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KS. JAN OBŁĄK

WYKAZ POLSKICH D R U K Ó W  NA WARMII  
ZA LATA 1 8 0 0 - 1 9 3 9

(D okończenie)

V. LISTY PASTERSKIE  
BPA JOZEFA A M BRO ŻEG O  GERITZA

31. [Przykazania postu, spowiedzi i komunii wielkanocnej], Inc:
,Jó zef Ambroży z miłosierdzia Boskiego i z łaski św. Stolicy 
Apostolskiej biskup warm iński. Duchowieństwu i wszystkim 
wiernym  dyecezyi warm ińskiej pozdrowienie i błogosławień
stwo w Jezusie Chrystusie Panu naszym !” (Braniewo 1859 
Druk. C. A. Heyne). Cm. 22,2 X 18,3, s. 7, nib. 1.

32. [Zarządzenie m odlitw w intencji pokoju.] Inc: „Józef A m bro
ży z miłosierdzia Boskiego i z łaski św. Stolicy Apostolskiej, 
biskup w arm iński, św. teologii doktor, orderu czerwonego 
orła I klasy kaw aler i prześwietnego królewskiego orderu do
mowego Hohencollerów wielki komendator. Duchowieństwu 
i wszystkim wiernym  biskupstw a naszego pozdrowienie i bło
gosław ieństw o!” (Braniewo 1859. Druk. C. A. Heyne). Cm. 
22,7 X  18,9, s. 4.

33. [Bractwo św. Michała i s ta tu ty  brackie.] Inc: „Józef A m bro
ży z m iłosierdzia Bożego i z łaski św. Stolicy Apostolskiej bi
skup warm iński. Duchowieństwu przewielebnemu ,i wszystkim 
w iernym  biskupstw a naszego łaska, pokój i błogosławieństwo 
od Boga Ojca przez Pana naszego Jezusa C hrystusa!” (B ra 
niewo 1860. Druk. C. A. Heyne). Cm 22x17 ,5 , s. 8.

34. [Złagodzenie przepisów postnych.] Inc: „Józef Ambroży z m i
łosierdzia Bożego i z łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warm iński. Duchowieństwu i wszystkim wiernym  dyecezyi 
w arm ińskiej pozdrowienie i błogosławieństwo w Jezusie 
Chrystusie Panu naszym ”. (Braniewo 1861. Druk. C. A. Hey
ne). Cm 23,2 X  19, s. 4.

35. [Znaczenie religii i przepisy postne.] Inc: ,Józef Ambroży 
przez miłosierdzie Boże i łaskę świętey Stolicy Apostolskiey 
biskup warm iyski. Duchowieństwu i wszystkim wiernym 
dyecezyi warm iyskiey pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu 
naszym Jezusie C hrystusie!” (Braniewo 1862. Druk. C. A. 
Heyne). Cm 22,6x18,3 , s. 8.

36. [Przepisy co do postu.] Inc: „Jozef Ambroży z miłosierdzia 
Boskiego i z łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński. 
Duchowieństwu i wszystkim wiernym  dyecezyi warm ińskiej 
pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu naszym Jezusie 
C hrystusie!” (Braniewo 1863. Druk. C. A. Heyne). 
Cm 22,8 X 18, s. 4.
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37. [Kościół trium fujący i walczący oraz przepisy postne.] Inc: 
„Józef Ambroży z miłosierdzia Boskiego i z łaski św. Sto
licy Apostolskiej biskup warmiński. Duchowieństwu i wszyst
kim wiernym diecezyi warm ińskiej pozdrowienie i błogosła
wieństwo w Jezusie Chrystusie Panu naszym !” (Braniewo 
1864. Druk. C. A. Heyne). Cm 23,6x19,7, s. 4.

38. [W skazania na Wielki Post.] Inc: „Józef Ambroży z m iłosier
dzia Boskiego i z łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński. Duchowieństwu i wszystkim wiernym dyecezyi w ar
mińskiej pozdrowienie i błogosławieństwo w Jezusie C hrystu
sie Panu naszym !” (Braniewo 1865. Druk. C. A. Heyne). 
Cm 24 X 19, s. 4.

39. [Ogłoszenie odpustu jubileuszowego.] Inc: „Józef Ambroży 
z miłosierdzia Boskiego i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warmiński. Duchowieństwu i wszystkim wiernym dyecezyi 
biskupstwa naszego pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu 
naszym”. (Braniewo 1865. Druk. C. A. Heyne). Cm 19,2x12, 
s. 8.

40. [Złagodzenie przepisów postnych.] Inc: „Józef Ambroży z mi
łosierdzia Boskiego i z łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warmiński;. Duchowieństwu i wszystkim wiernym diecezyi 

warm ińskiej pozdrowienie i błogosławieństwo w Jezusie Chry
stusie Panu naszym !” (Braniewo 1866. Druk. C. A. Heyne). 
Cm. 24 X 18,9, s. 4.

BPA ANTONIEGO FRENZLA
41. [Przepisy co do postu.] Inc: „Antoni Frenzel biskup areopo- 

litański i. p. i„ proboszcz katedry i sufragan, tudzież wikary 
kapitu larny i adm inistrator generalny biskupstwa w arm iń
skiego, św. teologii doktor, orderu orła czerwonego II kl. 
z gwiazdą kaw aler” . (Braniewo 1868. Druk. C. A. Heyne). 
Cm 24 X 19, s. 3, nib. 1.

42. [Przepisy postne]. Inc: „Ponieważ przyczyny, które dotąd 
ulżenia starodawnego, surowego prykazania ( ! ) postnego do
magały się, jeszcze ciągle trw ają ...” (Braniewo 1870. Druk. 
C. A. Heyne). Cm 28x21 ,3 , s. nlb. 2.

BPA FIL IPA  KREM ENTZA

43. [Odezwa z okazji ingresu do diecezji.] Inc: „Filip Krementz 
z miłosierdzia Boskiego i z łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warm iński, św. teologii doktor, wszystkim wiernym dyecezyi 
pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu naszym Jezusie 
C hrystusie!” (Braniewo 1868. Druk. C. A. Heyne). 
Cm 25,7 X 20,3, s. 15, nlb. 1.

44. [O miłości Boga i przepisy postne.] Inc: „Filip z miłosierdzia 
Boskiego ,i z łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński 
wszystkim wiernym dyecezyi warm ińskiej pozdrowienie i bło
gosławieństwo w P anu!” (Braniewo 1869. Druk. C. A. Heyne). 
Cm. 26,7x21,7 , s. 8.

45. [O sądach Bożych nad światem z okazji wojny prusko-fran- 
cuskiej.] Inc: „Filip z m iłosierdzia Boskiego i z łaski św. Sto
licy Apostolskiej biskup warmiński wielebnemu duchowień-
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stwu i w iernym  dyecezyi pozdrowienie i błogosławieństwo!” 
(Braniew o 1871. Druk. C. A. Heyne). Cm 26,7 x 20,8, s. 6.

46. [O niebezpieczeństwach dla w iary i kościoła oraz przepisy 
postne.] Inc: „Filip z miłosierdzia Boskiego i z łaski św. Sto
licy Apostolskiej biskup w arm iński wielebnemu duchowień
stwu i wszystkim wiernym  dyecesyi(!) pozdrowienie i błogo
sławieństwo w P an u !” (Gdańsk 1872. Druk. H. F. Boenig). 
Cm 22,4 x 14,7, s. 15, nib. 1.

