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Streszczenie:
Nabożeństwa odprawiane w Kościele Ewangelicko-Reformowanym nawią-
zują kształtem do nabożeństw staro kościelnych. Są także bardziej uprosz-
czone w stosunku do nabożeństw luterańskich. Centralne miejsce zajmuje 
czytanie Pisma Świętego, kazanie, a następnie część eucharystyczna, przy 
czym Komunii Świętej nie udzielano w każdą niedzielę. W Kościele na Lesz-
nie miały miejsce również uroczystości, specjalne modlitwy oraz obchody 
ważnych rocznic. Artykuł ukazuje kształt niedzielnego nabożeństwa w war-
szawskiej parafii reformowanej w drugiej połowie XIX wieku i jego elementy.

Abstract:
The Evangelical Reformed Church service is related in form to that of the 
ancient church. They are also more simplified than the church services of the 
Lutheran Church. The main focus of the service is Scripture reading, the ser-
mon, followed by the sacrament of the Eucharist. Communion, however, 
is not offered every Sunday. In the Parish located in Leszno street, there 
were also ceremonies held, special prayers said and important anniversa-
ries celebrated. This article presents the shape of the Sunday service in the 
Evangelical Reformed Parish in Warsaw in the second part of 19th century.

 

1  Dr Grzegorz Michalak jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Spo-
łecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracownik 
naukowy Muzeum Getta Warszawskiego.
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Rys historyczny
Warszawska parafia reformowana powstała w 1776 roku po wyodręb-

nieniu się ze wspólnej dla luteranów i reformowanych parafii węgrow-
skiej. Rok później przyjęto wewnętrzny regulamin zboru, a pierwszym 
duszpasterzem został pochodzący z Wielkopolski ks. Jan Salomon Mus-
sonius (1724-1790). Budynki, w tym skromny kościółek (użytkowany 
do 1880 roku, tj. do czasu oddania do użytku okazałego kościoła neo-
gotyckiego według projektu Adolfa Adama Loewego), znajdowały się 
przy ulicy Leszno (obecnie Aleja Solidarności; zob. Smoła 2005, 28-31). 
Założony w latach 90. XVIII wieku cmentarz położony jest na Woli, 
u zbiegu ulic Żytniej i Młynarskiej.

Wspólnota stopniowo zwiększała swoją liczebność – w 1791 roku 
Warszawę zamieszkiwało 200-300 reformowanych (Pruss 1976, 6), 
w 1830 roku oszacowano ich na 1050 (miasto wraz z okolicami), a 1867 
roku na 13912. W 1913 roku ilość ewangelików reformowanych w War-
szawie wynosić miała 2465 osoby (0,3% mieszkańców) („Wiadomości 
z kościoła i ze świata” 1912, 191-192)3.

Opis życia religijnego w parafii warszawskiej w drugiej połowie XIX 
wieku opisany został szczegółowo przez ks. Augusta Karola Diehla4 

2  Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Centralne Władze Wyznaniowe 
190 (Dalej CWW 190), sygn. 1397, k. 57-61, List przewodniczących Generalnego Konsy-
storza Ewangelickiego z dnia 18 czerwca 1830 roku dotyczący stanu parafii reformowanej 
skierowany do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; sygn. 
1398, k. 215, Raport Zarządu Ober Policmajstra Miasta Warszawy nr 93954 z dnia 21 
grudnia 1852 (2 stycznia 1853).

3  Do tej liczby dodać trzeba wiernych zamieszkałych w okolicznych miejscowo-
ściach. Zob. Krzywicki 1916, 58-59.

4  Ks. August Diehl (1837-1908) pochodził z rodziny kupieckiej i był bratankiem 
ks. superintendenta Karola Bogumiła Diehla (1765-1831). W 1859 r. ukończył studia 
teologiczne w Dorpacie i w następnym roku uzyskał posadę pomocnika ks. Józefa 
Spleszyńskiego (1806-1879) i nauczyciela w parafialnej szkole elementarnej. W 1879 r. 
został wybrany proboszczem parafii warszawskiej, a w maju tego roku superintendentem 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Zob. Bem 2015, 32-41; Bursche 1939-1946, 
155-156; „August Karol Diehl” 1908, 2; Stegner 1993, 11.
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w wydanym w 1885 roku dziele pt. „Wiadomości kościelne ze zboru 
ewangelicko-reformowanego warszawskiego za ubiegłe 25 lat. To jest 
od r. 1860 do r. 1884” (Diehl 1885). Zwrócenie uwagi na duszpasterstwo 
mogło być odpowiedzią na niezrozumienie nauki reformowanej przez 
chrześcijan innych konfesji, co szczególnie było widoczne w trakcie 
publicznych uroczystości. Pozycję należy skonfrontować z innymi źró-
dłami z tego okresu, m.in. archiwaliami w zbiorach Biblioteki Uniwer-
syteckiej zawierającymi modlitewniki, śpiewniki czy innego rodzaju 
mniejsze informacje. Życie religijne pojawiało się ponadto na łamach 
prasy codziennej oraz w wydawanym przez luteranów „Zwiastunie 
Ewangelicznym”.

