
1

Dzieje parafii œw.Brunona
w Bartoszycach w XIX i XX w.



2



3

Ks. Krzysztof Bielawny

Dzieje parafii œw.Brunona
w Bartoszycach
w XIX i XX w.

Olsztyn 2008



4

bp dr Jacek Jezierski
Wikariusz Generalny Warmiñski
 Olsztyn, dnia 25 lipca 2008 r.

L. dz. 899/08

Korekta
Ewa Semenowicz

Fotografia na ok³adce
Ks. Krzysztof  Bielawny

Sk³ad, ³amanie, projekt ok³adki
Bogdan Grochal

Fotografie pochodz¹ z Archiwum parafii œw. Brunona w Bartoszycach

© Copyright by Krzysztof Bielawny
© Copyright by Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne

ISBN 978-83-88348-83-9

Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne
ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 11

10–457 Olsztyn

Druk:
SOWA Sp. z o. o.

01–209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 6A/5



5

S³owo Metropolity Warmiñskiego

Dnia 4 listopada 2006 roku rozpoczêliœmy I Synod Archidiecezji
Warmiñskiej. Jednym z zadañ Synodu jest pog³êbiona refleksja nad prze-
sz³oœci¹ Koœcio³a Archidiecezji Warmiñskiej dla lepszego zrozumienia
teraŸniejszoœci i wypracowania zadañ na przysz³oœæ.

Przesz³oœæ Archidiecezji Warmiñskiej, nawet w jej obecnych gra-
nicach, jest niezwykle skomplikowana. Koœció³ Warmiñski niemal od
samego pocz¹tku rozwija³ siê w pewnym stopniu na gruncie miejsco-
wej tradycji pruskiej oraz kulturalnych i jêzykowych wp³ywów niemiec-
kich oraz polskich. Niezwykle istotne skutki dla diecezji pruskich mia³a
reformacja. W³aœnie na skutek reformacji miêdzy innymi Bartoszyce
znalaz³y siê w sferze oddzia³ywania reformowanego Koœcio³a ewange-
licko-augsburskiego. Z biegiem czasu na terenach protestanckich zacz¹³
siê powoli odradzaæ Koœció³ Katolicki, czego œwiadectwem jest cho-
cia¿by koœció³ pw.: œw. Brunona z Kwerfurtu w Bartoszycach.

TeraŸniejszoœæ Koœcio³a Katolickiego to ogromne zmiany ludno-
œciowe na terenie Diecezji Warmiñskiej po II wojnie œwiatowej. Nowi
mieszkañcy przynieœli nowy jêzyk modlitwy, odmienny kszta³t kultury
i obyczaju. Diecezja Warmiñska sta³a siê znów terenem zamieszka³ym
w wiêkszoœci przez ludnoœæ katolick¹. Okres powojenny to istnienie Koœ-
cio³a w politycznym systemie komunistycznym. By³ to czas obrony wiary
i oczekiwania na zmiany, które powiêkszy³yby granice wolnoœci Koœ-
cio³a. Z koñcem lat osiemdziesi¹tych nadesz³y trwaj¹ce jeszcze prze-
miany ustrojowe. Natomiast w ¿yciu Koœcio³a bardzo wa¿n¹ rolê ode-
gra³a reforma administracji koœcielnej w Polsce z dnia 25 marca 1992
roku. Skutkiem tej reformy powsta³a Archidiecezja Warmiñska, do któ-
rej nale¿¹ tak¿e Bartoszyce.
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Wydaje siê, ¿e wchodzimy obecnie w okres relatywnie trwa³ej sta-
bilizacji, który nale¿y rozpoznaæ i oceniæ. Jednoczeœnie wspó³czesne
zmiany polityczne i koœcielne nios¹ ze sob¹ nowe zadania na przysz³oœæ.
Szczególnie otwarcie siê Polski na jednocz¹c¹ siê Europê pozwala le-
piej oceniæ siebie z szerszej, europejskiej perspektywy.