47. [Zarzuty przeciw kościołowi i przepisy postne.] Inc: „Filip 
przez miłosierdzie Boże i łaskę św. Stolicy Apostolskiej biskup 
w arm iński”. (Gdańsk 1873. Druk. H. F. Boenig). Cm 25x20 ,5 , 
s. 13, nib. 1.

48. List Pasterski na rok Pański 1875. R ejestra  Boże. Gdańsk 
b. r. Druk. H. F. Boenig. Cm 25,4 x 21,3, s. 12.

49. W alka ku ltu rna  a chrześciańskif szkoła ludowa. List P aste r
ski najprzewielebniejszego biskupa warmińskiego x. F ilipa 
Krementz, doktora św. teologii, na rok 1876 dla biskupstwa
warm ińskiego. Pelplin 1876. (D ruk. Stanisław  Rom an).
Cm. 29x21 ,7 ' s. 16.

50. H etm an Chrystus, my Jego wojacy. List Pasterski najp rze
wielebniejszego biskupa warm ińskiego ks. F ilipa Krementz, 
doktora św. teologii oraz ustaw a postna na rok 1877 dla biskup
stw a warmińskiego. Braniewo b.r. Nakł. d druk. D rukarnia 
W arm ińska. Cm. 20 x 12,5, s. 16.

51. [O królestw ie Chrystusa i przepisach postu.] Inc: „Filip
z Boskiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej bi
skup w arm iński czcigodnemu duchowieństwu i wszystkim
w iernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a 
nu” . (Braniew o 1878. Druk. i nakł. D rukarnia W arm ińska). 
Cm 28,6 x 22, ss. 7, nib. 1.

52. [W ytrwałość w modlitwie i przepisy postne.] Inc: „Filip z Bo
skiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
m iński czcigodnemu duchowieństwu i wszystkim  wiernym 
dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu” . (B ra- 
niewlo 1879. Druk. ii nakł. D rukarn ia  W arm ińska). 
Cm 28,3 x 23,3, s. 11, nib. 1.

53. [O pijaństw ie i o poście.] Inc: „Filip  z Boskiego zmiłowania 
i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński czcigodne
mu duchowieństwu i wszystkim wiernym  dyecezanom pozdro
wienie i błogosławieństwo w Panu” . (Braniewo 1880. Druk. 
i nakł. D rukarn ia  W arm ińska). Cm 28,4x21,2 , s. 8.

54. [O cierpliwości i o poście.] Inc: „Filip z Boskiego zmiłowania 
i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w arm iński czcigod
nemu duchowieństwu i wszystkim wiernym  dyecezanom po
zdrowienie i błogosławieństwo w Panu”. (Braniewo 1881. 
Druk. i nakł. D rukarn ia  W arm ińska). Cm 2 9 x 2 2 , ss. 8.

55. [Nawrócenie się do Boga i przepisy postne.] Inc: „Filip z Bo
skiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński czcigodnemu duchowieństwu i wszystkim wiernym 
dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P anu” . (B ra 
niewo 1882. Druk. i nakł. D rukarnia W arm ińska). Cm 
26,5 x 20,8, s. 5, nib. 1.
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56. [O różańcu i o poście.] Inc. „Filip z Boskiego gihiłowania 
i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński czcigodne
mu duchowieństwu i wszystkim wiernym  dyecezanom pozdro
wienie i błogosławieństwo w Panu. (Braniewo 1884. Druk. 
i nakł. D rukarnia W arm ińska). Cm 26,5x20,8, s. 5, nib. 1.

BPA AN DRZEJA TH IELA

57. [Duch modlitwy, um artw ienia i ofiary.] Inc: „Andrzej z Bo
skiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warmiński wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie 
i błogosławieństwo w Panu”. (Braniewo 1886. Druk. i nakł. 
D rukarnia W arm ińska). Cm 27x21,3, s. 8.

58. [O wychowaniu młodzieży i o poście.] Inc: „Andrzej ze zmi
łowania Bożego i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogo
sławieństwo w P anu” . (Braniewo 1887. Druk. i nakł. D rukar
nia W arm ińska). Cm 26,5x22, s. 8.

59. [Święcenie dni świętych i przepisy postne.] Inc: „Andrzej ze 
zmiłowania Bożego i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warm iński wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i bło
gosławieństwo w P anu”. (Braniewo 1888. Druk. i nakł. D ru
karnia W arm ińska). Cm 26,9 x 20,8, s. 8.

CO. [Troska o zachowanie wiary.] Inc: „Andrzej z Boskiego zmi
łowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński 
wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
stwo w t P anu” . (Braniewo 1889. Druk. i nakł. D rukarnia 
W arm ińska). Cm 27 x 2 1 ,l , s. 7, nib. 1.

61. [O bractw ie wstrzemięźliwości i o poście.] Inc: „Andrzej 
z Boskiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej bi
skup warm iński wszystkim wiernym  dyecezanom pozdrowie
nie i błogosławieństwo w Panu” . (Braniewo 1890. Druk. i nakł. 
D rukarnia W arm ińska). Cm 26,5x20,7, s. 6.

62. [Owoce ewangelii i przepisy postne.] Inc: „Andrzej z Boskiego 
zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński 
wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
stwo w Panu”. (Braniewo 1891. Druk. i nakł. D rukarnia W ar
m ińska). Cm 26,2x21, s. 8.

63. [O czuwaniu, modlitwie i poście.] Inc: „Andrzej z Boskiego 
zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński 
wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
stwo w P anu !” (Braniewo 1892. Druk. i nakł. D rukarnia W ar
m ińska). Cm 27x21 , s. 6.

64. [O Mszy św. i o poście.] Inc: „Andrzej z Boskiego zmiłowania 
i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński wszystkim 
wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a
n u !” (Braniewo 1893. Druk. j nakł. D rukarnia W arm ińska). 
Cm 26,6 x21, s. 6.

65. [O jedności kościoła i o poście.] Inc: „Andrzej z Boskiego 
zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński 
wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
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stwo w P anu” . (Braniewo 1894. Druk. i nakł. D rukarnia W ar
m ińska). Cm 26,4x20,5 , s. 7, nib. 1.

66. [O poście 40~dniowym.] Inc: ,,Andrzej z Boskiego zmfłowa- 
n ia (!)  i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński 
wszystkim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
stwo w P an u !” (Braniewo 1898. Druk. i nakł. D rukarnia W ar
m ińska). Cm 27 x21, s. 7, nlb. 1.

67. [O naśladowaniu Chrystusa.] Inc: „Andrzej z Boskiego zmfło- 
w ania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w arm iński wszy
stkim  wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo 
w P an u !” (Braniewo 1899. Druk. i nakł. D rukarnia W arm iń
ska). Cm 2 7 x 2 1 , s. 5, nlb. 1.

68. [O cnocie pokuty.] Inc: ,,Andrzej z Boskiego zmiłowania i ła 
ski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński, asystent tronu 
papieskiego, wszystkim wiernym  dyecezanom pozdrowienie 
i błogosławieństwo w P an u !” (Braniewo 1900. Druk. i nakł. 
D rukarn ia  W arm ińska). Cm 27x20 ,6 , s. 6.

