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 eistoria parafii mazurskich w ufu i pierwszej połowie uu wieku 
bóła związana z dziejami katoäickiej diasporó na obszarze zdominoJ
wanóm przez ewangeäikówK warówno wprowadzenie buääi miusa sff 
ae saäute animarum z NS äipca NUON rKI jak również migracja katoäiJ
ków w mrusach tschodnich zrodziłó potrzebę otoczenia opieką duszJ
pasterską äudności mieszkającej poza granicami historócznej tarmiiNK 
qerenó diasporó traktowano jak misjeI dzięki czemu odpowiedziaäJ
ność za krzewienie i wzmacnianie żócia reäigijnego spoczówała nie 
tóäko na barkach włodarzó diecezji warmińskiejI aäe również katoäiJ
ków i organizacji reäigijnóch spoza äokaänego hościołaOK gednóm 
z miast usótuowanóch w diasporze omawianej diecezji bół hętrzónK 
marafia pwK śwK hatarzónó Aäeksandrójskiej w tóm mieścieI mimo 
bogatej historii i cennóch zabótków sakraänóchI nie doczekała się 
jeszcze monografiiK tprawdzie zostałó opubäikowane opracowania 
dotóczące hętrzóna i powiatuPI jednak historię päacówki duszpasterJ
skiej w tóm okresie potraktowano w nich marginaänieK mrzóczónę tego 
można upatrówać w braku źródeł bezpośrednichI które zdeponowane 
w tzwK archiwum bieżącóm hurii _iskupiej we cromborku spłonęłó 
———— 
N morK oK q r a b aI hościół rzómskokatoäickiI xwWz eistoria momorzaI tK QW EN8RMJNVN8FI 
czK OW moäitóka i kuäturaI redK pK p a ä m o n o w i c zI qoruń OMMOI sK QTPJQTQX 
bK d a t zI brmäandI xwWz deschichte des kirchäichen iebens in den deutschsprachiJ
gen iändern seit dem bnde des N8K gahrhundertsI _dK NW Bistćmer und ihre mfarreienI 
redK bK d a t zI creiburg NVVNI sK OVOK  
O AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK NW ptudium prozopograficzneI läsztón OMMQI sK PMK 
P wobK zwłaszczaW KętrzónK w dziejów miasta i okoäicI läsztón NVTUX qK h o r o w a jI 
oastenburgLhętrzónK azieje miastaI hętrzón OMNOK 



jAobh glahltphf OPU

w trakcie ff wojnó światowejQK Abó uzupełnić te informacje naäeżó 
skoncentrować się na anaäizie artókułów i notatek prasowóch z tamtego 
okresu oraz archiwaäiach zgromadzonóch w Archiwum warządu deJ
neraänego ptowarzószenia śwK _onifacegoI mieszczącóm się w _oniJ
fatiuswerk w maderbornK  
 
 NK oós historócznó  
 
 t pierwszej połowie ufu wieku opiekę nad katoäikami z hętrzóna 
sprawowaäi duszpasterze ze Świętej iipkiI jednakże odäegłość od sankJ
tuarium nie sprzójała intensófikacji żócia reäigijnego kętrzóńskiej wspóäJ
notóK monadto konieczność uczęszczania katoäickich uczniów do ewangeJ
äickich szkółI zdaniem mauäa oomahnaI wpłówała negatównie na ich 
postawę reäigijnąI która stawała się daäeka od goräiwości ewangeäijnejRK 
fmpuäsem przemian społecznoJreäigijnóch bółó wódarzenia poäitóczne 
w państwie pruskimI do któróch naäeżó zaäiczóć tiosnę iudów i ogłoJ
szoną PN stócznia NURM rK konstótucję oktrojowanąK azięki nim zaistniałó 
warunki do rozwoju organizacji kościeänóchI a przede wszóstkim tworzeJ 
nia nowóch päacówek duszpasterskichSK mowstawałó one dzięki poparciu 
biskupów warmińskich mKinK gózefa Ambrożego deritza i ciäipa hreJ
mentzaTK tzrastająca äiczba katoäików w hętrzónie i okoäicachI a także 
pozornie mało istotne czónnikiI jak budowa äinii koäejowej będącej gwaJ
rancją rozwoju ekonomicznegoI czó funkcjonowanie w mieście zakładu 
däa umósłowo choróchI stałó się z pewnością impuäsem do wprowadzenia 
w tóm mieście od NUSV rK okresowóch mszó śwK ldprawiaäi je duszpaJ
sterze świętoäipscó i reszeäscó w wónajmowanóm pomieszczeniuUK 

———— 
Q AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK NW ptudium prozopograficzneI dzK cótKI sK NNJNOK 
R mK o o m a h nI aie aiaspora der aiözese brmäandI _raunsberg NVOTI sK UNK 
S AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK NW ptudium prozopograficzneI dzK cótKI sK NVX oK q r a b aI artK cótKI sK QTNK 
T AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK NW ptudium prozopograficzneI dzK cótKI sK NVJONX jK _ o r z ó s z k o w s k iI ptowaJ
rzószenie śwK tojciecha i organizacja päacówek katoäickich w diasporze diecezji 
warmińskiejI xwWz mrzeszłość natchnieniem däa teraźniejszościK pómpozjum histoJ
róczne i świętowojciechoweK błkI OMJOO kwietnia NVVQ rokuI redK hK _ r z o s t e kI 
qK o a t a j c z a kI jK p a ä o m o n i i nKI błk NVVSI sK NNUJNNVK  
U Archiwum warządu deneraänego ptowarzószenia śwK _onifacego w maderborn 
EdaäejW ArchK maderbornFI qeczkaW oastenburg EOP sfff NUTOFX tamżeI EV ff NUTOFK morK 
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ld grudnia NUTM rK katoäickie nabożeństwa w hętrzónie sprawowano 
co miesiącVK wa miejsce przóstosowane na ceäe kuätu uiszczano roczną 
opłatę w wósokości UM taäarówI z czego PM taäarów opłacała äokaäna 
wspóänota katoäickaI a resztę – warząd deneraänó ptowarzószenia 
śwK _onifacego w maderbornNMK  
 mierwszóm duszpasterzem Ewikariuszem äokaänómF w hętrzónie został 
OP sierpnia NUTO rK August eintzK tprowadzenie w urząd miało miejsce 
N września NUTO rKNN t następnóm roku otrzómał on nominację na kuraJ
tusa w tej miejscowościNOK tarto wspomniećI że utrzómanie omawianej 
stacji misójnej wzięła na swoje barki nie tóäko kętrzóńska wspóänota 
katoäickaI aäe także duchowieństwo z dekanatów reszeäskiego i jeziorańJ
skiegoK tarunki materiaäe pozostawiałó jednak wieäe do żóczeniaK ka 
wóposażeniu oratorium znajdowała się jedna aäba oraz kiäka korporałówI 
humerałów i purófikaterzóNPK tskutek prośbó skierowanej przez biskupa 
Andrzeja qhieäa do warządu deneraänego ptowarzószenia śwK _onifaceJ
go w maderborn z OP sierpnia NUTO rK otrzómano jeszcze w tóm samóm 
roku dodatkowe utensóäia däa kętrzóńskiej stacji misójnejK qowarzóstwo 
manien z hasseäheim w pobäiżu hobäencji ofiarowało P obrusó ołtarzoweI 
aäbęI humerałI S korporałówI NO purófikaterzóI O komże däa ministranJ
tówNQ oraz niebieski weäonNRK  
 tarunki äokaäowe nie satósfakcjonowałó jednak miejscowóch kaJ
toäikówI którzó rozpoczęäi starania o kupno domu odpowiedniego do 

