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Nr. 11 WARSZAWA, 15 CZERWIEC 1939 r. ROK XIV

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

KS. LUDWIK ZAUNAR.

Ewangelicyzm a etyka
W życiu duchowym człowieka, a szczególnie 

człowieka, który myśli i dąży do głębszego ujęcia 
i zrozumienia treści i celu życia swego, dwie 
szczególnie dziedziny odgrywają rolę dominującą: 
religia i etyka. Pod pojęciem pierwszym rozumie 
się ogólnie całokształt stosunku, jaki łączy duszę 
ludzką z Bogiem, pod drugim — kompleks po
jęć i wypływających z nich norm, które mają być 
regulatorem najbardziej prawidłowego stosunku 
człowieka do innych ludzi, stosunku, który umo
żliwia współżycie wzajemne ludzi w taki sposób, 
by było ono i być mogło dobrem i radością tak 
jednostki, jak i społeczeństwa.

fTe dwie dziedziny: religijna i etyczna istnie
ją i tkwią swymi korzeniami głęboko w psychice 
albo lepiej w duszy ludzkiej, to też jest rzeczą zro
zumiałą, że od pradawna człowiek pragnie uświa
domić sobie właściwy ich stosunek wzajemny 
i ustalić, w jakim stopniu religia jest związana 
z etyką, oraz w jakim stopniu pojęcia etyki 'od
działy wuj ą na pojęcia religijne i je kształtują. 
Na to pytanie człowiek odpowiada bardzo różnie, 
a wśród mnogości zdań możemy zasadniczo okre
ślić dwa krańcowe. Pierwsze, kładąc nacisk na 
zagadnienia religijne poprostu utożsamia religię 
z etyką, drugie niedoceniając wagi zagadnienia 
religijnego twierdzi, że etyka jest wielkością nie
zależną i samodzielną sama w sobie.

Nas tu dziś zebranych niewątpliwie interesuje 
dziedzina jak jedna tak i druga: jesteśmy ewan
gelikami, a więc wyznajemy określony świato
pogląd religijny i czynimy zeń — a przynajmniej 
czynić powinniśmy — postawę i sprawdzian war
tości całego życia i jego zjawisk w ogóle, nasze
go zaś w szczególności. Jednocześnie jesteśmy 
członkami pewnej społeczności ludzkiej, a w jej 
ramach obowiązują nas i obowiązywać muszą 
normy etyczne, których stosowanie będzie naze- 
wnątrz wykładnią naszej użyteczności społecznej, 
legitymacją naszej wartości istotnej, miernikiem 
tego quantum dobra, które do skarbnicy dobra 
powszechnego wnosić powinniśmy.

W jakim więc stosunku znajduje się ewan
gelicyzm do zagadnień' etycznych i co pod tym

względem ma być dla ewangelika linią przewodnią 
tak jasną i pewną, by mógł on nie uronić nicze
go ze skarbca swej ewangelickiej religijności, 
a jednocześnie stać ,się wyrazicielem etyki w spo
sób j aknaj lepszy ?

By na to pytanie, a jest ono niewątpliwie 
bardzo ważne, znaleźć odpowiedź właściwą, na
leży sobie uświadomić, czym jest ewangelicyzm w 
swej istotnej treści. Wysuwając to zagadnienie nie 
mam najmniejszego zamiaru rozwijać jakiejś 
teologicznej doktryny, ani też rozwodzić się nad 
tym, co każdy z nas jako ewangelik zapewne do
brze wie i zna. Ale nie będzie sprawą nieużytecz
ną zdanie sobie sprawy w krótki i treściwy sposób 
z tego, co w zasadzie przynajmniej stanowi bar
dzo istotny i poważny odcinek życia, w czym 
się określa i zawiera określenie naszej jakości 
i wartości tak w naszym własnym mniemaniu, jak 
i w ocenianiu naszej wartości ze strony tych, dla 
których pojęcie ewangelicyzm jest obcym, a może 
nawet odpychającym.

Otóż ewangelicyzm jest jedną z prób wcie
lania w kształt realny tego ideału, który człowie
kowi z wyżyn Bożych przyniósł na ziemię tak 
w słowie, jak i w czynie swego życia Zbawiciel 
nasz Jezus Chrystus. Formą tej próby widzialną 
i dotykalną jest społeczność religijna, którą ogól
nie zwiemy ewangelicką, względnie kościołem 
ewangelickim. Próba ta powstała jako paląca po
trzeba życia w 16 wieku (aczkolwiek już nadługo 
przed tym czasem pojawiają się w dziejach na
szego kontynentu ludzie, którzy potrzebę tę wi
dzą i usiłują ją według swych możliwości za
spokoić), a wynikła ona ze świadomości, że próby 
dotychczasowe, a szczególnie w jej postaci rzym
skiej, nie spełniły oczekiwań, nie zrealizowały 
ideału, nie zdołały dać jego rzeczywistego oblicza 
w całokształcie ludzkiego, a jako chrześcijańskie 
uważanego życia, raczej odwrotnie — ideał ten 
spaczyły, oblicze jego zniekształciły, a dyspro
porcje między nim a rzeczywistością, która stała 
się poprostu jego karykaturą, starały się zama
skować pozorami, które w żadnej mierze ani od
powiadały rzeczywistości, ani nie były w stanie
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ROK XIV J E D N O T A Nr. 11

dać człowiekowi tego stanu, który byłby dlań 
dobrem i wartością największą.