69. [O sakram encie pokuty.] Inc: „Andrzej z Boskiego zmiłowa
nia i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w arm iński wszyst
kim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo 
w P an u !” (Braniewo 1901. Druk. i nakł. D rukarn ia W arm iń
ska). Cm 26,5x20,3, s. 6.

70. [Zadośćuczynienie i przepisy postne.] Inc: „Andrzej z Boskie
go zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w arm iń
ski wszystkim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosła
wieństwo w P an u !” (Braniewo 1902. Druk. i nakł. D rukarnia 
W arm ińska). Cm 26 ,8x21 , s. 6.

71. [O odpustach i o poście.] Inc: „Andrzej z Boskiego zmiłowania 
i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w arm iński wszystkim 
wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a 
rni!” (Braniew o 1903. Druk. i nakł. D rukarn ia W arm ińska). 
Cm 26,4x21,2 , s. 5, nlb. 1.

72. [O ubóstwie chrześcijańskim  i przepisach postnych.] Inc: 
„Andrzej z Boskiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostol
skiej biskup w arm iński wszystkim wiernym  dyecezanom po
zdrowienie i błogosławieństwo w P an u !” (Braniewo 1904, 
Druk. i nakł. D rukarn ia  W arm ińska). Cm 27 ,2x21, s. 5, nlb. 1.

73. [Świętych obcowanie i przepisy postne.] Inc: „Andrzej z Bo
skiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński wszystkim  wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogo
sławieństwo w P an u !” (Braniewo 1905. Druk. i nakł. D rukar
nia W arm ińska). Cm 26,5x20,7, s. 5, nlb. 1.

74. [O łagodności i pokorze.] Inc: „Andrzej z Boskiego zmiłowa
n ia  i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w arm iński w szyst
kim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo 
w P an u !” (Olsztyn 1907. Druk. Aliensteiner Volksblatt). 
Cm 25,6x20,5 , s. 5, nlb. 1.

75. [O miłosierdziu i o poście.] Inc: „Andrzej z Boskiego zmiło
w ania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wszy
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stkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo 
w P an u !” (Olsztyn 1907. Druk. Allensteiner Volksblatt). 
Cm 27 X  22, s. 5, nib. 1.

76. [O wierze i o poście.] Inc: ,, Andrzej z Boskiego zmiłowania 
i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński wszystkim 
wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a 
nu!” (Oisztyn 1908. Druk. Allensteiner Volksblatt). Cm
25,3 X 19, s. 4.

BPA AUGUSTYNA BLUDAUA

77. [Odezwa do wiernych z okazji objęcia rządów.] Inc: „Augu
styn z Boskiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej 
biskup warm iński wszystkim wiernym  dyecezanom pozdro
wienie i błogosławieństwo w P anu!” (Olsztyn 1909. Druk. 
Allensteiner Volksblatt). Cm 28,3x21,8, s. 5, nib. 1.

78. p rzyczyny  niew iary i przepisy postne.] Inc: „Augustyn z Bo
skiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i bło
gosławieństwo w P anu !” (Olsztyn 1910. Druk. Allensteiner  
Volksblatt). Cm 28,5x22,3, s. nlb. 6.

79. [Święta kościelne i przepisy postne.] Inc: „Augustyn z Bo
skiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński wszystkim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i bło
gosławieństwo w P anu !” (Olsztyn 1912. Druk. Allensteiner  
VolksblaM). Cm 28,5x22,7, s. nlb. 6.

80. [Msza św. i przepisy postne.] Inc: „Augustyn z Boskiego zmi
łowania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński 
wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogosła
wieństwo w P anu !” (Olsztyn 1913. Druk. Allensteiner Volks
blatt). Cm 28,8x22,6, s. 6, nlb. 2.

81. [O poście.] Inc: „Augustyn z Boskiego zmiłowania i łaski św. 
Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wszystkim wiernym 
dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P anu !” (Ol
sztyn 1914. Druk. Allensteiner■ Volksblatt). Cm 28,5x22,7 , 
s. 5, nlb. 1.

82. [Poddanie się woli Bożej, pokuta i modlitwa.] Inc: „Augustyn 
z Boskiego zmiłowrania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warm iński wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie 
i błogosławieństwo w P anu!” (Olsztyn 1915. Druk. Allen
steiner Volksblatt). Cm 28x22,5, s. 5, nlb. 1.

83. [O dobroczynności.] Inc.: „Augustyn z Boskiego zmiłowania 
i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warmiński wszystkim 
wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a 
n u !” (Olsztyn 1916. Druk. Allensteiner Volksblatt). Cm 
28 X 22,6, s. 5, nlb. 1.

84. [Dobra doczesne i wieczne.] Inc: „Augustyn z Boskiego zmi
łowania i laski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński 
wszystkim wdernym dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
stwo w P an u !” (Olsztyn 1917. Druk. Allensteiner Volksblatt). 
Cm 28,7x22,6, s. 5, nlb. 1.



85. IO nadziei chrześcijańskiej.] Inc: „Augustyn z Boskiego zmiło
wania i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński 
wszystkim w iernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
stwo w P an u !” (Olsztyn 1918. Druk. Allensteiner Volksblatt). 
Cm 28,5 x 22,6, s. 6.

86. [Wychowanie dzieci w domu i szkole oraz przepisy postne.] 
Inc: „Augustyn z Boskiego zmiłowania i łaski św. Stolicy Apo
stolskiej biskup w arm iński wszystkim wiernym  dyecezanom 
pozdrowienie i błogosławieństwo w P anu !” (Olsztyn 1920. 
Druk. Allensteiner Volksblatt). Cm 28,8x22,5, s. 5, nib. 1.

87. [O chciwości i o poście.] Inc: „Augustyn z Boskiego zmiłowa
nia d łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wszyst
kim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo 
w P anu !” B. m. (1921). Cm 28,5x22,5 , s. 5, nib. 1.

88. [Pycha żywota.] Inc: „A ugustyn z Boskiego m iłosierdzia i ła
ski św. Stoliccy Apostolskiej biskup warm iński wszystkim 
wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a 
nu!” B. m. (1922). Cm. 27,3x21,5 , s. nlb. 6.

89. [Nierozerwalność małżeństwa.] Inc: „Augustyn z m iłosier
dzia Boskiego i łaski Stolicy Apostolskiej biskup warm iński 
wszystkim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławień
stwo w P anu !” B .m . (1923). Cm 2 8 x 2 2 , s. 4, nlb. 2.

90. [Jałmużna i post.] Inc: „Augustyn z miłosierdzia Boskiego 
i łaski Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wszystkim 
wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a 
nu!” (Olsztyn 1924. Druk. Allensteiner Volksblatt). 
Cm 28,3 x 22,5, ss. 6, nlb. 2.

