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Z żałobnej karty…
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Dnia 25 kwietnia 2012r. zmarł w szpitalu w Starogardzie Gdańskim
ks. biskup prof. dr habilitowany Jan Bernard Szlaga.
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Ks. biskup urodził się 24 maja 1940r. w Gdyni w Małym Kacku, jako
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najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Uczęszczał do Collegium Leoninum
( szkoła średnia) w Wejherowie i Collegium Marianum w Pelplinie.
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Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963r. z rąk ks. biskupa Kazimierza
Józefa Kowalskiego. Króciutko, bo tylko trzy miesiące był wikariuszem w
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Łęgu i półtora roku w Jabłonowie Pomorskim.

14

Lata od 1965r. do 1988r. związał z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim w Lublinie, gdzie przechodził różne szczeble: jako student,
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1. Domena kłamcy;
2. Bylina ogrodowa;
3. Kiszeniak w beczce;
4. Szef zakładu;
5. Graniczny… z godłem;
6. Muzyka morza;
7. Wskazówka w kompasie;
8. Przed ranną zmianą;
9. podobno czyni cuda;
10. Drobne kontuzje;
11. Mruczący ssak;
12. Smaczne warzywo o jadalnych pędach;
13. Całkowita słuszność;
14. Czynnik w odejmowaniu;
15. Zbożowe białko.
Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Irena Lemańczyk, Teresa Wojciechowska, Sabina Wałdoch,
Roman Kostrzewski oraz młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Skład: JW

asystent, adiunkt, prodziekan Wydziału Teologicznego, dziekan, prorektor.
Otrzymał wszystkie możliwe tytuły naukowe. Był profesorem doktorem
habilitowanym.
W 1988r. został biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.
Natomiast w 1992r. został pierwszym biskupem ordynariuszem diecezji
pelplińskiej. Posługę tę pełnił przez 20 lat..
•

Jego największe dokonania:
odzyskał i wyremontował budynek Collegium Marianum;

•

wybudował dom kapłana seniora w Chojnicach;

•

odzyskał kompleks pobernardyński w Świeciu;
wybudował Dom Rekolekcjonisty w Białej Górze;

•
•
•

podejmował 06.06.1999r. w Pelplinie papieża Jana Pawła II;
utworzył 29 nowych parafii;

•

przeprowadził synod diecezjalny, który zakończył się w 2001r.

•

wyniósł do godności bazyliki mniejszej kościoły w Chojnicach i
Koronowie;

MINISTRANCI
W dniach od 01.05. – 02.05.12r. odbyły się w Częstochowie

•

utworzył dwie Kapituły Kolegialne w Koronowie i Kartuzach;
wybudował Dom Pielgrzyma w Pelplinie;

Mistrzostwa Polski Ministrantów w piłce nożnej. Na poziomie klas
gimnazjalnych młodzież naszej diecezji reprezentowali ministranci z

•

odrestaurował katedrę pelplińską;

Konarzyn.

•

wyremontował seminarium i pałac biskupi;
zainstalował radio „Głos” w Pelplinie;

Chłopcy zajęli 15 miejsce w skali krajowej. Odnieśli 5 zwycięstw,
ponieśli 3 porażki i raz zremisowali.

utworzył w diecezji nowe sanktuaria : w Gorzędzieju – św. Wojciecha,
Lubiszewie, Kościerzynie – Matki Bożej Bolesnej i Matki Bożej

Reprezentanci: Dominik Burczyk, Kacper Ginter, Andrzej Winkowski,
Michał Trzeciński, Damian Pompała, Robert Bukowski, Kamil Mizerski,

Królowej Rodzin;

Jacek Podgórski.

nadał miastom swoich patronów: np. w Chojnicach patronem jest św.
Jan Chrzciciel, w Człuchowie – św. Jakub.

Trenerzy: p. Jarosław Jurewicz i p. Marcin Podgórski.

•

•
•

•

Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

9 czerwca 2012r. odbyły się Mistrzostwa Diecezji w piłce nożnej.

który otrzymał z rąk
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także
Honorowym Obywatelem 11 miejscowości.

Na szczeblu delegatury chojnickiej nasi ministranci zajęli I miejsce.
Pokonali; Chojnice (parafia św. Jadwigi) - 9:1, Osowo – 8:3, Czersk – 6:2.