Niniejsze opracowanie autorstwa ks. dra Krzysztofa Bielawnego
stanowi wa¿ny przyczynek do naukowej refleksji nad Koœcio³em Archi-
diecezji Warmiñskiej na przyk³adzie ludnoœci katolickiej w Bartoszy-
cach w XIX i XX wieku. Wprawdzie Autor swoje zainteresowanie za-
cieœnia raczej do sytuacji po II wojnie œwiatowej, jednak ten w³aœnie
okres posiada najwiêkszy wp³yw na sytuacjê religijn¹ dzisiaj i bêdzie
z pewnoœci¹ oddzia³ywa³ tak¿e na przysz³oœæ. Co wiêcej, wnioski wy-
pracowane na przyk³adzie ludnoœci katolickiej w Bartoszycach mo¿na
w du¿ej mierze zastosowaæ do innych rejonów Archidiecezji Warmiñ-
skiej o przesz³oœci ewangelickiej. Z punktu widzenia trwaj¹cego I Sy-
nodu Archidiecezji Warmiñskiej niniejsze opracowanie stanowi bardzo
rzetelny i wa¿ny wk³ad w prace tego Synodu. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ
zbie¿noœæ pomiêdzy ukazaniem siê ksi¹¿ki ks. dra Krzysztofa Bielaw-
nego ze zbli¿aj¹cym siê 1000-leciem mêczeñskiej œmierci œw. Brunona
z Kwerfurtu, misjonarza Prus. Dziêki tej ksi¹¿ce bêdziemy mogli g³ê-
biej zrozumieæ b³ogos³awione skutki misji œw. Brunona.

Pragnê pogratulowaæ Autorowi rzetelnego opracowania, które uka-
zuje siê w formie ksi¹¿kowej. ¯yczê, aby coraz czêœciej ukazywa³y siê
podobne opracowania ukazuj¹ce prawdê o Koœciele w przesz³oœci oraz
w teraŸniejszoœci.

Olsztyn, w Uroczystoœæ Œw. Ap. Piotra i Paw³a 2008 r.

Abp Wojciech Ziemba
METROPOLITA WARMIÑSKI
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W 2009 r. przypada 1000. rocznica mêczeñskiej œmierci œw. Bru-
nona z Kwerfurtu, misjonarza i aposto³a Prus, który od ponad stu lat
jest patronem parafii rzymskokatolickiej  w Bartoszycach. Ta tysiêczna
rocznica  sta³a siê inspiracj¹ do opisania dziejów parafii – ludnoœci  oraz
jej duszpasterzy w latach 1872–1992 .

Punktem wyjœcia jest rok 1872, w którym to duchowny rzymskoka-
tolicki, kapelan wojskowy, po raz pierwszy po reformacji odprawi³
w Bartoszycach mszê œw. dla ¿o³nierzy stacjonuj¹cych tu w jednostce
wojskowej. Zanim tak siê sta³o, stale powiêkszaj¹ca siê grupa katolików
upomina³a siê o duchownego katolickiego, który by jej zapewni³ opiekê
religijn¹. I oto przyszed³ czas, gdy po wielu latach dominanty Koœcio³a
ewangelickiego w okresie reformacji, katolicy ponownie zostali otoczeni
opiek¹ religijn¹ w roku 1872. Pierwszym duchownym przybywaj¹cym
do Bartoszyc z pos³ug¹ duszpastersk¹, by³ ks. Walenty Lehmann.

Dat¹ zamykaj¹c¹ przedstawiony okres publikacji jest rok 1992,
kiedy zreorganizowano diecezje w Polsce. Diecezja warmiñska zosta³a
podniesiona w tym roku do rangi archidiecezji, a jej pierwszym arcybi-
skupem zosta³ dotychczasowy biskup warmiñski, ks. bp Edmund Piszcz,
który w roku 2002, 7 lipca, erygowa³ Archidiecezjalne Sanktuarium
Œwiêtego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i mêczennika.

Wa¿niejsze wydarzenia w historii parafii rzymskokatolickiej w tym
okresie  to: erygowanie parafii w 1893 r., przybycie po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej pierwszego polskiego ks. katolickiego – ks. Gracjana
Rudnickiego oraz utworzenie sanktuarium œw. Brunona w 2002 r.