91. L ist pastersk i na początek roku jubileuszowego 1925-go.
B. m. r. Cm 28 x 22, s. nlb. 4.

92. [Chrystus nauczyciel, kapłan i pasterz oraz przepisy postne.] 
Inc: „A ugustyn z miłosierdzia Boskiego i łaski Stolicy Apo
stolskiej biskup, w arm iński wszystkim  wiernym  dyecezanom 
pozdrowienie i błogosławieństwo w P an u !” [Braniewo] (1925. 
Druk. D rukarn ia  W arm ińska). Cm 26,8x21,2 , ss. 6.

93. [O odpustach i o poście.] Inc: „Augustyn z m iłosierdzia Bo
skiego i łaski Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wszyst
kim wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo 
w P an u !” [Braniewo] (1926. Druk. D rukarn ia W arm ińska). 
Cm 27,3 x 21,2, s. 6.

94. [Żal za grzechy.] Inc: „A ugustyn z miłosierdzia Boskiego i ła
ski Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wszystkim w ier
nym dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P anu !” 
(Olsztyn 1928. Druk. Allensteiner Volksblatt). Cm 30,3x23,3, 
s. 6, nlb. 2.

95. Orędzie pasterskie na nadzielę poświęconą spraw ie szkolnej 
w r. 1929. B. m. r. Cm 28,5 x 22,5, s. nlb. 2.

96. [O Rzymie i o poście.] Inc: „Augustyn z m iłosierdzia Boskie
go i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wszystkim 
wiernym  dyecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w P a 
nu!” (Olsztyn 1929. Druk. Allensteiner Volksblatt). 
Cm 29,5x23,2, s. 6, nlb. 2.
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97. [Poza kościołem nie ma zbawienia.] Inc: ,,Augustyn z miło
sierdzia Boskiego i z łaski Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński wszystkim wiernym dyecezanom pozdrowienie i błogo
sławieństwo w P anu !” (Olsztyn 1930. Druk. Allensteiner  
Volksblatt). Cm 30,6x23, s. 6, nlb. 2.

BPA MAKSYMILIANA KALLERA

98. [Apostolstwo modlitwy i czynu oraz przepisy postne.] Inc: 
„M aximilian z miłosierdzia Boskiego i łaski Stolicy Apostol
skiej biskup warm iński wszystkim wiernym  dyecezanom po
zdrowienie i błogosławieństwo w P anu!” (Olsztyn 1931. Druk. 
Allensteiner Volksblatt). Cm 28,7 x 22,3, s. 6, nlb. 2.

99. [Wezwanie do miłosierdzia.] Inc: „Maksymilian z m iłosier
dzia Boskiego i łaski Stolicy Apostolskiej biskup warmiński 
wielebnemu duchowieństwu i wszystkim diecezanom pozdro
wienie i błogosławieństwo w P anu!” (Olsztyn 1931. Druk. 
Allensteiner Volksblatt). Cm 29x22 ,8 , s. nlb. 4.

100. [Wczesna komunia św. i przepisy postne.] Inc: „Maksymilian 
z miłosierdzia Boskiego i łaski Stolicy Apostolskiej biskup 
warm iński wielebnemu duchowieństwu i wszystkim dieceza
nom pozdrowienie i błogosławieństwo w P anu!” (Olsztyn 
[1932]. Druk. Allensteiner Volksblatt). Cm 2 9 x 2 2  5 s 4 
nlb. 2. ‘ ’

101. Maksymilian z miłosierdzia Boskiego i łaski Stolicy Apostol
skiej biskup warm iński wielebnemu duchowieństwu i wszyst
kim diecezanom pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu! 
List pasterski z powodu kolekty dla Seminarium Duchownego. 
(Olsztyn 1932. Druk. Allensteiner Volksblatt). Cm 27,7x22, 
s. 2, nlb. 2.

102. [Akcja Katolicka.] Inc: „Maksymilian z miłosierdzia Boskie
go i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński wieleb
nemu duchowieństwu i diecezanom pozdrowienie i błogosła
wieństwo w -P anu !” (Olsztyn 1933. Druk. Allensteiner Volks
blatt). Cm 28,6x22,3, s. 5, nlb. 1.

103. [Mistyczne Ciało Chrystusowe.] Inc: „M aksymilian z miło
sierdzia Boskiego i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup w ar
miński wielebnemu duchowieństwu i diecezanom pozdrowie
nie i błogosławieństwo w P anu!” (Olsztyn 1934. Druk. 

Allensteiner Volksblatt). Cm 28,7x23,1, ss. 5, nlb. 1.
104. [O roku świętym i przepisy postne.] Inc: „M aksymilian z m i

łosierdzia Boskiego i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup 
warm iński wielebnemu duchowieństwu i diecezanom pozdro
wienie i błogosławieństwo w P anu!” (Olsztyn 1935. Druk 
Allensteiner Volksblatt). Cm. 28,8x22,3 , s. nlb. 4.

105. [O pobożności i o poście.] Inc: „M aksymilian z miłosierdzia 
Boskiego i łaski św. Stolicy Apostolskiej biskup warm iński 
wielebnemu duchowieństwu i wiernym pozdrowienie i błogo
sławieństwo w P anu!” (Olsztyn 1937. Druk S. Pieniężny). 
Cm. 28,7 x 23, s. nlb. 4.
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EPISK O PA TU  NIEM IECKIEGO
106. [Kościół i państwo.] Inc: ,,Wspólny list pasterski biskupów 

diecezji Niemczech” . (Olsztyn 1933. Druk. Allensteiner Volks
blatt). Cm. 29 ,4x23 , ss. 3, nlb. 1.

PA PIEŻY
107. [Zatwierdzenie wyboru Józefa Ambożego Geritza na bisku

pa warmińskiego.] Inc:,, Grzegorz biskup, sługa sług Bożych 
należącemu do biskupiego powiatu W arm ii zgromadzeniu 
zbawienie i błogosławieństwo apostolskie!” B. m. 1842. 
Cm 36,2x23,2 , s. nlb. 2.

108. [Zatwierdzenie wyboru Filipa Krem entza na biskupa w arm iń
skiego.] Inc: ,,Piusz biskup, sługa sługów Bożych, ludowi dye- 
cezyi w arm ińskiej podrowienie( !) i błogosławieństwo apostol
skie!” B. m. 1867. Cm 35x21 ,5 , s. nlb. 2.

119. [Odpust jubileuszowy.] In c :: „Leon biskup, sługa sług Bożych 
wszystkim wiernym  list niniejszy czytającym  pozdrowienie 
i apostolskie błogosławieństwo” . (Olsztyn 1901. Druk E. Buch- 
holz). Cm 29x22 ,5 , s. nlb. 4.

110. L ist Apostolski. Ogłoszenie powszecchnego jubileuszu na p a 
m iątkę pokoju nadanego Kościołowi przez ces. Konstantyna 
Wielkiego. (Olsztyn 1913. Druk. Allensteiner Volksblatt) . Cm
28,4 x 22,5, s. nlb. 4.

VI. DZIEŁKA APOLOGETYCZNO-ASCETYCZNE
1. Św. Salezy Franciszek: Przygotow ania pożyteczne do pobożne

go życia i szczęśliwey śmierci.* Gdańsk 1802. Druk. i nakł. 
Daniel Krzysztof K anter.13

N a języ k  p o lsk i z n iem ieck ieg o  tłu m a czy ł ks. Joach im  K aln assy  
k a n o n ik  from  barski.