Ks. biskup bardzo lubił przyjeżdżać do naszej parafii. Za mojej
kadencji był 14 razy.

Natomiast 16.06.12r. w Pelplinie odbyły się finały w piłce nożnej.

Od dłuższego czasu chorował na serce, nerki i zwyrodnienie stawu
kolanowego. Jednak bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie
wrzodu na dwunastnicy.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28.04.2012r. pod
przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce. W pogrzebie wzięło
udział 30 biskupów i arcybiskupów oraz ponad 600 księży.
Ks. Marek Weltrowski

Nasi ministranci pokonali:
Koronowo – 8:0;
Upawa – 8:0;
Lębork – 7:2.
Zdobyli mistrzostwo diecezji na poziomie klas gimnazjalnych.
Zakwalifikowali się do finałów mistrzostw Polski i będą reprezentowali
diecezję w Krakowie.
Skład reprezentacji był taki sam – jak podczas Mistrzostw w Częstochowie.
Gratulujemy!

Z życia Akcji Katolickiej…

Administrator Diecezji Pelplińskiej

•

w kwietniu odbyło się nabożeństwo biblijne z egzortą ks. proboszcza

•

Marka Weltrowskiego;
w maju – nabożeństwo majowe w Zielonej Chocinie połączone ze
spotkaniem z członkami Żywego Różańca tej miejscowości.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
•

konferencja na temat „Życie i działalność ks. biskupa Jana Bernarda

•

Szlagi”;
konferencja pt. „Jan Paweł II a młodzież”;

•

udział w nabożeństwie majowym w Żychckich Osadach;

•

modlitwa maryjna przy wszystkich krzyżach i figurkach Konarzyn.

ks. Marek Weltrowski

ks. Marek Weltrowski

INWESTYCJE MATERIALNE
•
•
•
•
•

Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel urodził się w 1966r. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1994r. w Pelplinie z rąk ks. biskupa Jana Bernarda
Szlagi.
Przez pierwsze dwa lata był wikariuszem w Kościerzynie ( parafia św.
Trójcy). Następnie przez dwa lata pełnił funkcję osobistego kapelana i
sekretarza ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi. Kolejne lata spędził na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, gdzie otrzymał tytuł
doktora habilitowanego i był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej
Szczegółowej.
Ks. biskup Wiesław Śmigiel przybędzie do naszej parafii 1 lipca
2012r. i będzie przewodniczył sumie odpustowej ku czci św. Apostołów
Piotra i Pawła oraz udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

wymalowano 2 pokoje w plebanii;
położono w jednym pokoju panele na podłogę;
wymieniono 2 okna i drzwi w biurze parafialnym;
zakupiono przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych nowy
czerwony ornat i puszkę do rozdawania Komunii św.
współudział w remoncie figury Chrystusa Króla przy szkole.

Planowane inwestycje:
• założenie sygnalizacyjnego alarmu przeciwpożarowego;
• założenie polbruku na cmentarzu.
ks. Marek Weltrowski

HUMOR
Teściowa do zięcia:
- Skoro tak mnie nienawidzisz, to dlaczego trzymasz moje zdjęcie na
kominku?
- Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia!
Młody pracownik rozpoczął pracę w biurze pewnej firmy. Gdy szef wpadł do
biura, zastał go śpiącego:
- Jędrek! Gdzie ty masz sumienie, śpisz w pracy!
- Ale mnie śnią się tylko sprawy biurowe!
Miś i zając jadą pociągiem. Nagle miś pyta się zajączka:
- Te, zając! Masz bilet?
Wystraszony zajączek mówi, że nie ma. Na to miś:
- Nie martw się zając! Jesteś moim kumplem, to ci pomogę! Właź do
kieszeni!
No i zając wszedł. Przychodzi konduktor i sprawdza misiowi bilet, ale jego
uwagę przykuwa znaczne wybrzuszenie w kieszeni misia, więc pyta:
- A co ty tam masz, misiu?
Miś klepie się po kieszeni. Wyciąga spłaszczonego zajączka i mówi:
- Zdjęcie kolegi.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA

Kapitolu, w domu należącym do Marka, syna właścicielki jerozolimskiego

29 czerwca Kościół na całym świecie, ale zwłaszcza w diecezji

Wieczernika, bliskiego mu niegdyś i teraz współpracownika, zbierającego
świadectwa o życiu i nauczaniu Jezusa, a zwłaszcza o jego cudach. Mógł

rzymskiej obchodzi uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
uważanych za pierwszych budowniczych Kościoła powszechnego. Obaj
nauczali i zakończyli życie śmiercią męczenników w Rzymie.

również zatrzymać się w posiadłości senatora Pudensa na wzgórzu Esguilinio,
który ze swą rodzina przyjął chrzest. Niewątpliwie u nich wszystkich bywał.
Ze stolicy cesarstwa Piotr pisze 2 listy do chrześcijan w Azji

Nasz kościół również jest pod wezwaniem wyżej wymienionych Apostołów..

Mniejszej.
W czasie prześladowania wszczętego przez Nerona Piotr został

ŚW. PIOTR
Pierwszy do stolicy ogromnego imperium sprawującego wówczas

uwięziony i skazany na śmierć. Został ukrzyżowany głową w dół podczas
jednego z bestialskich widowisk w Cyrku Nerona, położonym na terenach

władzę nad wszystkimi krainami nad brzegiem Morza Śródziemnego, przybył

znajdujących się dziś po lewej stronie Placu Bazyliki św. Piotra. jego ciało

ze szczególna misją galilejski rybak Szymon, zwany Skałą )łac. Petrus).
Najprawdopodobniej ok. roku 56 opuścił Jerozolimę i udał się do Antiochii –

zostało pochowane opodal, w niewielkich katakumbach po drugiej stronie
biegnącej tamtędy Via Kornelia, u podnóża wzgórza zwanego Vaticanem. Na

milionowego miasta w Syrii, gdzie istniały już liczne wspólnoty wyznawców

płycie wyryto po grecku napis: „Piotr jest tu”. Około roku 160 wzniesiono

Jezusa z Nazaretu., uznanego za Mesjasza.. Piotr w Antiochii przez 3 lata
głosił szokującą swą treścią informację nad informacjami, czyli Dobrą

nad grobem Piotra przylegający do muru niewielki nagrobek w formie
baldachimu o dwóch kolumienkach, który był symbolem odniesionego przez

Nowinę o zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba Jezusa, gdzie dzieli On z
Przedwiecznym Bogiem, swym Ojcem, tron Jego panowania i chwały. Mówił

Piotra zwycięstwa.
W roku 258 podczas prześladowań cesarza Waleriana relikwie św.

o tych wydarzeniach jako ich naoczny świadek – jako ktoś, kto Jezusa znał

Piotra ukryto w małych katakumbach św. Sebastiana. Po Edykcie

osobiście przez długie lata, kto był świadkiem dokonywanych przez Niego
uzdrowień i cudów i uważnym słuchaczem Jego nauk.

Mediolańskim przeniesiono je na miejsce pierwotnego pochówku.
W Rzymie istnieją także inne miejsca upamiętniające pobyt św. Piotra.

Z Antiochii popłynął Piotr do stolicy imperium – do Rzymu. Również

Nie należy zapominać o cennej relikwii, jak znajduje się w Bazylice św. Jana

tam istniały już wspólnoty wyznawców Jezusa Chrystusa. Piotr zatrzymał się
prawdopodobnie w ich największym skupisku, tj. w dzielnicy zwanej

na Lateranie – w gotyckim baldachimie nad ołtarzem przechowywane są,
według tradycji, w relikwiarzu czaszki Świętych Piotra i Pawła.

