
 

Archiwum parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku po 1945 r. 

 

 

ADEg, AP Malbork MBNP, (według sygnatury) 

 
 

 

 

Nr. Syg.: Lata: Opis: 

1 1926 Plan Kościoła św. Jana 

Rysunek fasad bocznych kościoła parafialnego z lat 20-tych 

związane z renowacją kościoła z lat 40. 

2 1935-1963 Sprawy związane z metrykami urodzenia oraz 

sakramentem chrztu, 

Akta urodzenia i chrztu: wyciągi i odpisy. Świadectwa i 

zeznania potwierdzające chrzest oraz z mówiące o 
narodzinach i miejscu pochodzenia. 

3 1937-1968 Prywatne notatki i kazania ks. Sawickiego 

Zeszyt z notatkami ks. Sawickiego z seminarium. Rękopisy 

wygłaszanych kazań i nowenny oraz prywatne notatki. 

4 1944 Dwie gazety radzieckie m.in. Prawda, pochodzące z 

Wołynia z 1944 roku. 

5 1945-1946 Sprawy Parafialno-Dekanalne 

Listy, pisma do ks. proboszcza w sprawach lokalnych oraz 
związane z funkcjonowaniem parafii i dekanatu. 

Korespondencja z kurią warmińską i urzędami świeckimi 

powiatowymi i miejskimi. Materiały w sprawie działań 
Komitetu Opieki Społecznej oraz działań Akcji Pomocy 

Zimowej. Zaproszenia adresowane do ks. proboszcza z 

okazji różnych rocznic i uroczystości. Korespondencja z ks. 

proboszczem w sprawach działalności różnych organizacji 
publicznych związana z pełnionym urzędem. 

6 1945-1947 Dokumentacja odnosząca się do własności kościelnej i 

spraw z nią związaną 

Dokumentacja urzędowa związana z nadaniem i 

potwierdzeniem posiadania własności kościelnej. 

7 1945-1948 Materiały związane z działalnością Komitetu Odbudowy 

Kościoła Św. Jana w Malborku 

Korespondencja z komitetem. Wyciągi bankowe z konta 

komitetu. Dokumentacja związana z działalnością 

Komitetu. 

8 1945-1949 Materiały przysyłane parafii z kurii związane z pracą 

duszpasterską 

Komunikaty, informatory i pomoce duszpasterskie 

wysyłane z kurii Warmińskiej jak od episkopatu polski. 
Egzemplarz gazety „Gość Niedzielny” z 14 października 

1945 roku. 

9 1945-1959 Ogłoszenia parafialne i komunikaty dla parafii Św. Jana 

Kartki, zeszyt i książka z ogłoszeniami parafialnymi na 
niedziele i święta. Komunikaty dotyczące odbudowy 

kościoła Św. Jana w Malborku. Kartki z modlitwą 

wiernych. Plakat ogłaszający loterię na odbudowę 
kościołów w Warszawie. 
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10 1945-1961 Sprawy związane ze zgonami 

Dokumentacja związana ze zgonami parafian. Świadectwa i 

zeznania zgonu. Zeznania bliskich mówiące o pobożnym 
życiem zmarłych. Wyciągi z ksiąg metrykalnych i aktów 

zejścia. Dekrety w sprawie domniemanej śmierci. 

11 1945-1961 Sprawy związane z sakramentem małżeństwa 

Dokumentacja potwierdzająca zawarcia i pobłogosławienia 
związków oraz wyciągi z metryk ślubu. Podania i nadania 

dyspens związanych z sakramentem małżeństwa dla osób 

spokrewnionych. Wyciągi z metryki ślubu i świadectwa 
ślubu. Liczne  zezwolenia na udzielenie sakramentu ślubu. 

Korespondencja z księdzem proboszczem na temat spraw o 

unieważnienie małżeństw  prowadzonych przez sądy 
biskupie, jak i również dokumentacja z tymi sprawami 

związana. 

12 1945-1962 Sprawy związane z zapowiedziami przedślubnymi 

Zapowiedzi przedślubne wygłaszane w parafii. Prośby o 
wygłoszenie zapowiedzi. Dokumentacja potwierdzająca 

wygłoszenie zapowiedzi. Korespondencja związana z 

zapowiedziami przedślubnym. 

