je j również aprobować69). Być może, iż 
te opinie podyktowane były nietyle bezstronnym 
,sądem, ile raczej obawą przed powstaniem jakie
goś nowego poglądu lub kierunku, oraz niechęcią 
do rewizji własnych poglądów w celu uzgodnie
nia ich z przedłożonym.

46) I Kor. 10, 14. 47) Dosłownie takiego wyrażenia 
nie znajdujemy w wymienionym tekście. Widocznie 
Łaski cytował z pamięci. 48) 1 Kor. 10, 20. 49) Znów 
wyrażenie, którego w tej postaci u Pawła niema. Mo
żna je jednak uważać za odpowiadające sensowi za
wartemu w 1 Kor. 10, 21. 50) Por. 1 Kor. 10, 16, które 
to miejsce brzmi odmiennie. 5l) 1 Kor. 10, 1—5. 52) Por. 
1 Kor. 10, 2 0 — 21. 53) \ Kor. 10, 17. si) dodaje Łaski!
55) Kuyper 1, 569. 56) Kuyper 1, 571. 57) Kuyper 1, 571.
58) C. R. O. Mel. V 574 i 790. Kuyper 1, str. LI —
cytat z listu Bibliandra z marca 1546 r.

PROF. DR. MAURICE NEESER.

Jak pseudo-protestant przechodzi na katolicyzm
Fragment z francusk. tłumaczył Mgr. T. O.

Poprzednio omówiliśmy dość charakterystycz
ny wypadek nawrócenia malarza Eugeniusza De- 
verii, to jest jego przejście z katolicyzmu na pro
testantyzm, obecnie przedstawimy niemniej cha
rakterystyczny wypadek nawrócenia się niejakiego 
M. Rette'go, który w przeciwieństwie do Deverii 
przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm. Porów
nanie ze sobą tych obu nawróceń pozwoli nam 
wysnuć szereg wniosków, zwłaszcza, że nawróce
nia te o charakterze bardzo niebezpośrednim, mia
ły  miejsce w tym samym środowisku minionego 
stulecia.

Ten drugi wypadek przejścia z protestantyz
mu na katolicyzm znajdujemy w książce Adolfa 
Rettego: „Du Diable a Dieu, histoire d'une con- 
yersion", z przedmową Franciszka Coppee. Dzie
ło to nie robi większego wrażenia od jakiejś ogól
nej biografii, urozmaiconej bogatymi wspomnie

niami, spisanymi przez samego autora. Mamy tu 
książkę, pochodzącą z ręki samego konwertyty, 
która specjalnie nadaje się do przedstawienia hi
storii pewnego nawrócenia. Pewne szczegóły bio
graficzne dawniejsze, a odnoszące się do tego 
zdarzenia, ujął autor dość krótko i zwięźle: do
wiemy się naprz. bardzo niewiele o znaczeniu 
i wpływie działalności M. Rettego i nic a raczej 
prawie nic o tym, w jaki sposób przeżył on w głę
bi swej duszy ów moment krytyczny swego życia. 
Ten, ktoby próbował dokładnie zbadać podłoże 
psychologiczne tego wypadku — mógłby uzupeł
nić ów brak wyjaśnień biograficznych przez stu
dium płodów literackich M. Rettego z czasów 
przed i po jego nawróceniu...

Książka „Du Diable a Dieu" — mówi nam 
autor Adolf Rette, jest „dziełem" w ujęciu kato
lickim o takim zakończeniu: „Usiłowałem wyka
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zać w tej książce, jak łaska Boża nawskroś mnie 
przeniknęła. Opisałem tu swe walki, zmagania się 
wewnętrzne, moje cierpienia, wreszcie moje osta
teczne zwycięstwo nad złymi mocami, które wzięły 
mnie w swe niepodzielne władanie. Uczyniłem 
z siebie lepszego człowieka. Może Pan przyjmie 
odemnie w darze te karty, na których staram się 
wyrazić całą moją wdzięczność z tego powodu, 
iż zrozumiałem wreszcie prawdziwą wartość do
brych uczynków, o czym przedtym ja biedny 
grzesznik przejęty skruchą nie miałem żadnego 
pojęcia". Wspomniana książka jest (zdaniem 
Adolfa Rettego) pewnego rodzaju praktyką po
kutną: ,,Autor napisał to dzieło w gorącym du
chu pokuty w nadziei, że policzą mu go w niebie 
na rachunek popełnionych przezeń grzechów 
i win".

