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1. Zagadnienia wstępne
Zmiana granic katolickich diecezji w Prusach, bêd¹ca pok³osiem bulli Piusa VII
De salute animarum, og³oszonej w 1821 r., przynios³a wymierne korzyci ludnoci katolickiej ¿yj¹cej w diasporze, która wczeniej by³a pozbawiona odpowiedniej
opieki duszpasterskiej. Zmiany spo³eczno-polityczne po Wionie Ludów umo¿liwi³y ponadto samodzieln¹ organizacjê Kocio³a katolickiego. Dziêki oktrojowanej
konstytucji z 31 stycznia 1850 r. rz¹dcy lokalnych Kocio³ów ustanawiali nowe
placówki duszpasterskie na obszarach pañstwa pruskiego o zdecydowanej dominacji konfesji ewangelickiej1. Jedn¹ z nich by³a katolicka stacja misyjna
w Suszu, która nie doczeka³a siê jeszcze pe³nej monografii. Dotychczasowe publikacje w jêzyku niemieckim, zw³aszcza Karla Josefa Kaufmanna2, czy polskim
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Marek Jodkowski, Katedra Historii Kocio³a i Dziedzictwa Kulturowego,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, ksmarekj@wp.pl
1 Diecezja che³miñska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 18; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 1: Studium prozopograficzne,
Olsztyn 2004, s. 1519; R. Traba, Koció³ rzymskokatolicki, w: S. Salmonowicz (red.), Historia Pomorza, t. 4, (18501918), cz. 2: Polityka i kultura, Toruñ 2002, s. 473474.
2 K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreußen, Rosenberg 1937.
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 praca zbiorowa pod redakcj¹ Janusza Cygañskiego3, nie wyczerpuj¹ opisu
z³o¿onych procesów dotycz¹cych genezy i powstania katolickiej placówki duszpasterskiej w dziewiêtnastowiecznym Suszu. Wydaje siê zatem zasadne uzupe³nienie tych informacji poprzez analizê dokumentów zgromadzonych w Bonifatiuswerk w Paderborn, które by³y czêci¹ archiwum zarz¹du generalnego
Stowarzyszenia w. Bonifacego. Nieocenionym ród³em wiedzy pozostaj¹ tak¿e
dziewiêtnastowieczne notatki prasowe.

2. Rys historyczny
W 1831 r. utworzono w Suszu garnizon wojskowy, którego czêæ stanowili
¿o³nierze wyznania katolickiego. Z myl¹ o nich ju¿ od 1832 r. (dwa razy w roku)
proboszcz z Dzierzgonia odprawia³ nabo¿eñstwa w suskiej wi¹tyni ewangelickiej. Dziêki decyzji w³adz pañstwowych msze w. od 1856 r. sprawowano w tej
miejscowoci ju¿ cztery razy w roku, w prywatnym domu. Brali w nich udzia³ nie
tylko ¿o³nierze, lecz równie¿ ludnoæ cywilna z Susza i okolic. W³adze diecezji
che³miñskiej w licie z 13 padziernika 1860 r., adresowanym do i³awskiego
proboszcza, uwypukli³y potrzebê budowy kocio³a filialnego w Suszu. Na przeszkodzie sta³ jednak skromny kapita³ budowlany oraz ograniczone mo¿liwoci
finansowe ze strony miejscowych katolików. Warto zaznaczyæ, ¿e w nastêpnym
roku wynajêto pokój na cele katolickiego kultu, za msz¹ w. celebrowan¹
15 maja 1861 r. zainicjowano comiesiêczn¹ pos³ugê duszpasterza, który doje¿d¿a³
do Susza z I³awy4.
Ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ liczbê wiernych energicznie poszukiwano w³aciwego rozwi¹zania dotycz¹cego kwestii lokalowej. Proboszcz i³awski  ks. Michael
Czapiewski  pisa³ 20 maja 1867 r. do w³adz diecezjalnych w Pelplinie, ¿e wynajête pomieszczenie na cele liturgiczne w drugi dzieñ wi¹t wielkanocnych by³o
przepe³nione. We mszy w. uczestniczy³o wówczas 60 wiernych z Susza i okolic.
W zwi¹zku z tym zrodzi³a siê koniecznoæ kupna domu misyjnego. Niebawem
nadarzy³a siê okazja nabycia wolnostoj¹cego, murowanego budynku w dobrym
3
4