13 1945-1962 Sprawy związane z sakramentem bierzmowania 
Karty kandydatów do sakramentu bierzmowania. 

Dokumentacja potwierdzająca przyjęcia sakramentu 

bierzmowani. 

14 1945-1962 Dokumentacja związana z przesłuchaniami i zeznaniami 

w sprawach związków małżeńskich, 

Materiały z przesłuchań świadków w celu stwierdzenia 

stanu wolnego nupturientów. Dokumentacja związana z 
przysięgą uzupełniającą narzeczonych. Zeznania w sprawie 

życia, sakramentów i stanu wolnego nupturientów. 

Protokoły z kanonicznego badania narzeczonych. Zeznania 
rodziców w sprawie małoletnich nupturientów. 

15 1945-1963 Korespondencja w sprawie sakramentów i metryki 

Podania w sprawie odpisu z metryki chrztu. Listy do parafii 

odnoszące się przyjmowania sakramentów przez parafian. 
Podania o udzielenie sakramentu Chrztu Świętego. 

Dyspensy na zawarcie związku małżeńskiego przez 

nieletnich. Korespondencja z urzędem parafii w sprawie 
metryki. 

16 1945-1968 Korespondencja prywatna z ks.  proboszczem Sawickim 

Listy prywatne do księdza Sawickiego, w tym listy byłych 

parafian z Wołynia. List od księdza Stefana Zawadzkiego z 
Cumania (Łuck), dołączone dwie fotografie świątyni w 

Cumaniu na Wołyniu. Lity z życzeniami adresowane do ks. 

Sawickiego. Prywatny list ks. Wojciecha Kiuk z 8.maja 
1965 r. Notatki z adresami. 

17 1945-1968 Personalia księży 

Informacje dotyczące duchowieństwa diecezjalnego. 

Formularz repatriacyjny księdza Sawickiego z 1946 roku. 

18 1945-1968 Varia cz. 1 

19 1945-1968 Varia cz. 2 

20 1946 Materiały dotyczące powstania i funkcjonowania 

parafialnego oddziału Caritas 

Listy i koperty adresowane do ks. Feliksa Sawickiego. 
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Pomoce i czasopisma dotyczące prowadzenia parafialnego 

Caritasu. Korespondencja z różnymi organami w sprawie 

parafialnego Caritasu. 

21 1946-1947 Materiały związane z ubezpieczeniem 

Wnioski o przyznanie statutu ubezpieczenia od ognia i 

odpowiedzialności cywilnej. Dokumentacja związana z 

Polisą i ubezpieczeniem budynków  własności kościelnej. 

22 1946-1947 Sprawy rachunkowe parafii 

Różnego rodzaju kwity rachunkowe, bankowe związane z 

dochodami i wydatkami parafii. 

23 1946-1948 Materiały dotyczące funkcjonowania parafialnego 

oddziału Caritas 

Pokwitowania za udzieloną pomoc materialną i pieniężną 
Listy składek pieniężnych. Listy osób którym pomoc w 

ramach Caritas udzielono. Materiały,  broszury i ulotki 

związane z działalnością parafialnego oddziału  „Caritas”. 

24 1946-1949 Przychody i rozchody parafii 

Dwie księgi z przychodami i rozchodami parafii. 

25 1947-1949 Sprawy parafialno-dekanalne 

Korespondencja z kurią warmińską i urzędami świeckimi 

powiatowymi i miejskimi oraz związana z 
funkcjonowaniem parafii i dekanatu. Materiały w sprawie 

działań komitetu opieki społecznej oraz działań akcji 

pomocy zimowej. Zaproszenia adresowane do ks. 
Proboszcza z okazji różnych rocznic i uroczystości. 

Korespondencja z ks. proboszczem w sprawach działalności 

różnych organizacji publicznych związana z pełnionym 

urzędem. Protokoły ze spotkań kół parafialnych. Reklamy i 
korespondencja z różnego rodzaju usługodawcami. 

26 1948 Materiały związane ze zbiórkami pieniężnymi na 

katolicki uniwersytet lubelski 

Protokoły ze zbiórek. Listy ofiarodawców. Zezwolenia na 

przeprowadzenie zbiórki. 