Bartoszyce, to miasto nad rzek¹ £yn¹ na pó³nocnym-wschodzie  Pol-
ski, prawa miejskie otrzyma³y w 1332 roku. Do reformacji w 1525 r.

Wstêp
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w Bartoszycach znajdowa³y siê wy³¹cznie œwi¹tynie katolickie. Doku-
ment z 1397 r. wspomina o koœciele œw. Jerzego, który znajdowa³ siê
przy Bramie Lidzbarskiej. W 1377 r. zosta³ wybudowany koœció³ œw.
Ducha przy szpitalu. Œwi¹tynia niegdyœ katolicka, a póŸniej ewangelic-
ka, zosta³a rozebrana w 1775 r. Podobno znajdowa³a siê tu jeszcze jed-
na œwi¹tynia pod wezwaniem œw. Katarzyny, przy drodze do S¹toczna,
lecz losy tego koœcio³a s¹ nie znane.

Rokiem znacz¹cym w dziejach parafii œw. Brunona by³ tak¿e rok
zakoñczenia II wojny œwiatowej. W 1945 roku Prusy Wschodnie zosta-
³y podzielone na dwie czêœci, pó³nocn¹ w wyniku traktatów miêdzyna-
rodowych przy³¹czono do Zwi¹zku Radzieckiego, a po³udniow¹ do Pol-
ski. Bartoszyce, po³o¿one blisko granicy ze Zwi¹zkiem Radzieckim,
znalaz³y siê w granicach Polski. Rok 1945 zmieni³ oblicze polityczne,
spo³eczne, narodowoœciowe, a tak¿e i konfesyjne Bartoszyc oraz oko-
licznych miejscowoœci. Do opuszczonych domostw przybywa³a ludnoœæ
polska, która zajmowa³a opuszczone budynki i gospodarstwa rolne, naj-
czêœciej byli to wyznawcy Koœcio³a rzymskokatolickiego. Pierwsza fala
osadnicza przyby³a w 1945 r., a kolejne w nastêpnych latach. Poza lud-
noœci¹ z centralnej Polski, przyby³a tu doœæ spora grupa grekokatoli-
ków w 1947 r., w ramach akcji „Wis³a”. Spor¹ grupê stanowili tak¿e
osadnicy z Wileñszczyzny, których cechowa³ szczególny sposób bycia
i ¿ycia, a przede wszystkim umi³owanie dobroci, prawdy i przywi¹za-
nie do Koœcio³a rzymskokatolickiego.

Od erygowania parafii rzymskokatolickiej w 1893 r. koœció³ œw.
Brunona by³ jedyn¹ parafi¹, a¿ do 1973 r., a do 1945 r. by³a to jedyna
œwi¹tynia katolicka. Pozosta³e œwi¹tynie w mieœcie s³u¿y³y wspólno-
tom wiernych Koœcio³a ewangelicko-unijnego1. Potem, ju¿ w roku 1946,
po przybyciu do Bartoszyc ks. G. Rudnickiego, wierni Koœcio³a rzym-
skokatolickiego korzystali z koœcio³a œw. Brunona, a tak¿e ze œwi¹tyni
œw. Jana Chrzciciela na Dzia³kach, któr¹ przejêli z pocz¹tkiem 1946 r.
Kolejn¹ œwi¹tyniê ludnoœæ katolicka zagospodarowa³a w 1959 r. – by³
to zniszczony koœció³ œw. Jana Ewangelisty, odbudowano go i od tej

1 Koœció³ ewangelicko-unijny powsta³ w 1817 r. w wyniku reformy Fryderyka
Wilhelma III, który po³¹czy³ Koœció³ luterañski z kalwiñskim. Koœció³ ten prze-
trwa³ w by³ych Prusach Wschodnich do 1945 r.
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pory s³u¿y do dziœ  wiernym Koœcio³a rzymskokatolickiego. Wierni miesz-
kaj¹cy w okolicach ̄ ydowa od 1957 r. mogli gromadziæ siê na modlitwie
w kaplicy mieszcz¹cej siê w baraku. Wszystkie te œwi¹tynie nale¿a³y do
parafii œw. Brunona, a proboszcz mieszka³ w przykoœcielnej plebanii.