J. Cygañski (red.), Susz. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 2006.
Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904, Pelplin 1904, s. 264;
W. Barczewski, Nowe kocio³y katolickie na Mazurach, Olsztyn 1925, s. 99; K.J. Kaufmann, Geschichte
der Stadt Rosenberg in Westpreußen, s. 224; S. Szczepañski, Spo³eczeñstwo Susza na przestrzeni dziejów,
w: Susz. Z dziejów miasta i okolic, s. 133; Rocznik Diecezji Warmiñskiej 1985, Olsztyn 1985, s. 480;
P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 121; W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbl¹skiej w latach 18211945, Olsztyn 2000, s. 44. Zob.
tak¿e Pielgrzym 47 (1870), s. 375; J. Winiewski, Kocio³y i kaplice na terenie by³ej diecezji pomezañskiej 12431821 (1992), Elbl¹g 1999, s. 407.
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stanie technicznym, pokrytego dachówk¹, o lokalnym numerze ewidencyjnym 233.
Od strony wschodniej mieci³y siê w nim trzy pokoje. Dziêki usuniêciu cian
dzia³owych istnia³a mo¿liwoæ urz¹dzenia w tym miejscu oratorium. Z kolei od
strony zachodniej znajdowa³o siê mieszkanie z dwoma pokojami, kuchni¹ i spi¿arni¹. Jego wynajem przyniós³by dochód o wartoci 40 talarów rocznie. Ponadto na
górze by³o usytuowane pomieszczenie, które mia³o s³u¿yæ duchownemu doje¿d¿aj¹cemu do Susza z pos³ug¹ sakramentaln¹5.
Wspomniany budynek zakupiono w tym samy roku za 1500 talarów6. Urz¹dzono w nim mieszkanie dla duszpasterza, a tak¿e tymczasow¹ salê lekcyjn¹ oraz
kaplicê. Na terenie posesji znajdowa³a siê ponadto stajnia oraz niewielki ogród.
Koszty pozyskania nieruchomoci pokry³ diecezjalny komitet Stowarzyszenia
wiêtych Bonifacego i Wojciecha w Pelplinie7, który równie¿ op³aci³ koszty prac
remontowych o wartoci 250 talarów, przeprowadzonych w domu parafialnym8.
Powiêcenie kaplicy odby³o siê 29 wrzenia 1867 r.9 Na pocz¹tku 1868 r. organmistrz Johann Rohn z Ornety zainstalowa³ w niej ma³e organy10. Nieco póniej
(prawdopodobnie w 1871 r.), dziêki pomocy dobroczyñców wzniesiono dzwonnicê, w której umieszczono dwa ma³e dzwony za 143 talary11. Dziêki deklaracji ze
strony Stowarzyszenia w. Bonifacego w Dorsten, które zobowi¹za³o siê przekazywaæ na rzecz uposa¿enia suskiego ksiêdza 300 talarów rocznie przez 10 lat12,
ustanowiono 20 czerwca 1870 r. kuratusa w tej miejscowoci  ks. Franza
Alberta Loepera. Zamieszka³ on we wspomnianej placówce misyjnej 1 lipca 1870 r.13
5 Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego w Paderborn (dalej: Arch.
Paderborn), Teczka: Rosenberg (20.07.1867); K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Rosenberg in
Westpreußen, s. 225.
6 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg, Beantwortung der vom General-Vorstand des BonifatiusVereins gestellten Fragen in Betriff der Verhältnisse und Bedürfnisse in der Mission Rosenberg (=Saalfeld); K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreußen, s. 225.
7 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (20.01.1870), (12.01.1877). Por. P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, s. 121.
8 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg, Beantwortung der vom General-Vorstand des BonifatiusVereins gestellten Fragen in Betriff der Verhältnisse und Bedürfnisse in der Mission Rosenberg (=Saalfeld).
9 J. Winiewski, Kocio³y i kaplice na terenie by³ej diecezji pomezañskiej 12431821 (1992),
s. 407; A. Rzempo³uch, Parafialny koció³ w. Rozalii. Wybrane zagadnienia, w: Susz  z dziejów miasta
i okolic, s. 104; W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbl¹skiej w latach
18211945, s. 44. Zob. tak¿e K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreußen, s. 226.
10 Ibidem, s. 225.
11 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg, Beantwortung der vom General-Vorstand des Bonifatius-Vereins gestellten Fragen in Betriff der Verhältnisse und Bedürfnisse in der Mission Rosenberg
(=Saalfeld).
12 Ibidem, (6.03.1870).
13 Ibidem, (3.05.1870), (7.07.1870); Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in
Pelplin 1904, s. 264; H. Mross, S³ownik biograficzny kap³anów diecezji che³miñskiej wywiêconych
w latach 18211920, Pelplin 1995, s. 176177; W. Zawadzki, Duchowieñstwo katolickie z terenu
obecnej diecezji elbl¹skiej w latach 18211945, s. 44.
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Na pocz¹tku 1872 r. powierzono jego opiece wiernych z Zalewa14, gdzie cztery
razy w roku sprawowano nabo¿eñstwa w domu katolickiego szklarza. Diecezjalny komitet Stowarzyszenia wiêtych Bonifacego i Wojciecha pokrywa³ koszty
zwi¹zane z dojazdem duszpasterza oraz organisty do wspomnianej miejscowoci,
przekazuj¹c 120 marek rocznie (ze wzglêdu na z³y stan dróg pobyt w Zalewie
wi¹za³ siê przewa¿nie z noclegiem). Za udostêpnienie mieszkania wyp³acano
szklarzowi z tego samego ród³a 30 marek15.
W 1873 r. kuratus F. Loeper zwróci³ siê z prob¹ do ministra sprawiedliwoci o rekompensatê za pos³ugê duszpastersk¹ wród katolickich wiêniów. Ze
wzglêdu jednak na ma³¹ liczbê osób przebywaj¹cych w areszcie decyzj¹ z 19 listopada 1873 r. oddalono wniosek. Fiaskiem zakoñczy³y siê równie¿ negocjacje
z w³adzami wojskowymi w kwestii op³at za korzystanie z kaplicy przez stacjonuj¹cych w tej miejscowoci u³anów16. 13 kwietnia 1874 r. za³o¿ono w Suszu Bractwo Wstrzemiêliwoci. Warto dodaæ, ¿e miejscowe Stowarzyszenie wiêtych
Bonifacego i Wojciecha liczy³o wówczas 16 cz³onków17.
W³adze diecezjalne w latach siedemdziesi¹tych XIX w. zabiega³y o zmianê
statusu prawnego suskiej placówki misyjnej. W 1875 r. otrzymano odpowied odmown¹ ze strony w³adz pañstwowych dotycz¹c¹ przyznania omawianej wspólnocie
katolickiej praw parafialnych. Nale¿y nadmieniæ, ¿e odpowiedni wniosek zosta³
z³o¿ony ju¿ w po³owie 1872 r. Ze wzglêdu na nieunormowan¹ sytuacjê prawn¹
postanowiono zrezygnowaæ tymczasowo z planów budowy w³asnego kocio³a18.
23 marca 1877 r. susk¹ wspólnotê katolick¹ oddano opiece w. Rozalii,
któr¹  zdaniem kuratusa F. Loepera  czczono w tym miejscu ju¿ przed wprowadzeniem reformacji. wiêto patronalne celebrowano w niedzielê po 4 padziernika. Poza tym o³tarzowi w. Rozalii nadano rangê o³tarza uprzywilejowanego
(altare privilegiatum). W ramach wdziêcznoci za te prerogatywy, uroczycie
obchodzono jubileusz 50-lecia sakry biskupiej papie¿a Piusa IX. Z Susza i Zalewa
wyruszy³a wówczas procesja do Jerzwa³du, w której wziê³o udzia³ ok. 100 osób19.
Warto podkreliæ, ¿e od czasu erygowania suskiej placówki misyjnej jej
budynki sta³y siê przedmiotem troski miejscowej wspólnoty. W 1874 r. przeprowadzono drena¿ domu parafialnego, poniewa¿ w piwnicy zbiera³y siê wody gruntowe. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w okresie miêdzy Nowym Rokiem a Wielkanoc¹
14
15
16
17
18

Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (4.01.1873).
Ibidem, (12.01.1877).
Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1874.
Ibidem.
Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1875. Zob. tak¿e
K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreußen, s. 225.
19 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg, Ergebenster Jahresbericht des Curatus Loeper über die
Mission Rosenberg pro 1877.
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ka¿dego dnia przez 13 godzin wylewano nap³ywaj¹c¹ wodê20. W 1878 r. ponownie dom parafialny poddano gruntowanym pracom remontowo-budowlanym
za ok. 200 marek21. Niestety, skutki kulturkampfu z roku na rok coraz bardziej
dawa³y siê we znaki miejscowej placówce duszpasterskiej. Z tego powodu odczuwano m.in. ciê¿ar wy¿szych podatków komunalnych na³o¿onych na wspomniany
dom parafialny. Warto dodaæ, ¿e nieustannie przek³adano ponadto zamiar budowy
kocio³a22.

3. Katolicka placówka edukacyjna
Prywatn¹ szko³ê katolick¹ w Suszu erygowano 13 kwietnia 1871 r.23 dziêki
finansowemu wsparciu Stowarzyszenia w. Bonifacego w Dorsten24, chocia¿
decyzjê normuj¹c¹ jej dzia³alnoæ wyda³ biskup che³miñski ju¿ w lipcu 1870 r.25
Pocz¹tkowo uczy³o siê w niej 15 dzieci26. W semestrze zimowym 1871/1872 r. na
zajêcia szkolne uczêszcza³o 24 dzieci27. Pod koniec 1872 r. liczba uczniów wzros³a do 26, a tym samym wielkoæ pomieszczenia lekcyjnego przesta³a odpowiadaæ
zapotrzebowaniom miejscowej wspólnoty katolickiej. Pod koniec roku szkolnego,
czyli na Wielkanoc, przeprowadzono egzamin umiejêtnoci, którego wyniki by³y
zadowalaj¹ce28. W trakcie roku szkolnego 1874 w prywatnej szkole katolickiej
uczy³o siê ju¿ 30 dzieci. Pod koniec roku na zajêcia uczêszcza³o jedynie
24 uczniów, poniewa¿ 2 dzieci po dopuszczeniu do przyjêcia sakramentów wiêtych zwolniono z zajêæ szkolnych, kolejne 2 osoby zmieni³y miejsce zamieszkania,
a 2 innych dzieci po mierci katolickich ojców zosta³o pos³anych przez ewangelickie matki do protestanckich szkó³. W omawianym okresie odby³y siê we wspomnianej placówce owiatowej dwie wizytacje: jedn¹ przeprowadzi³ 10 lutego 1874 r.
radca szkolny  dr Schulz, natomiast drug¹, 18 kwietnia 1874 r.  powiatowy
inspektor szkolny Rehbronn. Obaj wizytatorzy wyrazili zadowolenie z dzia³alnoci
szko³y katolickiej. Nauczyciel Zió³kowski po trzyletniej pracy opuci³ 1 padziernika wspomnianego roku Susz i przeprowadzi³ siê do Z³otowa, gdzie otrzyma³
20
21
22
23
24
25
26

Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1874.
Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1878.
Ibidem.
Ibidem, (19.04.1871), (12.01.1877).
Ibidem, (1.01.1871).
Ibidem, (7.07.1870).
Ibidem, (12.01.1877). W Pielgrzymie 17 (1871), s. 134 odnotowano, ¿e liczba uczniów
w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoci szko³y wynios³a 19.
27 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg, Beantwortung der vom General-Vorstand des BonifatiusVereins gestellten Fragen in Betriff der Verhältnisse und Bedürfnisse in der Mission Rosenberg (=Saalfeld).
28 Ibidem, (4.01.1873).
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propozycjê wy¿szego wynagrodzenia. Jego nastêpc¹ zosta³ August Kollodzinski
spod Malborka, którego siostra prowadzi³a w listopadzie i grudniu 1874 r. zajêcia
z prac rêcznych. Warto wspomnieæ, ¿e trzyletnie dotowanie pensji nauczyciela
w wysokoci 100 talarów (rocznie) przez koloñskie Stowarzyszenie w. Bonifacego mia³o siê zakoñczyæ wraz z pocz¹tkiem 1875 r. W zwi¹zku z tym kuratus
Franz Loeper zwróci³ siê z prob¹ do wspomnianego stowarzyszenia o dalsz¹
pomoc finansow¹. Nale¿y nadmieniæ, ¿e ksiê¿a z dekanatu lubawskiego przekazali w omawianym okresie 85 talarów na rzecz suskiej szko³y katolickiej29.
W 1875 r. po odejciu 4 dzieci, które przyst¹pi³y do pierwszej komunii w.,
w zajêciach szko³y katolickiej uczestniczy³y jedynie 22 osoby. Sporód nich
10 zosta³o dopuszczonych do spowiedzi w. Po raz trzeci uzyskano tak¿e donacjê ze
strony duchowieñstwa dekanatu lubawskiego o wartoci 255 marek na dop³atê do
pensji nauczyciela. Niestety, powy¿sz¹ darowiznê przekazano po raz ostatni. Dobiega³ koñca ponadto okres dotowania opisywanej placówki owiatowej z fundacji
Seppelera (Seppelerschen Stiftung), z której przekazywano rocznie 75 marek.
Na szczêcie otrzymywano jeszcze przychody z oprocentowanego funduszu na
rzecz uposa¿enia katolickiego nauczyciela w Suszu (Lehrerdotationsfond)30.
W 1877 r. w zajêciach szkolnych bra³o udzia³ 24 dzieci, z których 2 zwolniono po przyjêciu pierwszej komunii w., jedna zmieni³a miejsce zamieszkania,
a 2 ze wzglêdu na mieræ katolickich ojców zosta³o pos³anych przez ewangelickie
matki do innych szkó³. Wizytacja szkolna, przeprowadzona przez powiatowego
inspektora szkolnego  Bajohra  mia³a miejsce 29 maja. Warto zaznaczyæ, ¿e
mia³a ona dobry wydwiêk. Po otrzymaniu przez dotychczasowego nauczyciela
Waltera posady w szkole wielowyznaniowej w Wejherowie zatrudniono
w po³owie padziernika nowego  o nazwisku Karau. By³ to ju¿ pi¹ty nauczyciel
w ci¹gu zaledwie 7 lat31. Rok póniej liczba katolickich uczniów spad³a z 18 na 13,
poniewa¿ 2 rodziny wyprowadzi³y siê z terenu suskiej placówki duszpasterskiej.
Przeprowadzono wówczas dwie wizytacje: 6 kwietnia i 12 grudnia32.

4. Ludność katolicka
W 1834 r. liczba katolickich mieszkañców Susza wynosi³a 46, natomiast
w 1861 r.  5833. W 1870 r., a zatem w roku erygowania suskiej stacji misyjnej
mieszka³o na jej obszarze ok. 230 katolików (z czego 70 w Suszu, ok. 120 w jego
29
30
31
32
33

Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1874.
Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1875.
Ibidem, Ergebenster Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1877.
Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1878.
K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreußen, s. 224.
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okolicach i 40 ¿o³nierzy)34. W 1872 r. zgodnie ze spisem ludnoci w analizowanej
miejscowoci mieszka³o 123 katolików, w tym 45 ¿o³nierzy35. Liczba ludnoci
w 1874 r., zgodnie z obliczeniami szacowanymi na podstawie kartek do spowiedzi
w. wielkanocnej, wynios³a 262 (w tym 87 z Susza, 140 z okolic oraz 35 ¿o³nierzy)36. Rok póniej na podstawie podobnych obliczeñ odnotowano spadek liczby
katolików do 255 (w tym 87 z Susza, ok. 124 z okolicznych miejscowoci oraz
44 ¿o³nierzy). Powy¿sza dysproporcja wynika³a z trudnoci obliczenia rzeczywistej liczby wiernych mieszkaj¹cych poza Suszem. Kuratus Franz Loeper narzeka³,
¿e czêæ wiejskiej ludnoci by³a katolicka jedynie w aspekcie formalnym oraz
unika³a jakiejkolwiek kontroli ze strony swojego duszpasterza. Stosunek tej ludnoci do udzia³u w nabo¿eñstwach i praktykach religijnych charakteryzowa³a obojêtnoæ, nawet w obliczu obchodów roku jubileuszowego. Napomnienia miejscowego kuratusa nie przynosi³y po¿¹danych efektów. Jego zdaniem przyczyn¹ tego
zjawiska by³a struktura ludnociowa opisywanych terenów. Na obszarze o dominacji protestanckiej dochodzi³o czêciej do przykrych konfliktów na tle religijnym
(unliebsame Begegnung). Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e wprowadzano wówczas bolesne dla katolików za³o¿enia kulturkampfu. Ponadto informacje dotycz¹ce stacji
misyjnej w Suszu nie dociera³y do wszystkich wiernych. A na dodatek obowi¹zki
wzglêdem pracodawców uniemo¿liwia³y ludnoci wiejskiej skrupulatne wype³nianie religijnych powinnoci. Latem i jesieni¹ 1875 r. w nabo¿eñstwach brali udzia³
tak¿e liczni robotnicy zatrudnieni przy budowie linii kolejowej. W wiêkszoci
stanowili oni ludnoæ polskojêzyczn¹37. W 1876 r. do suskiej placówki duszpasterskiej nale¿a³o ok. 282 katolików (w tym ok. 100 z Susza, ok. 140 z jego okolic
i 42 ¿o³nierzy)38, za rok póniej  283 (w tym 109 z Susza, 130 z jego okolic
i 44 ¿o³nierzy)39. Na podstawie kartek do spowiedzi w. wielkanocnej z 1878 r.
wynika³o, ¿e liczba katolików wzros³a do 25640.

5. Wybrane aspekty duszpasterskie
W pierwszym roku dzia³alnoci stacji misyjnej w Suszu odnotowano 4 chrzty
i 5 pogrzebów. Nie zawarto w tym czasie ¿adnego katolickiego lubu. Do pierw34
35

Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (12.01.1877).
Ibidem, Beantwortung der vom General-Vorstand des Bonifatius-Vereins gestellten Fragen in
Betriff der Verhältnisse und Bedürfnisse in der Mission Rosenberg (=Saalfeld).
36 Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1874.
37 Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1875. Zob. tak¿e
Pielgrzym 48 (1870), s. 382.
38 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (12.01.1877).
39 Ibidem, Ergebenster Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1877.
40 Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1878.
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szej komunii w. przyst¹pi³o 2 dzieci41. Od czasu erygowania suskiej stacji misyjnej (1 lipca 1870 r.) do koñca 1871 r. ochrzczono ju¿ 12 dzieci oraz pochowano
14 zmar³ych42. W 1872 r. uczêszcza³o na niedzielne nabo¿eñstwa 2030 doros³ych katolików. W ci¹gu roku do komunii w. przyst¹pi³o 221 osób, a w okresie
wielkanocnym  125. Zg³oszono wówczas 7 chrztów, jeden lub i 7 pogrzebów.
Do pierwszej komunii w. przygotowano 4 dzieci, za wiarê katolick¹ przyjê³o
2 konwertytów43.
W 1873 r. udzielono 246 komunii w., a w okresie wielkanocnym  170. Rok
póniej ochrzczono 6 dzieci, w tym 4 z rodzin mieszanych wyznaniowo. Asystowano przy zawarciu jednego zwi¹zku ma³¿eñskiego (mieszanego wyznaniowo)
oraz pochowano 4 zmar³ych. Do komunii w. przyst¹pi³o wówczas 263 katolików
(zarówno z Susza, jak i Zalewa oraz ¿o³nierze), a w okresie wielkanocnym
 15944. W 1875 r. komuniê w. przyjê³o 259 osób, a w okresie wielkanocnym
 16745. Latem i jesieni¹ wspomnianego roku w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca
g³oszono kazania w jêzyku polskim ze wzglêdu na polskojêzycznych robotników
zatrudnionych przy budowie linii kolejowej. Do pierwszej komunii w. dopuszczono wówczas 7 dzieci, w tym 5 z rodzin mieszanych wyznaniowo mieszkaj¹cych
w Suszu i 2 z rodzin katolickich mieszkaj¹cych na wsi. Ochrzczono w tym czasie
7 dzieci oraz zg³oszono zgon 2 katolików z Susza. Warto nadmieniæ, ¿e w 1875 r.
asystowano tak¿e przy pierwszym katolickim lubie, gdzie dwoje narzeczonych
wywodzi³o siê z rodzin katolickich. Pochodzili oni zreszt¹ ze l¹ska46. W 1876 r.
do komunii w. przyst¹pi³o 251 osób, a w okresie wielkanocnym  174. Odnotowano w tym czasie 9 chrztów, 3 luby i 7 pogrzebów. Do pierwszej komunii w.
dopuszczono 4 dzieci. W niedzielnych nabo¿eñstwach uczestniczy³o, pomijaj¹c
¿o³nierzy, ok. 25 osób, natomiast w czasie wi¹t  405047. Rok póniej udzielono
chrztu 4 osobom oraz pochowano 3 zmar³ych. Wiarê katolick¹ przyjê³a jedna
doros³a osoba, za do pierwszej komunii w. dopuszczono 8 dzieci. W ci¹gu roku
liczba komunii w. wynosi³a 258, za w okresie wielkanocnym  17448. W 1878 r.
zg³oszono 10 chrztów, 2 luby i 5 pogrzebów. Do komunii w. przyst¹pi³y w ci¹gu
roku 283 osoby, za w okresie wielkanocnym  171. W tym czasie 2 dzieci
dopuszczono do przyjêcia pierwszej komunii w., a 21 osób do bierzmowania49.
41
42