———— 
mK o o m a h nI dzK cótKI sK UNX AK o z e m p o ł u c hI mrzewodnik po zabótkach sztuki 
dawnóch mrus tschodnichI läsztón NVVOI sK RRK 
V ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg ENQ fff NUTNFK 
NM qamżeK morK oechnung ćber binnahme und Ausgabe des ptK AdaäbertusJBonifaciusJ
sereins pro N87MI „mastoraäbäatt fćr die aiözese brmäand” EdaäejW mabFI NUTNI nr UI sK QTK 
t NUTN rK wspomniane stowarzószenie przekazało na ten ceä PM taäarówK wobK oechnung 
ćber binnahme und Ausgabe des ptK AdaäbertusJBonifaciusJsereins pro N87NI mabI 
NUTOI nr UI sK ROK  
NN ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg ENP f NUUMFK  
NO AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK OW SłownikI läsztón OMMPI sK NMQK 
NP ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg EOP sfff NUTOFK 
NQ qamżeI EV fu NUTOFK t NUTO rK diecezjaäne ptowarzószenie świętóch _onifacego 
i tojciecha we cromborku przekazało na urządzenie oratorium w hętrzónie OM taäaJ
rówK wobK oechnung ćber binnahme und Ausgabe des ptK AdaäbertusJBonifaciusJ
sereins pro N87OI mabI NUTPI nr VI sK SOK  
NR ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg EOM fu NUTOFK 
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urządzenia oratorium i mieszkania däa duszpasterzaNSK lstatecznie poJ
zóskano stosowną parceäę z budónkiem o äokaänóm numerze ewidenJ
cójnóm ORP za VMM taäarówNTK w reäacji ksK eintza z NUTT rK wónikałoI że 
na zakup nieruchomości spieniężono äistó zastawne o wartości OR RMM 
marekK wa działkę budowäaną zapłacono OO RMM marekI natomiast prace 
remontowe kosztowałó PMMM marekK ld dobroczóńców uzóskano 
NU MMM marekK mozostałe pieniądze pochodziłó ze sprzedażó parceäiI 
którą okK NUTO rK zakupił komitet diecezjaänó ptowarzószenia śwK _oniJ
facego i tojciecha we cromborku dzięki pomocó archiprezbitera reJ
szeäskiego Augusta pchwarka za OTMM marekNUK t górnóch pomieszJ
czeniach pozóskanego budónku mieszkaänego urządzono oratoriumI 
którego powierzchnia bóła w tóm czasie wóstarczająca däa miejscowej 
wspóänotóNVK gego długość wónosiła V mI natomiast szerokość – TIUM mK 
jieściłó się w nim QQ miejsca siedząceOMK lbok oratorium znajdował 
się päacI na któróm zamierzano wóbudować w przószłości kościółK _ół 
on użótkowanó przez kuratusa jako ogródK wakładając wóstawienie 
własnej świątóni miejscowó duszpasterz zamierzał zaadaptować doJ
tóchczasową kapäicę na pomieszczenia szkoäne oraz mieszkanie däa 
nauczócieäaONK t początkach funkcjonowania kuracji nie bóło jednak 
katoäickiej szkołóK rczniowie uczestniczóäi dwa razó w ciągu tógodnia 
w äekcjach reäigii prowadzonóch przez ksK eintzaOOK  
 guż od NUTO rK szczegóäną troską ksK eintz otaczał afiäiowanóch do 
Kętrzóna katoäików z _artoszócOPK tspomnianó kuratusI któró notabene 
bół kapeäanem wojskowómI sprawował w tóm mieście comiesięczne 
nabożeństwa od połowó NUTR rK kiestetóI miejscowa wspóänota nie 
posiadała własnego pomieszczenia przeznaczonego na ceäe kuätuOQK 
jsze śwK musiałó odbówać się w budónku garnizonowego äazaretuK 
gednak z powodu zwiększającej się zarówno äiczbó choróch na tófusI 

———— 
NS mK o o m a h nI dzK cótKI sK UNK  
NT qamżeI  sK  UOX  gK  C h ł o s t aI  hościół katoäicki na jazurach przed NVQR rokiemI 
„tarmińskie tiadomości Archidiecezjaäne”I NVVVI nr QQI sK UQK 
NU ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg ES ff NUTTFK 
NV qamżeI EN u NUVRFK 
OM Archiwum Archidiecezji tarmińskiej w läsztónie EdaäejW AAtlFI A_ f n NOK  
ON ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg ES ff NUTTFK  
OO qamżeK 
OP qamżeI ENP f NUUMFK 
OQ qamżeI ENM ff NUTTFK 
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jak i äiczbó wiernóchI naäeżało szukać innego rozwiązaniaK w pomocą 
przószłó władze miastaI które umożäiwiłó ceäebrowanie mszó śwK 
w jadaäni tamtejszego gimnazjumK oadość bartoszóckich katoäików bóła 
jednak przedwczesnaI ponieważ okazało sięI że jadaänię traktowano 
jako restauracjęK wwókäe w sobotnie wieczoró odbówałó się w niej mKinK 
baäe i przedstawienia teatraäneK kastępnego dnia w pomieszczeniu paJ
nował zaduch i nieporządekORK tarto przówołać wspomnienia ksK eintJ
zaI któró Q äutego NUTT rK odprawiał w _artoszócach mszę śwKW „tieJ
czorem poprzedniego dnia xw jadaäniz bół baäK oano świeciłó się jeszcze 
äampóX na stołachI na popäamionóch różnómi napojami nakróciach stałó 
kufäe! mrzenikäiwó zapach zużótóch i nie do końca wópaäonóch cógarI 
które rozrzucone na ziemi äeżałó w nieładzieI bół dławiącóK qutaj 
wszakże miał zostać przógotowanó ołtarzI na piwnóm stoäeI od którego 
äedwo co odeszäi gościeK qutajI gdzie tak wieäu oddawało się rozkoszó 
zmósłowejI miało się ku zwaäczeniu złowrogiej rządzó upominaćI głoJ
sić słowo _ożeI  składać ofiarę mszó  śwK!  x…z  ao  tego  jeszcze  w  poJ
mieszczeniu obok przógotowówano saäę teatraäną na przedstawienie 
odbówające się w niedzieänó wieczór i tóäko czekano na koniec naboJ
żeństwaI abó zabrać ołtarz i przójrzeć się przenoszonóm na dół budónku 
utensóäiom mszaänóm”OSK wa wónajem wspomnianego pomieszczenia 
płacono rekompensatę w wósokości P marekOTK t NUTT rK duszpasterz 
kętrzóński bół zainteresowanó kupnem bartoszóckiego domu z ogroJ
dem za NO MMM marekI abó urządzić w nim kapäicęK oeszta domu miała 
bóć wónajmowanaI zaś ogród – wódzierżawionóK _rakowało oczówiJ
ście funduszóK t prośbie o zapomogęI skierowanej do warządu deneJ
raänego ptowarzószenia śwK _onifacego w maderbornI ksK eintz schaJ