Powyższe źródła, choć miejscami bardzo wyczerpujące, nie przedsta-
wiają w sposób kompletny stanu wiedzy na temat nauczania teologicz-
nego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Zostało ono przybliżone 
przez dwie prace porównawcze zestawiające ewangelicyzm reformowany 
z innymi konfesjami5.

Porządek nabożeństw

W okresie XVIII i XIX wieku parafie reformowane w Królestwie 
Polskim i na Litwie charakteryzowały się sporą samodzielnością, a kon-
systorze i synody nie ingerowały bardzo w ich funkcjonowanie. Każda 
wspólnota stosowała własne regulacje, a forma duszpasterstwa była 
następstwem historii i zwyczajów danego zboru.

Nabożeństwa w parafii warszawskiej odprawiane były w każdą nie-
dzielę oraz w święta: pierwsze i drugie Święto Narodzenia Pańskiego, 

5  Wydawnictwo pt. „Porównanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelic-
ko-reformowanem” (Porównanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelicko-refor-
mowanem 1928) przedstawia naukę Jednoty Wileńskiej zbieżną z nauczaniem zboru 
warszawskiego. Natomiast czytelnik zainteresowany współczesną teologią reformowaną 
może sięgnąć popularnej publikacji pt. „Porównanie wyznań rzymskokatolickiego, pra-
wosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego” pod redakcją 
Moniki Kwiecień (Kwiecień 2002).
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Nowy Rok, Wielki Piątek, pierwsze i drugie Święto Zmartwychwstania 
Pańskiego, Wniebowstąpienie Pańskie oraz pierwsze i drugie święto 
Zesłania Ducha Świętego. W Wielki Piątek nabożeństwo rozpoczynano 
o godzinie trzeciej po południu6.

W drugiej połowie XIX wieku stosowano następujący porządek: 
pierwsze nabożeństwo było o godzinie 10. przed południem, a drugie 
w południe. Jedno z nich po polsku, a drugie po niemiecku – każde 
odprawiane przez innego duchownego (w następną niedzielę harmo-
nogram ulegał zamianie). Dodatkowo, co jakiś czas odprawiane było 
specjalne nabożeństwo w języku francuskim (Diehl 1885, 6-8)7. Pod-
czas I wojny światowej wprowadzono dodatkowo jedno nabożeństwo 
w miesiącu w języku niemieckim i jedno kwartalnie w języku francuskim 
(Stahl 1976, 20).

Harmonogram nabożeństw w warszawskich parafiach ewangelickich 
publikowany był na bieżąco w „Zwiastunie Ewangelicznym” na ostatnich 
stronicach każdego numeru w latach 1863-1914. W parafii luterańskiej 
nabożeństw było więcej, co wiązało się z większą liczbą świąt kościelnych 
i możliwościami duchownych8.

6  Ks. Diehl zaznacza, że parafianie prosili o nabożeństwa w Wielki Czwartek, 
Wigilię Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Duchowni byli jednak przeciążeni pracą 
świąteczną, m.in. w filiałach (Diehl 1885, 6-8). Nabożeństwo sylwestrowe odprawione 
zostało w 1898 r. przez ks. Fryderyka Jelena o godzinie 6. po południu. Zob. „Porządek 
nabożeństw w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Kredytowej” 1898, 303. 
Szerzej na temat kalendarza liturgicznego wyznania ewangelicko-reformowanego: Po-
równanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelicko-reformowanem 1928, 16-18; 
Kwiecień 2002, 68-69, 71-73; Stanisławski 1973, 7.

7  W 1888 roku języka francuskiego użyto w dniach: 8 stycznia, 22 kwietnia 
i 23 września. W lutym 1910 roku język polski obowiązywał o godzinie 11., a niemiec-
ki lub francuski o 9. (Sprawozdanie z zarządu zboru Ewangelicko-Reformowanego 
Warszawskiego za rok 1888 1889, 4; „Porządek nabożeństw w Kościele Ewangelicko-
-Augsburskim przy ulicy Kredytowej” 1910, 30).

