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ORĘDZIE 
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2018 ROKU

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” 
(Mt 24, 12) 

Drodzy Bracia i Siostry!
Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej 

przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego 
roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego 
nawrócenia”, który zapowiada i urzeczywistnia 
możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem 
i całym życiem. 

Również w tym roku – przez to przesłanie – 
pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu 
z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję 
się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: 
„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie 
miłość wielu” (24, 12). 

To zdanie zawarte jest w mowie dotyczącej końca 
czasów, wygłoszonej w Jerozolimie, na Górze 
Oliwnej, właśnie tam, gdzie rozpocznie się męka 
Pana. Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, 
zapowiada wielkie udręki i opisuje sytuację, w jakiej 
może znaleźć się wspólnota wierzących: w obliczu 
bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu 
wprowadzą w błąd, tak iż grozić będzie wygaśnięcie 
w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii.

Fałszywi prorocy 
Słuchamy tego fragmentu i zastanawiamy się: 

jakie postaci przybierają fałszywi prorocy?
Przypominają oni „zaklinaczy węży”, to znaczy 

wykorzystują ludzkie emocje, aby zniewalać 
ludzi i prowadzić ich tam, gdzie chcą. Ileż dzieci 
Bożych daje się zwieść powabom trwającej parę 
chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście! 
Iluż mężczyzn i ile kobiet żyje jakby pod urokiem 
iluzji pieniądza, który w rzeczywistości czyni ich 
niewolnikami zysku lub niegodziwych interesów! 
Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, 
i padają ofiarą samotności! 

Inni fałszywi prorocy to „szarlatani”, którzy 
proponują łatwe i natychmiastowe sposoby 
zaradzenia cierpieniom, środki, które okazują 
się jednak zupełnie nieskuteczne – jakże wielu 
młodym ludziom proponowane jest fałszywe 
remedium w postaci narkotyków, relacji 
„jednorazowego użytku”, zarobków łatwych, ale 
nieuczciwych! Jak wielu jest wciąż zaplątanych 
w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym 
relacje wydają się łatwiejsze i szybkie, a potem 
okazują się dramatycznie pozbawione sensu! Ci 
oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają 
natomiast to, co jest najcenniejsze, jak godność, 
wolność i zdolność kochania. To pokusa próżności 
prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw… 
i potem się ośmieszamy; a ze śmieszności nie ma 

powrotu. Nic dziwnego: od zawsze diabeł, który jest 
„kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44), przedstawia 
zło jako dobro, a fałsz jako prawdę, aby zmylić 
serce człowieka. Dlatego każdy z nas jest wezwany 
do tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy 
jest zagrożony przez kłamstwa tych fałszywych 
proroków. Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać 
na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale 
rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy 
ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście 
naszemu dobru.

Zimne serce 
Dante Alighieri w swoim opisie piekła wyobraża 

diabła siedzącego na lodowym tronie; mieszka 
on w mrozie stłumionej miłości. Zastanówmy się 
zatem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie 
sygnały wskazują nam, że miłość w nas może 
wygasnąć? 

Tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim 
chciwość pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego 
zła” (1 Tm 6, 10); jej następstwem jest odrzucenie 
Boga, a zatem szukania pociechy w Nim – wolimy 
nasze przygnębienie niż pokrzepienie Jego 
Słowa i sakramentów. To wszystko przeradza się 
w przemoc, obracającą się przeciwko tym, których 
uważamy za zagrożenie dla naszych „pewników”, 
jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, 
gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także 
bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom. 

Również świat stworzony jest milczącym 
świadkiem tego oziębienia miłości; ziemia jest 
zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla 
interesu; morza, które także są zanieczyszczone, 
muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków 
przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle 
Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez 
maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci. 

Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; 
w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium 
starałem się opisać najbardziej ewidentne 
oznaki tego braku miłości. Są nimi: egoistyczna 
gnuśność, jałowy pesymizm, pokusa izolowania 
się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, 
mentalność światowa, która skłania do zajmowania 
się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób 
zapał misyjny.