Ludzie podejmujący tę próbę oparli się na 
pewnych zasadach, które z natury rzeczy wytknię
tymi być musiały, by uniknąć nowego błędu i no
wego zdeformowania idei Chrystusowej. Stąd za
sada pierwsza tycząca się źródła i podstawy okre
ślenia chrześcijaństwa, a stwierdzająca, że tylko 
i wyłącznie Pismo Święte jest normą autoryta
tywną i miarodajną. A następnie zasada druga, 
tycząca się kształtowania nazewnątrz zasady 
pierwszej: wzorem życia chrześcijańskiego winien 
być okres chrześcijaństwa pierwotnego, okres 
jego walki z pogaństwem o prawo bytu i istnie
nia, gdy to chrześcijaństwo czyste i nieskażone 
wpływami od zewnątrz idącymi, a obcymi jego 
duchowi, było i być umiało czynnikiem potęż
nym i oddziaływującym nieodparcie na człowie
ka. Ewangelicyzm więc to dążenie do regeneracji 
chrześcijaństwa uwiecznianego na kartach Pisma 
św., w pierwszym rzędzie oczywiście w Nowym 
Testamencie, a wcielonego w kształt realny w 
okresie pierwotnego jego istnienia i rozwoju. 
Ewangelik więc — to człowiek Biblii, to chrze
ścijanin, któremu czystość ideału Chrystusowego 
staje się sprawą zasadniczą jego życia, a jego 
realizowanie obowiązkiem najważniejszym. Ideał 
zaś ten — tak, jak go głosił człowiekowi Chry
stus— w prosty i wyraźny sposób wypowiada 
Zbawiciel w słowach: ,,Bóg jest duchem, kto Go 
czci, niechaj mu w duchu i prawdzie cześć od
daje". Duch więc Chrystusa jako podstawa i nor
ma poczynania z jednej, prawda, a tym samym 
prawdziwość we wszystkim z drugiej strony, muszą 
być w konsekwencji dla ewangelika granicami, w 
których też będzie on układał swój stosunek do ta- 
kichże zjawisk żyda innych ludzi, a więc swoją ety
kę. Tak postępując będzie miał prawo trwać wprze- 
Tak postępując będzie miał prawo trwać w prze
świadczeniu, że prawidłowym jest stosunek jego 
do Boga, jak jednocześnie na prawidłowych pod
stawach oparty jest tym samym stosunek jego do 
innego człowieka, i że ten właśnie stosunek jest 
umożliwieniem współżycia ludzkiego takiego, w 
w którym życie samo staje się dobrem tak »jed
nostki, jak i społeczeństwa.

Tego rodzaju stanowisko określa samo 
przez się zagadnienie stosunku wzajemnego 
religii i etyki w pojmowaniu ewangelickim, 
czyli związku, jaki zachodzi między ewange- 
licyzmem a etyką. • Wynika z niego jasno, że 
nie można tych ■ dwu pojęć ani przeciwstawiać 
wzajemnie, ani ujmować jako tożsamości, ani 
wreszcie stawiać ich obok siebie, jako wiel
kości obojętnych, sobie obcych. Jeśli możnaby 
się wyrazić obrazowo, -to będą to właściwie ujęcia 
dwu stron różnych, ale tego samego zagadnienia,

niejako dwie strony medalu, będącego całością 
nierozerwalną i niepodzielną, a tracącą swój sens 
całkowity przy każdej próbie takiego rozerwania. 
Nie masz więc w ujęciu ewangelickim religii, któ
ra mogłaby być nią rzeczywiście jako wielkość 
żywa i istotna, o ile nie znajdzie ona wyrazu 
realnego, jako życiowego konkretu w etyce. Jed
nocześnie jednak nie ma i być nie może etyki 
istotnej, sięgającej do głębi serca i duszy ludz
kiej, a umiejącej oprzeć się wszelkim przeciwno
ściom, pokusom czy próbom, jeśli je j źródłem, 
podwaliną i fundamentem niewzruszonym nie bę
dzie w człowieku jasny i prawidłowy stosunek 
duszy ludzkiej do Boga, jako normy absolutnej 
i niezmiennej, uniezależnionej od zmienności zja
wisk czy doznań świata konkretnego, material
nego.

Jest to ujęcie wybitnie chrześcijańskie, a wła
ściwie Chrystusowe, a dowody tego znajdujemy 
na kartach Nowego Testamentu niemal na każ
dym kroku. Centralnym jego ujęciem jest okre
ślenie ideału życia ludzkiego w tych dwu tak 
dobrze nam znanych prawach Bożych o miłowa
niu Boga nadewszystko, które Jezus Chrystus 
nazywa pierwszym i największym przykazaniem, 
oraz o miłowaniu bliźniego jak samego sie
bie, będącego według Jezusa Chrystusa tam
temu co do , wagi i znaczenia podobnym. Czy 
takie ujęcie właśnie religii, czyli stosunku czło
wieka do Boga do etyki, będącej właściwym, pra
widłowym podłożem stosunku człowieka do czło
wieka, nie jest zbyt wymowne i jasne, by można 
mieć choć cień wątpliwości wobec faktu, że mamy 
wszędzie i zawsze do czynienia z czynnikiem jed
nolitym, niepodzielnym a zasadniczym, który 
jak strumień kryniczny poczyna się w głębiach 
spragnionej duszy ludzkiej, by rozlać się po sze
rokich przestworzach życia, tak jak rozlewa wody 
swoje życiodajne rzeka, z czystości wody krynicz- 
nej poczęta.

Takie zaś ujęcie nie znosi ani znosić może 
kłamstwa, czy też usiłowania wytworzenia pozo
rów, nie odpowiadających rzeczywistości. Ono do
magając się prawdy i prawdziwości, owego ,,du
cha i prawdy" według słów Jezusowych, naj
ostrzej potępi i kategorycznie się przeciwstawi 
każdemu dążeniu, które tę linię bezpośrednio czy 
pośrednio, jawnie czy podstępnie będzie wypa
czało, rozumiejąc, że wszelkie wypaczenie, wszel
kie zakłamanie jest (jednoznaczne z odjęciem re
ligii je j istotnej treści i sensu, skrzywieniem sto
sunku do Boga, a tymsamym poderwaniem grun
tu i wykrzywieniem tej linii, która jedynie dać 
jest w stanie człowiekowi obcowanie, społeczność 
z innym człowiekiem w atmosferze dobra i ra
dości jednostki i społeczeństwa.

(Dalszy ciąg nastąpi).

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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Wyznanie wiary żony Czang Kai Szeka
„Pierwsza lady Chin", żona marszałka Chin, 

Czang Kai Szeka, wierna towarzyszka jego zrrta- 
gań się, jedna z czołowych działaczek narodowych 
i społecznych młodych Chin tak oto zwierza się 
publicznie ze swoich przeżyć religijnych, które do
prowadziły ją do społeczności z Bogiem.

Z natury nie jestem człowiekiem religijnym, 
a przynajmniej nie jestem człowiekiem religijnym 
w powszechnym znaczeniu tego słowa. Jestem 
usposobienia praktycznego a nie mistycznego. Ody 
idę wąskimi brudnymi zaułkami dzielnicy nędza
rzy bardziej to mną wstrząsa, niż gdy samolot 
nasz wpada między chmury. Moim największym 
pragnieniem jest to, aby moje szkoły dla dzieci 
bohaterów rewolucji pomyślnie się rozwijały i aby 
prowadziły swych wychowanków do piękniejszego 
i lepszego życia.