8  Zob. „Porządek nabożeństw w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy 
Kredytowej” 1863a, 224; „Porządek nabożeństw w Kościele Ewangelicko-Augsburskim 
przy ulicy Kredytowej” 1863b, 240; „Porządek nabożeństw w Kościele Ewangelicko-Au-
gsburskim przy ulicy Kredytowej” 1863c, 304.
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W  nabożeństwie ewangelickim występuje tradycyjny podział 
na  część słowa i eucharystyczną, a świadectwo Jezusa Chrystusa objawia 
się w ustanowieniu dwóch sakramentów: Chrztu i Wieczerzy Pańskiej9. 
Działalność duszpasterska prowadzona jest zgodnie z księgami wy-
znaniowymi10. Duchowni pełnią posługę z uwagi na posiadaną wiedzę 
teologiczną i pochodzą z wyboru parafian, po czym są ordynowani11. 
Ponadto zalecano codzienne modlitwy o różnych porach dnia i przy 
właściwych okazjach12.

Przed I wojną światową różnice pomiędzy katolikami a ewangelikami 
dotyczyły głównie spraw związanych z religijnością. Odmienna obycza-
jowość w życiu codziennym nie była odczuwalna. Strój ewangelickiego 
duchownego składał się z czarnej togi z białymi befkami i biretu. Wielu 
pastorów nosiło brody i wąsy, co było zgodne z ówczesną świecką modą. 
Ewangelicy byli bardzo przywiązani do swoich kościołów, a szacunek 
okazywano chociażby poprzez używanie odświętnego stroju (Stegner 
1993, 185-186, 188; Stegner 1999, 44-45).

9  Sakramentem jest czynność ustanowiona przez Jezusa Chrystusa będąca jego 
widzialnym znakiem, łaską będącą obietnicą zbawienia oraz potwierdzeniem obietni-
cy zawartej w Ewangelii. Konieczna jest szczera wiara osoby przyjmującej sakrament 
(reformowani nie uznają zasady ex opere operato). Zob Porównanie wyznania rzym-
sko-katolickiego z ewangelicko-reformowanem 1928, 21-22; Kwiecień 2002, 98-99. 
Por. Stanisławski 1973, 7.

10  Głównym pismem jest „Katechizm heidelberski”. Aleksander Woyde wymienił 
ponadto: „Konfesję polską” z 1570 r. i jej „Apologię” (1572);  „Akta zboru wileńskiego” 
oraz „Wyznanie wiary zboru wileńskiego” (1559), „Katechizm ks. Gilowskiego” (1579), 
„Katechizm ks. Krasińskiego” (1596) oraz „Toruńskie wyznanie wiary” z 1645 r. Zob. 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (dalej: BUW), Rękopisy (dalej: rkps.), sygn. 1183, 
k. 9, Aleksander Woyde: Zarys historii i organizacji Kościoła Polskiego Reformowanego.

11  Porównanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelicko-reformowanem 
1928, 41-44.

12  W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej znajdują się modlitwy i pieśni. Zob. 
BUW, rkps., sygn. 1239, Krótki wybór modlitw dla przystępujących do Najświętszego 
Sakramentu Komunii Świętej zebrane z polecenia ks. A[ugusta] Diehla przez Konstancję 
z Nieszkowskich Gorczycką, oraz niewielką, licząca ok. 90 kartek, odręcznie zapisaną 
książeczkę: BUW, rkps., sygn. 1243, Katechizm i pieśni. Dar ks. Augusta Karola Diehla.
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Kult dążył do maksymalnej prostoty. Podstawowym zadaniem na-
bożeństwa było głoszenie Ewangelii, tj. „informowanie wszystkich ludzi 
o ratunku danym nam w osobie Zbawcy”. Nabożeństwo składało się z: 
oddania czci Bogu, wyznania grzechów, słowa łaski, modlitwy (głównie 
poprzez śpiewanie pieśni), czytania i komentowania Pisma Świętego oraz 
Wieczerzy Pańskiej. Zgodnie z zasadą Soli Deo Gloria nie oddawano 
czci religijnej Maryi i świętym oraz nie proszono o ich pośrednictwo. 
Podobnie, nie były uznawane przedmioty kultu, obrazy czy figury (Po-
równanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelicko-reformowanem 
1928, 8-13.)13.