Charakterystycznym jest, iż w książce tej M. 
Rette, wspominając malarza Eugeniusza Deverię, 
mówi o nim jako ,,o wychowanym bez wiary". 
Jest to pewna subtelna różnica a równocześnie 
maleńka nieuwaga autora przedmowy. ,W ycho
wany bez wiary" — mówi świeżo nawrócony (bez 
wiary, która stała się jego własnością, a która bę
dąc katolicką, jest dla niego odtąd prawdziwą wia- 
rą), jego wychowanie nie było stanowczo bez wia
ry: ,,Opowiadałem jak pozostawiony samemu so
bie już od mego dzieciństwa, porzuciłem służbę 
Bożą" — napisze on. I od początku precyzuje 
autor swoje zdanie, mówiąc o Deverii: „Umiesz
czony w kolegium w pewnym mieście protestanc
kim postępował on według praktyk heretyckich" 
(powiada d'Augsburg). Lecz — dodaje także za
raz— te praktyki nie miały nań istotnego wpły
wu...".

I oto punkt wyjścia oznaczony. Deveria prze
żył swoje dzieciństwo i swą młodość w środowi
sku wprawdzie katolickim, ale katolickim tylko 
z pozoru. M. Rette spędził swoje dzieciństw*) i swą 
młodość w środowisku protestanckim, które nie 
wywarło nań (mówi on) żadnego wpływu. „Dziec
ko zmysłowe i marzycielskie" — pisze ten, — 
„którego rodzice stale żyli ze sobą w niezgodzie". 
Nie mógł znieść surowej dyscypliny, jaka pano
wała w kolegium protestanckim i wystąpił zeń 
między 11 a 18 rokiem życia. Mając lat 18 zapi
sał się jako ochotnik do wojska. I odtąd — jak 
sam o sobie mówi — „zacząłem nurzać się w 
grzechu i rozpuście". Następnie, po wystąpieniu 
z wojska „kiedy wrócił do stanu cywilnego, od
czuwa w sobie powołanie literackie: zaczyna pisać 
książki, a to prozą i wierszem, przy czym więk
szość ich jest treści erotycznej i bluźnierczej".— 
Podobnie jak Eugeniusz Deveria spotyka na swej 
drodze pastora, tak i M. Rette w tym okresie swe
go życia, które pędził w grzechu, poznaje pewne

go dnia bardzo zacnego, poczciwego księdza kato
lickiego — Cornebiche'a, znanego w całej okolicy 
z wielkiej uczciwości, dobroczynności i bogoboj
nego życia. I oto między tymi dwoma, tak różnią
cymi się pod każdym względem ludzi, nawiązuje 
się nić sympatii: Rette zaczyna przebywać coraz 
częściej w towarzystwie księdza katolickiego, który 
ze swej strony nakłania Rettego, aby zmienił 
dotychczasowe grzeszne życie i nawrócił się do 
„prawdziwej religii", to jest przeszedł na katoli
cyzm. Oto co pisze o tym sam Rette: „Rozmowy, 
jakie prowadziłem z katolickim księdzem Corne- 
biche'em były dla mnie niezmiernie interesujące: 
nie znałem właściwie istoty protestantyzmu, uwa
żałem go za jakąś formę pośrednią pomiędzy Rzy
mem a racjonalizmem. W protestantyzmie raziła 
mię jego sztywność i oschłość... „Rzym" wydawał 
mi się czymś dla mnie wrogim. O kościele kato
lickim wiedziałem tylko tyle, ile ze strony prote
stanckiej mnie nauczono... Sądziłem, iż choć wa
runki, jakie znalazłem w protestantyzmie, były 
nieznośne, to w katolicyzmie są jeszcze gorsze. 
To było powodem, iż nie pomyślałem o zbadaniu 
lepiej nauki kościoła katolickiego, lecz zadowoli
łem się zupełnie racjonalizmem, któremu służyłem 
szereg lat".

Ksiądz Cornebiche zwracał mi uwagę na 
ogromne rozbicie protestantyzmu: Niech Pan 
spojrzy — mówi on — czyż ten cały wasz prote
stantyzm nie jest tylko zbiorem sekt, które wza
jemnie się zwalczają? A nasz katolicyzm zjedno
czony, niewzruszony wśród przypływu i odpływu 
ludzkich nowości, nieprzystępny na ataki odszcze- 
pieństw, obojętny na powstanie i upadek państw, 
trwający niewzruszenie, wyższy ponad schizmy, 
niezachwiany mimo tak licznych i okrutnych prze
śladowań i spokojnie oczekujący śmierci swoich 
wrogów... I taki niewzruszony Kościół Rzymski 
trwać będzie do czasu, póki Chrystus nie przyj
dzie powtórnie na ziemię...".