Dawniej uważałam wiarę i nieśmiertelność 
za urojenie. Wierzyłam w świat widzialny a nie 
w niewidzialny. Innymi słowy: religię swych o j
ców nie uważałam za obowiązującą mnie. Także 
i teraz nie wierzę >w religię przeżutą, wydziela
ną łyżkowymi dawkami. Matka moja żyła w Bo
gu, a ja widziałam, że to było czymś wielkim. 
I myślę, że wychowanie miało na mnie wielki 
wpływ, chociaż byłam wtedy nastawiona tak opor
nie. Napewno wiele musiałam matce mojej spra
wiać zmartwienia: nabożeństwa odprawiane w gro
nie rodzinnym były dla mnie nudne; właśnie 
wtedy, gdy nabożeństwo miało się rozpocząć, od
czuwałam nagłe pragnienie i wybiegałam z do
m u— zupełnie zresztą tak, jak i moje rodzeń
stwo. Musiałam zawsze chodzić do kościoła, ale 
nienawidziłam długich kazań. Dzisiaj wiem już, 
że to przyzwyczajenie stało się tradycją, za którą 
wdzięczna jestem moim rodzicom.

Jednym z najbardziej utrwalonych we mnie 
wspomnień dzieciństwa jest to, że matka miała 
piętro wyżej swoją komórkę, do której chroniła 
się, aby móc się pomodlić. Spędzała godziny na 
modlitwie, często zaczynała ją jeszcze przed brza
skiem dnia. Ody pytaliśmy się ją o radę, zwy
kła odpowiadać: „Przede wszystkim muszę spytać 
się Boga". Cała nasza niecierpliwość nic tu nie 
pomogła. „Pytać się Boga" — to nie była rzecz 
do załatwienia w pięć minut. To znaczyło: czekać 
na Boga, aż odczuje się jego kierownictwo...

...Przez ostatnie siedem lat dużo przeżyłam. 
Przeszłam przez głębokie wody strapienia z po
wodu chaotycznych stosunków w Chinach. Utrata 
naszych najbogatszych prowincji, śmierć mojej 
świętym podobnej matki. Powódź. Klęska głodu 
i intrygi tych, którzy powołani byli do zjedno
czenia kraju! To wszystko dało mi odczuć moją 
słabość. Więcej jeszcze, słabość wszelkiego ludz
kiego poczynania. Wszystko to było tylko kroplą 
laną na rozgrzany kamień. W badaniach swych 
historycznych odczułam znikomość życia. Nieraz

mówiłam sama do siebie (ale nigdy do mego mę
ża!): „Cóż to pomoże, chociażby udało się zjed
noczyć kraj i uczynić go potężnym? Po wzlocie 
i tak przecież przyjść musi i upadek!".

Podczas lat mego małżeństwa przechodziłam 
trzy różne fazy '-odnośnie kwestii religijnej. 
Na początku niebywałe uduchowienie i miłość 
Ojczyzny i bolesne pragnienie uczynienia coś dla 
mego kraju. W tym widziałam zadanie mego ży
cia. Chciałam wraz z moim mężem niezmordowa
nie pracować nad wzmocnieniem Chin. Miałam 
jak najlepsze zamiary. Ale coś brakowało: stała, 
wiążąca moc, gdyż spuszczałam się na siebie samą. 
Potem przyszedł drugi okres. Rozpętały się nad 
nami te nieszczęśliwe wypadki, które już wymieni
łam. Wpadłam wtedy w ostateczną rozpacz. Czu
łam się śmiertelnie rozbita, pozostawiona sama 
sobie w swej rozpaczy bez żadnej pociechy. Gdy 
matka moja umarła, ciemności były najgłębsze. 
Obcy wróg z północy na naszej ziemi ojczystej, 
niechętna partia polityczna na południu, głód na 
północo-zachodzie, powódź zalewająca miliony 
mieszkańców doliny Jangtse i moja ukochana 
matka zabrana mnie — cóż jeszcze brakowało?

I wtedy przyszło poznanie, że jeśli chodzi 
o religię nie mogę nic dać memu mężowi. Wpływ 
mojej matki był na generała niezwykle potężny. 
Jego własna matka była pobożną buddystką. 
Wpływ i przykład mojej matki uczyniły go 
chrześcijaninem. Aby otrzymać jej zgodę na mał
żeństwo nie przyrzekł coprawda zostać chrześci
janinem— na to był za uczciwy! — ale przyrzekł 
za to czytywać Biblię i poznać chrześcijaństwo. 
Widziałam, że spełniał on swoje przyrzeczenie 
także i po śmierci mej matki, chociaż z tego co 
czytał, wiele rzeczy nie rozumiał.

Tak doszłam zwolna do przekonania, że to, 
o co walczyłam, była dla mego kraju tylko suro- 
gatem tego, czego on rzeczywiście potrzebuje. 
Uganiałam się za fatamorganą a znałam przecież 
oazę! Życie było pełne wirów; byłam w naj
głębszej rozpaczy. Tak wróciłam z powrotem do 
Boga mej matki. Wiedziałam, że tutaj była moc 
silniejsza ode mnie. Wiedziałam, że tam był Bóg. 
Matka moja już nie była naszą orędowniczką. By
łam teraz u boku generała, a wiara moja przy 
tym rosła. Tak weszłam w trzeci okres mego ży
cia, w którym chciałam pełnić już nie wolę moją, 
lecz wolę- Boga.

Dawniej modliłam się o to, aby Bóg zrobił 
to czy tamto. Dziś modlę się tylko o to, aby Bóg 
objawił mi swoją wolę. Bóg mówi w modlitwie 
do mnie. Modlitwa nie jest autosugestią. Modlitwa 
jest więcej, niż medytacją. W medytacji źródło 
mocy leży w nas samych. Ale modliciel idzie do 
źródła mocy, które jest większe od niego. Czekam, 
aż poczuję Jego kierownictwo, a to, iż czuję Jego
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kierownictwo daje mi pewność. W rycerskich cza
sach Trzech Królestw żył stary generał imieniem 
T'sao T'ao. Pewnego dnia wojsko znajdowało się 
w wyczerpującym marszu. Żołnierze byli zmęcze
ni. „Widzę z konia piękny ogród pełen soczystych 
śliwek" rzekł generał. W żołnierzy wstąpiła no
wa siła i nowa odwaga. Ale na jak długo? Ogród 
śliwkowy był fatamorganą, powietrznym maja

kiem i żołnierze przekonawszy się o tym czuli 
się bardziej jeszcze zmęczeni, niż przedtym. Taką 
wydaje mi się i medytacja. Na krótki czas daje 
duchowi podnietę. Może pomagać wtedy, gdy na 
widnokręgu nie widać oazy. Ale gdy dusza moja 
pragnie, wtedy nie może mi pomóc żaden ogród 
śliwkowy, wtedy idę do studni wody żywota. Ew.- 
Pol.

