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Historia parafii Konarzyny
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1. Tytuł baśni: „…królewna”;
2. Zarządza parafią;
3. Na czele dekanatu;
4. Nabożeństwo odprawiane w maju;
5. Obchodzi imieniny w święta Bożego Narodzenia;
6. Przeciwieństwo ciepła;
7. Ksiądz biskup Wiesław…
8. Poranne nabożeństwo adwentowe;
9. Imię obecnego papieża;
10. Dzień, w który przypada Popielec;
11. Ma prawą i lewą komorę serca;
12. Kwiat, który potrafi zranić;
13. Święto rolników ( po żniwach);
14. Przechowujesz w niej produkty żywnościowe;
15. Siódmy dzień tygodnia;
16. Jedno z darów Trzech Króli;
17. Coś z nabiału;
18. Na niebie po burzy.
Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Irena Lemańczyk, Teresa Wojciechowska, Sabina Wałdoch,
Roman Kostrzewski oraz młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Skład: JW

Konarzyny zostały wyzwolone z okupacji niemieckiej 28 II 1945r.
Jeszcze w 1945r. żołnierze polscy w odległości 50 m od kościoła wysadzili 50
min.
W 1948 r. otwarto we wsi szkołę przysposobienia obronnego, a w
1949 r. całą wieś zelektryfikowano.
W 1960 r. znajdowały się we wsi następujące instytucje: Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej, posterunek MO, Gminna Spółdzielnia, szkoła
podstawowa, punkt felczerski i dentystyczny, weterynaria, biblioteka, 3
warsztaty szewskie, 2 krawieckie, położna, kowal, stacja unasienniania krów,
punkt skupu produktów leśnych, zlewnia mleka, straż pożarna, poczta.
Do 1975 r. Konarzyny należały do województwa bydgoskiego,
natomiast od 1976r. do województwa słupskiego. W czerwcu 1994r. nadano
Konarzynom nazwy ulic.
Od 1 I 1999 r. Konarzyny weszły w skład powiatu chojnickiego i
województwa pomorskiego.
Parafia należała do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Od 1821 r. do
Diecezji Chełmińskiej, a od 1992 r. do Diecezji Pelplińskiej.
Przed wojną Konarzyny należały do dekanatu chojnickiego,
człuchowskiego. W 1949 r. utworzono dekanat zaborski, do którego
zakwalifikowano naszą parafię..
1 stycznia 1992 r. utworzono dekanat borzyszkowski. Od tej chwili, aż
do dziś Konarzyny należą do tego dekanatu.
Po wojnie parafię dwukrotnie nawiedziła kopia obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej ( 1961 r., 1989 r.). Po 1945 r. parafia liczyła około 2000
wiernych.
Ciąg dalszy nastąpi….
ks. Marek Weltrowski

Szkaplerz święty znak zbawienia
Szkaplerz to znak Maryi. Tak jak krzyż oznacza Jezusa
Chrystusa, tak szkaplerz karmelitański – Matkę Bożą.
@W nocy z 15 na 16 lipca 1251r. generałowi zakonu
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, św. Szymonowi Stockowi,

duchowych Karmelu, które z miłosierdzia Bożego przysparzają światu
mnisi i mniszki.
Aby dostąpić spełnienia tych wielkich obietnic Matki Bożej,
potrzeba z naszej strony pokuty, walki o czystość i ufnej modlitwy. Są
to zobowiązania. które podejmujemy, przyjmując szkaplerz.
Pokuta nie dotyczy tylko oczyszczenia z przeszłych grzechów

ukazała się Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ręku, w otoczeniu

lub zgody na cierpienie, które zsyła na nas Bóg. Oznacza ona świadomą

aniołów. Maryja, ubrana w habit karmelitański, podała generałowi

walkę ze swymi namiętnościami.

szkaplerz i powiedziała: „Umiłowany synu! Przyjmij szkaplerz twojego
zakonu, przywilej dla ciebie i karmelitów. Oto znak zbawienia, ratunek

Niezbędna jest także troska o czystość – uwolnienie się od
egoizmu i oddanie swoich myśli, uczuciowości i ciała na służbę w

w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

miłości Boga i człowiekowi.

kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego”. W ten sposób Matka

Jeżeli chcemy doznać opieki Maryi i mieć udział w dobrach

Boża uratowała zakon karmelitański od rozwiązania, które groziło mu

duchowych Karmelu, konieczna jest modlitwa. Podejmujemy zatem

w średniowiecznej Europie, niezbyt przyjaźnie nastawionej do

zobowiązanie do modlitwy maryjnej, zwłaszcza do modlitwy maryjnej i

mnichów z Góry Karmel, uciekających z Palestyny przed Saracenami.

ustawicznej, która chroni myśli, oczyszcza uczucia. daje pokój serca i

W pięćdziesiąt siedem lat po śmierci św. Szymona Stocka Matka
Boża ukazała się papieżowi Janowi XXII, polecając Karmel jego

siłę ducha, uwalnia od lęku. Kiedy się modlimy, otwieramy nasze serca
na działanie Ducha Świętego, który napełnia nas pokojem, daje jasność

opiece. Ponownie obiecała obfite łaski i zbawienie wszystkim członkom

umysłu i wytrwałość w niepowodzeniach. Dzięki modlitwie

zakonu, którzy wiernie wypełniają swoje śluby oraz należącym do

otrzymujemy Boże błogosławieństwo. Szkaplerz jest więc znakiem

Bractwa Szkaplerznego, którzy zachowują cnotę czystości według

nawrócenia i pokuty, znakiem zbawienia.

swego stanu i modlą się za Kościół święty. Obiecała również osobom

Każdy może prosić o przyjęcie do szkaplerza w kościołach

noszącym szkaplerz święty tzw. przywilej sobotni: „Ja, ich Matka, w

prowadzonych przez Ojców Karmelitów. Przyjęcie odbywa się poprzez

pierwszą sobotę po ich śmierci wyzwolę ich z czyśćca i powiodę na
górę żywota wiecznego”.

nałożenie przez kapłana szkaplerza świętego i wpisanie do księgi
Bractwa Szkaplerznego. Kapłan wyznacza do codziennego odmawiania

Ze szkaplerzem związana jest jeszcze jedna obietnica. Każdy, kto
godnie go nosi, znajdzie się pod szczególną opieką Matki Bożej za
życia, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Ma także udział w dobrach

modlitwy do matki Bożej.
Szkaplerz należy zawsze nosić z wielką czcią. Jest on bowiem
poświęcony.
Na podst. artykułu „Szkaplerz święty znak zbawienia”

Z życia parafii…

Z żałobnej karty…
Ksiądz Otton Józef Konrad ur. 28 XII 1909r. w Chojnicach. Ojciec
Paweł był malarzem, a matka Antona Simon zajmowała się domem.
Ochrzczony 3 I 1910r. w chojnickiej farze. W tym samym kościele
bierzmowany w 1925r. przez ks. biskupa Klundra.
Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Chojnicach, a w latach
1920 – 1927 uczęszczał do niemieckiego prywatnego gimnazjum. Potem
jednak przeniósł się do Poznania i tam w 1930 r. zdał egzamin dojrzałości.
W 1931r. rozpoczął naukę w seminarium duchownym. Święcenia
kapłańskie otrzymał 13 VI 1935r.
W latach 1935 – 1937 pracował w Żukowie jako wikariusz. Następnie
w parafii Cekcyn i Gdyni Chyloni.
W 1939r. został aresztowany przez Niemców. Przebywał w obozach
na terenach Rzeszy. Przyjęcie drugiej grupy narodowościowej umożliwiła mu
powrót do pracy duszpasterskiej. Był administratorem parafii Nowa Cerkiew,
Rytel, Pawłowo i Krojanty.
W 1945r. pracował w opustoszałych parafiach w: Gdyni, Małym
Kacku i Witominie. W 1945r. był administratorem parafii Lichnowy. Po 3
latach przeniesiono go do Zapcenia.
15 kwietnia 1958r. powierzono mu parafię Konarzyny k/ Chojnic. W
dekanacie zaborskim od 1960r. pełnił funkcję wicedziekana, a w latach 1962
– 1981 dziekana.
W uznaniu za pracę duszpasterską ks. biskup Marian Przykucki
mianował go Radcą Duchownym ad Honores.
Zmarł 24 maja 1986r. w szpitalu w Człuchowie na skutek
niewydolności układu krążenia. Został pochowany na cmentarzu
przykościelnym w Konarzynach.