2. [Hipler Franciszek]: Objawienia M atki Boskiej w Gietrzwał
dzie dla ludu katolickiego podług urzędowych dokumentów spi
sane. Za pozwoleniem najprz. ks. bpa warmińskiego. Braniewo 
1879. Druk. i nakł. D rukarn ia warm ińska. 16°.

J ed y n y  egzem p larz  n iep e łn y  posiad a  BSDO. Z n iem ieck ieg o  na  
języ k  p o lsk i tłu m a czy ł ks. Ł u k ow sk i prof. Sem . D uch. w  G nieźnie:

3. [Hipler Fr.] : Objawienia M atki Boskiej w Gietrzwałdzie dla 
ludu katolickiego podług urzędowych dokumentów spisane. Za 
pozwoleniem najprz. ks. bpa warmińskiego. Wyd. 2 poprawne 
w polskim języku. Braniewo 1883. Druk. i nakł. D rukarnia 
W arm ińska. 16° s. 80.

P osiada  B SD O . T łum . na języ k  po lsk i ks, W. M aryański kan onik  
poznańsk i:

4. Ks. Barczewski W alenty: Nowa reguła trzeciego zakonu św. 
Franciszka. Pelplin 1885. Druk. E. Michałowski. 16° s. 202, 
nlb. 2.

5. [Thiel Andrzej] Rozporządzenie x. biskupa naszego tyczące 
zaw arcia i poświęcenia małżeństwa. (Olsztyn 1893. Druk. 
E. Buchholz). 16° s. 8.

Z n ajd u je  się  w  BSD O . P o w y ższy  dek ret obejm uje 4 strony, na  
d a lszy ch  stronach  zosta ły  za m ieszczon e jeszcze d w a  rozporządzenia  
co do  sp ow ied zi w ie lk a n o cn ej i kolendy,

13 Na podstaw ie: D iözesan-G eb etb uch  1799— 1802 (ADW O).
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G. [Buchholz Eugeniusz] Praw dom ir (pseud.). Gdzie praw da? 
Rozmowy wśród podróżnych o najważniejszych a najczęściej 
zaczepianych praw dach wiary katolickiej. Poznań 1911. Nakł. 
i druk. Księgarnia św. Wojciecha. 8° ss. VIII, 175, nlb. 1.

7. [Buchholz E.] Praw dom ir (pseud.) : Gdzie praw da? Listy 
przyjacielskie o najżywotniejszych spraw ach religii, historyi 
i kultury. Poznań 1914. Nakł. i druk. Księgarnia św. W ojcie
cha. 8° ss. nlb. 1.

VII. ŚPIEW NIKI
ŚP IE W N IK I LUDOW E

1. Śpiewnik ludowy. Zbiór naszych najulubieńszych piosenek lu
dowych. Olsztyn 1904. Dodatek do Gazety Olsztyńskiej. 16° 
s. 31, nlb. 1.

2. Biblioteczka pieśni polskich. N r 1: Wybór polskich pieśni n a 
rodowych. Olsztyn b.r. Dodatek nadzwyczajny do Gazety Ol
sztyńskiej. 16° s. 32.

3. Biblioteczka pieśni polskich. N r 2: Wybór polskich pieśni ludo
wych. Olsztyn b. r. Dodatek do Gazety Olsztyńskiej. 16° s. 32.

3a. Biblioteczka pieśni polskich. N r 3: W ybór pieśni towarzyskich. 
Olsztyn b. r. Druk. i nakł. Gazeta Olsztyńska. 16° s. 32.

4. K ajka M ichał: Pieśni mazurskie. Olsztyn 1927. Nakł. Mazurski 
Przyjaciel Ludu, druk. J. Pieniężna. 16° s. 64.

Druk literam i gotyckim i.
5. Steffen A .: Zbiór polskich pieśni ludowych z W arm ji. Tom 1. 

Poznań 1931. Nakł. ,,Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzie
ży Polskiej w Niemczech”, druk. D rukarnia U niwersytetu Poz
nańskiego. 16° s. XVII, 245, nlb. 9.

6. Steffen A .: Zbiór polskich pieśni ludowych z W arm ji. Tom II. 
Leszno 1934. Nakł. M arcin F iu tak  z Leszna, druk. D rukarnia 
Uniwersytecka w Poznaniu. 16° s. XXVIII, 134, nlb. 2.

W szystk ie  te śp iew n ik i posiada B ib lio teka  S tacji N au kow ej P.T.H. 
(Instytut Mazurski) w  O lsztynie.

ŚP IE W N IK I K O ŚCIE LNE

7. Kantyczka (lepsza od in n y ch )/Z a  pozwoleniem zwierzchności.* 
Królewiec.14

8. Xiążka Bertuńska o Opatrzności Boskiey.*
9. Zbiór pieśni nabożnych podczas Mszy świętey, przytym  przy

gotowania, intencja i modlitwy pod czas Mszy s. i. nabożeń
stwo nieszporowe. M orąg i Lidzbark b.r. Druk Harych. 16°. 
s. 66.

Posiada Biblioteka U niw ersytecka w  Toruniu.
10. Zbiór pieśni nabożnych pod czas Mszy świętej i nieszporów 

i innych pieśni, w dyecezyi w arm ijskiej używanych. Wyd. 3. 
poprawione i znacznie pomnożone. Olsztyn b.r. Nakł. i druk. 
A. Harych. 16° s. 200.

Znajduje się  w  BSDO. W ydany prawdopodobnie w  r. 1861, bo 
zam ieszczona tablica św iąt ruchom ych zaczyna się  od r. 1862. 
W yd. 1 i 2 jest n.am n ieznane. Z daje się, że poprzedni śp iew n ik  był 
pierw szym  w ydaniem .

14 Inform ację o tym  ii następnym  śp iew niczku czerpiem y z Acta des fürstbist'- 
bischöflich en  erm ländischen G eneral— O fficialats— Die Einführung eines
deutschen K irchengesangbuches 1827— 55 (ADWO).
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11. W ybór pieśni nocący tajem nicę Chrystusa Pana i Nayświęt- 
szey M atki Jego i niektórych świętych opieków głoszący. Ol
sztyn i Olsztynek 1858. Druk. Harych. 16° s. 127, nlb. i.

Posiada BSDO.
12. Wybór osobliwych pieśni.* Druk. H arych.15
13. W yborek pieśni.* Druk Harych.
14. Gorzkie Żale.* D ruk Harych.
15. Zbiór pieśni nabożnych dla katolików, do użytku kościelnego 

i domowego.* Morąg. Druk. C. L. Rautenberg.16
16. Zbiorek pieśni mszalnych i nieszpornych dla dyecezyi w arm ij- 

skiej.* Morąg. Druk. C. L. Rautenberg.
17. Zebranie różnych pieśni służących do nabożeństwa.* Kwidzyń. 

Druk. K anter.17
18. Pieśni i inne nabożeństwa.* Kwidzyń. Druk K anter.
19. Pieśni na Boże Ciało.* Kwidzyń. Druk. K anter. 8° s. 2.
20. Dwanaście piątków, które Pan Jezus z apostołami pościł.* Kwi

dzyń. Druk. K anter. 8° s. 2.
21. Pieśń o św. Franciszku Seraficznym.* Kwidzyń. Druk Kan

ter. 8° s. 2.
22. Pieśń o św. Jan ie  Nepomucenie.* Kwidzyń. Druk. Kanter. 