KS. ROMAN MAZIERSKI.

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

(ciąg dalszy).

Nauka o Wieczerzy Pańskiej zawiera się tu 
w słowach następujących: ,,W ten sam sposób 
nauczamy i o wieczerzy pańskiej i mówimy, że 
my przez użycie wieczerzy jesteśmy potwierdzani 
(przypieczętowani) w społeczności ciała i krwi 
Chrystusa z Jego ustanowienia, a idąc za Pawłem 
uczymy, że wieczerza jest społecznością ciała 
i krwi Chrystusa, według przyrzeczenia sakra
mentu. Uczymy też według słów wieczerzy, iż 
wieczerza jest sakramentem ciała i krwi Chry
stusa, — wyznajemy |szczerze, że wszyscy pobożni 
podczas wieczerzy w prawdziwym ciele i krwi 
Chrystusa również prawdziwie uczestniczą, — że 
bezbożni, gdy przyjmują wieczerzę niegodnie, to 
jest bez wiary i z pogardą, stają się winni ciała 
Chrystusowego, ponieważ go nie rozeznają. Uzna
jemy ponadto chętnie i obecność Chrystusa Pana 
w Jeg o  wieczerzy o tyle, że skuteczna jest do zba
wienia, tym wszystkim, którzykolwiek dają świa
dectwo społeczności swojej z Nim i Jego ze sobą 
przez używanie Jego wieczerzy w Jego Kościele"70) 
W tym ujęciu nauka Łaskiego o Wieczerzy Pań
skiej jest już pewnym wyjściem naprzeciw innym 
poglądom, jest wyraźnym przyznaniem się do 
uznawania pewnych podstawowych zasad w nich 
głoszonych, chociaż coprawda nie w całej roz
ciągłości. I tak owo sformułowanie, że Wiecze
rza jest przypieczętowaniem ,,w społeczność" (in 
communionem) ciała i krwi Chrystusa, nie zaś 
,,w społeczności" (in communione) jest koncesją 
na rzecz opinii, że( jednak dostępujem y w niej 
czegoś nowego, wchodzimy w pewien kontakt z 
ciałem  i krwią Chrystusaini) Jeszcze bardziej uwy
datniają to słowa, że Wieczerza ,,jest sakramentem 
ciała i krwi Chrystusa" i że pobożni prawdzi
wie uczestniczą w Jego ciele i krwi, a bezbożni 
stają się winni ciała Chrystusowego. D ałej uznaje 
Łaski nawet „obecnośću Chrystusa Pana w Wie
czerzy, gdy jeszcze niedawno uczył, że ,,cielesnej 
obecności umysł wierzący nie wymaga" 72) Copraw
da i teraz nie jest to ,,obecność cielesnau (prae- 
sentia corporalis), gdyż tą cieszy się Chrystus

obecnie tylko w niebiesiech, gdzie co do miejsca 
(localiter) przebywa, — jest to raczej obecność 
skuteczna (efficax), przez którą działa On na 
ziemi, a w szczególności w sakramentach Kościoła.

Sposoby obecności. Łaski stwierdza, iż co do 
sposobu obecności Chrystusa różnią się opinie 
uczonych, lecz dla nas wystarcza fakt, że mamy 
Chrystusa, w jakikolwiek sposób to się dzieje. 
„W  obrębie tych granic my naszą naukę o W ie- 
czerzy Pańskiej zawieramy w trosce o spokój 
i uciszenie naszych zborów"... ,,Niczego bowiem 
tu niema prócz słowa Bożego, a wszelako jest to, 
co wystarcza do zbawienia każdego, — niczego 
też niema, coby nam nie było wspólne z p o 
wszechnym kościołem  Chrystusowym..ćm ) Pod 
tym względem stanowisko Łaskiego jest prawie 
identyczne ze stanowiskiem wcześniejszym Lutra, 
który w swej ,,Nauce kaznodziejskiej o przenaj
świętszym sakramencie prawdziwego ciała Chry
stusowego oraz o bractwach 7i) wypowiada się 
przeciwko sztucznym oraz drobiazgowym docieka
niom tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie 
,,gdzie pozostaje chleb, skoro zostaje on prze
istoczony w ciało Chrystusowe, oraz wino — 
w krew jego, jako też w jak i sposób  cały Chry
stus, jego ciało oraz krew, zawarty jest w tak 
drobnej kruszynie chleba oraz wina. To żadnego 
znaczenia nie posiada, jeśli tego nie docieczesz. 
Wystarczy, abyś wiedział, że jest to znak boski, 
w którym prawdziwie zawarty jest Chrystus, ciało 
i krew, w jaki sposób oraz gdzie, to pozostaw  
Jem u ^ ^ .T a k  pisał Luter w roku 1519, ale i póź
niej, kiedy porzucił swe pierwotne stanowisko 
w tej kwestii i dał się wciągnąć w scholastyczne 
rozważania i polemiki na temat obecności Chry
stusa w Wieczerzy Pańskiej, nawet wówczas po
wraca niekiedy do owej pierwotnej, a jakże słusz
nej zasady. Oto jeszcze w roku 1527 w 'swej 
pracy p. t. ,,Że to słowa Chrystusa. ,,To jest ciało 
m oje" trwają w mocy swej, przeciwko urojeń
com" 76)broniąc swego stanowiska co do „wszech- 
obecności Chrystusa" pisze: ,,I nie potrzeba tu
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żadnej transsubstancjacji lub przemiany chleba 
w ciało Jego. A jednak może być obecne"... ,,\V ja 
ki zaś sposób to się dzieje, tego nie potrzeba nam 
wiedzieć, w to powinniśmy wierzyć, ponieważ za
równo pismo, jakoteż i skład wiary potwierdzają 
to w sposób wręcz potężny"77).