Pierwszy podzia³ parafii œw. Brunona mia³ miejsce w 1973 r. Zosta³a
wówczas wyodrêbniona nowa placówka duszpasterska na Dzia³kach
– parafia pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela. Rok póŸniej, w 1974 r.
erygowano parafiê œw. Jana Ewangelisty, koœció³ w rynku. W efekcie
tego podzia³u, parafia œw. Brunona znacznie  siê zmniejszy³a. Kolejny
raz pomniejszy³a siê w roku 1994 r., kiedy to z parafii wyodrêbniono
now¹ placówkê duszpastersk¹ w £abêdniku. Do nowo powsta³ej parafii
przy³¹czono kaplicê w Kinkajmach z okolicznymi wioskami, któr¹ obs³u-
giwali duszpasterze z parafii œw. Brunona w Bartoszycach. Oprócz wymie-
nionych w Bartoszycach jest jeszcze jedna parafia rzymskokatolicka pod
wezwaniem Œw. Brata Alberta, erygowana w 1990 r. Jej pierwszym pro-
boszczem i budowniczym œwi¹tyni jest ks. kan. W³adys³aw Hnatczuk.

Na temat pracy duszpasterskiej duchownych Koœcio³a rzymskokato-
lickiego odnajdujemy niewiele opracowañ. W literaturze polskojêzycznej
na uwagê zas³uguje artyku³  ks. A. Szabuni zatytu³owany Konsekracja ko-
œcio³a w Bartoszycach 2, ks. K. Bielawnego zatytu³owany 100-lecie parafii
œw. Brunona w Bartoszycach. „Bogu dziêkujcie, ducha nie gaœcie”3. Cenne
s¹ tak¿e biogramy poœmiertne duchownych duszpasterzuj¹cych w Barto-
szycach autorstwa ks. bpa J. Jezierskiego4 i ks. bpa J. Wojtkowskiego5.
Zdawkowe informacje o ludnoœci katolickiej w Bartoszycach odnajdujemy
tak¿e w opracowaniu monograficznym R. Hryciuka i M. Petraszko6. Wœród
badañ niemieckich wymieniæ nale¿y publikacje M. Heina7 i P. Romahna8.

2 Artyku³ ukaza³ siê w „Warmiñskich Wiadomoœciach Diecezjalnych” w 1960 r.,
nr 2, s. 45–47.

3 Krótki artyku³ ukaza³ siê w „Wiadomoœciach Bartoszyckich” w 1993 r., nr 11, s. 15.
4 J. Jezierski, Œp. ks. Antoni Alojzy Czapiewski (1932–2006), WWA 2006, nr

86, s. 89–90
5 J. Wojtkowski, ŒP. Ksi¹dz Kanonik Stanis³aw Adamski, WWA 2000, nr 45,

s. 58–60.
6 R. Hryciuk, M. Petraszko, Bartoszyce. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969.
7 M. Hein, Geschichte der Stadt Bartenstein 1332–1932, Bartenstein 1932.
8 P. Romahn, Die Diaspora der Diözesie Ermland, Braunsberg 1927.
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Podstawowe materia³y Ÿród³owe do omawianego tematu znajduje-
my w Archiwum Parafialnym œw. Brunona w Bartoszycach. Wprawdzie
nie zachowa³y siê materia³y Ÿród³owe z okresu przedwojennego, nato-
miast istniej¹ bogate materia³y Ÿród³owe od roku 1946, od rozpoczêcia
pracy duszpasterskiej przez pierwszego duszpasterza – Polaka, ks. G. Rud-
nickiego. Do cennych materia³ów Ÿród³owych nale¿y zaliczyæ Og³osze-
nia parafialne z lat 1946–1992. Kolejnym, cennym materia³em jest kore-
spondencja parafii z administracj¹ pañstwow¹ i w³adzami diecezjalnymi
z lat 1954–1984. Znacz¹cym Ÿród³em informacji jest tak¿e Kronika Pa-
rafialna z lat 1972–1992, Ksiêgi chrztów oraz Ksiêga abstynencka. Uzu-
pe³niaj¹ce materia³y Ÿród³owe do interesuj¹cego nas tematu odnajduje-
my jeszcze w innych archiwach parafialnych, m.in. w Mor¹gu.