———— 
OR qamżeK 
OS „Am Abend vorher war _aää gewesenK koch brannten morgens die iampenX noch stanJ
den auf den von verschiedenen detränken benutzten qischen die peideä! aer penetrante 
deruch von verbrauchten und nicht zu bnde gerauchten Cigarren weäche zerstreut auf dem 
cußboden umher äagenI war erstickend – eier nun soääte der Aätar hergerichtet werden auf 
einem der _iertischeI von weächen die däste sich kaum entfernt hattenK eierI wo so vieäe 
soeben der pinnenäauf gefrönt hattenI soääte zur _ekämpfung der bösen iust gemahntI das 
tort dottes verkćndetI das häK jesseopfer dargebracht werdenK bs war mir sonderbar weh 
zu jutK aazu kam nochI dass im kebensaaäe eände geschäftig warenI den qheatersaaä zu 
einer sorsteääung zu ponntag Abend herzurichten und begierig auf das bnde der Andacht 
äauertenI um den Aätar entfernt und sämtäiche rtensiäien auf den _oden des demeindehauJ
ses transportiert zu sehen”K wobK tamżeK 
OT qamżeI ENP f NUUMFK 
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rakterózował duszpasterstwo w _artoszócachK tedług jego reäacji na 
nabożeństwa w NUTS rK przóchodziło przeciętnie RM osóbK t drugi dzień 
Świąt tieäkanocnóch uczestniczóło we mszó śwK US osóbK tedług spisu 
äudności Ezapewne z NUTR rKFOU mieszkało w opisówanóm mieście NPT 
katoäików ES rodzin katoäickich z NM dzieciI NQ rodzin mieszanóch wóJ
znaniowo z NQ dziećmiI R wdów z Q dziećmiFK t gimnazjum uczóło się 
NO katoäikówI a w garnizonie wojskowóm odbówało służbę NM katoäicJ
kich żołnierzóK t odäegłości pół miäi od miasta mieszkało P katoäicJ
kich właścicieäi ziemskichI którzó korzóstaäi z posługi sakramentaänej 
w hrekoäachOVK lstatecznie pozwoäenie na rozpoczęcie budowó własnego 
kościoła bartoszócka wspóänota katoäicka otrzómała U äipca NUUN rKPM  
 t NUVP rK hętrzón został ustanowionó parafiąPNK mod opieką kęJ
trzóńskich księżó znajdowałó się do czasu ustanowienia samodzieäJ
nóch päacówek duszpasterskich äiczne miejscowościI mKinK diżóckoI 
horszeI tęgorzewoI prokowo oraz wsie i majątki nie tóäko z powiatu 
kętrzóńskiegoI aäe również giżóckiego i mrągowskiegoPOK mosługa 
sakramentaäna wśród katoäikówI któróch do hętrzóna dzieäiła odäeJ
głość nawet kiäkunastu kiäometrówI wómagała sporóch nakładów 
finansowóchK pótuacja parafii musiała bóć dobrze znana warmińJ
skim księżomI skoro jeden z nich – ksK gohannes lswaäd Eprofesor 
iiceum eosianumF na uposażenie duszpasterstwa w diasporze zapisał 
NR MMM marekI które w NUUR rK przeznaczono mKinK na _artoszóce 
i hętrzónPPK t opisówanóm czasieI oprócz paäącej potrzebó wzniesieJ
nia nowej świątóniI pojawiła się również konieczność wókonania 
gruntownóch prac remontowóch na kętrzóńskiej päebaniiK aobudówka 
z tółu wspomnianego obiektuI z powodu złego stanu technicznegoI 

———— 
OU morK AK h o p i c z k oI ka marginesie książki ksK hrzósztofa Bieäawnego „azieje 
parafii śwK Brunona w Bartoszócach w ufu i uu wK” Eläsztón OMM8FI „tarmińskie 
tiadomości Archidiecezjaäne” OMMVI nr VVI sK VRX jK e e i nI deschichte der ptadt 
Bartenstein NPPOJNVPOI _artenstein NVPOI sK NVMK  
OV ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg ENM ff NUTTFK 
PM hK _ i e ä a w n óI azieje parafii śwK Brunona w Bartoszócach w ufu i uu wKI läszJ
tón OMMUI sK NSK morK AK h o p i c z k oI ka marginesie książki ksK hrzósztofa Bieäawnego 
„azieje parafii śwK Brunona w Bartoszócach w ufu i uu wK” Eläsztón OMM8FI artK cótKI sK VRK 
PN mK o o m a h nI dzK cótKI sK UOK 
PO qamżeK 
PP AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK NW ptudium prozopograficzneI dzK cótKI sK NTUI przópK OPPK  
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miała bóć rozebrana i zastąpiona nowąK fnwestócję zreaäizowano 
prawdopodobnie w NUVR rKPQ  
 _udowa miejscowego kościoła została przeprowadzona w äatach 
NUVRJNUVSPRK tzniesiono go według projektów critza eeitmanna 
na terenie ogroduI gdzie w średniowieczu znajdowała się świątónia 
pwK śwK hatarzónó AäeksandrójskiejPSK _udowäa neogotóckaI muroJ
wana z cegłóI została założona na päanie prostokąta z kwadratową 
wieżą od zachoduK horpus kościoła oszkarpowanoI natomiast od stroJ
nó wschodniej i zachodniej zamknięto schodkowómi szczótami z płóJ
cinami i sterczónamiK kawó boczne zostałó doświetäone ostrołukoJ
wómi oknamiK t przóziemiu wieżó usótuowano portaä z wimpergąI 
natomiast jej górne kondógnacje ozdobiono ostrołukowómi płócinamiK 
tieża została zwieńczona hełmem igäicowómK t nuestiones sónodaäes 
z NVMP rK podano wómiaró nowego kościołaW długość naw – OPIRQ mI 
szerokość – NRIRS mX absóda – SITT x TIRQ mI wieża – S x S mK wnajJ
dowało się w nim POM miejsc siedzącóch i ORM stojącóchPTK t NUVS rK 
odäano w zakładzie äudwisarskim cranz pchiääing pöhne z Apoädó dwa 
dzwonó do kętrzóńskiej świątóni o wadze VMR kg i SOM kgPUK hościół 
konsekrował R maja NUVT rK biskup Andrzej qhieä ku czci śwK hataJ
rzónó Aäeksandrójskiej i śwK _arbaróPVK  
 hosztorós budowó wspomnianego obiektu sakraänego wónosił 
VQ URNIUT marekQMK ao września NUVS rK w kasie budowäanej zgromadzoJ
no RN MTMIQO marekK hsK taäentin iehmann zamierzał ponadto wziąć 
pożóczkę o wartości NO ROUINP marekI abó zmniejszóć dług budowäanóK 
aiecezjaäne ptowarzószenie śwK _onifacego i tojciecha we cromborku 
przóznało OP września NUVS rK na ten ceä PMMM marekQNK tarto wspoJ
mniećI że fundusze na budowę kościoła zbierano nie tóäko w diecezji 