„Przypomniawszy sobie, — mówi M. Rette— 
że protestantyzm cały opiera się na Biblii, spy
tałem księdza Cornebiche'a czy prawdą jest, iż 
kościół katolicki m niej ceni Biblię niż protestanci? 
Odpowiedział mi na to: — Prawdą jest istotnie, że 
co do komentowania Biblii według swego rozu
mienia katolicy są bardziej powściągliwi w używa- 
waniu Biblii, niż protestanci. Do czytania Pisma 
Świętego po hebrajsku, grecku i łacinie nie sta
wia Kościół żadnej przeszkody: jedynie dla tych 
wydań, które ukazały się w języku ludowym, a 
które skutkiem tego m ogłyby być czytane przez 
wielu chrześcijan nie m ających specjalnego wy
kształcenia, wymaga, ażeby pod tekstem były dru
kowane komentarze Ojców Kościoła.

(D. c. n.).

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów 
i Czytelników o w p ł a c e n i e  z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .
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Do naszych współwyznawców
Do numeru poprzedniego „Jednoty“ dołączony został „Akt Zasadniczy Federacji 

Ewangelików Polskich“ wraz z deklaracją członkowską. Obecnie zwracam się do wszystkich 
naszych czytelników i prenumeratorów z prośbą o łaskawe wypełnienie deklaracyj i prze
słanie ich następnie pod adresem Federacji (W arszawa, Plac Małachowskiego 1-a). Chodzi 
o to, by Federacja ewangelików Polskich jako świecka organizacja ewangelików-polaków, 
powołana dla obrony praw ewangelicyzmu polskiego w naszej ojczyźnie, skupiła również 
jaknajwiększą ilość ewangelików-reformowanych w swych szeregach, tak jak skupia ewan
geliku w-augsburskich oraz ewangelików innych jeszcze denominacyj. Ewangelicy-reformo- 
wani jako członkowie Federacji są w jej łonie wydzieleni w osobną sekcję ewangelicko- 
reformowaną pod przewodnictwem p. inżyniera Henryka Błaszkowskiego, wiceprezesa Kole
gium Kościelnego naszego Zboru stołecznego. Wyznanie nasze reprezentowane jest w Tym
czasowym Zarządzie Głównym Federacji przez p. generała Leonarda Skierskiego i Ks. Lu
dwika Zaunara, II Pasterza Zboru Warszawskiego — w Zarządzie zaś Okręgu Warszawskiego 
F. E. P. — przez pp. inżyniera Henryka Błaszkowskiego i magistra Stefana Trojanowskiego.

W nadziei, że wszyscy nasi czytelnicy i prenumeratorzy znajdą się w szeregach  
F. E. P., proszę o możliwie niezwłoczne przesłanie deklaracji pod wyżej wskazanym adre
sem. Jednocześnie zwracam uwagę na komunikat F. E. P. tyczący się sposobu opłacania 
składek członkowskich: należy wnosić je za pośrednictwem P. K. O.

Konto N r. 6 0 3 8  — w łaściciel konta: Federacja  Ewangelików Polskich O krqg  
W arszaw ski — W arszaw a Plac M ałachow skiego 1-a.

Ks. LU D W IK  Z A U N A R
C Z Ł O N E K  T Y M C Z A S O W E G O  Z A R Z Ą D U  G Ł Ó W N E G O  F . E . P .

Federacja Ewangelików Polskich
Okrąg Warszawski

Komunikat IV.

Od dnia 1 maja r. b. składki oraz wszelkie 
wpłaty dla Okręgu Warszawskiego F. E. P. moż
na wnosić na Konto P.K.O. Nr. 6038, (właściciel 
konta: Federacja Ewangelików Polskich Okrąg 
Warszawski, Warszawa, PI. Małachowskiego 1-A).

W związku z powyższym wszelkie ogłoszone 
dotychczas zarządzenia Federacji o sposobie wpłat 
dla Okręgu Warszawskiego anuluje się.

Prezes Okręgu Warszawskiego 
(— ) Jan Kilem

Warszawa 1 maja 1919

Komunikat V.