Co robić?
Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane 

przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza 
matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim 
lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie 
Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę 
i post. 

Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, 
pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte 
kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie, 
by ostatecznie szukać pociechy w Bogu. On jest 
naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie. 
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Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od 
chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi 
człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie 
jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby 
jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, 
autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, 
abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład 
z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się 
z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo 
komunii, jaką żyjemy w Kościele. Odnośnie do 
tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kiedy 
zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty 
w Jerozolimie: „To przyniesie pożytek wam” (2 Kor 
8, 10). Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego 
Postu, kiedy to liczne organizacje przeprowadzają 
zbiórki dla Kościołów i społeczności znajdujących 
się w trudnych sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, 
abyśmy również w naszych codziennych relacjach, 
za każdym razem, kiedy brat prosi nas o pomoc, 
pomyśleli, że jest to wezwanie Bożej Opatrzności: 
każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć 
w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli 
On dziś posługuje się mną, abym pomógł bratu, to 
czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby 
– On, który nie daje się prześcignąć w hojności?

Post, na koniec, odbiera siłę naszej przemocy, 
rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania. 
Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, co 
odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co 
niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy 
głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha, 
złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. 
Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się 
bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na 
nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny 
zaspokaja nasz głód. 

Chciałbym, aby mój głos dotarł poza granice 
Kościoła katolickiego, aby dosięgnął was 
wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, 
otwartych na słuchanie Boga. Jeżeli tak jak my 
jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodziwości 
w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie 
paraliżujące serca i działania, jeżeli widzicie, że 
słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, 
przyłączcie się do nas, byśmy razem błagali Boga, 
by razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, 
żeby pomóc braciom! 

Płomień Paschy
Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, 

aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc 
wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli 
niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu 
sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam 
wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć 
kochać.

Dobrą okazją będzie, również w tym roku, 
inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą 
do tego, by sakrament pojednania był sprawowany 
w kontekście adoracji eucharystycznej. 

W 2018 roku odbędzie się ona w piątek 9 
i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa 
z Psalmu 130, 4: „Ty udzielasz przebaczenia”. 
W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół 
pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy , 
co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej 
i do spowiedzi sakramentalnej.

W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy 
na nowo przeżywać sugestywny rytuał zapalenia 
paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, 
stopniowo rozproszy mrok i oświetli zgromadzenie 
liturgiczne. „Niech światło Chrystusa, chwalebnie 
zmartwychwstałego, rozproszy ciemności 
naszych serc i umysłów”, abyśmy wszyscy mogli 
na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus 
– słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem 
eucharystycznym sprawi, że nasze serce będzie 
mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością. 

Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie 
zapominajcie modlić się za mnie. 

Watykan, 1 listopada 2017 roku
w Uroczystość Wszystkich Świętych

papież FRANCISZEK

Papież Senior Benedykt XVI zapewnił czytelników 
„Corriere della sera” o swojej wdzięczności za 
duchowe towarzyszenie „na tym ostatnim odcinku 
drogi”. W odpowiedzi na prośbę Massimo Franco 
z rzymskiej redakcji największego włoskiego 
dziennika skierował następujące słowa:

Benedykt XVI
Papież Emeryt 

Watykan, 5 lutego 2018 roku
Egregio Signore
Dott. Massimo Franco
Via Campania, 59/c
00187 ROMA

Drogi doktorze Franco, 
wzruszyło mnie, że tak wielu czytelników 
Pańskiej gazety chce wiedzieć, jak spędzam ten 
ostatni okres mojego życia. Mogę tylko powiedzieć 
w tym względzie, że w powolnym słabnięciu sił 
fizycznych, wewnętrznie pielgrzymuję do Domu. 
To wielka łaska dla mnie, gdy jestem otoczony, 
na tym ostatnim odcinku drogi, czasami trochę 
męczącym, przez tak wielką miłość i dobroć, 
jakich nie mogłem sobie wyobrazić. W tym sensie 
traktuję również pytanie Pańskich czytelników 
jako towarzyszenie w drodze. Dlatego mogę 
jedynie dziękować, zapewniając z mojej strony 
was wszystkich o mojej modlitwie. Serdecznie 
pozdrawiam.