———— 
PQ ArchK maderbornI qeczkaW oastenburgI jissionsbericht vom gahre NUVRK 
PR AK d ł o w a c zI critz eeitmannI architekt warmińskich kościołówI „tarmińskoJ
jazurski _iuäetón honserwatorski” REOMMPFI sK OQK morK mK oomahnI dzK cótKI sK UOK 
PS AK d ł o w a c zI artK cótKI sK OQX jK g o d k o w s k iI Budownictwo sakraäne diecezji 
warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI läsztón OMNNI sK OMOK  
PT AAtlI A_ f n NOK  
PU jK g o d k o w s k iI dzK cótKI sK NMSK  
PV oocznik aiecezji tarmińskiej NV8RI läsztón NVURI sK OPQX mK oomahnI dzK cótKI sK UOK 
QM ArchK maderbornI qeczkaW oastenburgI jissionsbericht vom gahre NUVRX tamżeI 
ENN fu NUVSFK 
QN qamżeK 
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warmińskiejK lgłoszenia i prośbó dotóczące udziału w sfinansowaniu 
omawianej inwestócji pojawiałó się również w prasie pozadiecezjaänejQOK  
 t NUVT rK wspóänotę katoäicką w hętrzónie czekało wieäe zmianK 
gej nowóm duszpasterzem został Andreas einzmannI któró uzóskał noJ
minację na miejscowego komendariusza NN sierpnia NUVT rKI a na proJ
boszcza – Q äistopada NUVT rKQP kiestetóI nowó gospodarz parafii kęJ
trzóńskiej stanął w obäiczu ciążącego na päacówce długuI któró wbrew 
wcześniejszóm wóäiczeniom wónosił okK RS MMM marekK hsK einJ
zmann äiczół na pomoc ptowarzószenia śwK _onifacego w maderbornI 
które przóznało OV września NUVT rK na rzecz kętrzóńskiej päacówki 
duszpasterskiej koäejną zapomogę o wartości OMMM marekQQK tarto 
dodaćI że poprzedni proboszcz parafii – ksK iehmannI któró został 
archiprezbiterem w gezioranachI obiecał przekazać na potrzebó omaJ
wianej parafii NMMM marekQRK  
 tieäokrotnie podejmowano rozmowó z władzami miasta oraz proJ
wincji na temat projektu utworzenia w hętrzónie szkołó katoäickiejK 
kiestetóI nie przónosiłó one oczekiwanego rezuätatuQSK t NUVU rK proJ
boszcz kętrzóński żaäił sięI że na terenie parafii nie ma żadnej szkołó 
katoäickiejK azieciI które uczęszczałó do miejskich szkółI uczestniczóJ
łó dwa razó w ciągu tógodnia w äekcjach reäigii prowadzonóch przez 
proboszczaI natomiast dzieci mieszkające na wsi – raz w tógodniuK qe 
ostatnie musiałó pokonać niejednokrotnie sporą odäegłośćI abó dotrzeć 
na katechezę do hętrzónaI w związku z czóm frekwencja na zajęciach 
nie bóła zadowaäającaK we wzgäędu na małą äiczbę dzieci katoäickich 
w poszczegóänóch miejscowościach zrezógnowano także z pomósłu 
utworzenia zamiejscowóch punktów katechetócznóchK tójątkiem 
bóło diżóckoI gdzie w NUVU rK raz w tógodniu kętrzóński proboszcz 
prowadził äekcje reäigii däa NN uczniówQTK  

———— 
QO wobK „mieägrzóm” NUVMI nr NPQ z NP ufX NUVNI nr VT z NU sfffX NUVOI nr NNT z Q uX 
NUVPI nr OM z NS ffX NUVQI nr OV z NM fffX NUVSI nr VR z NR sfffX NUVTI nr NNS z O uX 
NUVUI nr OM z NR ffX NUVVI nr T z NT fK  
QP AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK OW SłownikI dzK cótKI sK NMRK 
QQ ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg EOR fu NUVTFK morK oechnung des BonifaciusJ
AdaäbertusJsereins fćr das gahr N8V7I mabI NUVUI nr QI sK QSK 
QR ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg EOR fu NUVTFK 
QS qamżeI jissionsbericht vom gahre NUVRK 
QT qamżeI EOP fu NUVUFK 
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 mauä hćssner został administratorem parafii OP marca NVMM rK awa 
miesiące później – OV maja NVMM rK otrzómał nominację na proboszcza 
we wspomnianej miejscowościK wa jego czasów wóposażono wnętrze 
świątóni kętrzóńskiej w nową ambonę i ołtarzQUK t tzwK sprawozdaniu 
misójnóm z NVMO rK proboszcz kętrzóński dużo miejsca poświęcił sóJ
tuacji katoäików w diżóckuK _rakowało w tóm mieście pomieszczenia 
na sprawowanie okresowóch mszó śwKI które naäeżałobó do miejscoJ
wóch katoäikówK guż w ufu wieku duszpasterze kętrzóńscó odprawiaJ
äi nabożeństwa w diżócku QJR razó w ciągu roku w barakuI naäeżącóm 
do tamtejszego garnizonuQVK tedług obäiczeń kętrzóńskiego proboszJ
czaI na początku uu wieku mieszkało w diżócku i okoäicach ponad 
NMM katoäikówI a w całóm powiecie – okK QMMK kabożeństwa däa tamJ
tejszóch żołnierzó ceäebrowano NO razó w roku w jednóm z budónków 
gospodarczóch naäeżącóch do kompäeksu qwierdzó _oóenRMK azięki 
pomocó ptowarzószenia śwK _onifacego w maderborn oraz ofiarności 
äicznóch darczóńców udało się wóbudować własną kapäicęK kowó 
obiekt sakraänó w diżócku poświęcił NM äistopada NVMV rK archiprezbiJ
ter reszeäski mauä oomahn ku czci śwK _runona z hwerfurtuRNK  
 ld OV äipca NVMV rK komendariuszem w hętrzónie został Aäfons 
jaria _uchhoäzI któró NR października NVMV rK otrzómał nominację na 
proboszcza opisówanej parafiiK wa jego czasów zostałó wókonane dwa 
boczne ołtarze do kościoła – jatki _ożej oóżańcowej i śwK gózefaK 
t NVNM rK firma organmistrzowska _runo doebäa wóposażyła miejJ
scową świątónię w instrument organowó z NV rejestramiROK t NVNO rK 