•
•
•
•
•

29 VII – przechodziła przez naszą parafię pielgrzymka z Bytowa do
Częstochowy;
w dniach 23 VII – 27 VII - odbyła się pielgrzymka autokarowa do
Częstochowy, Zakopanego i Kielc;
w sierpniu odbyła się pielgrzymka autokarowa do Lichenia;
3 IX – zainstalowano w kościele sygnalizację alarmową
przeciwpożarową ;
7 IX – odbyło się spotkanie członków KSM i AK. Gościliśmy siostry ze
wspólnoty Domy Serca.
Dzieło Domów Serca zostało założone w 1990r. przez ojca Thierry de
Roucy, ówczesnego ojca generalnego Służebników Jezusa i Maryi.
„Domy Serca nie pragną niczego więcej, niż być tym uśmiechem, tą
kroplą w morzu, tą ręką, która pomaga żyć i kochać życie aż do końca.
Być obecnym obok każdego człowieka i uświadamiać go, że jest kochany
nieskończenie.’ Domy Serca to katolicki ruch miłosierdzia skierowany
ku dzieciom i ludziom będącym na marginesie społeczeństwa. W
kwietniu 2000r. dzieło Domów Serca zostało uznane przez Kościół jako
prywatne stowarzyszenie wiernych.
Domy Serca próbują patrzeć w sposób głębszy na świat i na każdą
osobę, gdyż każdy obszar życia taki jak: edukacja, kultura, środowisko
pracy, życie społeczne są kształtowane przez dar współczucia.
Siostry zachęcały do wolontariatu. Każdy wolontariusz Domów
Serca powinien:
- mieć pragnienie oddania Bogu i najbardziej opuszczonym ludziom co
najmniej 14 miesięcy swojego życia;
- być w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym;
- poszukiwać Boga i być gotowym do zaangażowania się w intensywne
życie modlitewne w ramach wspólnoty;
- pragnąć dzielić troski i radości ubogich, żyjąc z nimi w ubóstwie.
Wolontariusze żyją w małych wspólnotach rozsianych po całym globie,
w najuboższych dzielnicach. Budując na intensywnym życiu
modlitewnym we wspólnocie, wolontariusze stawiają sobie za cel:
- przygarnięcie i wysłuchanie nieszczęśliwych dzieci, ich rodzin,
zaakceptowanie ich takimi jakimi są, niesienie im miłości, pomocy i
pocieszenia;
- budowanie relacji przyjaźni i zaufania a opuszczonymi i cierpiącymi w
ich własnych środowiskach;
- utrzymywanie więzów pomiędzy dziećmi ulicy, ich rodzinami i
lokalnymi organizacjami charytatywnymi.
ks. Marek Weltrowski

Współpracownikami ks. Ottona byli: ks. W. Szulist, ks. J.
Trzebiatowski, ks. Z. Pepliński, ks. Mielewczyk, ks. J. Pawłowski.
ks. Marek Weltrowski