BENEDYKT XVI



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 6 (283) 11 lutego 2018
8

Pani Anna Korzeniecka z Mierzeszyna świętująca swoją 100. rocznicę urodzin. 
Fotografia przedstawia dostojną Jubilatkę wraz z Błogosławieństwem 

Apostolskim Papieża Franciszka, 4 lutego 2018 roku. 
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Błogosławiony Paweł VI zostanie 
wkrótce ogłoszony świętym. Kardynałowie 
i biskupi – członkowie Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych jednogłośnie uznali 
za cudowne uzdrowienie przypisywane 
papieżowi, ogłoszonemu błogosławionym 
w 2014 roku. Kanonizacja mogłaby nastąpić 
już w październiku 2018 roku – pisze Andrea 
Tornielli na portalu Vatican Insider.

Od 2014 roku w Kongregacji badano 
przypadek ocalenia życia dziewczynki 
w łonie matki w piątym miesiącu ciąży. Była 
to trudna ciąża z powodu przedwczesnego 
pęknięcia pęcherza płodowego, co zagrażało 
życiu dziecka. Kilka dni po beatyfikacji Pawła 
VI 19 października 2014 roku mieszkająca 
w prowincji Werona matka pojechała do 
sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Brescii, 
by pomodlić się za wstawiennictwem 
pochodzącego stamtąd bł. Pawła VI. Wiedziała 
bowiem, że cud uznany do jego beatyfikacji 
miał również związek z trudną ciążą. Dziecko 
urodziło się 25 grudnia zdrowe i tak jest do 
tej pory.

Wcześniej za niewytłumaczalne z punktu 
widzenia medycyny uznała to wydarzenie 
konsulta medyczna Kongregacji, a następnie 
teologowie Kongregacji ustalili związek 
między nim a modlitwą za wstawiennictwem 
Pawła VI. Po decyzji kardynałów i biskupów, 
prefekt Kongregacji kard. Angelo Amato 
przedstawi ją papieżowi Franciszkowi, do 
którego należy ostateczna decyzja w tej 
sprawie i wyznaczenie daty kanonizacji.

Mogłaby ona się odbyć w czasie zgromadzenia 
Synodu Biskupów nt. młodzieży. Według 
tygodnika diecezjalnego z Brescii najbardziej 
prawdopodobną datą jest niedziela 21 
października 2018 roku.

Papież Franciszek darzy wielkim szacunkiem 
bł. Pawła VI i wielokrotnie cytował go 
w swoich wystąpieniach. W homilii w czasie 
Mszy  świętej beatyfikacyjnej podkreślił, 
że jego poprzednik „potrafił kierować 
z dalekowzroczną mądrością – a czasem 
w samotności – sterem łodzi Piotrowej, 
nigdy nie tracąc radości i ufności w Panu”. 
„W odniesieniu do tego wielkiego Papieża, 
odważnego chrześcijanina, niestrudzonego 
apostoła, przed Bogiem możemy dziś 
tylko wypowiedzieć słowo tak proste, 
a jednocześnie szczere i ważne: dziękuję! 
Dziękujemy nasz drogi i umiłowany papieżu 
Pawle VI! Dziękujemy za Twoje pokorne 
i prorocze świadectwo miłości do Chrystusa 
i Jego Kościoła!”- mówił wówczas Franciszek.

eKAI

BLISKA KANONIZACJA 
BŁ. PAPIEŻA PAWŁA VI

Papież Franciszek przyjął 18 grudnia  2017 roku na 
audiencji kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Podczas spotkania, papież 
podpisał dekrety związane z procesami beatyfikacyjnymi 
12 kandydatów na ołtarze. Został promulgowany również 
dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Od tej chwili Prymasaowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie 
tytuł ,,Czcigodny Sługa Boży”.