W czasach posługi ks. Augusta Diehla nabożeństwo słowa ułożone 
było następująco: dzwony biły pół godziny przed jego rozpoczęciem, 
a potem odzywały się organy. Duchowny wychodził z zakrystii i po ci-
chej modlitwie zajmował swoje miejsce i po odśpiewaniu pierwszej 
z pieśni dawał znak zza Stołu Pańskiego odwołując się do treści biblij-
nych, aby „oddać cześć i chwałę Panu Zastępów, Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu”. Potem odbywała się spowiedź powszechna – duchowny, 
najczęściej w oparciu o słowa czwartego przykazania, wzywał do wy-
znania grzechów i prośby „o błogosławieństwo Boże do słuchania Słowa 
Bożego”. Następnie, po nawołaniu „Słowo Chrystusowe niechaj mieszka 
w nas obficie ze wszelką mądrością” (Kol 3,16). parafianie wstawali, aby 
wysłuchać perykopy przypadającej na właściwą niedzielę14. Od 1880 
roku w tym miejscu odmawiano również Apostolskie Wyznanie Wiary. 
Następną częścią było kazanie poprzedzone krótką przygrywką na or-
ganach, a następnie śpiewano pieśń główną, której słowa nawiązywa-
ły niekiedy do treści nauki przeznaczonej na daną niedzielę. Potem 
odmawiano modlitwę kościelną a po odczytaniu ogłoszeń wzywano 
do Modlitwy Pańskiej. Nabożeństwo kończyło się błogosławieństwem 
 

13  Por. Kwiecień 2002, 69; Stanisławski 1973, 7.
14  Perykopy to stałe miejsca w Piśmie Świętym odmawianie w trakcie nabożeństwa. 

Zwyczaj ten nie był powszechny w wyznaniu reformowanym. Zob. Diehl 1885, 8-9.
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Aarona i odśpiewaniem jednego wiersza odpowiedniej pieśni (Diehl 
1885, 10-12).

Powyższy schemat, z niewielkimi zmianami, zachowany został na po-
czątku XX wieku. Widoczną różnicą jest podanie pierwszych słów pieśni 
i modlitw odmawianych w stałych częściach nabożeństwa, co jest bardzo 
widoczne w pierwszej jego części, przed kolektą. Kolekta kończyła się 
słowami „amen” lub „alleluja”, co miało miejsce również na zakończenie 
kazania i błogosławieństwa15. W porównaniu do nabożeństwa słowa, 
nabożeństwo komunijne charakteryzowało się większą ilością modlitw 
wypowiadanych przez duchownego16. Udzielenie Komunii Świętej na-
stępowało po wyznaniu wiary przez parafian17.

Liczba uczęszczających na nabożeństwa zależała głównie od aktu-
alnie używanego języka liturgicznego (przy nabożeństwach po francu-
sku kościół był prawie pusty). Zimą wiele osób rezygnowało z obawy 
na możliwość pogorszenia stanu zdrowia. Kobiety i mężczyźni nie 
zajmowali osobnych miejsc oraz nie praktykowano opłat za miejsce 
na wyłączność. Pomimo krótkiego nabożeństwa wielu wiernych przy-
chodziło tylko na samo kazanie, a niektórzy uważali liturgię komunijną 
za zbyt długą i usprawiedliwiali wychodzących przed jej zakończeniem 
(Diehl 1885, 8.14)18.

Język liturgiczny

Parafianie byli pochodzenia polskiego, niemieckiego, szwajcarskiego, 
angielskiego, czeskiego i francuskiego. Wielu było już w pewnym stopniu 

15  W „Wiadomościach kościelnych…” ks. Diehl (Diehl 1885) unikał podawania 
treści modlitw, co sprawia, że oba źródła trudniej jest porównać. Zob. BUW, rkps., 
sygn. 1251, k. 1-8, [Porządek nabożeństwa niedzielnego lub świątecznego z kazaniem. 
Zeszyt 1].

16  Treść wielu XIX-wiecznych modlitw podobna jest do używanych obecnie w Ko-
ściele rzymskokatolickim.

17  BUW, rkps, sygn. 1251, k. 1-10, [Porządek nabożeństwa komunijnego w Kościele 
Ew-Reformowanym. Zeszyt 2].

18  Zob. „Z prasy” 1898, 19-20.
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spolonizowanych, a część nie odcięła się od swoich korzeni.. Znaczna 
była również chrystianizacja ludności żydowskiej. Rodziło to problem 
w postaci odprawiania nabożeństw w języku zrozumiałym dla całości 
zboru, dlatego obowiązywały aż trzy języki liturgiczne – polski, nie-
miecki i francuski19.