Zatybrze. Od niepamiętnych czasów żyła tam – raz mniejsza, raz większa
kolonia żydowska. Od niedawna pojawili się wśród niej wyznawcy Jezusa z

Na Oppio w pobliżu Koloseum, znajduje się bazylika św. Piotra w
Okowach, ufundowana w V wieku przez Eudoksję, żonę cesarza

Nazaretu – Mesjasza. Piotr mógł równie dobrze zatrzymać się w licznej

Walentyniana III. Złożyła tutaj kajdany, w które zakuty był św. Piotr w

wspólnocie chrześcijan, istniejącej wśród niewolników i domowników rodu
Luteranów. Mógł przebywać także na Awentynie u małżonków Akwili i

Jerozolimie. Relikwie te stały się i są nadal celem wielu pielgrzymek.
ŚW. PAWEŁ

Pryscylii. Istnieją także przekazy mówiące, że zamieszkiwał tuż przy

Pochodzący z Tarsu wykształcony faryzeusz Paweł (Szaweł) po

wielokrotnie. Okazje ku temu dawały zgromadzenia eucharystyczne w

nawróceniu pod Damaszkiem przepowiadał licznym ludom, żyjącym na
terenie dzisiejszej Turcji i Grecji prawdy o Bogu i o człowieku, jakie

domach ich wspólnych przyjaciół.
Do wiary w Jezusa przekonali setki ludzi, którzy tworzyli nowe

objawione zostały w wydarzeniu i nauczaniu Jezusa. Zmieniło się w
radykalny sposób dotychczasowe postrzeganie Boga i przeznaczeń człowieka.

wspólnoty. Ich krew, przelana w tym mieście, przyczyniła się do rozkwitu
wiary w Jezusa Chrystusa. Słowa i krew obu Apostołów przemieniły to

Na skutek oskarżeń o wszczynanie waśni religijnych Paweł został

pogańskie miasto w serce Kościoła.
Na podst. artykułu „Wspólna misja w Rzymie”

aresztowany w 60 r. w Jerozolimie. Po 3 – letnim procesie został
przewieziony jako więzień do Rzymu, gdyż mając obywatelstwo rzymskie,
odwołał się do cesarza.
W Rzymie Paweł przez 2 lata mieszkał jako więzień w wynajętym
przez siebie lokalu, gdzie przyjmował tych, którzy do niego przychodzili.
Z więzienia w Rzymie Paweł wysłał wiele listów do kilku gmin
chrześcijańskich w Azji i Grecji oraz do kilka osób. Warto je przeczytać.
Wobec braku dowodów winy (Żydzi z Jerozolimy się nie stawili)
Paweł został wypuszczony na wolność i zapewne udał się do Hiszpanii, ale
wkrótce powrócił stamtąd z Rzymu. Nie wiemy, kiedy i za co został
ponownie aresztowany. Jednak sam fakt, że pilnie go teraz strzeżono,
wskazuje, że oskarżenia musiały być większej wagi.
Skazany tym razem na śmierć, został ścięty mieczem na dziedzińcu
koszar, mieszczących się 20 km poza miastem, przy drodze prowadzącej do
portu w Ostii, w miejscu zwanym Uzdrawiające Wody. Legenda głosi, że

Spostrzeżenia duszpasterskie…
1. Od 7 roku życia każde dziecko ma obowiązek uczestniczenia we Mszy
św.
2. Wiele osób zamawia Mszę św. nie uczestnicząc w niej.
3. Istotą pierwszego piątku miesiąca jest przyjęcie Komunii św. w ten
dzień i spowiedź.
4. „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom na rzecz renowacji naszych
obiektów parafialnych. Obiekty są własnością parafii, a nie własnością
prywatną ks. proboszcza, jak niektórzy uważają. Jeżeli kogoś nie stać
na ofiarę 10 zł w miesiącu, to niech jej nie składa. Często do osób
zbierających pada pytanie: „Znowu na co?” Takie pytanie może

odcięta głowa św. Pawła upadła na ziemię i potoczyła się jak piłka. W

postawić tylko osoba, która nie chodzi do kościoła, ponieważ zawsze
tłumaczę wiernym o naszych planach i inwestycjach materialnych.

miejscach, gdzie odbiła się od ziemi, wytrysnęły trzy źródełka.
Ciało Męczennika złożono w katakumbach należących do

Niedorzeczne jest też twierdzenie, „że na kościół dam księdzu
pieniądze, a na remont plebanii – nie”. Informuję i przypominam, że

chrześcijanki Lucyny przy drodze wiodącej do portu w Ostii.