27 1948 Sprawa organizacji powitania i przyjęcia ks. biskupa w 

Malborku w 1948 roku 

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne. Protokół ze 

spotkania organizacyjnego. Lista obecnych na spotkaniu. 

28 1948 Sprawy domów kościelnych parafii 

Spisy inwentarza budynków sakralnych należących do 
parafii oraz kwestionariusze z opisami tych budynków. 

29 1950-1956 Sprawy parafialno-dekanalne 

Materiały, pomoce katechetyczne, wytyczne, komunikaty i 
informatory nadsyłane z Kurii Diecezji Warmińskiej m.in. 

komunikat kurii warmińskiej o rekolekcjach kapłańskich z 

listą zobowiązanych do uczestnictwa w nich kapłanów. 

Korespondencja z różnymi instytucjami kościelnymi w 
obrębie diecezji oraz kraju oraz państwowymi m.in. 

zarządzenia, komunikaty oraz listy z urzędów państwowych 

i kurii w sprawie organizowania nauczania religii. Dekrety 
nominacyjne wikariuszy parafii MB NP w Malborku. 

Dekrety, komunikaty i korespondencja Dziekana Elbląsko-

Malborskiego. 

30 1950-1959 Sprawy rachunkowe i zasobowe parafii 

Krótki odręczny inwentarz kościoła parafialnego. Spis 
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wyposarzenia liturgicznego kaplicy szpitala powiatowego w 

Malborku. Kwity bankowe i rachunkowe. Sprawozdania z 

wydatków parafii dla kurii. Sprawozdania z wydatków na 
odbudowę Kościoła. 

31 1950-1959 Materiały i pomoce duszpasterskie 

Rozsyłane po parafiach poradniki liturgiczne, pomoce 

katechetyczne, broszury i informatory dotyczące różnych 
aktualnych dla danego okresu spraw. 

32 1951 Sprawy finansowe parafii na rok 1951 cz.1 

Protokoły ze zbiórek pieniędzy m.in. zbiórek na tacę oraz z 
rozdziałów zapomogi pieniężniej dla biednych parafian. 

Liczna Dokumentacja związana z wpływami i wydatkami 

oraz prowadzeniem konta bankowego. 

33 1951 Sprawy finansowe parafii na rok 1951 cz.2 

Protokoły ze zbiórek pieniędzy m.in. zbiórek na tacę oraz z 

rozdziałów zapomogi pieniężniej dla biednych parafian. 

Liczna Dokumentacja związana z wpływami i wydatkami 
oraz prowadzeniem konta bankowego. 

34 1951 Sprawy finansowe parafii na rok 1951 cz.3 

Protokoły ze zbiórek pieniężniej m.in. zbiórek na tacę. 

Dokumenty i notatki związane z wpływami i wydatkami 
oraz prowadzeniem konta bankowego parafii. 

35 1951-1962 Sprawy dekanalne  - Konferencje, zjazdy spotkania 

Materiały związane z konferencjami dekanalnymi. 

Sprawozdania ze spotkań i konferencji dziekanów. 

36 1952 Sprawy finansowe parafii na rok 1952 

Protokoły ze zbiórek pieniędzy m.in. zbiórek na tacę. 

Dokumentacja rachunkowa oraz związana z prowadzeniem 
konta bankowego parafii. Liczna dokumentacja związana z 

wpływami i wydatkami. 

37 1953 Sprawy finansowe parafii na rok 1953  cz.1 

Dokumentacja rachunkowa parafii związana z wpływami i 
wydatkami na odbudowę zabytkowego kościoła. Listy 

ofiarodawców związanych ze zbiórką pieniędzy  na 

odbudowę kościoła św. Jana w Malborku. Protokoły ze 
zbiórek pieniędzy m.in. zbiórek na tacę.  

38 1953 Sprawy finansowe parafii na rok 1953 cz.2 

Protokoły ze zbiórek pieniędzy m.in. zbiórek na tacę. 

Dokumentacja rachunkowa parafii związana z wpływami i 
wydatkami na odbudowę zabytkowego kościoła. 

Korespondencja w sprawach sprzętu kościelnego. 

39 1953 Plany związane z renowacją okien kościoła Św. Jana w 

Malborku 

Projekty szklenia maswerku nawy środkowej wykonane 

przez Zygmunta Wysockiego. Rachunek za wykonanie 

szklenia dla Zygmunta Wysockiego. Korespondencja 
związana z renowacją. 