W kościołach ewangelickich w Warszawie w schyłkowym okresie 
istnienia Rzeczypospolitej nabożeństwa odprawiano po polsku, zaś 
zmiana nastąpiła w czasach pruskich za sprawą wprowadzenia języka 
niemieckiego, który szybko zdominował posługę duszpasterską. W 1830 
roku w parafii reformowanej, na skutek decyzji drugiego proboszcza 
ks. Ludwika Teichmana (1787-1839), powrócono do nabożeństw 
po  polsku i odprawiane one były co drugą niedzielę20. W okresie mię-
dzypowstaniowym, w przeciwieństwie do parafii luterańskiej, nie było 
problemów z odprawianiem nabożeństw po polsku (Stegner 1993, 56). 
W 1861 roku prezes kolegium kościelnego zainicjował dyskusję nad 
równouprawnieniem obu języków w obrzędach. Wniosek przyjęty 
został jednomyślnie21. W roku 1885 trzy czwarte reformowanych uży-
wało języka polskiego, a reszta języka niemieckiego (Diehl 1885, 6; 
„Rozmaitości” 1885, 495). W 1888 roku zwiększono liczbę nabożeństw 
w języku polskim z 2 do 3 w miesiącu („Z parafii kalwińskiej” 1888, 13).

Śpiew

Nabożeństwa protestanckie kładą silny nacisk na śpiewanie pieśni, 
do których wytyczne znajdują się na specjalnych tablicach, najczęściej 

19  „[Narada w warszawskiej gminie nad równouprawnieniem języka polskiego 
z niemieckim w obrzędach. 19 IX]” 1861, 1. Zob. Michalak 2014, 73-76; Pruss 1977, 
372-388.

20  „Artykuł nadesłany” 1830, 1309-1310. Por. Diehl 1885, 174-175; Stegner 1993, 
32-33; Szulcowie 1989, 242-243.

21  „[Narada w warszawskiej gminie nad równouprawnieniem języka polskiego 
z niemieckim w obrzędach. 19 IX]” 1861, 1. W parafii luterańskiej nie wszystkie nabo-
żeństwa odprawiano w całości w języku polskim. Szerzej: Stegner 1993, 74-75; Gastpary 
1977, 294-296.
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wiszących na lewej i prawej ścianie kościoła. Śpiewniki dostępne są dla 
wszystkich osób przy wejściu. Wezwanie do odśpiewania danej pieśni 
daje duchowny podczas nabożeństwa.

Śpiew i muzyka kościelna wcale nie są sprzeczne z ideałami refor-
macji. Ulrich Zwingli był przeciwny pieśniom i muzyce. Nie tyle uważał 
je za przejaw katolicyzmu, co nieprzynoszące nic dobrego. Jan Kalwin 
poważał muzykę i starał się przyznawać jej biblijny autorytet ukierun-
kowany na chwalenie Boga, choć był przeciwny organom w kościele 
(Jabłoński 2008, 3-5). Warto zaznaczyć, że w Kościołach ewangelic-
kich szczególne miejsce zajmuje pieśń „Warownym grodem jest nasz 
Bóg”, autorstwa Marcina Lutra, która śpiewana jest podczas ważnych 
uroczystości22.

W okresie XIX wieku, z uwagi na brak zatwierdzonego oficjalnie 
zbioru pieśni konieczne stało się jego opracowanie oddzielnie dla nabo-
żeństw w języku polskim, niemieckim i francuskim. W 1845 roku zaczę-
to używać kancjonału składającego się z 26 pieśni i kilkunastu modlitw, 
który wydano w zbyt niskim nakładzie23. Dalsze prace nad ułożeniem 
śpiewnika dla zborów reformowanych w Królestwie Polskim trwały kilka 
lat. Na synodzie z 1864 roku zdecydowano się przyjąć śpiewnik ułożony 
przez ks. Józefa Spleszyńskiego, zawierający dodatkowo nadesłane pro-
pozycje pieśni. Ks. August Karol Diehl wspominał, że śpiewnik ten został 
wprowadzony w 1866 roku, dokładnie 25 marca, tj. w Niedzielę Palmo-
wą (Diehl 1885, 44; „Synod Ewangelicko-Reformowany w Królestwie 
Polskiem roku 1864” 1864, 214; „Synod Ewangelicko-Reformowany 

22  Na przykład w 1866 roku śpiewano ją podczas uroczystości wmurowania kamie-
nia węgielnego pod nowy kościół reformowany. Zob. Opis położenia w r. 1866 kamienia 
węgielnego pod budowę nowego kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie 
i poświęcenia tegoż kościoła w r. 1880 1881, 18.