Ibidem, (12.01.1877).
Ibidem, Beantwortung der vom General-Vorstand des Bonifatius-Vereins gestellten Fragen in
Betriff der Verhältnisse und Bedürfnisse in der Mission Rosenberg (=Saalfeld).
43 Ibidem, (4.01.1873).
44 Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1874.
45 Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1875.
46 Ibidem.
47 Ibidem, (12.01.1877).
48 Ibidem, Ergebenster Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1877.
49 Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1878.
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6. Finanse
Kasa kocielna placówki duszpasterskiej w Suszu w 1872 r. by³a zasilana
nastêpuj¹cymi przychodami: z kapita³u funduszy parafialnych  3 talary 5 srebrnych groszy, z kolekty i innych ofiar pieniê¿nych  15 talarów, z tzw. podzwonnego  1 talar, z datków przeznaczonych na zakup wiec  26 srebrnych groszy, na
paramenty liturgiczne i utensylia kocielne  2 talary, za miejsca w kociele
 4 talary oraz z innych róde³  2 talary. W sumie do kasy kocielnej wp³ywa³o
rocznie 28 talarów i 1 srebrny grosz. Przychody nie równowa¿y³y jednak wydatków, które zgodnie z przyjêtym planem bud¿etowym stanowi³y 67 talarów
i 17 srebrnych groszy. W ramach rocznego wynagrodzenia suski duszpasterz
otrzymywa³ w tym czasie: 300 talarów ze Stowarzyszenia w. Bonifacego
w Dorsten, 100 talarów z diecezjalnego komitetu powy¿szego stowarzyszenia
w Pelplinie, 13 talarów 26 srebrnych groszy i 3 fenigi z kapita³u fundacji mszalnych (za 12 mszy w.) oraz ok. 6 talarów i 20 srebrnych groszy z iura stole50.
Roczna pensja duszpasterza wynosi³a zatem 420 talarów 16 srebrnych groszy
i 3 fenigi. Warto wspomnieæ, ¿e nie posiada³ on wówczas ziemi uprawnej. Na
roczne uposa¿enie katolickiego nauczyciela sk³ada³y siê oprócz w³aciwego wynagrodzenia przychody za pe³nienie funkcji organisty, zakrystiana oraz dzwonnika,
a tak¿e rekompensata za mieszkanie oraz opa³. Ze Stowarzyszenia w. Bonifacego w Dorsten otrzymywa³ on 100 talarów, z powy¿szego stowarzyszenia dzia³aj¹cego w archidiecezji koloñskiej  100 talarów, z miejscowej kasy kocielnej
 4 talary, z kapita³u fundacji mszalnych  1 talar 4 srebrne grosze i 6 fenigów,
z innych funduszy  1 talar oraz 15 srebrnych groszy. W sumie roczne wynagrodzenie nauczyciela opiewa³o na 206 talarów 19 srebrnych groszy i 6 fenigów51.
Warto nadmieniæ, ¿e tym czasie wartoæ funduszu budowlanego wzros³a z 1000
talarów do 2200 talarów52.
W 1874 r. na budowê kocio³a wp³ynê³o 535 talarów. Wartoæ funduszu
budowlanego wraz z odsetkami wynosi³a 4000 talarów. Erygowano w tym czasie
3 nowe fundacje parafialne o wartoci 420 talarów, dziêki czemu liczba fundacji
wzros³a do 10, a mszy w. dotowanych z tego ród³a do 39. Kapita³ parafialny
zosta³ powiêkszony do 1671 talarów ulokowanych w listach zastawnych. Na
nabo¿eñstwa oraz na potrzeby oratorium wydano wówczas 48 talarów, które
pokryto ze sk³adek zbieranych w ramach niedzielnych kolekt i innych ofiar (ponad
25 talarów), z parafialnych fundacji (ok. 7 talarów), z odsetek parafialnych funduszy zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz iura stole (3 talary), a tak¿e
50
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Od 1.07.1870 r. do 24.10.1872 r. uzyskano z iura stole 16 talarów. Zob. ibidem, (24.10.1872).
Ibidem, (24.10.1872).
Ibidem, (4.01.1873).