40 1954 Sprawy finansowe parafii na rok 1954 

Liczna dokumentacja związana z wpływami i wydatkami na 

odbudowę zabytkowego kościoła. Dokumentacja 
rachunkowa parafii za rok 1954. Protokoły ze zbiórek 

pieniędzy m.in. zbiórek na tacę. Faktury za zakup sprzętu 

kościelnego i liturgicznego. 

41 1956 Plany renowacji kościoła Św. Jana w Malborku 
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Projekty elementów dekoracyjnych, klamek  i plan 

obudowy drzwi wejściowych w fasadzie wschodniej 

sporządzone Kazimierza Orłowskiego. 

42 1957 Dokumenty Katastralne 

Pisma dotyczące gruntów parafialnym. 

43 1957-1958 Sprawy charytatywne parafii -  Załatwione 

Prośby o różnego rodzaju zapomogi; listy parafian 
potrzebujących oraz ich adresy. 

44 1957-1958 Sprawy charytatywne parafii - Nie Załatwione 

Prośby o różnego rodzaju zapomogi; listy parafian 
potrzebujących oraz ich adresy. 

45 1957-1959 Sprawy dekanalno-parafialne 

Materiały, pomoce katechetyczne, wytyczne, komunikaty i 

informatory nadsyłane z Kurii Diecezji Warmińskiej, 
Korespondencja z różnymi instytucjami kościelnymi w 

obrębie diecezji oraz kraju jak i władzami świeckimi. 

Dekrety nominacyjne wikariuszy. Korespondencja prywatna 

z urzędem parafii. Reklamy i korespondencja z różnego 
rodzaju usługodawcami. Sprawy związane z prenumeratą 

tygodnika powszechnego przez parafię. 

46 1957-1961 Sprawy charytatywne parafii - ogólne 

Prośby o różnego rodzaju zapomogi; listy parafian 

potrzebujących oraz ich adresy jak i potwierdzenia 

otrzymanej pomocy. 

47 1958 Materiały dotyczące pierwszej Komunii Świętej 

Lista dzieci przystępujących do komunii świętej w roku 

1958. 

48 1958 Materiały związane ze spraw zajęcia przez państwo 

majątku kościelnego należącego do parafii św. Jana 

Wnioski o zwrot zabranych nieruchomości. Korespondencja 

z kurią diecezji warmińskiej w tej sprawie oraz jej 

komunikaty. Notatki ks. Sawickiego związane z majątkiem 
kościelnym. 

49 1958 Intencje modlitewne do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

50 1958-1960 Prośby do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy cz. 1 

Prośby o modlitwę i Podziękowania do Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy składane przy okazji nabożeństw. 

51 1958-1960 Prośby do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy cz. 2 

Prośby o modlitwę i Podziękowania do Matki Boskiej. 

Nieustającej Pomocy składane przy okazji nabożeństw. 

52 1958-1960 Prośby do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy cz. 3 

Prośby o modlitwę i Podziękowania do Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy składane przy okazji nabożeństw. 

 

53 1958-1960 Sprawy rachunkowe parafii 

Materiały ze zbiórek na tace z 1960. Rachunek za zakup 
sprzętu liturgicznego. Upomnienia nieuregulowaniu 

należności przez parafię. 

54 1960 Prośby parafian do Matki Bożej składane z różnych 

okazji 

Liczne prośby składane  do Matki Bożej Częstochowskiej z 

okazji peregrynacji obrazu jasnogórskiego z sierpnia 1960 

roku. 
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55 1960-1964 Sprawy dekanalno-parafialne 

Wytyczne, komunikaty i informatory nadsyłane z Kurii 

Diecezji Warmińskiej. Korespondencja z różnymi 
instytucjami kościelnymi w obrębie diecezji oraz kraju. 

Komunikaty i korespondencja z władzami lokalnymi  m.in. 

w sprawie sprawozdań z prowadzenia punktu 
katechetycznego. Orzeczenie o uznaniu kościoła p.w. Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy za zabytek. Korespondencja w 

sprawie wizytacji kanoniczej. 