W Archiwum Pañstwowym w Olsztynie, w dokumentach Powiato-
wej Rady Narodowej w Bartoszycach z lat 1946–1950 znajduje siê wiele
istotnych pism, dotycz¹cych stosunku w³adz administracyjnych do Koœ-
cio³a rzymskokatolickiego, tak¿e sporo informacji zachowa³o siê w ak-
tach Starostwa Powiatowego w Bartoszycach i Referatu Spo³eczno-Po-
litycznego w Bartoszycach z okresu powojennego.

W Instytucie Pamiêci Narodowej w Bia³ymstoku natrafiamy na doœæ
obszerne materia³y Ÿród³owe, dotycz¹ce pracy duszpasterskiej ducho-
wieñstwa rzymskokatolickiego w Bartoszycach z lat 1947–1984. Za-
wiera wiele informacji przede wszystkim o duszpasterzach, a tak¿e
o parafiach w powiecie Bartoszyce.

W Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie odnajduje-
my korespondencjê pomiêdzy parafi¹ œw. Brunona w Bartoszycach
a Kuri¹ Biskupi¹. Ponadto s¹ tu równie¿ pisma urzêdowe kierowane do
ró¿nych instytucji administracji pañstwowej, czy te¿ sprawozdania opi-
suj¹ce sytuacjê parafii w ró¿nych latach powojennych. Zachowa³y siê
tak¿e cenne materia³y archiwalne dotycz¹ce parafii w ¯ydowie.

Publikacja sk³ada siê z siedmiu  rozdzia³ów. Pierwszy, poœwiêcony
jest powstaniu parafii rzymskokatolickiej w Bartoszycach w II po³owie
XIX w., a tak¿e patronowi parafii, œw. Brunonowi z Kwerfurtu. W tym
rozdziale znajduj¹ siê tak¿e krótkie biogramy pierwszych duszpasterzy
parafii. Rozdzia³ drugi, ukazuje trudn¹ sytuacjê narodowoœciow¹ po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 r. oraz t³o spo³eczno-politycz-
ne w pierwszych latach powojennych w Bartoszycach.
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¯ycie religijne i duszpasterskie zaprezentowano w rozdziale trze-
cim, omawia on pocz¹tki pracy duszpasterskiej proboszcza ks. Gracjana
Rudnickiego oraz wysi³ki ks. Rudnickiego i jego nastêpców w rozwój
duszpasterstw specjalistycznych, np. trzeŸwoœciowego czy charytatyw-
nego.

W rozdziale czwartym, zaprezentowano sylwetki ksiê¿y probosz-
czów, pocz¹wszy od ks. G. Rudnickiego (1946–1953), ks. G. Pileckie-
go (1953–1954), ks. A. Szbuni (1954–1971), ks. S. Adamskiego (1971–
–1984) i ks. R. Szczerby (od 1984 r.). Pokrótce podano biogramy nie-
których ksiê¿y wikariuszy, a tak¿e wiernych œwieckich. Umieszczono
tu równie¿ krótkie informacje o wiernych Koœcio³a grekokatolickiego
i Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.

Katechizacji dzieci i m³odzie¿y poœwiêcony jest rozdzia³ pi¹ty. Po-
krótce przedstawiono pocz¹tki szkolnictwa w Bartoszycach i pobliskich
miejscowoœciach. W dalszej czêœci zaprezentowano trudne dzieje na-
uki religii, czas rugowania katechizacji ze szkó³, akcjê antykoœcieln¹
przeciwko katechizacji w szko³ach oraz czas powrotu katechizacji do
szkó³.