Łaski wyznając odmienny pogląd na istotę 
Wieczerzy od Lutra swoim stanowiskiem co do 
sporu nad sposobem obecności w niej Chrystusa 
przypomina żywo stanowisko Lutra sprzed „roz
mowy marburskiej", z którego niestety tenże 
wkrótce zeszedł. Łaski jednak idzie dalej od Lu
tra, gdy zezwala, Ł>y co do sposobu obecności 
Chrystusa Pana w Wieczerzy każdy zachował so
bie sw ój osobisty pogląd , byleby tylko nie doty
kać tej kwestii przed ludem, gdyż to powoduje 
powstawanie sporów. Niemniej Laski, — stosow
nie do swych zasadniczych poglądów ,— ograni
cza tę swobodę, gdyż wytyka i potępia „wraz 
z kościołem powszechnym" 3 zapatrywania: *1) 
o przeistoczeniu („papistyczna przemiana"), 2)

0 „miejscowym i naturalnym zamknięciu ciała
1 krwi Chrystusa w chlebie czyto chlebem i wi
nem" (in pane sive sub pane ac vino) — oba 
te poglądy prowadzą bowiem do bałwochwal
stwa,— oraz 3) naukę tych, „którzy uczą, że 
wszystkie sakramenty są czczymi znakami"... 
„i chcą, by były jedynie cechami ludzkiego obco
wania, przez które odróżnialibyśmy się od żydów 
i wszelkich pogan". W drugim punkcie pozna
jemy naukę skrajnie luterską, w trzecim zaś — 
zwingliańską. O tych trzech zapatrywaniach mówi 
Laski, że „nie należy ich wnosić między nas w ja
kikolwiek sposób".78).

7o) Dalton „Lasciana“ str. 47—48, 71) Por. str.
12 odnośna definicja, 72 *) Kuyper I, 561. Por. str. 18,
7d) Dalton .L ascian a“ str. 48, 74 75) D. Martin Luthers
W erke. Weimar 1883 r. i nast. T. 2 str. 738 — 758,
75) Ks. Edmund Bursche „Dziedzictwo roku 1529 w ko
ściołach reform acji“ str. 58, 76) M. Luthers W erke j. w. 
Tom 23, str. 38—283, W) Cytuję za Ks. E. Bursche j. w. 
str. 82, 78) Dalton „Lasciana“ str. 48—49.

CZESLAW LECHICKI.

Racja bytu krytyki moralistycznej
(Dokończenie).

Czytelnicy nie lubią moralizowania, a krytycy 
dostosowują się do upodobań publiczności. Przy
mykają oczy, zatykają uszy, byle się — broń Bo
że — niczym nie zgorszyć. By się „zacofanymi" 
nie okazać...

Podziwiam zawsze, jak nasi recenzenci 
wszystko zauważą, prócz brudu moralnego. Im 
większy tupet i bezwstyd autora, tym krytyk bar
dziej zbity z tropu. Zdobyć się atoli na ostre 
piętnowanie ohydy, któżby się tam ważył? Cenzu
rze „robić konkurencję" — fe! Więc broni się 
straconych pozycyj indyferentyzmu etycznego, a 
deprowatorzy korzystają z biernej postawy społe
czeństwa i zarabiają na niej. Prowokują i epatu
ją bez granic.

Krytyk chrześcijański ma obowiązek zawsze 
stosować miarę moralną do każdego bezwzględ
nie dzieła literackiego. Nie zwalnia go od tego 
ani firma autora, ani talent objawiony w dawniej
szej twórczości, ani wiadoma skądinąd fizjogno- 
mia duchowa pisarza, nawet wierzącego, religijne
go człowieka. Nie wolno zważać na nic, poza 
istotną wartością danego utworu. Uświadamiać
0 niebezpieczeństwie złej, lub choćby obojętnej 
etycznie literatury, wskazywać szczegółowo uchy
bienia pod względem zwłaszcza obyczajowym, po
lecać zaś dzieła pozytywnie się do etyki ustosun
kowujące,— oto główne i odpowiedzialne zada
nie krytyki moralistycznej. Ma ona poszukiwać
1 badać najpierw ideę dzieła a potym światopo
gląd autora i wprowadzonych przezeń osób i bo

haterów. Rewidować bagaż ideowy i intelektualny.
Prawdomówny krytyk - moralista musi iść 

przeciw fali i zaabonować się na niepopularność. 
Nie godzi mu schlebiać, ani się płaszczyć, jeno 
winien rąbać verba veritatis w imię obowiązku, 
społecznego, osobliwie tam, gdzie widzi zdrowie 
ducha narodowego zagrożone. To nie odświętny 
frazes, ale bezwzględny nakaz uczciwego sumie
nia, wyostrzonego na kamieniu obojętności t. zw. 
ogółu inteligentnego.

Skoro dziś brak śmiałków-moralistów, to 
znak niechybny, że sumienie zbiorowe śpi, że 
zamarł instynkt moralny u elity społecznej.

Kiedy dzieło sztuki jest niemoralne? Czy 
wtedy, kiedy je ocenia przeczulony i purytańsko 
usposobiony krytyk? Nie! To nie zależy od oso
bistych przymiotników krytyka, lecz od pewnych 
zasad obiektywnych. Dzieło sztuki jest niemoral
ne, gdy: a) sam przedmiot jest gorszący, a mistrz 
przedstawia go jako budujący, np. uniewinnia 
grzeszną, cudzołożną miłość; b) żądze i namięt
ności odmalowane są zbyt plastycznie i soczyście, 
choćby intencja autora była dobrą.

Literatura i sztuka winny w każdym razie 
liczyć się z prawami moralnymi i je respektować, 
tak, jak filozofia liczy się z prawami logiki, a re- 
ligia z Objawieniem. Prawdziwe też dzieło sztuki 
napewno nie urazi rzetelnego zmysłu moralnego.

Krytyka moralistyczna odrzuca bezwzględnie 
hasło „sztuka dla sztuki". Odrzuca wszechwładzę 
artysty, jako szkodliwą dla zbiorowości i dla jed
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nostek anarchię pojęć, zamęt poglądów, chaos 
pomysłów niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych. 
Literatura jest i musi pozostać funkcją intelektu
alnego życia narodowego, zwierciadłem jego prą
dów duchowych i aspiracyj ideowych. Nawet naj
doskonalsza forma nie może usprawiedliwić de
struktywnej tendencji. I zgoła mylne jest mniema
nie, jakoby walory artystyczne zdołały kiedykol
wiek okupić bodaj częściowo i zrównoważyć ja 
kiekolwiek defekty ideowo-moralne pisarza. Czyż 
okoliczność, że ktoś jest np. świetnym atletą, szyb- 
kobiegaęzem lub lotnikiem, może osłabić zarzut, 
iż to nicpoń i szelma? Czyż największy talent 
pisarski, albo malarski, chroni przed ujemną kla
syfikacją moralną? Przenigdy! Tu są zupełnie 
inne wymiary i inne płaszczyzny oceny. Owszem, 
im większy talent, im bujniejszy temperament 
artystyczny, tym może być niebezpieczniejszy 
i dzielniej, integralnej należy go zwalczać, o ile 
szerzy i popiera zło, o ile gloryfikuje grzech, 
a wyszydza cnotę!