Tymczasowy Zarząd Okręgu Warszawskiego 
F.E.P. zaprasza wszystkich członków Federacji 
oraz wszystkich ewangelików na zebranie, po
święcone omówieniu uchwał prawników-katolików 
i zajęciu stanowiska wobec akcji, wszczynanej 
zgodnie z tymi uchwałami.

ZEBRANIE

odbędzie się w Sali Konfirm acyjnej Zboru  
Ewang.-Augsb. (W arszawa PI. M ałachowskiego 
1-A) we wtorek dn. 16. m aja r . b . o g od z . 19.

Tymczasowy Zarząd Okręgowy prosi o przy
bycie wszystkich ewangelików, którzy, rozumieją 
konieczność przeciwstawienia się zamierzeniom, 
godzącym w najżywotniejsze prawa społeczności 
ewangelickiej.

Prezes Okręgu Warszawskiego 
(— ) Jan Kliem

Warszawa, 14 maja 1919

Komunikat VI.
Tymczasowy Zarząd Okręgu Warszawskiego 

F .E .P . zawiadamia, że w dniu 25 maja r. b. 
o godz. 19,30 w Sali Konfirmacyjnej Zboru War
szawskiego Ew^ang.-Augsb. (Warszawa, pl. Ma
łachowskiego 1-A) członek Tymczasowego Zarzą
du Głównego Federacji Ks. pastor Ludwik Zaunar 
wygłosi odczyt dyskusyjny p.t.:
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ROK XIV J E D N O T A Nr. 9

Protestantyzm a Etyka.
na który zaprasza wszystkich członków i sympa
tyków Federacji,

ty& eprezes Okręgu W arszawskiego 
: . (— ) Stefan Trojanowski

Warszawa, 14 maja 193Ó

Komunikat VII.
• Wszyscy nowi członkowie Federacji, którzy 

nadesłali ostatnio do Okręgu Warszawskiego 
F.E.U. swe deklaracje, proszeni są O łaskawe zgło
szenie się do sekretariatu Okręgu (Warszawa pl.

Małachowskiego 1-A) w godzinach urzędowania 
(poniedziałki, środy i piątki od 10 do 14, wtorki 
i czwartki od 16 do 20) celem odebrania swych 
legitymacji oraz opłacenia składek członkowskich 
za kwartał bieżący.

Uprasza się nadto wszystkich dotychczaso
wych członków Federacji, zalegających ze skład
kami o wpłacanie ich bądź jak wyżej, bądź na 
konto P.K.O. Nr. 6038 (właściciel konta: Fede
racja Ewangelików Polskich, Okrąg Warszawski).

W iceprezes Okręgu W arszawskiego 
(— ) Stefan Trojanowski 

Warszawa, 14 maja 1939

Wiadomości z Kościoła i o Kościele
Z ŻAŁOBNE! KARTY

Dnia 8 b. m. zmarł w Lublinie po krótkich cier
pieniach ś. p. Ksiądz Dr. Aleksander Schoneich, dłu
goletni duszpasterz Zboru Ew.-Augsb. w Lublinie, 
Senior djecezji ew.-augsb. Lubelskiej, przeżywszy lat 
78. Śmierć Ks. Schoneicha jest niewątpliwie ciężką 
i bolesną stratą nietylko dla jego najbliższych, tracą
cych w Nim najlepszego ojca i przyjaciela — nie tylko 
dla bratniego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, 
którego wiernym synem i z łaski Bożej wiernym 
duszpasterzem był przez cały długi czas swej pracy;— 
ale i dla całego polskiego ewangelicyzmu, którego 
umiał być postacią świetlaną i przodującą, aczkolwiek 
nigdy nie starał się ani zabiegał o korzyści czy uznanie 
osobiste. Odejście jego z tego świata jest równocześnie 
stratą dla naszego społeczeństwa, polskiego, którego 
członkiem najwierniejszym był Zmarły nietylko w do
brych ale szczególnie w ciężkich chwilach, śmierć Je
go opłakuje i Kościół nasz Ewangelicko-Reformowany, 
który miał w Nim serdecznego i szczerego przyjacie
la, czego przejawem był Jego wielce życzliwy stosu
nek do potrzeb duchowych naszych współwyznawców 
w Lublinie, jak i stosunek do całokształtu potrzeb 
i zadań naszego wyznania w Polsce.

Nic też dziwnego, że pogrzeb tego prawdziwego 
sługi B ożego, odbyty w Lublinie dnia 10 b.m. stał się 
potężną manifestacją uczuć powszechnego żalu, a brały 
w niej udział Kościoły Ewangelickie, oraz całe społe
czeństwo lubelskie, reprezentowane przez swych naj
wyższych przedstawicieli wojskowych, cywilnych i miej
skich.