Wzór świętości

Św. Jan od Krzyża naucza: „Jej myślenie było myśleniem Bożym, Jej wola
była wolą Bożą. Jej rozważania były rozważaniami Bożymi. Jej radość była
radością Bożą, a istota Jej duszy, choć nie była istotowo Boża, to jednak tak
doskonale zjednoczona i oddana Bogu, że Boża przez uczestniczenie w tym,
co Boże”. Maryja jest Boża. Taka, jakimi chciał mieć nas Stwórca, kiedy
stwarzał pierwszych ludzi na swój obraz i podobieństwo.
Św. Franciszek Salezy uczy: ”Kościół wskazuje na Dziewicę Maryję
jako na stworzenie, jednak tak święte, tak doskonałe, tak ściśle zjednoczone
ze swym Synem, tak umiłowane i cieszące Boga, że nie można kochać Syna
bez kochania gorąco Matki. Maryja Dziewica jest najwspanialszym
stworzeniem, bardziej stworzeniem niż wszystko inne na świecie”.
Dlatego jest Ona dla nas niedoścignionym wzorem. Otrzymaliśmy w
niej doskonały przykład pełni człowieczeństwa, który możemy naśladować,
ku któremu możemy biec przez całe życie. Nigdy nie przestaniemy uczyć się
od niej trwania w zjednoczeniu z Bogiem, współpracy z łaską, byciem
narzędzia zbawienia…Zawsze też będziemy się uciekać do Niej jako Szafarki
łask, bo nie przestaje Ona wypełniać polecenia Syna swego: „darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie” )Mt 10, 8). Dlatego jest nie tylko Wzorem,
ale i wspomożycielską na drogach prowadzących do świętości.
W liście apostolskim definiującym dogmat Niepokalanego Poczęcia
papież Pius IX tak wzywał do naśladowania Niepokalanej: „ Ona jest chwałą
proroków i apostołów, Ona chlubą męczenników, a wszystkich świętych
weselem i koroną. Ona jest ucieczką dla wszystkich zostających w
niebezpieczeństwie. Ona najwierniejszą wspomożycielską, a dla całego
świata najmocniejszą u jednorodzonego Syna swego pośredniczką i
orędowniczką. Ona jest najwspanialszą krasą i ozdobą Kościoła świętego, a
jako najmocniejsza obrona Ona pokonała wszelkie herezje. Lud wierzący i
całe narody z największych wszelkiego rodzaju nieszczęść wytrwała. Ona
raczy też sprawić, że winni otrzymają przebaczenie, chorzy lekarstwo,
małoduszni siłę, strapieni pociechę, a pozostający w niebezpieczeństwie
pomoc; wszyscy błądzący, odrzuciwszy błąd umysłu, powrócą na drogę
prawdy i sprawiedliwości.’
Kiedy czytamy u św. Pawła, że Bóg postawił przed nami zadanie,
„abyśmy byli święci i nieskalani” (Ef 1,4), wiemy, na kogo zwrócić oczy: na
najbardziej świętą i nieskalaną Maryję – wzór świętości dla każdego z nas.
W. Łaszewski „Wzór świętości”

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

Do X w. był w kościele zwyczaj, że wierni świeccy rozdawali
Komunię świętą. Od tego wieku Komunię św. wiernym rozdają osoby
konsekrowane, czyli księża.
Papież Paweł VI wydał w 1973r. rozporządzenie, aby wrócić do
źródła tej sprawy i by w nadzwyczajnych okolicznościach świeccy pomagali
kapłanom. W Polsce nadzwyczajni szafarze rozdają Komunię świętą od
1991r.Jako pierwsza ten zwyczaj wprowadziła diecezja opolska.
Kto może zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej?
Mężczyzna od 25 – 55 roku życia, mający w parafii bardzo dobrą opinię pod
względem moralnym. Uczciwy, sumienny, wyróżniający się pobożnością.
Powinien mieć średnie wykształcenie. Kandydat na szafarza przechodzi
szkolenie ( około 3 miesiące) i otrzymuje od ks. biskupa misję na rok. Chcąc
rozdawać Komunię św. musi uczestniczyć we Mszy św., najpierw sam
przyjąć Eucharystię i czekać aż główny celebrans poda mu puszkę z
Najświętszym Sakramentem.. Nie może jej sam wziąć, spowiadać,
błogosławić itd. Uczestnicząc we Mszy św. powinien mieć ubraną albę, a idąc
do chorego garnitur lub inny schludny ubiór.
Wiemy, jak długo trwa rozdawanie Komunii św. podczas świąt
( Wielkanoc, Boże Narodzenie). ..W naszej parafii jest jeden kandydat do tej
funkcji. Dlatego wspierajmy go modlitwą.
Prośmy Pana Boga, by wytrwał i zrealizował swój zamiar. W czasie
świąt powinniśmy go zobaczyć przy ołtarzu, jak pomaga ks. proboszczowi
przy rozdawaniu Komunii św.
ks. Marek Weltrowski