260

Ks. Marek Jodkowski
Historia

z donacji dobroczyñców (13 talarów). Z tytu³u opodatkowania oraz op³at zwi¹zanych z ubezpieczeniem domu parafialnego od po¿aru otrzymano z kasy biskupiej
w Pelplinie ok. 20 talarów. Na prace przy domu parafialnym (drena¿ budynku)
wydano 50 talarów. Mia³y one pochodziæ ze wspomnianej kasy biskupiej, jednak
z uwagi na brak funduszy ciê¿arem wydatków obarczono miejscow¹ kasê kocieln¹, w której  pomijaj¹c fundusz budowlany  nie zgromadzono do tego
czasu ¿adnej gotówki. Na powy¿szy cel zosta³a przeprowadzona w sierpniu kolekta w diecezji wroc³awskiej, jednak do stycznia 1875 r. nie przekazano jej
jeszcze do Susza. W tym czasie uda³o siê te¿ zniwelowaæ zad³u¿enie omawianej
placówki duszpasterskiej53.
W 1875 r. na fundusz budowlany wp³ynê³o 1935 marek, wród których 1700
pochodzi³o ze wspomnianej sk³adki w diecezji wroc³awskiej. W sumie wartoæ
tego funduszu opiewa³a na 13 761 marek i 27 fenigów, jednak z powodu odmowy
udzielenia praw parafialnych zgromadzon¹ kwotê przekazano do kasy biskupiej
w celu za³o¿enia lokaty finansowej. W tym okresie erygowano dwie fundacje
mszalne o ³¹cznej wartoci 2250 marek, dziêki czemu liczba omawianych fundacji
wzros³a do 12, a ich kapita³ ulokowany w listach zastawnych  do 7689 marek.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e w ramach posiadanych fundacji odprawiano 68 mszy w.54
W 1876 r., pomimo braku ofiar na rzecz funduszu budowlanego, jego wartoæ wzros³a do 13 800 marek. Fundusz ten zasilano bowiem odsetkami od kapita³u, które wynosi³y ok. 560 marek rocznie. Czêæ przychodów z tego ród³a przeznaczano na utrzymanie suskiego duszpasterza. Liczba fundacji mszalnych
w porównaniu z minionym rokiem nie uleg³a zmianie. Nale¿y dodaæ, ¿e odsetki od
kapita³u fundacji mszalnych stanowi³y 310 marek i 30 fenigów, z których 42 marki
i 30 fenigów przekazywano na rzecz kasy kocielnej, 246 marek i 16 fenigów
 duszpasterzowi, a 21 marek i 84 fenigi  organicie i s³u¿bie kocielnej55. W ramach pensji suski duszpasterz pobiera³ ze Stowarzyszenia w. Bonifacego
w Dorsten 900 marek rocznie. Powy¿sze stowarzyszenie zobowi¹za³o siê dotowaæ wynagrodzenie ksiêdza w Suszu do 1879 r., jednak ju¿ od 1875 r. boryka³o
siê z trudnociami finansowymi. Poza tym wspomnianego kuratusa wspomaga³
równie¿ komitet diecezjalny Stowarzyszenia wiêtych Bonifacego i Wojciecha
w Pelplinie, przekazuj¹c rocznie 300 marek. Wraz z parafialnymi przychodami
wynagrodzenie suskiego ksiêdza wynosi³o rocznie ok. 2041 marek, natomiast
katolickiego nauczyciela  ponad 900 marek. Dziêki datkom zbieranym na tacê,
ofiarom finansowym, dochodom z rachunków bankowych, a tak¿e z iura stole
otrzymywano ok. 100 marek, które przeznaczano na cele kultu. Od pocz¹tku
53
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Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1874.
Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1875.
Ibidem, (12.01.1877).
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funkcjonowania stacji misyjnej w Suszu do stycznia 1877 r. wydano ok. 1700
marek na wiêksze prace remontowe, dzwonnicê oraz osuszanie budynku56 .
W 1878 r. donacja finansowa otrzymywana z Dorsten na rzecz uposa¿enia
suskiego kuratusa uleg³a zmniejszeniu do 510 marek. Warto zauwa¿yæ, ¿e nie
wyp³acono z tego ród³a zapomogi na rzecz miejscowego nauczyciela. Otrzyma³
on 75 marek z fundacji Seppelera (Seppelerschen Stiftung). Stowarzyszenie
w. Bonifacego w archidiecezji koloñskiej zobowi¹za³o siê dotowaæ jego pensjê
po 300 marek przez 3 lata. Niedzielna kolekta jako g³ówne ród³o pokrycia kosztów zwi¹zanych z kultem religijnym stanowi³a 70 marek, czyli o 20 marek mniej
ni¿ rok wczeniej. Poza tym zakupiono wówczas listy zastawne o wartoci 600
marek na 4,5%, dziêki czemu zamierzano erygowaæ w nastêpnym roku now¹
fundacjê57.
* * *
Geneza i powstanie placówki duszpasterskiej w Suszu wi¹¿¹ siê z trosk¹
pasterzy Kocio³a katolickiego o powierzon¹ im ludnoæ, która osiedla³a siê na
obszarach diaspory zdominowanej przez ewangelików. Pocz¹tkowe lata dzia³alnoci opisywanej wspólnoty katolickiej odzwierciedla³y sporo problemów dotycz¹cych kwestii duszpasterskich, edukacyjnych, gospodarczych i finansowych, które
dotyka³y wielu stacji misyjnych zak³adanych wówczas w pañstwie pruskim. Ich
dynamikê oraz rozwój wspiera³y jednak liczne organizacje katolickie, w tym Stowarzyszenie w. Bonifacego, które inicjowa³o i monitorowa³o pomoc finansow¹
o zasiêgu ponaddiecezjalnym.