———— 
QU AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK OW SłownikI dzK cótKI sK NRSK  
QV t nabożeństwach w NUVU rK uczestniczóła również äudność cówiänaK mrawdopoJ
dobnie mieszkało wówczas w diżócku TMJUM katoäikówK wobK ArchK maderbornI qeczkaW 
oastenburg EOP fu NUVUFK 
RM qamżeI jissionsbericht vom gahre NVMOK morK pK n u i n tI deschichte der aiaspoJ
ragemeinde iötzenI „brmäändisches hirchenbäatt”I NVPSI nr OVI sK QRTK  
RN qamżeK wdaniem kętrzóńskiego proboszcza Aäfonsa _uchhoäza uroczóstość poJ
święcenia  kapäicó  odbóła  się NR  uf  NVMV  rK  wobK  AK  _ u c h h o ä zI  hirchenbau in 
iötzenI „ponntagsbäatt”I NVMVI nr RNI sK OMQK 
RO jK g o d k o w s k iI dzK cótKI sK NOTK morK AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäicJ
kie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI czK OW SłownikI dzK cótKI sK QNK t finanJ
sowaniu organów partócópowało diecezjaäne ptowarzószenie świętóch _onifacego 
i tojciecha we cromborkuI przekazując w NVMV rK – OMMM marekI zaś w NVNM rK – 
QMMM marekK wobK „Adaäbertusbäatt”I NVNMI nr OUI sK NNOX oechnung des BonifatiusJ
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pozóskano w hętrzónie budónekI w któróm zorganizowano punkt ambuJ
äatorójnó do opieki nad chorómi i biednómiI działającó pod auspicjami 
diecezjaänej CaritasK wamieszkałó w nim trzó siostró zakonneRPK te 
wspomnianóm obiekcie odbówałó się również spotkania stowarzóJ
szeńI które zakładano przó parafiiK kaäeżałó do nich mKinKW qowarzóJ
stwo iudoweI podaäicja däa mężczózn EjännerkongregationF i däa 
kobiet EgungfrauenkongregationFI qowarzóstwo azieciątka gezusRQK  
 hoäejnóm duszpasterzem w hętrzónie został NT sierpnia NVOM rK 
gohannes iindenbäattK fnstaäacja nowego komendariusza odbóła się 
N września NVOM rK mo dojściu eitäera do władzó kętrzóński proboszcz 
stał się ofiarą represjiK gednóm z powodów bółó głoszone przez niego 
kazaniaK tładze hitäerowskie zarekwirowałó wówczas kawałek ziemiI 
któró naäeżał do parafiiRRK tiekopomnóm wódarzeniem w historii 
miejscowej päacówki duszpasterskiej bóło odäanie pięciu dzwonów do 
kościoła w NVPQ rKI ponieważ poprzednie zostałó zarekwirowane na 
ceäe przemósłu zbrojeniowego w czasie f wojnó światowejRSK  
 ao  parafii  kętrzóńskiej  naäeżała  w  tóm okresie  również stacja  miJ
sójna w prokowieRTK te wspomnianej miejscowości urządzono tómJ
czasowe oratorium u właścicieäa ziemskiego eeinrichaI gdzie spraJ
wowano  msze  śwK  wraz  z  kazaniem  raz  w  miesiącu  Eo  godzK  VKMMFI  
po uprzednim powiadomieniu wiernóchRUK guż w NVPO rK ceäebrowano 
NQ mszó śwK w roku Ezwókäe o godzK NMKMMFRVK t NVPR rK nabożeństwa 
odbówałó się w kapäicó pwK kajświętszego wbawicieäaSMK  qrzó  äata  
———— 
AdaäbertusJsereins der aiözese brmäand fćr das gahr NVNMI mabI NVNNI nr NOI sK NPVK 
tspomniane stowarzószenie przez wieäe äat dopłacało RM marek do rocznej pensji 
organistó w hętrzónieK wobK mabI NVMRI nr QI sK QTX NVNNI nr NOI sK NPVX NVNRI nr NI 
sK VX NVNSI nr VI sK UMK  
RP t NVPR rK na terenie parafii mieszkałó dwie siostró zakonne ze wgromadzenia śwK hataJ
rzónó AäeksandrójskiejK wobK ArchK maderbornI qeczkaW oastenburgI jissionsbericht NVPRK 
RQ qamżeI EOR s NVOQFK 
RR AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK OW SłownikI dzK cótKI sK NSUK 
RS lstergäockenI „hönigsberger hathoäisches hirchenbäatt“I NVPQI nr NPI sK NRVK ka 
największóm z dzwonów umieszczono inskrópcjęW „cćrs sateräand sind wir gestorben 
NVNTI cćrs die hirche kehren wir zu neuem ieben zurćck NVPQ“K wobK tamżeK  
RT AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK OW SłownikI dzK cótKI sK NSUK 
RU ArchK maderbornI qeczkaW oastenburgI jissionsbericht NVOVK 
RV qamżeI jissionsbericht NVPOK 
SM qamżeI jissionsbericht NVPRK 
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później sprawowano OM mszó śwK w ciągu roku Eo godzK NMKMMFI po 
uprzednim powiadomieniu wiernóchSNK t sprawozdaniu misójnóm 
z NVPR rK kętrzóński proboszcz dostrzegał potrzebę utworzenia ponadto 
stacji misójnej w _arcianachI gdzie mieszkało okK NRM katoäikówSOK 
t NVPU rK nabożeństwa odbówałó się w tej miejscowości w prówatnóm 
mieszkaniu krawca o nazwisku henskiSPK t ciągu roku odprawiano 
NR mszó śwK Eo godzK NMKMMFI po uprzednim powiadomieniu wiernóchSQK  
 ao czasu ff wojnó światowej w hętrzónie pracowało czternastu 
wikariuszóW Andreas _arczewski Eod NVMV rKFI tiäheäm pchnarkowJ
ski Eod NVNO rKFI Aäbert oogaczewski Eod NVNQ rKFI Aäfons _rocki 
Eod NVNV rKFI bugen kadoäph Eod NVOQ rKFI mauä eoppe Eod NVOR rKFI 
pewerin nuint Eod NVOT rKFI cranz hnaak Eod NVPM rKFI bmiä aerra 
Eod NVPO rKFI Adoäf pteinhauer Eod NVPR rKFI mauä pchaeferhoff 
Eod NVPS rKFI Aäbert iiäienthaä Eod NVPU rKFI bdmund _aehr Eod NVPV rKF 
i brnst _eckmann Eod NVQM rKFSRK kie sposób omówić ich wkładu w rozJ
wój miejscowego duszpasterstwaK tarto natomiast przótoczóć słowa 
jednego z nich – Adoäfa pteinhauera o trudach pracó w diasporzeW 
„wgłosiłem się tutaj z diecezji akwizgrańskiej i zastałem bardzo rozäeJ
głó obszar pracóI którego nie można przejść pieszo ani objechać roweJ
remK jiejscaI w któróch uczę reäigii i prowadzę katechumenat oraz inneI 
gdzie odwiedzam rodzinó Ew ceäu mediacji oraz spotkań mającóch na 
ceäu przówrócenie zgodó małżeńskiejI itdKF äeżą daäeko od siedzibó 
parafiiI npK prokowo – OO kmI tiäczónó – PM kmK qę pracę mogę wóJ
konówać tóäko xwówczaszI jeśäi mam do dóspozócji szóbki środek 
transportu”SSK t utrzómaniu kętrzóńskich wikariuszó partócópowało 
również ptowarzószenie śwK _onifacego i tojciecha we cromborkuSTK  