Powołania męskie – parafia Konarzyny
Ks. Jan Howald ur. 28 XII 1838r. w Kiełpinie jako syn Jakuba
(rolnika) i Reginy Hoffman. Uczęszczał do Gimnazjum w Chełmnie, gdzie w
1862r. zdał maturę.
Święcenia kapłańskie przyjął 15 IV 1866r. Pracował jako wikariusz w
Lubawie, Oksywiu, Oliwie., a także zarządzał Parafią w Szprychu.
W 1871r. został proboszczem w Ostrowitem, zaś w 1884r. w
Pręgowie. W latach 1894 – 1914 pełnił obowiązki dziekana dekanatu
GdańskII.
Od 1915r. poszedł na emeryturę. Zmarł w 1916r. w Kartuzach.
ks. Marek Weltrowski

Dodatek samorządowy
Idąc śladem poprzedniego numeru gazety, w tym również dodajemy tzw.
"dodatek samorządowy".
Poniżej przedstawiamy w punktach tylko niektóre ważniejsze wydarzenia,
które miały miejsce w ostatnim czasie (około dwóch miesięcy):
1. Na ul. Rzemieślniczej stanęły 3 nowe lampy. Czekamy na zakład
energetyczny aby zainstalował licznik.
2. Trwają prace nad rozbudową oczyszczalni w Zielonej Hucie. Wykonany
został odcinek rurociągu tłocznego pomiedzy starą oczyszczalnią a siecią
kanalizacyjną przed Zieloną Hutą. Pobudowany został na terenie
oczyszczalni w Zielonej Hucie zbiornik uśredniający ścieki oraz
pomieszczenie do prasy miechowej odsączającej osad.
3. Zostały wykonane i uroczyście otwarte (także poświęcone) 4 place zabaw.
4. Przetarg na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach pomiędzy
Konarzynami a Żychckimi Osadami wygrała firma Eko-Instal ze
Studzienic. Prace zaczną się w przyszłym tygodniu.
5. Trwają prace przy pierwszym odcinku ścieżki rowerowej od krzyżówki do
kościoła. Powinny się zakończyć przed końcem października.
6. W Zespole Szkół Publicznych została uruchomiona nowa kotłownia na

10. Kończy się układanie polbruku przed ośrodkiem zdrowia. Ślimacze tempo
było spowodowane trzykrotną i długotrwała awarią zagęszczarki oraz
odsyłaniem pracowników do innych nagłych prac na terenie gminy.
11. Odbył się przetarg na modernizację drogi do Rowisty. Droga zostanie
utwardzona płytami yomb i kruszywem, a prace wykona firma Żwirek
jeszcze przed listopadem.
12. Przed budynkiem UG stanął infomat.
13. Odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkoły. Wygrała firma Gochy z
Wojska. Firma ta uruchomiła także kursy liniowe do Chojnic i z
powrotem w godzinach dogodnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
14. Do LGR Morenka został złożony wniosek na dofinansowanie budowy
ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej od Żychckich Osad do Żychc
oraz budowy podświetlanego pomostu.
15. 9 września przy ładnej pogodzie odbyły sie gminne dożynki. Ulicami
Konarzyn przeszedł (i przejechał) pochód mieszkańców oraz
nowoczesnych i "nowoczesnych" maszyn rolniczych. W organizację tego
rolniczego święta zaangażowała się ogromna liczba mieszkańców
wszystkich sołectw, a efekt tej pracy był naprawdę imponujący, za co
wszyskim zaangażowanym należą się ogromne podziękowania.

pellet. Wydatki na ogrzewanie powinny się zmniejszyć o ok. 30%.
7. Wokół hydroforni w Konarzynach zostało postawione nowe ogrodzenie.
8. Trwa remont świetlicy w Zielonej Chocinie. Zostały wymienione okna,
położona nowa instalacja elektryczna, wykonano dwie nowe toalety.
Obecnie są cekolowane ściany. W kolejce czekają świetlice w Bindudze i
Zielonej Hucie.
9. Została oddana do użytku, poświęcona i uroczyście otwarta świetlica w
Żychcach. W organizację uroczystości bardzo zaangażowali się
mieszkańcy sołectwa, podejmując wspaniałymi potrawami przybyłych
gości za co należą się wielkie podziękowania.

Więcej informacji oraz zdjęcia z rożnych wydarzeń można przeczytać i
obejrzeć na stronie www.konarzyny.pl