8° s. 2.
23. Pieśń o św. Józefie.* Kwidzyń. Druk. Kanter. 8° s. 2.
24. Pieśń o Najśw . Pannie M aryi: ,,0  M arya Matko Boga...” * Kwi

dzyń. Druk. K anter. 8° s. 2.
25. Pieśń 1: „Tobie na tryum f Pani i Królowa...” * Kwidzyń. Druk 

Kanter. 8° s. 2.
26. Pieśń o łaskawey i cudamy słynącey Nayśw. M aryi w Piasec

kim Kościele używalna zawsze.* Kwidzyń. Druk. K anter 8° s. 2.
27. Na pam iątkę stoletney koronacy(I) N. M aryi P. Łąkowskiey: 

„Sto lat m ija...” * Kwidzyń. Druk. K anter. 8° s. 2.
28. „O ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny...” * Kwidzyń. Druk. 

K anter. 8° s. 2.
29. Żałość nad Męką Jezusową.* Kwidzyń. Druk. K anter. 8° s. 2.
30. Pieśń nowa o całej Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, o ża- 

łośoiach i boleściach Najśw. Matki Boskiej M aryi P anny: 
„W itaj Matko uwielbiona...” * Kwidzyń. Druk. Kanter. 8° s. 2.

31. Pieśń o sądzie ostatecznym.* Kwidzyń, Druk. K anter. 8° s. 2.
32. Pieśń nowa o sądzie Pańskim.* Kwidzyń. Druk. K anter. 8° s. 2.
33. „Żegnam Cię m oi( !) świecie wesoły, iuż ide...” .* Kwidzyń. Druk. 

K anter. 8° s. 4.
34. Koronka 12 gwiazd o Niepokalanym Poczęciu N ajśw  . M aryi 

Panny. Olsztyn, b.r. Druk. Gazeta Olsztyńska. 16° s. nlb. 4.
35. Ks. Tolksdorf W alenty: Dwie pieśni dla członków bractw a 

wstrzemięźliwości olsztyńskiego powiatu. Olsztyn 1895. Druk. 
Warmiak. 16° s. 16.

36. Ks. Barczewski W .: Katolicki Kancyonał czyli zbiór pieśni koś
cielnych na cały rok w ybranych z ksiąg przez cenzurę duchow-

15 Ś p iew n ik i nr 12 — 14 podane z o sta ły  w ed łu g  K oresp ondencji H arycha  
z r. 1867.

18 Ś p iew n ik i nr 15 — 16 zo sta ły  w y k a za n e  przez kata log  R au ten berga  w  M o
rągu z r. 1860

17 P ie śn i nr 17 — 33 w y m ien ia  w y k a z  drukarni K antera  w  K w id zy n ie  z r. 1864.
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n<i aprobowanych. W ydanie dla W armii. W interberg 1898. Nakł. 
i druk. „Zakład Katolickich W ydawnictw J. S teinbrenera” . 
16° s. 192.

37. Zbiór pieśni nabożnych dla wygody pobożnych katolików do 
nabożeństwa kościelnego i domowego. Za pozwoleniem zwirzch-

n o śc i(!)  duchownej wydany. Sztum 1856. Druk. i nakł. Julian 
W erner. 16° s. X, 322.

Egzemplarz zdefek tow any posiada BSDO. Autorem  był M ichał 
K ryna naucz, z B ia ło g ó ry .18

38. Zbiór pieśni nabożnych dla wygody pobożnych katolików, za 
pozwoleniem zwierzchności duchownej. Wyd. 2 poprawione 
i pomnożone. Sztum 1866. Nakł. i druk. Julian  W erner. 16° 
s. XIV, 352.

Posiada BSDO. Autorem  był ks. Franciszek Kręćki prob, ze Sta
rego Targu.19

39. Zbiór pieśni nabożnych dla wygody pobożnych katolików. 
Ułożony za rozkazem najprzewielebniejszego biskupa w arm iń
skiego. Wyd. 3. poprawione i pomnożone. Braniewo 1885. Druk. 
i nakł.. D rukarnia W armińska. 16° ss. XXIV, 472.

Ezgzemplarz bez kilku kart posiada BSDO. U łożył go ks. Jan 
Szadow ski prob, z Wiielbarka .20

40. Zbiór pieśni nabożnych. Śpiewnik dyecezyi warmińskiej. Uło
żony za rozkazem najprzewielebniejszego ks. biskupa w arm iń
skiego. Wyd. 4 z dodatkiem modlitew. Braniewo 1900. Druk. 
i nakł. D rukarnia W armińska. 16° s. 430, nlb. 2.

Posiada BSDO.

41. Zbiór pieśni i modlitw dla dyecezyi warm ińskiej. Za rozporzą
dzeniem najprzewielebniejszego ks. biskupa Augustyna. Wyd. 5. 
Braniewo 1914. Druk. i nakł. D rukarnia W armińska. 16° s. 260, 
208, nlb. 2.

Z najduje się  w  BSD O . U ło ży li go i przygotow ali do druku ks. 
W alen ty  Barczew ski prob, z Brąswałdu, ks. Jan Jabłoński prob, 
z Purdy i ks. Jan Szadow ski prob, z K rólewca. 21

42. Zbiór pieśni i modlitw dla dyecezyi warmińskiej. Za rozporzą
dzeniem najprzewielebniejszgo ks. biskupa Augustyna. Wyd. 6. 
Braniewo 1922. Druk. i nakł. D rukarnia W armińska. 16° s. 260, 
201, nlb. 3.

Posiada BSDO.
43. K latt Józef : Melodie do Zbioru ułożone do grania na organach 

do śpiewnika kościelnego djecezji w arm ijskiej. Olsztyn 1924. 
Wyd. „Polsko katolickie Towarzystwo Szkolne na W arm ii” . 
8° s. VIII, 148, nlb. 2.

Posiada BSDO.
44. Małłek K arol: Ju trzn ia  M azurska na Gody dla domów, szkół 

i zborów ewangelickich. Olsztyn 1931. Druk. i nakł. S. Pienięż
ny. 16° s. 64.

18 A cta Specia lia  der bischöflichen erm ländischen Curie — Die Einführung 
e in es poln ischen  G esangbuches 1857— 84 (ADW O).

19 Tamże.
2(1 Tam że.
21 K orespondencja ks. W alen tego  Barczew skiego z dnia 27 grudniia 1912 

.(ADWO),
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V III. M ODLITEW NIKI I MODLITWY

1. Modlitwa w roku woyny 1815. B.m.r. 8° s. nlb. 4.
Posiada BSDO.

2. Modlitwa do Opatrzności Boskiey. Modlitwa kościelna. B. m. r. 
s. nlb. 4.

Znajduje s ię  w  BSDO. N a pierw szej stronie jest sym bol opatrz
ności.

3. [Schmülling Henryk] Uroczystość liturgiczna pierwszey świę- 
tey komunii oraz rozm yślania i modlitwy do dostąpienia świę
tego sakram entu pokuty dla nowokomundkujących w dyecezyi 
w arm iński ey.*22

N a język  p o lsk i przetłum aczył w  r. 1835 M. Grunenberg.
4. Złoty ołtarz na chwałę Boga, M aryi Pannie honor i Świętym 

Pańskim , z przydatkiem  niektórych pieśni wystawiony. Morąg, 
b. r. Druk. Harych. 16° s. 352.