23  W 1856 r. synod wileński wydał kolejne dzieło, już nieco bardziej wyczerpujące, 
ale „stanowiące epokę w rzędzie śpiewników i modlitewników ewangelickich”. Zawarte 
w tym dziele melodie weszły następnie w skład śpiewnika z 1866 r. (Diehl 1885, 44; 
„Przegląd Literacki” 1866, 339).
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w Królestwie Polskiem w roku 1866” 1866, 198)24. Użyto go jednak 
po raz pierwszy w niedzielę 28 października25. Składał się ze 125 pieśni 
i 60 modlitw, których kompozycja nie była taka sama, jak stosowana 
u luteranów – różnicą była długość pieśni i melodii odpowiadającym 
niemal wszystkim okolicznościom oraz dzielącym się na tłumaczenia 
pieśni zagranicznych, oryginalne utwory oraz zmodernizowane utwory 
pochodzące z wcześniejszych śpiewników. Szczególną uwagę zwrócono 
na część eucharystyczną i pasyjną nabożeństwa26.

Od 26 września 1880 roku do nabożeństw w języku francuskim uży-
wano śpiewnika pt. Cantiques chrétiens à l’usage de l’église évangélique-
réformée de Varsovie, wydanego w Warszawie w tym samym roku. Liczył 
on 15 pieśni, a ich wyboru, na bazie różnych kancjonałów, dokonał 
ks. Diehl i w jego ocenie liczba ta była wystarczająca (Diehl 1885, 54). 
Podczas nabożeństw w języku niemieckim używano do 31 października 
1880 roku Kancyjonału Zollikofera, który zastąpiony został śpiewni-
kiem petersburskim Hermanna Daltona, stworzonym na bazie „Kate-
chizmu heidelberskiego”, a jako dodatek zalecano broszurę Unser neues 
Gesangbuchgeschildert von Hermann Dalton (Sankt Petersburg 1879), 
(Diehl 1885, 55)27.

Zdaniem ks. Diehla śpiewano chętnie, ale forma nie była najlepsza. 
„Zbór nie pamiętał tych czasów, kiedy śpiewanie pieśni pozostawiano 

24  Por. Bem 2015, 158-159.
25  Wydany został pod tytułem „Zbiór Pieśni i Modlitw Chrześcijańskich do pu-

blicznego i prywatnego Nabożeństwa dla Wyznawców Ewangelicko-Reformowanych 
przeznaczony” w Warszawie w księgarni Gebethnera i Wolffa.

26  Cena śpiewnika wahała się od 60 kopiejek do jednego rubla 80 kopiejek w za-
leżności od formatu i oprawy. Luterański odpowiednik pt. „Zbiór pieśni duchownych 
Ewangelickich i Modlitw” sprzedawany był w cenie od 50 kopiejek (broszura) do 1 rubla 
80 kopiejek (oprawiony, złocone brzegi i klamerka), („Przegląd Literacki” 1866, 338-340; 
„W Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie” 1866, 372).

27  W 1881 r. Synod podsumował wprowadzenie we wszystkich zborach „kancjo-
nału niemieckiego (petersburskiego)” i zmienił zalecenia nauki religii na zgodniejsze 
z „Katechizmem heidelberskim” („Synod Ewangelicko-Reformowany z roku 1881” 
1881, 232).
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wyłącznie żakom szkolnym, zgromadzonym w chórze” (Diehl 1885, 
9-10). Na przełomie 1917 i 1918 roku bezskutecznie próbowano po-
wrócić do pomysłu powołania chóru („Ze zboru ewangelicko-refor-
mowanego” 1918, 3).

Znaczenie kazań

Kazalnictwo odgrywa ogromną rolę i w myśl zasady Reformacji 
oznaczać się powinno „głoszeniem Słowa Bożego”, przez co rozumieć 
można zarówno naukę wiary, jak i zasad życia chrześcijańskiego. Kazania 
osadzone są mocno w Piśmie Świętym, a niekiedy połączone meryto-
rycznie z modlitwami i pieśniami. Charakterystyczną cechą nabożeństw 
reformowanych jest tzw. lectio continua – czytanie i wykładanie, rozdział 
za rozdziałem, kolejnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu (Kwiecień 
2002, 69). O kluczowej roli kazań świadczy pierwotny wystrój kościoła 
z rzucającą się w oczy kazalnicą, stanowiącą centralny jego punkt28.