———— 
SN qamżeI jissionsbericht NVPUK 
SO qamżeI jissionsbericht NVPRK 
SP qamżeI jissionsbericht NVPUK 
SQ qamżeK 
SR AK h o p i c z k oI hataäog duchowieństwa katoäickiego w diecezji warmińskiej Edo NVQR 
rokuFI läsztón OMMPI sK UOK morK qK h o r o w a jI dzK cótKI sK OMRK 
SS „fch habe mich aus der aiözese Aachen hierhin gemeädet und finde ein so weites 
Arbeitsfeäd vorI dass ich es zu cuß oder mit einem cahrrad unmögäich auch nur 
annähernd bereisen könnteK aie lrteI an denen ich oeäigionsJ und hatechumenenunJ
terricht zu erteiäen habeI andereI an denen ich außerdem die weit zerstreut wohnenden 
kathoäischen camiäien zu besuchen habe EserzehgängeI bhesanierungenI uswKF äiegen 
derart weit vom mfarrort entfernt – zK_K arengfurt OO kmI toäfshagen PM kmI dass ich 
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 t czasie wojnó ksK gohannes iindenbäatt otoczół duszpasterską opieką 
stacjonującóch w pobäiżu hętrzóna niemieckich żołnierzóSUK t NVQM rK 
założono przó kościeäe instaäację przeciwpożarową za QMMM marek oraz 
urządzono mieszkaänie kapeäana za RMM marekSVK 
 
 OK iudność katolicka  
 t czasie erógowania stacji misójnej w hętrzónie naäeżało do niej 
okK NUM katoäikówTMK ao miejscowego gimnazjum uczęszczało S katoJ
äickich uczniówTNK t NUTS rK dzieci w wieku szkoänóm bóło RO 
Ew hętrzónie – OMFI z czego z rodzin mieszanóch wóznaniowo – ONK 
t gimnazjum uczóło się NP katoäickich uczniówK t NUTT rK mieszkało 
we wspomnianóm mieście okK NRM katoäików oraz na pozostałóm obJ
szarze päacówki duszpasterskiej – również okK NRMK t mieście przeJ
ważała äiczba małżeństw mieszanóch wóznaniowoI któróch odnotoJ
wano ON wobec T małżeństw katoäickichK moza hętrzónem ta reäacja 
wónosiła OQ do NS na korzóść małżeństw mieszanóchK t NUTS rK sproJ
wadziło się na obszar administrowanó przez kurację kętrzóńską S roJ
dzin ze ŚląskaTOK qrzó äata później do päacówki duszpasterskiej naäeżało 
OSM katoäików Ew tóm NNM z hętrzónaFK azieci w wieku szkoänóm 
bóło PU Ew tóm NU z hętrzónaFTPK t NUUP rK w hętrzónie mieszkało 
NSS katoäikówI a w pozostałóch miejscowościach przónaäeżnóch do 
omawianej päacówki duszpasterskiej – ORSK ook później do miejscoJ
wego gimnazjum uczęszczało NR osóbI w szkoäe średniej uczóło się 
OT katoäickich dzieciI natomiast w zakładzie däa umósłowo choróch 
przebówało U dzieciK t innóch miejscowościach bóło OV dzieci w wieku 
szkoänómTQK t NUUU rK äiczba katoäików w hętrzónie wzrosła do NTMI 

———— 
die Arbeit nur äeisten kannI wenn mir ein schneääeres serkehrsmitteä zur serfćgung 
steht”K wobK ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg ES fs NVPRFK 
ST t pierwszóm półroczu NVNM rK stowarzószenie przekazało na rzecz pensji wikariuJ
sza kętrzóńskiego RMM marekK wobK „Adaäbertusbäatt”I NVNMI nr OUI sK NNOK  
SU AK h o p i c z k oI auchowieństwo katoäickie diecezji warmińskiej w äatach N8ONJNVQRI 
czK OW SłownikI dzK cótKI sK NSUK  
SV ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg EV fs NVQMFK 
TM qamżeI ES ff NUTTFK 
TN qamżeI EV ff NUTOFK 
TO qamżeI ES ff NUTTFK 
TP qamżeI ENP f NUUMFK 
TQ qamżeI EQ fs NUUQFK 
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a poza jego granicami – do OUNK te wspomnianóm mieście mieszkało 
QQ dzieciI a w innóch miejscowościach naäeżącóch do kuracji – RPTRK 
guż w NUVR rK äiczba katoäików naäeżącóch do parafii kętrzóńskiej wzroJ
sła do SRM Ez czego PPM w hętrzónieFI a dzieci w wieku szkoänóm do UM 
Ez czego QM w hętrzónieFTSK awa äata później do parafii naäeżało okK 
NOMM katoäików Ez czego okK QMM w hętrzónieFK azieci objętóch oboJ
wiązkiem nauczania bóło NPM Ez czego SQ w hętrzónieFTTK t NVOV rK 
mieszkało w parafii NVMM katoäikówK wdaniem miejscowego duszpasteJ
rza – gohannesa iindenbäatta przebówało w parafii także okK PMM poäJ
skich robotników sezonowóch wóznania katoäickiegoTUK iiczba parafian 
w NVPO rK w opisówanej päacówce duszpasterskiej nie uäegła zmianieK 
mrzebówało w niej ponadto okK NMMJOMM robotników sezonowóchTVK  
 
 PK tóbrane aspektó duszpasterskie 
 
 t pierwszóm roku działaäności paäcówki duszpasterskiej w hętrzóJ
nie udzieäono OMM komunii śwK rocznie ENOM – w okresie wieäkanocJ
nómFI a w NUTS rK – QMM EOMR w okresie wieäkanocnómFK ka początku 
funkcjonowania wspomnianej misji odnotowano S chrztów i R pogrzeJ
bów Eśäubów nie bółoFI zaś w NUTS rK – NS chrztówI Q śäubó i T pogrzeJ
bówK t äatach NUTOJNUTS bóło QM chrztówI S śäubów i NU pogrzebówK 
ka sumę przóchodziło w NUTS rK TMJUM osóbUMK qrzó äata później zgłoszoJ
no NT chrztówI N śäub i O pogrzebóK rdzieäono wówczas RPM komunii śwK 
w ciągu roku EOSM w okresie wieäkanocnómFUNK t NUUP rK odnotowano 
OO chrztóI O śäubó i R pogrzebówK homunię śwK przójęło w tóm czasie 
okK SMM osóbI a w okresie wieäkanocnóm – PMSK t NUUQ rK na mszę śwK 
niedzieäną uczęszczało okK NMMJNRM osóbUOK oaz w miesiącu sprawowaJ
no mszę śwK w _artoszócachI a dwa razó w ciągu roku – w diżócku 
i prokowie w ramach duszpasterstwa wojskowegoUPK t NUUT rK udzieäono 
QM chrztówI pobłogosławiono T związków małżeńskich oraz pochowano 
———— 
TR qamżeI jissionsbericht vK gK NUUUK 
TS qamżeI jissionsbericht vom gahre NUVRK 
TT qamżeI jissionsbericht vom gahre NVMOK 
TU qamżeI jissionsbericht NVOVK 
TV qamżeI jissionsbericht NVPOK 
UM qamżeI ES ff NUTTFK 
UN qamżeI ENP f NUUMFK 
UO qamżeI EQ fs NUUQFK 
UP qamżeK 
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U zmarłóchK ook później udzieäono RMM komunii śwKI a w okresie wieäJ
kanocnóm – POMUQK iiczba komunii śwK przójętóch w okresie wieäkaJ
nocnóm NUVQ rK wónosiła QMQK wgłoszono w tóm czasie PP chrztóI 
S śäubów i NR pogrzebówK t następnóm roku na niedzieäne msze śwK 
przóchodziło średnio OMM osóbURK  
 t NVMN rK odnotowano PQ chrztóI Q śäubó i PQ pogrzebóK t tóm 
czasie udzieäono NUMM komunii śwK Ew okresie wieäkanocnóm – SNPFUSK 
t NVOM rK zawarto OQ związki małżeńskieI a w NVON – NQK lchrzczono 
w NVOM rK TS dzieciI w NVON rK – TUI a w NVOO rK – TOK t NVOM rK udzieäoJ
no NONS komunii śwK wieäkanocnóchI w NVON – NMRTI a w NVOO – VTTUTK 
jsze śwK niedzieäne oraz świąteczne w połowie äat dwudziestóch  
uu wieku odprawiano w hętrzónie o UKMM i NMKMM Esuma z kazaniemFI 
a nabożeństwa – o godzK NQKPMK t ciągu tógodnia w okresie äetnim ceäeJ
browano msze śwK o godzK SKQRI a w okresie zimowóm – o godzK TKNRUUK  
 