12 grudnia 2017 roku podczas sesji zwyczajnej 
kardynałowie i biskupi z Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych wyrazili pozytywną opinię o heroiczności 
cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób zakończyły 
się prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nad ,,Positio 
super virtutibus”. 3-tomowe „Positio” zostało opracowane 
pod kierunkiem postulatora procesu ks. prof. Zbigniewa 
Sucheckiego, a w listopadzie 2015 roku kard. Kazimierz 
Nycz złożył je w watykańskiej kongregacji. Materiały 
te były podstawą prac różnych komisji w toku procesu 
beatyfikacyjnego na etapie watykańskim.

O tym, że papieska decyzja może zostać ogłoszona 
jeszcze przed Bożym Narodzeniem mówił pod koniec 
listopada, przy okazji prezentacji „Pro Memoria” Prymasa 
Wyszyńskeigo kard. Kazimierz Nycz.  Wyraził wtedy 
przekonanie, że proces beatyfikacyjny jest bardzo blisko 
końca i że „w tej dziedzinie możemy się nawet spodziewać 
jakiegoś prezentu na Gwiazdkę” – powiedział kard. Nycz.

Teraz do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud 
za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. W tej chwili 
prace Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych skupią się na 
stwierdzeniu cudu za przyczyną kandydata na ołtarze. 
Według procedury, dopiero po zakończeniu tego etapu 
zostanie wyznaczona data beatyfikacji. 

W przypadku kard. Wyszyńskiego obecnie trwa watykańska 
procedura badania domniemanego cudu za jego przyczyną. 
Jeśli zostanie potwierdzona jego autentyczność, najpierw 
przez komisję lekarzy, a następnie kardynałów, wówczas 
papież zdecyduje o beatyfikacji i wyznaczy jej datę.

Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Jego 
proces beatyfikacyjny był prowadzony w latach 1983-
2001 przez archidiecezję warszawską. Po przesłuchaniu 
65 świadków i zbadaniu wszystkich pism drukowanych 
i niedrukowanych, świadectwa te poddano ocenie 
teologicznej. Całą dokumentację procesową liczącą 37 
tomów wraz z publikacjami autorstwa Prymasa Tysiąclecia 
w lutym 2001 roku przekazano do Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Pod koniec roku 2002 kongregacja 
orzekła, że pod względem formalnym proces na etapie 
diecezjalnym został przeprowadzony poprawnie.

Równolegle do tych prac toczyły się prace związane 
z badaniem uzdrowienia 19-letniej kobiety za przyczyną 
kard. Wyszyńskiego. Diecezjalny proces w tej sprawie 
przeprowadziła w latach 2012-2013 archidiecezja 
szczecińsko-kamieńska, gdyż to na jej terenie miało miejsce 
to niewytłumaczalne medycznie zdarzenie. Dokumentacja 
została przekazana do Watykanu i to tam toczy się kolejny 
etap procedury badania autentyczności domniemanego 
cudu. 

eKAI

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY 
KS. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
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XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W MIERZESZYNIE
10 lutego 2018 roku
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NABOŻEŃSTWA PASYJNE
W MIERZESZYNIE 2018

GORZKIE ŻALE – w niedziele po Mszy 
świętej o godz. 7.30

DROGA KRZYŻOWA – w  piątki 
 dla dzieci o godz. 17.00
 dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30

ŚRODA POPIELCOWA
14 lutego 2018 roku

Msze święte z obrzędem posypania głów 
popiołem o godz. 9.30 i 18.00 w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. 
Pamiętajmy o pobożnej praktyce postu ścisłego 
w tym dniu!