W ydan y praw dopodobnie w  r. 1839, bo tablica św iąt ruchom ych  
zaczyna się  od. r. 1840.

Posiada BSDO.
5. Godzini nabożeństwa. Książka nabożna dla chrześcian kato

lików, zaw ierająca modlitwy poranne, przy Mszy świętej, Spo
wiedzi, komunii, stołowe i wieczorne, tudzież zbiorek pieśni 
mszalnych, nieszpornych i na różne uroczystości, dla dyecezyi 
w arm ijskiej. Z niemieckiego na polski język przez samego 
au tora przełożone.* Morąg. Druk. C. L. Rautenberg.2-’

6. B rand Jakub : Zbiór modlitew dla dzieci. Niemieckim ięzykiem 
napisany a teraz na polski ięzyk przełożony.* Morąg. Druk. 
C. L. Rautenberg. 16° s. 222.

Tłum. M. G runenberg.
7. Modlitwy i obrządki przy uroczystem poświęcianiu kościoła 

p rez(!) biskupa. Podług pontyfikułu rzymskiego.* Morąg.
C. L. Rautenberg.

8. Nabożeństwo passyine to iest nabożne Męki i śmierci Pana  
Chrystusa...* Kwidzyń. Druk. K anter.24

9. W ybór modlitw.* Kwidzyń. Druk. K anter.
10. Officium codzienne.* Kwidzyń. Druk. Kanter. 16°
11. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami ku większey czci 

Boga i M atki iego niepokalanie poczętey, także inszych świę
tych Patronów  krótko zebrane, a dla wygody chrześciańskiey 
z różnemi przydatkam i odnowione. Kwidzyń b. r. Druk. K anter. 
12° s. 8 nlb., 291.

P osiada  M uzeu m  M iejsk ie  w  K w id zyn iu .
12. Officium codzienne.* Kwidzyń. Druk. K anter. 4°.
13. Pierw sza kom unia święta dzieci w dyecezyi warm ińskiej. 

Wyd. 2 poprawione. Braniewo 1864. Nakł. J. R. Huje. 16° s. 16.
W yd. 1 je st nam  n iezn ane.

22 Na podstaw ie: A cta G eneralia  des Fürstbischofs vo n  Ermland betr. A ndachte, 
G esang und L esebücher und relig iöse  Z eitschriften 1816— 36 (ADW O). 
R ękopis tłum aczenia jest w  A D W O  pod sygn. H. 155-

23 M odlitew nik i nr 5— 7 podajem y za katalogiem  Rautenberga w  M orągu  
z r. 1860.

24 M odlitew nik i nr 8— 12 zam ieszczam y w ed ług  w ykazu drukarni Kantera 
w K w idzynie z r. 1864.
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14. Pierw sza komunia święta dzieci w dyecezyi warm ińskiej. Wyd. 
3 poprawione. Braniewo 1904. Nakł. Księgarnia E. Bendera, 
druk. D rukarnia W armińska. 16° s. 15, nlb. 1.

15. Modlitwy za ojca ś. Braniewo 1871. Druk. i nakł. C. A. Heyne. 
16° s. 4.

I5a. Modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa. (Braniewo) 1877. 
(Druk. D rukarnia W arm ińska). 16° s. 10, nlb. 2.

P osiada  BSD O . N a p ierw szej stron ie  m ieśc i się  w izeru n ek  Serca
Jezusow ego.

16. Chwała Boża. Zbiór nabożeństwa katolickiego mieszczący w so
bie dwa sposoby słuchania Mszy św., nabożeństwo do spowiedzi 
i komunii św., nabożeństwo do Trójcy Przenajśw iętszej, do 
Najświętszej M aryi Panny, do Świętych Pańskich i Aniołów 
Bożych, nabożeństwo do Najsłodszego Serca Pana Jezusa, mod
litwy o śmierć szczęśliwą, modlitwy na najgłówniejsze uroczy
stości roczne oraz pieśni kościelne. Poznań 1884. Nakł. A[ntoni] 
Sikorski, z Gietrzwałdu, druk. F. Chocieszyński. 16° s. XXXI, 
672.

17. Książeczka jubileuszowa. Nauki i modlitwy na jubileusz nad
zwyczajny roku 1886. Przez kapłana dyecezyi warm ińskiej. Za 
pozwoleniem najprzewieleb. księdza biskupa warmińskiego. 
Braniewo 1886. Nakł. i druk. D rukarnia W arm ińska. 16° s. 58, 
nlb. 2.

Z języka n iem ieck iego na polski tłum aczył ks. J Jabłoński.25
18. Nabożeństwo do najświętszego Serca Jezusowego. Braniewo 

1886. Druk. i nakł. D rukarnia W arm ińska. 16° ss. 8.
19. Ks. Barczewski W .: Dziewięć usług do Najśw. Serca Jezuso

wego." Z aprobatą władzy duchownej, s. 100 26
20. Ks. Barczewski W .: Dziewięć usług do Najśw. Serca Jezuse- 

wego podług bł. M ałgorzaty M aryi Alakok. Wraz z wielu mod
litwami i nabożeństwami do Najśw. Serca P. Jezusa i do Naj. 
świętszego Sakram entu Ołtarza. Wyd. 2 pomnożone. Olsztyn 
1893. Druk. E. Buchholz. 16° s. 122, nlb. 4.

21. Podręcznik dla bractw a Najśw. Sakrakram entu Ołtarza, 
ustanowionego w parafiach biskupstwa warmijskiego. Za po
zwoleniem władzy biskupiej. Braniewo 1893. Nakł. Ermländi-  
sche Zeitung, druk. E. Buchholz w Olsztynie. 16° s. 32.

22. Podręcznik dla bractw a Najśw. Sakram entu Ołtarza, ustano
wionego w parafiach biskupstwa warmijskiego. Za pozwole
niem władzy biskupiej. Braniewo 1894. Druk. i nakł. D rukarnia 
W arm ińska. 16° s. 32.

23. Buchholz E. : „Proście a będzie wam dano” .* Olsztyn 1891.27
KS. B A R C Z E W SK I W.

24. Chleb Anielski. Książka do nabożeństwa dla czcicieli N ajśw ięt
szego Sakram entu Ołtarza. Za pozwoleniem władzy duchownej.* 
Ss. VIII, 544.28

25 K orespondencja Eugeniusza Buchholza z dnia 15 w rześnia 1904 (ADW O).
25 Podajem y za Gazetą  O lsz tyń sk ą  z dnia 24 czerw ca 1887.
27 K s. M ańkow sk i: P iś m ie n n ic tw o  po lsk ie  na W arm ii .  B uchh olz  Fr. S c h r if t 

s te l le r  Eugen B uchholz ,  B raunsberg  1928, 6.
2S Pierw sze i drugie w ydanie podajem y za Pastoralblatt  lür die  Diöcese  

Eimland  1895,71.
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25. Chleb Anielski.* Wyd. 2 pomnożone, s. V III, 510.
W yd. 1. b y ło  drukow ane w ielk im i literam i, w yd. 2. m ałym i.