 4K cinanse placówki duszpasterskiej  
 
 t okresie zakładania päacówki duszpasterskiej w hętrzónie księża 
z dekanatów reszeäskiego i jeziorańskiego zobowiązaäi się do wnoszeJ
nia okreśäonej kwotóI która stanowiłabó część wónagrodzenia kętrzóńJ
skiego duszpasterzaUVK t NUTT rK opłata za wódzierżawianą parceäę 
w wósokości NOV marek rocznie zasiäała miejscową kasę kościeänąVMK 
ka roczną pensję kętrzóńskiego duszpasterza w NUUM rK składałó się 
następujące wpłówóW z fundacji mszaänóch Eza U mszó śwKF – OT maJ
rekI z dobrowoänóch składek duchowieństwa z dekanatów reszeäskiego 
i jeziorańskiego – VVM marekI z iura stoäe – SM marekI z wojska w raJ
mach S wójazdów z posługą sakramentaäną do stacjonującóch żołnierzó 
w _artoszócachI diżócku i prokowie – OTM marekI z funduszó pańJ
stwowóch za äekcje reäigii w gimnazjum w hętrzónie – PMM marekI 
z diecezjaänego komitetu ptowarzószenia śwK _onifacego i tojciecha 
we cromborku – ONM marekK t sumie kętrzóński kuratus otrzómówał 

———— 
UQ qamżeI jissionsbericht vK gK NUUUK 
UR qamżeI jissionsbericht vom gahre NUVRK 
US qamżeI jissionsbericht vom gahre NVMOK 
UT qamżeI jissionsbericht NVOPK 
UU qamżeI jissionsbericht NVOSK 
UV mK o o m a h nI dzK cótKI sK UNK  
VM ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg ES ff NUTTFK 
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rocznie NURT marekVNK cundusz miejscowej päacówki duszpasterskiej 
bół zasiäanó pieniędzmi z koäektó i tzwK kartek do spowiedzi wieäkaJ
nocnej w wósokości NUM marek rocznieK mrzeznaczano je na potrzebó 
duszpasterskie oraz na opłató za nieruchomościVOK ptowarzószenie 
śwK _onifacego i tojciecha we cromborku przekazało w NUUM rK 
PMM marek na spłatę zadłużenia päacówki duszpasterskiej z tótułu inJ
westócji budowäanóchVPK t NUUQ rK rocznó dochód kętrzóńskiego duszJ
pasterza wónosił NPOQITR markiK w fundacji mszaänóch Eza ON mszó śwKF 
otrzómówał on SRITR marekI z innóch funduszó miejscowej päacówki 
– PNQ marekI z iura stoäe – SM marekI z komitetu diecezjaänego ptowaJ
rzószenia śwK _onifacego i tojciecha we cromborku – PMM marekI 
z dobrowoänóch składek duchowieństwa z dekanatów reszeäskiego 
i jeziorańskiego – RUR marekK ook wcześniej w ramach koäektó koJ
ścieänej oraz dobrowoänóch składek na potrzebó päacówki zebrano 
OSR marekVQK t NUUU rK kuracja nie posiadała żadnóch długówK ka penJ
sję duszpasterza składałó sięW donacje za SQ msze śwK – NSMITR marekI 
z innóch fundacji erógowanóch przó päacówce – PNM marekI z dobroJ
woänego opodatkowania duchowieństwa z dekanatów reszeäskiego 
i jeziorańskiego – RUR marekI z iura stoäe – RM marekI z zakładu däa 
epiäeptóków w haroäewie – NMM marekI za äekcje reäigii w miejscoJ
wóm gimnazjum – PMM marekI z diecezjaänego komitetu ptowarzószeJ
nia śwK _onifacego i tojciecha we cromborku – PMM marekK t sumie 
kętrzóński duszpasterz otrzómówał rocznie NUMRITR marekK w koäektó 
kościeänej i ofiar otrzómówano rocznie ORM marekVRK  
 t NUVR rK parafia kętrzóńska posiadała następujące aktówaW RPM maJ
rek Ekasa kościeänaFI RQMM marek uäokowanóch we wschodniopruskich 
äistach zastawnóch Ena P½B w skaäi rokuF oraz RM marek w äistach 
rentowóch Ena QBFK ka utrzómanie proboszcza bóło zdeponowanóch 
PMMM marek w obäigacjach prówatnóchK t ramach fundacji mszaänóch 
depozót OTOM marek uäokowano we wschodniopruskich äistach zaJ
stawnóch na P½B w skaäi rokuI koäejnóch PMM marek w tóm samóm 
rodzaju papierów wartościowóchI jednak oprocentowanóch na PB oraz 
———— 
VN qamżeI ENP f NUUMFK 
VO qamżeK 
VP oechnung ćber binnahme und Ausgabe des ptK BonifaciusJAdaäbertusJsereins der 
aiözese brmäand pro N88MI mabI NUUNI nr QI sK QSK 
VQ ArchK maderbornI qeczkaW oastenburg EQ fs NUUQFK 
VR qamżeI jissionsbericht vK gK NUUUK 
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NQRM marek w äistach rentowóch Ena QBFK mozostałómi beneficjami 
rozporządzałó władze diecezjaäne we cromborkuVSK w racji rozpoczętej 
budowó kościoła dósponowano połową sumó przewidzianej w kosztoJ
rósie na przeprowadzenie inwestócjiK t tóm czasie proboszcz otrzóJ
mówał pensję w wósokości O NTVITR marek rocznieI na którą składałó 
się dochodó z tzwK nieobciążonóch funduszó – NOM marekI ze stópenJ
diów mszaänóch oraz posługi pro cura – PUNITR marekI ze składek duJ
chowieństwa reszeäskiego – PRN marek i jeziorańskiego – OTM marekI 
z iura stoäe – QM marekI z donacji parafiaänóch – NRM marekI za użótkoJ
wanie mieszkania i ogrodu – NOM marekI z funduszó państwowóch – 
QQT marekI z qowarzóstwa śwK cranciszka hsawerego – PMM marekVTK 
wadłużenie parafii w NUVV rK wónosiło OR QMM marekVUK  
 t NVMO rK aktówa funduszó kościeänóch wónosiłó SUM marekK waJ
bezpieczeniem finansowóm proboszcza bół uäokowanó w papierach 
wartościowóch kapitał PMMM marekK marafia posiadała ponadto NP funJ
dacji mszaänóch o całkowitej wartości NN RMM marekVVK wadłużenie anaJ
äizowanej päacówki duszpasterskiej wónosiło NO MMM marekK ka poczet 
rocznego wónagrodzenia proboszcz otrzómówałW z tzwK nieobciążonóch 
funduszó – NMR marekI ze stópendiów mszaänóch – QQM marekI z innóch 
funduszó – QOUHORM marekI z iura stoäe – QM marekI z donacji wspóänoJ
tó parafiaänej – OQM marekI z funduszó państwowóch – TVV marekK 
t skaäi roku proboszcz kętrzóński zarabiał OPMO markiNMMK t NVOP rK 
parafia posiadała okK RM MMM marek długuNMNK qrzó äata później opisówaJ
na päacówka duszpasterska nie posiadała beneficjów mszaänóchI poJ
nieważ w czasie hiperinfäacji fundusze uäokowane w papierach wartoJ
ściowóch straciłó wartośćK aochodó z podatku kościeänego w NVOR rK 
wónosiłó NRMM marekNMOK t NVOU rK podatek kościeänó stanowił NRB 
wartości podatku dochodowego i NRB podatku gruntowegoK wakładane 
wpłówó finansowe z tego źródła miałó stanowić NTMM marekNMPK hiäka 
äat później – w NVPO rK obniżono stawki podatku kościeänego do NPB 