* **
Asumpt do wypowiedzenia powyższych, luź

nych, a dla niektórych może nawet trochę cierp
kich uwag, wzięliśmy z powodu przyjęcia skanda
licznej książki K- Zbyszewsldego: ,,Niemcewicz 
od przodu i tyłu".

Niestety, o książce tej ukazały się już w 
dwóch religijnych (!) tygodnikach ewangelic
kich entuzjastyczne recenzje, a trzeci nasz tygod
nik odrzucił ujemną ocenę, zachowując oportuni- 
styczne milczenie.

Wobec tego uważam za swój święty obowią
zek, jako pisarz chrześcijański nietylko z metryki, 
ale z przekonania, jako ewangelik i Polak, uro
czyście zaprotestować przeciw' postępkowi K- Zby-

szewskiego, znieważającego nieskazitelną pamięć 
i czyste imię autora ,,Śpiewów' historycznych", 
zohydzającego całą epokę niemcewiczowską, w 
sposób, Iktóry budzi/najwyższe oburzenie i wstręt.

Czy to nie wstyd dla katolickiej prasy, że 
plugawą ramotę Zbyszewskiego pienvszy napięt
nował Słonimski w ,,Wiadomościach Literackich"?

P. Zbyszewski jest konserwatystą, nacjonali
stą, antysemitą i ultramontaninem-, prawą ręką 
St. Mackiewicza i St. Piaseckiego, stąd protekcja, 
jaką się cieszy w/ prasie ,,narodowej", pełnej za
kłamania i obłudy.

Więc takiemu panu uchodzi bezkarnie napi
sanie brzydkiego paszkwilu na Polskę A"VIII wie
ku, stylem zawodowego pornografa i porkografa 
i skatologa w jednej osobie. Ku uciesze gawie
dzi.....

Prasa klerykalna nietylko nie gani, ale nawet 
półgębkiem zachwiała ,, wy czyn" p. Zby szewskie
go, którego w innym społeczeństwie taka książka 
wykończyłaby dokumentnie, jako pisarza. U nas 
od skandalu startuje się ku... sławie.

Podobno już II wydanie się rozchodzi, bez 
interwencji cenzury...

Godzimy się najzupełniej z ,,Gazetą Polską", 
że p. Zbyszewski powyjmował i powypisywał ze 
źródeł same najohydniejsze i najordynarniejsze 
świństwa po to, by ukazać ojczyznę upadającą jako 
dom publiczny i kloakę.

Fakt, że tego rodzaju ,,metoda" pisarska 
i taki ,,słownik" są tolerowane, owszem aprobo
wane, jest dla mnie krzyczącym dowodem upad
ku smaku i kultury, a zarazem najsilniej prze
konywującą racją bytu krytyki moralistycznej, 
właśnie naprzekór koteriom literackim i wybry
kom cyników.

Wiadomości z Kościoła i o Kościele
DOROCZNA SESJA SYNODU

W niedzielę dnia 18 b. m. rozpoczyna się 
tegoroczna sesja Synodu naszej Jednoty. 
Otwiera ją jak zwykle uroczyste nabożeństwo 
synodalne, które odprawi w asyście wszyst
kich duchownych NPW. Ks. Superintendent 
Stefan Skierski, a które rozpocznie się punk
tualnie o godzinie 10 w naszym Kościele. 
Obrady właściwe rozpoczną się po nabożeń
stwie w sali sesjonalnej Kolegium Kościelne
go Zboru Warszawskiego przy ulicy Leszno 
20, a otworzy je modlitwą NPW. Ks. Superin
tendent. Sesja tegoroczna Synodu jest szcze
gólnie ważna, gdyż w czasie jej trwania będą 
dopełnione wybory Prezesa i Członka Świec
kiego Konsystorza wobec kończącej się kade
ncji obecnych członków piastujących te god

ności, jednocześnie zaś będą dopełnione wy
bory członka duchownego na miejsce opróż
nione wskutek śmierci ś. p. Ks. Seniora Puł
kownika Kazimierza Szefera. Prawo głosu na 
Synodzie mają obok duchownych i członków 
Konsystorza delegaci Zborów Prowincjonal
nych oraz ci członkowie Zboru Warszawskie
go, którzy mają prawo głosu na Ogólnym 
Zgromadzeniu członków Zboru.
Kolegium Kościelne zwraca się do członków 
Zboru Warszawskiego o liczny udział w ob
radach tak ważnych dla dobra Kościoła na
szego.

O SO BISTE.
Jak się dowiadujemy znany pisarz i publicy

sta ewangelicki, a nasz współpracownik, p. Cze
sław Lechicki, rezygnuje z dniem 30 b. m. z pra
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cy misjonarskiej w Polskiej Misji Kościoła Meto- 
dystycznego.

Pan Lechicki przez półtora roku sprawował 
funkcje pastora i kierownika Zboru Metodystów 
we Lwowie. Obecnie na własne życzenie ustępuje, 
wycofawszy się już uprzednio z kilkoletniej stałej 
współpracy w organie metodystów ,,Pielgrzym 
Polski".

ZE ZBORU WARSZAW SKIEGO:

Z życia „K oła K obiet“ .

Dnia 30 maja r.b. odbyło się walne zebranie 
członkiń Koła przy licznym udziale tak członkiń 
jak i zaproszonych pań - zborowniczek, na którym 
obok załatwienia spraw bieżących „Koła" wygło
szony został Lardzo ciekawy referat przez przy
byłą specjalnie na zaproszenie zarządu „Koła" 
delegatkę Przysposobienia Wojskowego Kobiet 
o zadaniach kobiety-polki w obecnych warunkach 
politycznych. Odczyt ten wzbudził ogólne zainte
resowanie zebranych pań, to też w wyniku „Ko
ło" postanowiło jednogłośnie zgłosić swoje przy
stąpienie do organizacji, łączącej poszczególne 
związki kobiece w pracy dla przygotowania obron
ności kraju na wypade/k wojny, oraz uchwaliło 
zorganizować przy pomocy P. W. K. specjalny 
kurs dla przeszkolenia w tym względzie naszych 
pań - zborowniczek. Jak się dowiadujemy na kurs 
ten zgłosiło się przeszło 40 pań; rozpoczął się 
on w poniedziałek dnia 5 b. m. i będzie (trwał 
około 3 tygodni trzy razy w tygodniu. Tej nowej 
a tak wielce pożytecznej inicjatywie naszych pań, 
wykazujących w ramach „Kola" prawdziwą ży
wotność i wysokie zrozumienie dla potrzeb tak 
Kościoła jak i kraju całego, należy się niewątpli
wie prawdziwe uznanie.

a* *
„Koło Kobiet" organizuje w dniu 20 b. m. 