56 1960-1965 Materiały i pomoce duszpasterskie cz.1 

Rozsyłane po parafiach poradniki liturgiczne pomoce 

katechetyczne broszury i informatory dotyczące różnych 

zagadnień z życia kościoła m.in. reform soboru 
watykańskiego II. Programy pracy duszpasterskiej. 

57 1961 Materiały związane z odprawianiem Sobót Królowej 

Polski 

List ks. prymasa z zaproszeniem do tej nowenny. Materiały 
pomocnicze z modlitwami i  konferencjami na kolejne 

soboty. 

58 1965 Sprawy dekanalne 

Liczna korespondencja z kurią biskupią diecezji 
Warmińskiej. Konspekt listu w sprawie Ks. Hauburga. 

Komunikaty i zarządzenia Kurii . 

59 1965 Pisma kurii biskupiej 

Korespondencja z różnymi instytucjami kościelnymi w 

obrębie diecezji oraz kraju. Wytyczne i komunikaty Kurii 

Diecezji Warmińskiej. Wytyczne i komunikaty Episkopatu i 

Prymasa Polski. Tłumaczenie orędzia soborowego 
biskupów polskich w sprawie obchodów milenijnych. Kopie 

Instrukcji soborowych wprowadzających zmiany w liturgii. 

Materiały i pomoce katechetyczne. 

60 1965 Protokoły z wizytacji w parafii rzym-kat. w Postolinie 

Protokół wizytacji dziekańskiej parafii rzym-kat. W 

Postolinie 30 czerwca 1965 r. Protokół wizytacji kanoniczej 

parafii Rzym-kat. W Postolinie 17 i 18 lipca 1965 r. 

61 1966 Sprawy dekanalne: 

Liczna korespondencja a Kurią Biskupią Diecezji 

Warmińskiej. Dekrety nominacyjne wikariuszy. Materiały 
dla duszpasterstwa trzeźwości. 

Komunikaty kurii  w sprawie obchodów milenijnych i 

postanowień soborowych. 

62 1966 Pisma kurii biskupiej 

Korespondencja z różnymi instytucjami kościelnymi w 

obrębie diecezji oraz kraju. Wytyczne i komunikaty Kurii 

Diecezji Warmińskiej, Episkopatu i Prymasa Polski w 
sprawie obchodów milenijnych i postów. Pomoce 

katechetyczne oraz materiały dla duszpasterstwa 

dobroczynności. Lista składek na epitafium pamiątkowe dla 

ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego. Korespondencja w 
sprawach podatkowych z kurią i władzami świeckimi. 

63 1966-1968 Materiały i pomoce duszpasterskie cz.2 

Rozsyłane po parafiach poradniki liturgiczne pomoce 
katechetyczne broszury i informatory dotyczące różnych 

zagadnień z życia kościoła m.in. reform Soboru 
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Watykańskiego II oraz programy pracy duszpasterskiej. 

64 1967-1968 Sprawy Dekanalno-Parafialne 

Wytyczne, komunikaty i informatory nadsyłane z kurii 
Diecezji Warmińskiej szczególnie związane z 

postanowieniami soborowymi i zmianami z nimi 

związanymi. Korespondencja z różnymi instytucjami 

kościelnymi w obrębie diecezji oraz kraju jak i władzami 
świeckimi. Dekrety nominacyjne wikariuszy. 

65 Brak Daty Statut koła ministrantów w parafii św. Jana Ewangelisty 

66 Brak Daty Pomoce i instrukcje liturgiczne 

Materiały rozsyłane po parafiach jako tzw. „Wychowanie 

liturgiczne” nr 1-47. 

67 Brak Daty Pomoce katechetyczne dla nauczania religii dzieci 

przedszkolnych 

Materiały dydaktyczne na cały rok szkolny. 

68 Brak Daty Materiały i pomoce duszpasterskie nie z datowane cz.1 

Rozsyłane po parafiach poradniki liturgiczne, pomoce 

katechetyczne, broszury i informatory dotyczące różnych 
często ważnych dla danego okresu spraw – Nie z datowane 

69 Brak Daty Materiały i pomoce duszpasterskie nie z datowane cz. 2 

Rozsyłane po parafiach poradniki liturgiczne, pomoce 
katechetyczne, broszury i informatory dotyczące różnych 

często ważnych dla danego okresu spraw – Nie z datowane. 

 
 


