Rozdźiáł II

O Náboźenstwie w Islándyi/ y jákim
je sposobem odpráwują.

REligiy ábo Naboźenstwá juź od wielu lat Islánderowie
Chrześćiánskiego beli/ ktore teź jeszcze y teraz w Confeszyi
Augszpurskiey trzymáją: do czego im Krol Dunski wiernie
dopomogł/ ktory dostawszy ty Wyspy/ naprzednieyszą o to/
żeby tám Naboźenstwo práwe Krzesciánskie w prowádźieł/
pieczą miał/ dla tego co ich kolwiek z młodźi do náuk
sposobnieyszych beło do śiebie przyprowádźić kazał/ y one,
źeby śię Łaćinskiego języká uczeli/ do Szkoł swoich rozdał/
aby przez to/ z tym

więtszym poźytkiem/ w głownieyszych

y do prawego Chrześćiánstwá naleźących rzeczach śię
ćwiczyć abo od inszych, Łaćinski język rozumiejąc/ uczyć
mogli; poniewaź własna ich mowá od inszych bárzo rozna
jest/ y lubo w prawdźie początek swoi z Niemieckiego ma/
ále przećię do niego nie mal jest niepodobna/ ktorzy jednák
Dunski język umieją/ poniekąd ich zrozumieć mogą. Dwá
Biskupi im są przełoźeni/ ktore oni sobie/ według godnośći z
inszych Xięźy ( ktorych nie mało máją ) obieráją/ y one po
tym w wielkim poszanowániu máją. Ci nád inne lepszą

Prowizią opátrzeni bywają: bo y grunty wielkie trzymáją/ y
pomocy ná nie nie telko od inszych Xięźy/ ale y od ludu
Pospolitego záćiągáć mogą. Do mieszkania dwie Miasta im
są naznaczone/ jedno zowią Schalhold/ drugie Halár abo
Holá. Biskupow tych powinność jest/ co rok káźdego
Xiędzá/ ktory do jego Diocezyi nalezy/ przy namniey raz
nawiedzáć/ y jáko kto w swoim powołaniu pilny jest/ śię
wypytać/ a jesli czego do Kośćioła potrzeba/ to wszytko
opatrzyćy sporządżić. Xięźa tam w Kazániach nie wielką
pracą mają y nie trzebá im sobie na nie śieła głowy łamać.
Kazania bowiem swoie/ juź dawno przed tym y zgotowáne y
wydrukowáne mają/ ták iź Xiądź telko wźiąwszy to telko
czyta co dawno nápisano beło: á to śię im tám bárzo
podoba: y gdyby ták Xięźa nie czynieli/ tedyby ich lud
pospolity słucháć nie chćiał/ á náwet mieliby je zá
podeyrzáne/ źe im nie to/ co Duch S. przez Przodki ich
dawno podał/ ále co inszego snadź zdroźnego/ z rozumu y
mozgu swojego, opowiádáją. Xięźy jednak stáry/ co wzrok
słáby máją/ gdy ná pamięć kazą ( jako to doświadczonym )
zá złe nie máją. Kośćioły teź, do ktorych śię ná słuźbę Boźą
zchadzáją/ z więtszey częśći pod ziemią wybudowáne mają/
jako y wszytkie Domy prywatne swoje, o czym niźey. W

odpráwowániu Naboźenstwá bárzo gorliwemi są/ y ćzęsto
jedni drugim to ná pámieć przywodzą co im dobrego Pan
Bog wtym uczynieł/ kiedy ná nie w tych tám ták odległych
krájách weyrzeć/ y ich zbáwienną znajomośćią swoją
łaskáwie obdárowáć raczeł. PrzyModlitwách máją zwyczai
we dzwony bić chcąc tym

sposobem podobno/ do tym

więtszey gorliwośći y dewociy sobie usłuźyć/ więc wiele ich
ná ten czás płácze á tym sposobem/ ze prawdźiwie pokutują
oświadczáją. Przy zázywániu záś Wieczerzy Pánskiey
zwyczai foremny máją/ ktory śię áni miedzy námi áni
miedzy drugie mi nie záchowuje: ábo wiem ći ktorzy do
Stołu Panskiego przystępowáć chcą w przod śię wespoł
jednáią

ták/

ze

Męszczyzny

ku

Białymgłowam

do ich ławek jdą/ á tym ktore do kommuniy Swięty iść máją
ręce podawáją: zá tym ná kolánách ( osobliwie Białegłowy )
do Oltarzá śię czołgáją/ á tám ták śię przywlekłszy około
niego śię w dluź kłádą/ á podnioźszy śię trochę dla przyięćia
Sákrámentu/ znowu się kłádą ná źiemi/ á dopiero
przyiąwszy błogosłáwienstwo Pánskie/ ná zad tymźe
sposobem, jako kto przystępował/ z wielką rewerencią y
uczćiwośćią odchodzą.