(wtorek) doroczną imprezę towarzyską dla człon
ków naszego Zboru oraz zaproszonych przez nich 
gości w postaci przejażdżki statkiem po Wiśle. 
Uczestnicy tych przejażdżek w latach ubiegłych 
mają napewno jaknajlepsze z nich wspomnienia, 
to też organizatorki nie wątpią, że i obecna im
preza będzie się cieszyła ogólnym poparciem zbo- 
rowników naszych, a to tym więcej, - że czysty 
dochód z niej przeznacza „Koło" na rzecz na
szych instytucyj dobroczynnych. Koszt biletu wy- 
nosi zł. 1,50 dla osób dorosłych oraz 1 zł. dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. Bilety już są do 
nabycia w kancelarii Zboru (ul. Leszno 20 w go
dzinach 9— 15).

POLSKA:
Mazurzy w Prusach.

W ciągu ostatnich lat rozeszło się wśród Ma
zurów 16 roczników „Kalendarza Mazurskiego". 
Kalendarz budził świadomość reformacji w Polsce,

uprzytomnił rolę ks. ks.' Gizewiusza i Mrongo- 
wiusza. 10 lat lud czytał „Gazetę Mazurską", re
dagowaną przez p. Biedrawinę - Sukertową. Od 
1. IV. 1933 „Gazeta" nie wychodzi. Starsze po
kolenie używa „kancjonału Królewieckiego". 
Śpiewnik ten przed wojną nazywano „polskim", 
teraz nazywa się „mazurskim". Nabożeństwa w ję
zyku polskim jeszcze w r. 1913 „Soldauer Zei- 
tung" nazywała „polskimi", obecnie nazywa się 
,,mazurskimi". Obecnie młodzież uczęszcza prze
ważnie na nabożeństwa niemieckie. W Wielki 
Piątek przystępuje jednak do komunii w języku 
„mazurskim" (polskim). Do niedawna czytali Ma
zurzy „Głos Ewangelijny". W ostatnich tygod
niach redaktora Barcza wysiedlono wgłąb Nie
miec. Dusza ludu żyje jeszcze w zwyczajach ludo
wych i w pieśni. Po powrocie Działdowskiego do 
Polski lud mazurski nie zdawał sobie sprawy z 
tego, że należy do kościoła unijnego. W ostatnich 
czasach Niemcy przeprowadzili akcję wmawiając 
Mazurom, że nie mają nic wspólnego z ewange
likami z Warszawy i Cieszyna. Ew.-Pol.

Lud m azurski na Suwalszczyźnie.
Polski lud ewangelicki na Suwalszczyźnie, 

zwłaszcza starsze pokolenie, jasnej świadomości 
reformacji polskiej nie posiada. Jest jednak bar
dzo przywiązany do Kancjonału Królewieckiego, 
który z reformacji polskiej wyrósł. Lud boleśnie 
odczuwa fakt, że Kancjonał jest już wyczerpany. 
Śpiewnik ten jest w każdej rodzinie, niekiedy są 
4 lub 5. Mazurzy pilnie uprawiają śpiew ko
ścielny po domach. Korzystają z polskich Biblii 
pisanych gotykiem (wydanie Spathena, potem 
Trowicz i Syn). Lud mazurski ma świadomość 
wspólnoty duchowej z Mazurami z pod Szczytna 
i Olsztyna. Istnieje poczucie jedności duchowej 
z resztą ewangelików polskich w granicach Rze
czypospolitej. Silnym echem odbił się na Suwal
szczyźnie zjazd Polaków ewangelików w Warsza
wie. Dla wzmocnienia łączności wskazane są wy
cieczki na pojezierze suwalskie. Mazurzy organi
zują się, istnieje projekt budowy „Ewangelickiego 
Domu Mazurskiego", dotąd zebrano na ten cel 
1,600 zł., potrzeba przeszło 10.000. Ew.-Pol.

* **
Na skutek prowokacyjnego zachowania się 

rozpolitykowanych Niemców, zamieszkałych w Pol
sce, jak też w związku z naprężonymi stosunkami 
międzynarodowymi, tu i owdzie, jak melduje pra
sa i nasi korespondenci, dochodzi do wystąpień, 
skierowanych przeciwko Niemcom. Często przy 
tym ludność polska nie rozróżnia ewangelickości 
od niemieckości i ofiarą tych czy innych wystą
pień padają także i ewangelicy-Polacy. Jak to 
zresztą bywa, cierpią przy tym niestety zwykle 
spokojni Niemcy, stateczni obywatele, podczas gdy 
wichrzyciele hitlerowscy i agitatorzy szerzą w 
ukryciu ferment i z za płotów prowadzą swoją 
za zagraniczne pieniądze finansowaną krecią ro
botę. Ew.-Pol.
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W. WADWICZ.

Wśród czasopism
Otrzymałem kilka zeszytów miesięcznika 

,,Przegląd Prawosławny'', wychodzącego od No
wego Roku w Grodnie (adres: ul. Brygidzka 11, 
prenumerata roczna 3 zł. 60 gr.. kwartalna 90 kr. 
Konto P.K.O. 81370).

Jest to organ Prawosławnego Instytutu Nau
kowo - Wydawniczego w Grodnie, redagowany 
przez dyrektora Instytutu, ks. mgr. Leonidasa 
Kasperskiego. Reprezentuje opinię 600 tysięcy 
Polaków prawosławnych.

Celem pisma, wedle oświadczenia redakcji, 
jest zjednoczenie wszystkich wyznawców Kościoła 
Prawosławnego i stworzenie wspólnego ogniska 
polskiej kultury prawosławnej, po uregulowaniu 
prawnego stosunku Cerkwi do Państwa, które na
stąpiło w listopadzie ub. r.

.,Przegląd Prawosławny" zajmuje się wy
łącznie sprawami religijnymi własnego Kościoła. 
Spotykamy tu artykuły pióra ks. mgr. A. Pio
trowskiego, ks. mgr. R. Olechnowicza, p. Wł. 
Michałowskiego, p. Ant. Bogusławskiego, ks. C. 
Chruściewicza,, ks. archimandryty F. Morozowa 
(bardzo ciekawy wywód historyczny o noszeniu 
zarostu przez kler . i o szatach pozaliturgicznych 
kleru prawosławnego), ks. J. Skorotowskiego, ks.

mgr. F. Seredy, p. R. Makarewicza (o modlitwie), 
p. S. Prokopczuka (o losie duchowieństwa w 
Z. S. S. R.) i in.