———— 
VS qamżeI jissionsbericht vom gahre NUVRK 
VT qamżeK 
VU „mieägrzóm”I NUVVI nr T z NT fK  
VV ArchK maderbornI qeczkaW oastenburgI jissionsbericht vom gahre NVMOK 
NMM qamżeK 
NMN qamżeI jissionsbericht NVOPK  
NMO qamżeI jissionsbericht NVOSK 
NMP qamżeI jissionsbericht NVOVK 
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wartości zarówno podatku dochodowegoI jak i gruntowegoK rzóskano 
z nich NRMM marek przóchodu Ezamiast zakładanóch NRSM marekFK 
t parafii pobierano również „hirchgeäd”I czóäi podatek obejmującó 
wszóstkich członków wspóänotó katoäickiejI którzó ukończóäi osiemnastó 
rok żócia i podäegaäi państwowemu opodatkowaniu z racji odpowiedJ
nich dochodów äub posiadanóch gruntówK t NVPN rK uzóskano z niego 
NMS marekK t tóm okresie zadłużenie parafii wónosiło NQ NMM marekNMQK 
t NVPR rK z podatku kościeänego otrzómano NPOS marekI a z „hirchgeäd” 
– NNQ marekK aług parafiaänó wzrósł do NV NMM marekNMRI na któró skłaJ
dałó sięW obciążenia dotóczące kościoła i päebanii Ewzgäędem pannó 
iosch z oeszäa – SMM marek na QB w skaäi rokuI wzgäędem rentiera einJ
zmanna z _raniewa – PMMM marek na QBI wzgäędem pannó oeiβ z oeszäa 
– PMMM marek na P½BFI obciążenia dotóczące domu parafiaänego 
Ewzgäędem kasó biskupiej – TRMM marek na SB w skaäi rokuI wzgäędem 
eeinricha z oeszäa – NMMM marek na QJRBF oraz dług z tótułu budowó 
kapäicó w prokowie Ewzgäędem jarquardta z _raniewa – OMMM maJ
rek na SB w skaäi rokuI wzgäędem drodde z młoskini – NMMM marek 
i habatha z _ieniewa – NMMM marekFNMSK we ptowarzószenia śwK _onifaJ
cego i tojciecha we cromborku otrzómano na ten ceä OMMM marekNMTI 
a w NVPV rK koäejne NMMM marekNMUK tarto nadmienićI że w NVQN rK waJ
rząd deneraänó ptowarzószenia śwK _onifacego w maderborn przóznał 
kętrzóńskiej parafii zapomogę o wartości PRMM marek na pokrócie dłuJ
gówNMVK guż NT marca NVQN rK pozostało jedónie VMM marek długuNNMI 
które spłaciło wspomniane stowarzószenie OR äipca NVQN rKNNN 
 

G G G 
 
 mo wojnie zmieniła się przónaäeżność poäitóczna regionuI miastaI 
a tóm samóm parafiiI która stanęła wobec nowóch wózwań zarówno 
ze stronó przóbółóch na te obszaró katoäikówI jak i poäitóki kościeänej 
prezentowanej przez władze państwa poäskiegoK Świadectwem troski 

———— 
NMQ qamżeI jissionsbericht NVPOK 
NMR qamżeI jissionsbericht NVPRK 
NMS qamżeI ENO fu NVPRFK 
NMT qamżeI EPM fff NVPSFK 
NMU qamżeI ENT u NVPVFK  
NMV qamżeI EOO f NVQNFK  
NNM qamżeI ENT fff NVQNFK 
NNN qamżeI EOR sff NVQNFK  
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o rozwój katoäicózmu w hętrzónie pozostał niewątpäiwie okazałó 
kościół pwK śwK hatarzónó AäeksandrójskiejI któró naäeżó do dziedzicJ
twa kuäturowego regionuK  
 

_________ 
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A ClkToIBrTIlk Tl Teb eIpTloY lc Teb pAIkT CATeboIkb  
lc AibuAkaoIA CeroCe Aka mAoIpe Ik hĘTowYk  

Ik Teb N9Te Aka Teb cIopT eAic lc Teb O0Te CbkTroY 
 

pummaró 
 
 fn  the  first  haäf  of  the  NVth centuróI the Cathoäics from hętrzón were under the 
pastoraä  care  of  the  priests  from  Święta  iipkaK  pince  NUSVI  jasses  were  said  in  
Kętrzón periodicaääóX a óear äaterI theó were ceäebrated everó monthK qhe first priest 
in the described town was August eintzI who was appointed to this post on OPrd AuJ
gust NUTOK qhe äocaä communitó made efforts to buó a houseI which wouäd be approJ
priate to organise a chapeä and an apartment for the priestK cinaääóI the right propertó 
was obtained for VMM thaäersK hętrzón was estabäished as a parish in NUVPK mastoraä 
institutions from the hętrzónI diżócko and jrągowo poviats were under its protecJ
tionK qhe äocaä church was buiät in the óears NUVRJNUVSI according to the projects of 
the architect critz eeitmannK qhe above mentioned church is a neoJdothic buiädingI 
made of brickI erected on a rectanguäar päan with a square tower in the westK qhe cost 
of the construction of the described sacred buiäding was VQ URNKUT marksK qhe funds 
for this purpose were obtained not onäó in the tarmia dioceseK A äarge financiaä input 
was submitted bó the paint _oniface and Adaäbert AssociationK fn NVNOI a parish 
weäfare centre was buiät in hętrzónI where meetings of Cathoäic associations were 
heädK At the beginning of the NUTMsI about NUM Cathoäics äived in hętrzón and surJ
rounding areasI and in NVOV about NVMM peopäe beäonged to the described parishK 
 

qransäated bó jarek godkowski 
 
 
 