Mierzeszyn, 2 lutego 2018 roku

Sołectwo Mierzeszyn
Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
Alfred Wenzel - Usługi Pogrzebowe „Kalia” z Kleszczewa
Sołectwo Błotnia
Sołectwo Domachowo
Sołectwo Warcz

PODZIĘKOWANIE
w związku z remontem ulicy Cmentarnej

Jest nam niezmiernie miło, że na łamach gazety 
parafialnej „U św. Bartłomieja w Mierzeszynie” możemy 
złożyć podziękowania w sprawie remontu ulicy Cmentarnej 
w Mierzeszynie. Święto Mierzeszyna jakim jest kolejna, 
662 rocznica nadania przywileju lokacyjnego, zobowiązuje 
nas, by w tym szczególnym  dniu pamiętać o naszych 
Przyjaciołach i Dobroczyńcach.

Zapewne wielu z Państwa pamięta jak jeszcze rok temu 
remont ulicy Cmentarnej był kwestią planów i przedmiotem 
naszych starań. Wtedy też na łamach parafialnej gazety 
zwracaliśmy się do Państwa jako Parafian i Mieszańców 
poszczególnych sołectw o poparcie dla finansowego 
wsparcia remontu ulicy Cmentarnej z budżetów sołeckich 
Państwa sołectw. 

Oprócz ogólnej odezwy wystosowaliśmy także 
indywidualne pisma w tej sprawie. W trakcie jednej z 
jesiennych niedziel 2016 roku jako parafianie mieliśmy 
okazję wesprzeć tę inicjatywę wrzucając pieniądze do 
puszki.

Dzisiaj z dumą i radością możemy powiedzieć: udało 
się nam! Po raz pierwszy w Gminie Trąbki Wielkie 
udało się zaangażować finansowo w remont jednej drogi 
tyle podmiotów o różnej charakterystyce: instytucja 
kościelna, prywatne przedsiębiorstwo, ościenne sołectwa. 
Takiego współdziałania jeszcze nie było, a nam jako całej 
wspólnocie się udało! Oto nasi Partnerzy przedsięwzięcia: 
Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w 
Mierzeszynie, Usługi Pogrzebowe „Kalia” Alfred Wenzel 
z Kleszczewa, Sołectwo Błotnia, Sołectwo Domachowo, 
Sołectwo Warcz. 

Serdecznie dziękujemy Wam drodzy Partnerzy za to, 
że dojrzeliście w tym przedsięwzięciu wspólny interes, 
podjęliście wspólny ciężar i teraz razem możemy wspólnie 
czerpać korzyści. Dziękujemy wszystkim, którzy swoim 
głosem lub ofiarą pieniężną wsparli dzieło remontu ulicy 
Cmentarnej w Mierzeszynie. 

Uważamy, że wszelki trud związany z remontem ulicy 
Cmentarnej był wart owoców, które przyniósł. Dzisiaj 
wszyscy mieszkańcy Parafii Mierzeszyn oraz goście mogą 
dojeżdżać do cmentarza w komfortowych i bezpiecznych 
warunkach. Jesteśmy przekonani, że ulica Cmentarna jest 
kolejną ale nie ostatnią drogą, którą wyremontujemy w 
trakcie naszej kadencji. Wam drodzy Partnerzy jeszcze raz 
dziękujemy za okazaną pomoc w realizacji tych planów.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Sołtys Mierzeszyna Irena Kuchnowska 

wraz z Radą Sołecką

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA 

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

862. Barbara i Meczysław Turscy, Błotnia
863. Halina Ronowicz, Błotnia
864. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
865. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
866. Marianna i Zygmunt Koprowicz, Olszanka
867. Helena Stosio, Domachowo
868. Eryka Żurek, Domachowo
869. Jadwiga Lellek, Zaskoczyn
870. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
871. Władysław Gajęcki, Domachowo
872. Rodzina Banasik z Mamą, Mierzeszyn
873. Irena i Piotr Krzemińscy, Gdańsk Osowa
874. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś
875. Halina i Roman Chamscy, Graniczna Wieś
876. Sylwester Dawidowski, Domachowo
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