Pod koniec XIX wieku w parafii reformowanej duchowny nie był 
ograniczany w wyborze tekstu Pisma Świętego oraz nie obowiązywał 
wcześniejszy zwyczaj, aby podczas jednego roku powoływać się na Ewan-
gelię, innego na listy apostolskie, a trzeciego na pozostałe księgi. Za-
znaczano jedynie, aby głoszona nauka nie była niezgodna z nauczaniem 
Kościoła oraz żeby uwzględniony został kalendarz liturgiczny. Niektóre 
z kazań były „w łączności ze sobą” i miały za zadanie objaśnić: wyznanie 
wiary, przykazania, mękę Pańską, „7 Słów Chrystusa Pana, wypowie-
dzianych z Krzyża, podobieństwa i cuda Chrystusa Pana”, sakramenty 
i „główne momenty z dziejów Kościoła”. Nie zawsze osiągały zamierzony 
cel z powodu odprawiania nabożeństw po polsku i niemiecku. Trwały 
zwykle pół godziny oraz wedle woli parafian powinny być wygłaszane 
z pamięci (Diehl 1885, 10-11).

28  Przed II wojną światową za Stołem Pańskim znajdowała się okazała neogotycka 
ambona. Po zniszczeniach wojennych i odbudowie kościoła jej rolę przejęła skromniejsza 
kazalnica znajdująca się pod lewą nawą. Zob. „Nowy kościół ewangelicko-reformowany 
w Warszawie” 1880, 296.
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Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
Według teologii ewangelicko-reformowanej znakami widzialnymi 

Wieczerzy Pańskiej są chleb i wino, a obietnica mówi o fakcie oddania 
życia przez Zbawiciela za nasze pojednanie z Bogiem i uczestniczenie 
w życiu wiecznym. Sakrament jest posiłkiem spożywanym na Jego po-
lecenie i oznacza udział w nowym przymierzu. Jezus Chrystus nie jest 
w nim obecny w sposób materialny, lecz duchowy, dlatego według nauki 
reformowanej chleb i wino nie zmieniają swojej substancji. Występuje 
odejście od nauki o Mszy Świętej, w tym ofiarniczej funkcji sakramentu 
oraz każdorazowego powtarzania ofiary krzyżowej29.

Udzielanie podczas każdego nabożeństwa Komunii Świętej było 
niepraktyczne, dlatego nabożeństwa eucharystyczne odbywać się miały 
cztery razy do roku. Z powodu używania wielu języków liturgicznych 
liczba terminów uległa jednak zwiększeniu. W okresie 1860-1884 były 
to: pierwsze święto Narodzenia Pańskiego (język niemiecki), ostatnia 
niedziela roku (język polski), Nowy Rok (pol. lub niem.), niedziela 
po Nowym Roku (język francuski), Niedziela Palmowa (pol.), Wielki 
Piątek (niem.), Święto Zmartwychwstania Pańskiego (niem.), pierwsza 
niedziela po Zmartwychwstaniu (niem.), druga niedziela po Zmar-
twychwstaniu (pol.), trzecia niedziela po Zmartwychwstaniu (franc.), 
niedziela przed Synodem (pol.), niedziela po Synodzie (niem.), ostania 
niedziela września lub pierwsza października (niem.), niedziela następna 
(pol.) i kolejna (franc.)30.

Zalecane było udzielanie Komunii Świętej wyłącznie podczas nabo-
żeństwa, ale z przyczyn niezależnych wiele osób byłoby pozbawionych 

29  Rola Sakramentu jest inaczej postrzegana u luteranów i reformowanych. Pomimo 
teologicznej bliskości, kwestia ta była jednym z głównych aspektów dzielących oba wy-
znania. Zob. Porównanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelicko-reformowanem 
1928, 16-18, 56-57; Kwiecień 2002, 101-103. Por. Stanisławski 1973, 8.