THE ORIGINS AND CREATIONOF THE CATHOLIC PASTORAL
INSTITUTION IN SUSZ
(SUMMARY)

In 1831, a garrison was created in Susz. Considering this, since 1832, the rector of Dzierzgoñ
celebrated Masses twice a year in the Evangelical church in Susz. Since 1856, Masses were celebrated in this place four times a year. Monthly clerical services in Susz were initiated on 15th May
1861. A few years later, in 1867, a building was bought for 1,500 thalers, where an apartment for
the local priest was located, as well as a temporary classroom and a chapel. The costs of the
acquisition of the property were covered by the diocesean committee of the Boniface and Adalbert
Association in Pelplin. The first priest of Susz, Franz Albert Loeper, was appointed on 20th June
1870, thanks to a declaration of the St. Boniface Association in Dorsten, which pledged to assign
56
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Ibidem.
Ibidem, Jahresbericht des Curatus Loeper über die Mission Rosenberg pro 1878.
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300 thalers a year for a period of 10 years for the priests remuneration. At that time, about 230
Catholics (including 40 soldiers) lived in the discussed area. A private Catholic school in the
described place was founded on 13th of April 1871. At first, 15 children were educated there. In
1872, Catholics living in Zalewo were placed under the care of F. Loeper. During the first few years
of activity, the pastoral institution of Susz was denied the rights of a parish by the state authorities. As a result, the plans to build a local temple were temporarily abandoned.

ENTSTEHUNGS- UND GRÜNDUNGSGESCHICHTE DER KATHOLISCHEN
SEELSORGESTELLE IN SUSZ/ROSENBERG
(ZUSAMMENFASSUNG)

Nachdem die Stadt Susz/Rosenberg im Jahre 1813 Garnisonsstadt geworden war, hielt der
Probst aus Dzierzgoñ/Christburg zweimal im Jahr in der evangelischen Kirche in Susz/Rosenberg
einen katholischen Gottesdienst ab. Von 1856 an wurden bereits viermal im Jahr Heilige Messen in
der Stadt gefeiert. Mit dem 15. Mai 1861 begann ein monatlicher Seelsorgedienst in Susz/Rosenberg. Einige Jahre später, nämlich im Jahre 1867, wurde für 1500 Taler ein Gebäude erworben, in
dem man eine Wohnung für den örtlichen Pfarrer einrichtete. Außerdem befanden sich dort eine
Kapelle sowie vorübergehend ein Unterrichtsraum. Die Kosten für die Anschaffung der Immobilie
wurden vom Diözesankomitee des Bonifatius-Adalbertusvereins in Pelplin übernommen. Dank
einer Erklärung von Seiten des Bonifatiusvereins in Dorsten konnte am 20. Juni 1870 in Susz/
Rosenberg der erste Seelsorger, Pfr. Franz Albert Loeper, eingeführt werden. Der Bonifatiusverein
in Dorsten verpflichtete sich, für die Vergütung des Geistlichen 10 Jahre lang jährlich 300 Taler
anzuweisen. In dieser Zeit wohnten im Einzugsbereich der beschriebenen Einrichtung etwa 230
Katholiken (davon 40 Soldaten). Am 13. April 1871 errichtete man in Susz/Rosenberg eine katholische Privatschule, in der anfänglich 15 Kinder unterrichtet wurden. Pfr. F. Loeper übernahm im
Jahre 1872 auch die geistliche Betreuung der katholischen Einwohner von Zalewo/Saalfeld. In den
ersten Jahren verweigerten die staatlichen Behörden der Seelsorgestelle in Susz/Rosenberg die Anerkennung als Kirchengemeinde, was dazu führte, dass zunächst auf den Bau eines eigenen Gotteshauses verzichtet wurde.