Rozdzia³ szósty, poœwiêcono koœcio³om filialnym w latach 1945–
–1974. Omówiono zagadnienie zwi¹zane z odbudow¹ œwi¹tyni œw. Jana
Ewangelisty, funkcjonowaniem koœcio³a filialnego p.w. œw. Jana Chrzci-
ciela na Dzia³kach, a tak¿e kaplicy w ¯ydowie. W zarysie zaprezento-
wano równie¿ kilka innych parafii w powiecie bartoszyckim w okresie
powojennym. Rozdzia³ siódmy poœwiêcono pracom remontowym w
parafii œw. Brunona w Bartoszycach.

Uzupe³nieniem pracy jest dodatek prezentuj¹cy prezbiterologiê pa-
rafii œw. Brunona w Bartoszycach w latach 1872–2002.
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Od czasów reformacji katolicy stanowili w tym regionie znaczn¹
mniejszoœæ, by³o ich niewielu. Ta niewielka spo³ecznoœæ nie mia³a w³a-
snej œwi¹tyni w Bartoszycach. Od 1872 r. kapelan wojskowy z Kêtrzyna
odprawia³ prawdopodobnie na terenie jednostki w Bartoszycach cztery
razy w roku mszê œw. dla ¿o³nierzy, w której brali udzia³ tak¿e katolicy
z miasta. Dopiero w latach osiemdziesi¹tych XIX stulecia nadarzy³a siê
sposobnoœæ wybudowania koœcio³a.

W³adze pañstwowe z premedytacj¹ utrudnia³y powstawanie para-
fii katolickich w Prusach Wschodnich, zw³aszcza w czasie kulturkamp-
fu, poniewa¿ uto¿samia³y katolików z Polakami.  Tote¿  26 marca 1885 r.
wprowadzi³y zarz¹dzenie o wydaleniu z Prus tych Polaków, którzy nie
maj¹ obywatelstwa pruskiego. By³y to tzw. rugi pruskie. Mia³y one rze-
komo chroniæ prusk¹ kulturê i byt narodowy9.

Jednak starania Kurii Biskupiej we Fromborku doprowadzi³y do
powstania w po³owie XIX wieku kilku parafii katolickich w Prusach
Wschodnich, poza Warmi¹. Pierwsz¹ utworzono w Lesinach, przy grani-
cy z Królestwem Polskim. Jej powstanie poprzedzi³y odwiedziny ksiê¿y
ze Œwiêtej Lipki i Biskupca. Pierwszym proboszczem by³ ks. Walenty
Tolstdorf z Olsztyna. W tym rejonie za³o¿y³ on szko³y katolickie w Klo-

Rozdzia³ I

LUDNOŒÆ KATOLICKA W BARTOSZYCACH
W LATACH 1872–1945

1. Pocz¹tki parafii rzymskokatolickiej w XIX w.

9 J. Ch³osta, Koœció³ katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, WWA 1999,
nr 44, s. 84.
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nie (1852), Lesinach Wielkich (1855) i Zielonym Gr¹dzie (1856). Koœció³
w Lesinach i Klonie by³ konsekrowany w 1869 r., w DŸwierzutach w 1871,
w Wielbarku w 1872 r., Szczytnie i Opaleñcu w 1884 r., w E³ku w 1903 r.
a w Kêtrzynie utworzono parafiê w 1893 r.

Niezmiernie wa¿n¹ rolê w tworzeniu nowych parafii na Mazurach
odegra³ Zwi¹zek œw. Wojciecha (Adalbertus Verein). Na tê formê po-
mocy katolikom w diasporze zwróci³ uwagê ks. prof. Andrzej Thiel,
póŸniejszy biskup warmiñski. Z jego artyku³u zamieszczonego w „Ka-
tholischer Wochenblatt” dowiadujemy siê, ilu katolików zamieszkiwa-
³o w poszczególnych powiatach w roku 1848: „e³ckim (1365), piskim
(415), mr¹gowskim (738), kêtrzyñskim (1200), szczycieñskim (3312)”10.
Pierwsze ko³o zwi¹zku powsta³o w Seminarium Duchownym „Hosia-
num” w Braniewie. Ks. bp Józef Geritz zatwierdzi³ jego statut 3 maja
1852 r. Oto kilka jego punktów:

Zwi¹zek œw. Wojciecha ma na celu, co siê tyczy duszpaster-
stwa i szko³y, wspieranie katolików, ¿yj¹cych w protestanc-
kich okolicach prowincji Prus.
Œrodkami Zwi¹zku s¹ modlitwa i ja³mu¿na.
Ka¿dy cz³onek odmawia codziennie Ojcze nasz i Zdrowaœ Ma-
ryjo z dodatkiem: Œwiêty Wojciechu módl siê za nami. Kap³ani
raz w roku, gdzie jest to mo¿liwe, w uroczystoœæ œw. Wojcie-
cha odprawiaj¹ Mszê œw. w intencji Zwi¹zku.
Ka¿dy cz³onek p³aci miesiêczn¹ sk³adkê albo udziela wspar-
cia na drodze subskrypcji przez roczne, pó³roczne lub kwar-
talne sk³adki.
Cz³onkom duchownym, którzy zarazem s¹ duszpasterzami, za-
leca siê urz¹dzaæ jedn¹ w roku kolektê w ich parafiach za ze-
zwoleniem w³adz koœcielnych, na cel Zwi¹zku œw. Wojciecha11.

W ci¹gu roku dwa razy zbierano ofiary na cele statutowe Zwi¹zku.
Pierwsza kolekta odby³a siê w uroczystoœæ œw. Wojciecha 23 kwietnia,
a druga w uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Dziêki ks. biskupowi Fili-

10 „Katholischer Wochenblatt” 1851 nr 48 z 29 IX.
11 J. Ob³¹k, Kult œw. Wojciecha w diecezji warmiñskiej, „Studia Warmiñskie”

1966, t. 3, s. 16.
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powi Kremenzowi 20 maja 1870 r. po³¹czy³y siê dwa zwi¹zki, które za
cel mia³y pomoc katolikom w diasporze. Adalbertus Verein i Bonifatiu-
sverein po po³¹czeniu siê przyjê³y nazwê: Bonifatius–Adalbertusvere-
in. W latach 1852–1939 to towarzystwo wnios³o ogromny wk³ad pracy
i œrodków finansowych w powstanie na Mazurach 50 parafii i koœcio-
³ów filialnych12.

Z pomocy Zwi¹zku Œwiêtego Wojciecha korzystali tak¿e wierni
podczas budowy œwi¹tyni œw. Brunona w Bartoszycach. Czêœæ œrod-
ków finansowych na wykup ziemi pod budowê koœcio³a przeznaczyli
katolicy z Nadrenii13. Czêœæ œrodków finansowych pochodzi³a tak¿e
z kolekty, która by³a zbierana  2 lutego 1881 r. w koœcio³ach ca³ej diece-
zji warmiñskiej. I tak, tego dnia w poszczególnych dekanatach w czasie
kolekty zebrano:

w katedrze we Fromborku – 120 marek
w dekanacie olsztyñskim – 370,82 marek
w dekanacie braniewskim – 745,91 marek
w dekanacie elbl¹skim – 229,50 marek
w dekanacie dobromiejskim – 920 marek
w dekanacie lidzbarskim – 1966,84 marek
w dekanacie litewskim – 50,74 marek
w dekanacie malborskim – 155 marek
w dekanacie pieniê¿niañskim – 977,91 marek
w dekanacie nowostawskim – 177,10 marek
w dekanacie reszelskim – 672 marek
w dekanacie sambijskim – 84 marek
w dekanacie jeziorañskim – 326,30 marek
w dekanacie sztumskim – 274,66 marek
w dekanacie barczewskim – 440 marek

Razem 7510,78 marek

12 Por. P. Romahn, Die Diaspora, s. 130.
13 Por. K. Bielawny, 100-lecie parafii œw. Brunona w Baroszycach. „Bogu dziê-

kujcie ducha nie gaœcie”, s. 15.
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