własnością parafii jest kościół,plebania, budynki gospodarcze,

Obaj Apostołowie – Piotr i Paweł przebywali w tym samym czasie w
Rzymie. Obaj głosili Jezusa jako Syna Bożego, który stal się człowiekiem
dla naszego zbawienia i wywyższenia. Spotykali się w Rzymie niewątpliwie

kostnica i organistówka, która jest wydzierżawiona przez umowę i
pisemną zgodę Kurii Biskupiej. Musimy jednakowo dbać o wszystkie
obiekty.
ks. Marek Weltrowski

Dodatek samorządowy
Jako, że współpraca z Urzędem Gminy w Konarzynach a Parafią w
Konarzynach układa się bardzo dobrze, postanowiliśmy począwszy od tego
numeru, dodawać do każdego wydania tzw. "dodatek samorządowy". Gazety
zwykle piszą bardzo mało, a przecież mieszkańcy chcieliby wiedzieć co się w
gminie dzieje.
Poniżej przedstawiamy w punktach tylko niektóre ważniejsze wydarzenia,
które miały miejsce w ostatnim czasie (w tym przypadku: około dwóch
miesięcy):
1. W sali Gminnego Ośrodka Kultury odnowiony został parkiet:
wycyklinowano i położono 6 warstw lakieru. Została też zakupiona
wykładzina ochronna na dyskoteki i imprezy masowe.
2. Na boisku gminnym i przed UG stanęły nowe lampy.
3. Odbył się przetarg na przepiecie kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni w
Zielonej Hucie. Wygrał chojnicki Ekomel, który już zaczął prace.
4. Odbył się przetarg na 4 place zabaw. Zostaną one wykonane do końca
lipca.
5. Został ukończony projekt wodociągu i kanalizacji na działkach w
kierunku Żychc. Otrzymaliśmy już także pozwolenie na budowę. W
najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie.
6. Kuria diecezjalna w Pelplinie wyraziła zgodę na wykup przez Gminę
paska terenu wokół jeziora Bublik. Trwają prace geodezyjne.
7. 28 maja z okazji Dnia Samorządowca gościliśmy Wojewodę Pomorskiego
Michała Owczarczaka.
8. Na ul. Rzemieślniczej od strony ul. Zielonej powstał skwer i odcinek
chodnika.
9. Wreszcie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę na postawienie 3 lamp na
ul. Rzemieślniczej. Fundamenty zostały już wylane.

10. Odbył się przetarg na inspektora nadzoru dwóch etapów ścieżki
rowerowej Kaszubska Marszruta. Jesteśmy w trakcie przetargu na
wykonawcę. Pierwszy odcinek, od krzyżówki do kościoła, powinien być
gotowy do października.
11. Odbył się przetarg na kotłownię w Zespole Szkół Publicznych. Nowa
kotłownia ma być oddana do użytku przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego.
12. Trwają prace nad planem miejscowym na tereny pomiędzy Konarzynkami
a Konarzynami. Niebawem będziemy prosić o ewentualne uwagi do
projektu planu wszystkich zainteresowanych.
13. Odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw wygranego przez naszą gminę
w konkursie ogłoszonym przez firmę Nivea.
14. Przepompownia w Kornem otrzymała nową szafę sterowniczą.
15. W hydroforni w Konarzynach i Kiełpinie wykonano modernizację
sterowania, sieci elektrycznej i przystosowano hydrofornie do podłączenia
agregatu prądotwórczego. Dzięki temu w przypadku dluższego zaniku
prądu hydrofornia będzie mogła pracować, a my i zwierzęta hodowlane
będą miały wodę. Trwa malowanie i modernizacyjne prace murarskie. W
przyszłym tygodniu ruszą prace w hydroforni w Ciecholewach.
16. Została wykonana nalewka asfaltowa na drodze w Ciecholewach Osadach
i w Kornem. Prace zleciło Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Nasza
gmina wniosła w zadanie wkład w wysokości 185 tys. zł.
17. Odbyło się gruntowne czyszczenie wszystkich gminnych przepompowni
ścieków.
18. Zostały zamówione okna do gminnych świetlic.
Więcej informacji oraz zdjęcia z rożnych wydarzeń można przeczytać i
obejrzeć na stronie www.konarzyny.pl
Już teraz zapraszamy na II Święto Gminy Konarzyny w dniu 14.07.2012 r.