26. Chleb Anielski. Książka do nabożeństwa dla czcicieli N ajśw ięt
szego Sakram entu Ołtarza. Za pozwoleniem władzy duchownej. 
Wyd. 3 pomnożone. W arszawa i W interberg (1894). 16° s. 434.

27. Godzinki o św. Józefie.*29
28. Modlitwa po kazaniu. Olsztyn b. r. Druk. Allensteiner Volks

blatt. 8° s. nlb. 2.
29. Na pam iątkę misyi świętej, odprawionej w kościele św. Jacó- 

b a (!)  w Olsztynie od 17-go do 31-go m arca 1912 r., przez 
WW. 0 0 . Franciszkanów  o. Korneliusza, o. Flaw iana, o K sa
werego. Druk. Allensteiner Volksblatt. 16° s. nlb. 4.

30. Droga krzyżowa tudzież pieśni i modlitwy o Męce Pańskiej 
oraz Gorzkie Żale.* Nakł. „Związek Towarzystw Młodzieży 
w Prusach W schodnich” .30

IX. STATUTY BRACKIE I KARTY PRZYJĘĆ.

1. Krótkie uwiadomienie o ś. różańcu wiecznym. Olsztyn b. r. Druk. 
A. Harych. 16° s. nlb. 4.

N a pierw szej stronie m ieści się  w izerunek U krzyżow anego. 
Posiada BSDO.

2. S ta tu t Tow arzystw a W strzemięźliwości od palonych napoiów ( !) 
w dyecezyi warmiyskiey. (Braniewo b. r. Druk. C. A. Heyne). 
16° s. 8.

Znajduje s ię  w  BSDO.
2. S ta tu t Tow arzystw a W strzemięźliwości od palonych napoiów ( !) 

w dyecezyi w arm ińskiej. Braniewo b.r. Druk. i nakł. D rukarnia 
W arm ińska. 16° s. 7, nlb. 1.

Znajduje się  w  BSDO.
4. M issyjne Towarzystwo Panien czyli Liga Panieńska pod obro

ną najbłogosławieńszej M aryi P. (Braniewo 1854. Druk. C. A. 
Heyne). 16° s. nlb. 4.

5. M issyjne Towarzystwo Panien czyli Liga Panieńska pod 
obroną najbłogosławieńszej M aryi P. Braniewo b.r. Druk. 
i nakł. D rukarn ia W arm ińska. 16° s. 7, nlb. 1.

Posiada BSDO.

6. Zaświadczenie przyjęcia.... do Apostolstwa Modlitwy i do 
Bractw a Najsłodszego Serca Jezusowego. (Braniewo b.r. Druk. 
i nakł. D rukarn ia W arm ińska). 16°. s. nlb. 4.

7. Ustawy Stowarzyszenia Najśw. Rodziny.*31
8. S ta tu t Bractw a Księży w Olsztynie. Olsztyn 1904. Druk. 

Allensteiner Volksblatt. 16° s. 8.
Posiada Arch. Diec. Warm, w  O lsztyn ie.

9. Związek Mszalny Gietrzwałdzki. B. m. r. 16° s. nlb. 4.
Posiada BSDO. N a pierw szej stronie są 3 w idoczki: kościo ła

w G ietrzw ałdzie z r. 1877, źródełka i kościo ła  z klasztorem  w G ie
trzw ałdzie z r. 1911. N a ostatn iej stronie jest w izerunek ks. A u gu 
styna W eichsla, b. proboszcza z Gietrzwałdu.

W ym ienia je ks. M ańkow ski o.c.
80 Na pod staw ie czasopism a Z yc ie  M ło d z ie ż y , O lsztyn , z dnia 24 lu tego 1929
31 W edług Pastoralhlatt  l.d.D.E• 1895,72.
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X. KALENDARZE.

1. Kalendarz polsko-warmijski na rok przestępny 1892. Pierwszy 
rocznik. Olsztyn. Druk. i nakł. E. Euchholz. 16° ss. 120.

P osiada K siążn ica  M iejska w  T oruniu. N astęp ne roczniki n ie  
u k aza ły  się.

2. Kalendarz dla Mazurów na rok 1924, który jest rokiem prze
stępnym, zawierającym  w sobie 366 dni. Podług południka
królewieckiego je s t astronomiczny i kościelny kalendarz ułożo
ny. Nakł. Mazurski Przyjaciel Ludu, druk. J. Pieniężna. 
8° s. 144.

Ten jak i następne kalendarze dla M azurów są drukowane lite 
rami gotyckim i.

3. Kalendarz dla Mazurów na rok 1925, który jest rokiem zwy
czajnym, zawierającym  w sobie 365 dni. Podług.... Olsztyn.
Nakł. Mazurski Przyjaciel Ludu, druk. J. Pieniężna. 8° s. 144.

W latach  1926 —  31 b yły  druk ow an e w  Szczytn ie.
4. Kalendarz dla Mazurów na rok 1932, który jest rokiem prze

stępnym, zawierającym  w sobie 366 dni. Podług... Olsztyn.
Nakł. Mazur, druk. S. Pieniężny. 8° s. 56.

5. Kalendarz dla Mazurów na rok 1933, który jest rokiem zwy
czajnym, zawierającym  w sobie 365 dni. Podług... Olsztyn.
Nakł. „Zrzeszenie Ewangelików Polaków w W arszawie”, druk.
S. Pieniężny. 8° s. 128, nlb. 2.

6. Kalendarz dla Mazurów na rok 1934, który jest rokiem zwy
czajnym, zawierającym  w sobie 365 dni. Podług.... Nakł. ,,Zrze
szenie Ewangelików Polaków w W arszawie” , druk. S. Pienięż
ny. 8° s. 116.

7. Kalendarz dla Mazurów na rok 1935, który jest rokiem zwy
czajnym, zawierającym  w sobie 365 dni. Podług.... Olsztyn.
Nak. Mazur, druk. S. Pieniężny. 8° s. 128.

8. Kalendarz dla Mazurów na rok 1936, który jest rokiem prze
stępnym, zawierającym  w sobie 366 dni. Podług.... Olsztyn.
Nakł. Mazur, druk. S. Pieniężny. 8° s. 131, nlb. 1.

9. Kalendarz dla Mazurów na rok 1937, który jest rokiem zwy
czajnym, zawierającym  w sobie 365 dni. Podług.... Olsztyn. 
Nakł. Mazur, druk. S. Pieniężny. 8° s. 130, nlb. 2.

10. Kalendarz dla Mazurów na rok 1938, który jest rokiem zwy
czajnym, zawierającym  w sobie 365 dni. Podług.... Olsztyn. 
Nakł. Mazur, druk. S. Pieniężny. 8° s. 132.

11. Kalendarz dla Mazurów na rok 1939, który jest rokiem zwy
czajnym, zawierającym  w sobie 365 dni. Podług... Olsztyn. 
Nakł. Mazur , druk. S. Pieniężny. 8° s. 132.

Autor uprzejmie prosi wszystkich Czytelników o nadsyłanie na 
adres Redakcji uwag i informacji o drukach polskich na Warmii, nie 
zamieszczonych w wykazie niniejszym.
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