30  W 1888 roku Komunia Święta wydawana była w następujących terminach: 
1 i 8 stycznia; 25 i 30 marca; 1, 8, 15 i 22 kwietnia; 10 i 17 czerwca; 23 i 30 września; 
7 października; 25 i 30 grudnia.
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możliwości jej przyjmowania. Chorym i umierającym Komunia udzie-
lana była zawsze. W rzadkich przypadkach odmawiano jej udzielenia, 
najczęściej z powodu nieprzygotowania chorego (Diehl 1885, 12-13; 
Sprawozdanie z zarządu zboru Ewangelicko-Reformowanego Warszaw-
skiego za rok 1888 1889, 4).

Ks. August Karol Diehl podaje, że każdorazowe nabożeństwo komu-
nijne poprzedzane było preparacją (przygotowaniem się) z uprzednim 
śpiewem i kazaniem, po którym parafianie zapisywali się w „księdze 
komunikujących”31.

Podczas słów ustanowienia wstawano ze swych miejsc, a duchowny 
przy słowach „to jest ciało moje” brał chleb i łamał go, a przy słowach 
„to jest krew moja Nowego Testamentu” podnosił kielich w górę. Później 
przy wezwaniu „pójdźcie do mnie wszyscy, którzybyście spracowani 
i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie” wierni zbliżali się do stołu 
– najpierw mężczyźni, potem kobiety. Każdy dostawał cząstkę chleba 
przy słowach: „a tak i wy, bierzcie i jedzcie, to jest ciało Chrystuso-
we” (do których dodawane były słowa pocieszenia lub upomnienia). 
Podobnie przy słowach „bierzcie i pijcie, to jest krew Chrystusowa” 
otrzymywano do ręki kielich. Później duchowny nakrywał naczynia 
obrusem, na którym wyobrażenie baranka było przypomnieniem, 
że „Chrystus Pan, jako Baranek Boży gładzi grzechy świata” (J 1,29) 
mówiąc: „dziękujcie Bogu, albowiem jest wielki, albowiem bez gra-
nic miłosierdzie Jego” (Ps 106). Następnie miała miejsce modlitwa 
dziękczynna. Przy wyjściu składano ofiary na rzecz biednych. Ofiary 
komunijne dla duchownego nie miały miejsca (Diehl 1885, 13-14). 

31  W 1830 r. ks. Karol Diehl zaznaczył, że nie każdy jest godzien przystępować 
do sakramentu, np. osoby żyjące w ciężkim grzechu i zalecił zbadanie siebie pod kątem 
grzesznego postępowania. Podkreślił też, że sama wiara nie oznaczała automatycznie 
możliwości zbawienia (Diehl 1885, 13). Por. BUW, rkps., sygn. 1238, k. 3-7, 12-13, Karol 
Diehl: Agenda używania Wieczerzy Pańskiej; BUW, rkps., sygn. 1251, k. 1-10, [Porządek 
nabożeństwa komunijnego w Kościele Ew-Reformowanym. Zeszyt 2].
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Na początku XIX wieku forma udzielania prywatnej Wieczerzy Pań-
skiej była następująca: rozpoczynała się od Votum, w którym podane 
zostały zalecenia św. Pawła o konieczności przyjmowania chleba i wina. 
Dalsza forma zawarta była w pytaniach o winę za grzechy i chęci pokuty 
oraz wiarę w miłosierdzie Boże. Następnie wierny spowiadał się, a du-
chowny udzielał mu rozgrzeszenia. Potem wygłaszano wyznanie wiary 
słowami Credo Apostolskiego, modlitwę eucharystyczną, dziękczynienie 
i błogosławieństwoj32.

Podsumowanie

Nabożeństwa odprawiane w Kościele Ewangelicko-Reformowanym 
nawiązywały kształtem do nabożeństw Kościoła starożytnego. Były bar-
dziej uproszczone w stosunku do luterańskich. Centralnym punktem 
było czytanie Pisma Świętego i kazanie oraz część eucharystyczna, przy 
czym Komunii Świętej nie udzielano w każdą niedzielę.

Praktyki religijne w  kościele na Lesznie cieszyły się uznaniem, 
na co wskazuje fakt, że uczestniczyło wielu luteranów33. Wśród war-
szawskich ewangelików większą religijnością odznaczać się miały osoby 
pochodzące ze środowisk robotniczych, kupieckich i rzemieślniczych. 
Wyższe warstwy zachowywały nieco luźniejszy związek i nie uczęsz-
czały regularnie na nabożeństwa. Spadek zainteresowania sprawami 
kościelnymi, czy wręcz obojętność religijna nie należały do rzadkości 
na przełomie XIX i XX wieku34.
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34  Szerzej: Stegner 1993, 188-189. Zob. „Korespondencja” 1871, 238-240.
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