Zmarłego odprowadziło na miejsce ostatniego 
spoczynku liczne grono , kolegów -  duchownych ew.- 
augsb. z NPW. Ks. Dr. biskupem Juliuszem Bursche 
na czele. Kościół nasz reprezentował NPWi Ks. Su- 
perintendent Stefan Skierski, osobisty przyjaciel Zmar
łego, administrator filiału naszego w Lublinie.

świetlanej pamięci Ks. Seniora Aleksandrą Scho
neicha cześć!

ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO

Z życia Stowarzyszenia M łodzieży .

Zarząd 'Stowarzyszenia Młodzieży poda
je do wiadomości, że Sekcja Chóralna wykazała 
ostatnio wzmożoną działalność.

Przybycie nowych członków i większa ilość 
lekcji pozwoliły na lepsze opracowanie pieśni, któ
re zostały wykonane w Wielki Piątek i w dniu 
Konfirmacji.

Wobec większej frekwencji członków Zarząd 
postanowił wprowadzić lekcje sollfeggi'a, które 
rozpoczną się 4 maja (we czwartek) i będą rsię 
odbywały co czwartek w sali Kolegium Kościelne
go (Leszno 20) o godz. 20 (8 wieczorem).

Aby jednak praca nasza rozwijała się dalej 
potrzeba nam głosów.

Zwracamy się więc do wszystkich, którzy 
rozporządzają odpowiednimi warunkami głoso
wymi z prośbą o skomunikowanie się z nami bądź 
to osobiste w czwartki od godz. 20— 22, bądź też 
telefoniczne (teł. 11-46-32) w tych samych ter
minach i porze.

Dla uzupełnienia dodajemy, że również we 
czwartki otwarta jest biblioteka Stowarzyszenia, 
z której może korzystać każdy członek Stowarzy
szenia bezpłatnie, jak również dostępne są do 
przejrzenia na miejscu pisma.

POLSKA:

Związek Słowiańskich Zborów Ewangełicznych 
Chrześcijan w Polsce.

Według kwartalnika ,,Ewangeliczny Chrzę
ści janin" Nr. 1/1939 r. Związek ma 62 zborów, 
162 oddziałów zborów i 572 stacyj misyjnych, 
11642 członków, wraz z dziećmi 16007 dusz. 
Pracę w zborach prowadzi 116 prezbiterów i dia
konów, 187 ewangelistów i pracowników związko
wych. W obrębie Związku istnieje 63 szkółek nie
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dzielnych dla dzieci, 71 kół młodzieży, 68 'chó
rów i 25 stowarzyszeń kobiet, nadto 1 sieroci
niec. Prezesem Zarządu Związku jest inż. L. Szen- 
derowski, wiceprezesem Aleksy Niczyporuk, se
kretarzem Fr. Więckiewicz, skarbnikiem Makary 
Niczyporuk. Ew.-Pol.

Ostatnie wydanie Kancjonału K rólew ieckiego .

Ostatnie wydanie Kancjonału Królewieckiego 
ukazało się w r. 1918. Jest to dowodem, że na 
terenie Prus Wschodnich musi być jeszcze dość 
znaczna liczba Polaków ewangelików, skoro wy
dano dla nich śpiewnik. Warto dodać, że jedno 
z ostatnich wydań Kancjonału Brzeskiego, dla 
polskich zborów ewangelickich na Dolnym Ślą
sku wydano w r. 1890. Biblii polskich dla ewan
gelików Polaków w Niemczech ani w Berlinie, 
ani w Halle już nie wydają. Ew.-Pol.

Nowe Towarzystwa Polskiej M łodzieży Ewange
lick iej.

Zawiązują się Towarzystwa Polskiej Mło
dzieży Ewangelickiej w Łowiczu, w Kutnie 
i w Koźminku pod Kaliszem. Koźminek ma pięk
ne tradycje reformacji w Polsce. Tam się odbył 
synod w XVI w. Zbór Koźmiński założył w ro
ku 1555 Jakób Ostroróg. Ew.-Pol.

Ukraiński ruch ewangelicki.