Pisują także w ,,Przeglądzie Prawosławnym" 
niedawno wyświęceni, pierwsi biskupi - Polacy: 
Tymoteusz (Szretter) i Mateusz (Siemiaszko).

Na uwagę zasługują dwa obszerne wspo
mnienia pośmiertne o patriarsze i premierze ru
muńskim, Mironie.

Ciekawe są przyczynki o udziale prawosław
nych w walkach o wyzwolenie Polski z niewoli.

Pismo jest ilustrowane i zainteresuje nietyl- 
ko współwyznawców, ale wszystkich, którzy śledzą 
bieżące życie religijne w Rzpltej, a nie chcą 
polegać na tendencyjnych informacjach jezuic
kiego ,,Oriensu".

Przy sposobności zaznaczamy, że Prawosław
ny Instytut Naukowo-Wydawniczy w Grodnie wy
dał już ,,Kazania, pogadanki i przemówienia re
ligijne" (30 wzorów dla kleru wschodniego), Ka
lendarz Prawosławny na rok 1939 i przystąpił do 
dawania serii Listów misjonarskich ks. mitrata 
Pawła Kalinowicza, których pierwszy zeszyt nosi 
tytuł: ,,0  pochodzeniu sekciarstwa słów kilka".

Federacja Ewangelików Polskich
Okrąg Warszawski

Komunikat VIII.
Zawiązane w dniu 26 marca r.b. Koło F.E.P. 

,,Włochy" pod Warszawą wybrało następujący 
swój Zarząd: Prezes Koła — ''mjr. s. s. Kazi
mierz Hellwig; wiceprezes — Alfred Scholz, se
kretarz — Edmund Werner, skarbnik — Juliusz 
Lemann, oraz Członkowie Zarządu: Artur Flauzer, 
Adolf Massalich i Józef Rapp.

Na Mężów Zaufania Koło desygnowało: mjr.
s. s. Jana Fróhlicha (dla Ośrodka F. E. P. 
,,Piastów"). Eugeniusza Sautcra (Ośr. ,,Prusz
ków"), Edwarda Seidera (Ośr. ,,Ożarów"), Got
fryda Gerbera (Ośr. ,,Bliznę"), Jana Szwartza, 
(Ośr. ,,Opacz"), Jana Otto. (Ośr. ..Ursus").
Adres Koła ,,W łochy'': Włochy k/Warszawy

ul. Parkowa, Nr. 22

Warszawa, 3 czerwca 1939 r.
Prezes Okręgu Warszawskiego 

(— ) Jan K liem .

Komunikat IX.
W dniu 28. maja r. b. powstał Ośrodek 

F. E. P." Królewska Góra" (adres: Królewska 
Góra pod Warszawą — ul. Jaworowska — poczta 
Skolimów) — pod kierownictwem Męża Zaufania 
Okręgu Warszawskiego Federacji inż. Zygmunta 
Krauze.

Terenem Ośrodka ,,Królewska Góra" jest 
gmina Skolimów z miejscowościami: Konstancin, 
Królewska Góra, Skolimów i Chylice.

Uprasza się wszystkich ewangelików — pola
ków zamieszkałych w tych miejscowościach o zwra
canie się do Kierownika Ośrodka o informacje 
i w sprawach dotyczących Federacji, jak rów
nież— o zapisywanie się tamże w poczet jej 
członków.

Warszawa, 3 czerwca 1939 r.
Wiceprezes Okręgu Warszawskiego 

( —) Stefan Trojanowski
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Komunikat X.

Wobec licznych wciąż zapytań, dotyczących 
sposobu wpłacania składek członkowskich przez 
P. K. O., wyjaśniam:

Na konto P. K. O. Nr. 6038 (Federacja 
Ewangelików Polskich Okrąg Warszawski, War
szawa pl. Małachowskiego 1-A), mogą wpłacać 
swe składki wszyscy członkowie F. E. P. miesz
kający stale w Warszawie oraz na terenie całego 
województwa Warszawskiego, jeszcze nie należący 
do niższego zespołu organizacyjnego Federacji:
t. j. do Ośrodka, łub Koła. Wtedy bowiem skład
ki należy wpłacać vnie do Okręgu Warszawskie
go, lecz do swego Ośrodka wzgl. Koła.

Na odwrocie blankietu nadawczego P.K-O. 
należy zawsze wymieniać z jakiego tytułu dana 
kwota zostaje Okręgowi wpłacona.

A więc w wypadku wpłacania składki pisze

się: ,,składka za kwartał . . . od członka . .",
Warszawa, 3 czerwca 1930 r.

Wiceprezes \Okręgu Warszawskiego 
(— ) Stefan Trojanowski

Komunikat XI.
Federacja Ewangelików Polskich podaje do 

wiadomości, że w niedzielę dn. 18 czerwca r.b. 
odbędą się dwa zebrania informacyjne Federacji: 
o godz. 11,30 w domu Państwa Gajdów przy 
ulicy Osieckiej Nr. 41 w/m.,

o godz. 13 w lokalu Stacji Kaznodziejskiej 
przy ulicy Mińskiej Nr. 13 w/m.

Przemówienia o zadaniach i celach Federacji 
wygłoszą prezes Okręgu Warszawskiego oraz wi
ceprezes Okręgu mgr. Stefan Trojanowski. 
Warszawa, 3 czerwca 1939 r.

Prezes Okręgu Warszawskiego 
(— ) Jan Ktiem .

Komunikat Kolegium Kościelnego
Podaje się do w iadom ości członków  Zboru  Ew angelicko-R eform ow anego W a r

szawskiego oraz wszystkich osób, których to dotyczyć m o ie , że  na mocy uchwały  
Kolegium  Kościelnego z dnia 25  kw ietnia 1939  zostało zarzęd zo n e  przekopan ie  
grobów  w lin ii ogólnej w kw aterze  IV  (c zw a rte j) na cm entarzu zborow ym  ew ange
lic k o -re fo rm o w a n y m  przy  ul. M łynarsk ie j (róg  ul. Ż y tn ie j). P rzekopanie  będzie  
uskutecznione w okresie m iesięca w rześnia  1939 roku.

O soby zain teresow ane w zachow aniu grobu w pom ienionej kw aterze  w inny się 
zgłosić osobiście do kancelarii zb o ro w e j p rzy  ul. Leszno 20  w godzinach urzędo
wych (9  do 15, w soboty 9  do 14) najpóźniej do dnia 3 I sierpnia 1939 roku.

K O LE G IU M  KOŚCIELNE 
ZBO R U  EW A N G E LIC K O -R E FO R M O W A N E G O  

W W ARSZAW IE.