Ogłoszono sprawozdanie posiedzenia ekume
nicznej Konferencji dla ewangelickiego ruchu 
ukraińskiego. Konferencja odbyła się w drugiej 
połowie 1938 r. w Bazylei. Konferencja stwier
dza, że ruch ten się rozwija tak w luterskim od
cieniu, jak i w reformowanym. Powstały nowe 
zbory, pobudowano cały szereg kaplic. Nad prze
kładem Biblii pracuje dr. Ohijenko, oddano już 
N. T. do druku. Następną Konferencję Ukraiń
ską postanowiono zwołać do Warszawy. Ma się 
ona odbyć w porozumieniu z warszawskim Kon- 
systorzem ewangelicko - augsburskim i ewange
licko-reformowanym, przy uprzednim zawiadomie
niu o tym władz państwowych i zaproszeniu na 
nią przedstawicieli władz. Konferencja bazylejska 
zajmowała się sprawą wykształcenia ewangelistów 
dla zborów ukraińskich. Chodziło o to, aby wy
brać takie środowisko dla uczących się, któreby 
zapewniło im odpowiednią atmosferę religijną 
i moralną. Proponowano szkołę teologiczną w 
Neudettelsau lub dom misyjny w Bazylei. Studia 
te musiałyby być uznane przez polskie kościoły 
ewangelickie. Gdy chodzi o księży, to wg. obo
wiązującej ustawy kościelnej, ksiądz ewangelicki 
w Polsce musi mieć wykształcenie akademickie, 
i albo musi ukończyć Wydział Teologii ewang. 
przy Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w War

szawie, albo też musi się ubiegać o nostryfikację 
dyplomu na tym Wydziale. Ew.-Pol.

W szechświatowa Konferencja m łodzieży chrześci
jańskiej w Am sterdam ie.

W dniach od 24. VII do 2. V III odbędzie 
się w Amsterdamie wszechświatowa konferencja 
młodzieży pod hasłem: ,,Christus Victor". Na
czelnym zagadnieniem jest: kościół chrześcijański 
w dzisiejszym świecie. Uzasadnienie konferencji 
jest następujące: ,,Zagadnienia bieżące mają zna
czenie wszechświatowe. Tylko wtedy, gdy sobie 
uświadomimy uniwersalny charakter naszej wiary, 
będziemy mogli jako chrześcijanie pracować ńad 
poprawą obecnej sytuacji. Do takiego celu może 
Pan Bóg użyć konferencji. Konferencja taka musi 
mieć charakter specyficznie chrześcijański i nie 
może być czczym naśladowaniem politycznych, czy 
innych międzynarodowych zjazdów. Zwołuje się 
konferencję młodzieżową, gdyż zagadnienia dzi
siejsze mają szczególne znaczenie dla młodzieży". 
W konferencji weźmie udział 1500 przedstawi
cieli młodzieży w wieku od 18 do 35 lat, w tym 
ponad ‘25 może być najwyżej 1/3. Większa część 
przedstawicieli jest z Europy, reprezentowane są 
wszystkie narody. Z Polski weźmie udział w kon
ferencji 7 przedstawicieli. Poza Europą będą re
prezentowane: Ameryka (St. Zjedn. T75, Kanada 
23) Azja — razem 23 (Chiny, Japonia, Korea, 
Filipiny, Indie) Afryka 18 i Australia z N. Ze
landią 20. Ew.-Pol.

SŁOW ACJA:

Słow acki K ościół ewangelicki.

Słowacki Kościół ewangelicki wyrósł na 
gruncie reformacji luterskiej. Duch jej przenika 
pieśń i nabożeństwo, życie wewnętrzne, modlitwy 
i literaturę religijną. Kościół ten ma charakter 
narodowy. Stanowią go w olbrzymiej większości 
Słowacy. Obok Słowaków jest nieco Niemców, 
którzy zachowali swe odrębne formy pobożności. 
Kościół odgrywał długo wybitną rolę wśród na
rodu słowackiego. Nabożeństwo było przez wieki 
szczytowym momentem życia nie tylko religijnego, 
ale i kulturalnego. Przewodnikami, narodu byli 
do ostatnich lat księża i nauczyciele. Kościoły sło
wackie są pełne prostoty. Z czasów przedrofor- 
macyjnych pozostało 21 budynków, 65 z czasów 
reformacji, 131 kościołów wzniesiono w czasie 20 
lat po ogłoszeniu patentu tolerancyjnego w r. 
1781. Nabożeństwa słowackie mają bogatą li
turgię. Księża noszą na todze albę w służbie 
przed ołtarzem. Kazania poprzedzają 3 pieśni. Po 
ostatnich zmianach granic około 50.000 ewange
lików przeszło do Węgier. Ew.-Pol.


