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Z życia parafii…
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1. zeszyt do pisania na brudno;
2. wyraz bliskoznaczny;
3. prolog, początek;
4. piosenka żeglarska;
5. żalenie się;
6. biegłość, rutyna;
7. bieda, ubóstwo;
8. w nim się spowiada;
9. sos z oleju, żółtek, musztardy;
10. przed niedzielą;
11. o człowieku utykającym na nogę;
12. inaczej posag;
13. dzieci bardzo się na nie cieszą ( już wkrótce).

Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Irena Lemańczyk, Teresa Wojciechowska, Sabina Wałdoch,
Roman Kostrzewski oraz młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
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•

01.05.13 r. – 02.05.13 r. udział
ministrantów w
mistrzostwach drużyn ministranckich w piłce nożnej na
poziomie klas gimnazjalnych w Radomiu;
11.05.13 r. –
zdobycie przez ministrantów mistrzostwa
delegatury chojnickiej w piłce nożnej na poziomie klas ponad
gimnazjalnych;
18.05.13 r. – zdobycie III miejsca w diecezji w piłce nożnej na
poziomie klas ponad gimnazjalnych;
12.05.13 r. – przyjęcie po raz pierwszy Komunii Św. przez
dzieci z klasy II – 26 osób
13.05.13 r. pierwsza rocznica przyjęcia Komunii Św. ( dzieci kl.
III ).
Inwestycje materialne

•
•

•

zakupiono pojemnik do wody święconej;
chorągiew o treści Maryjnej ( będzie wykorzystywana w
różnych procesjach), naczynie do wody święconej oraz naczynia
do chrztu dzieci – zakupione przez rodziców dzieci
pierwszokomunijnych;
nowy polbruk na cmentarzu – 350 m2 i rozłożenie starego.

Inwestycje materialne planowane w przyszłości: renowacja
zabytkowej chorągwi i remont organów.

ks. Marek Weltrowski

Ks. biskup Ryszard Kasyna- ur. 28.09.1957 r. w Nowym Stawie. Jest
pierworodnym z czworga dzieci państwa Irmgardy i Franciszka.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Po
egzaminie dojrzałości został klerykiem Biskupiego Seminarium Duchownego w
Gdańsku – Oliwie.
24 stycznia 1982r. otrzymał w katedrze oliwskiej święcenia prezbiteratu z rąk
biskupa diecezjalnego gdańskiego Lecha Kaczmarka.
W latach 1982 – 1985 pełnił funkcję wikariusza w Parafii przy bazylice
mariackiej w Gdańsku.
W latach 1985 – 1991 odbył studia specjalistyczne na Papieskim
Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które uwieńczył obronieniem pracy
doktorskiej na temat odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym. W 1992r.
został absolwentem Studium Roty Rzymskiej.
Po powrocie do kraju ze studiów związał się z Gdańskim Trybunałem
Metropolitarnym. W 1993r. został jego wiceoficjałem, a w 1996r. oficjałem.
Prowadził wykłady z prawa w Seminarium Duchownym w Gdańsku i instytucjach
teologicznych.. Wszedł w skład kolegium konsulatorów i rady kapłańskiej
archidiecezji gdańskiej. Pełnił funkcję duszpasterza prawników. Został również
adwokatem Roty Rzymskiej.
W 1998r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Archikatedralnej
Gdańskiej, a w 2001r. kapelana Jego Świątobliwości ( prałata).
24 stycznia 2005r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym
archidiecezji gdańskiej i biskupem tytularnym Dices. Święcenia biskupie przyjął 2
kwietnia 2005r. w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Głównym konsekratorem był abp
Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, a współ konsekratorem Tadeusz
Gocłowski, arcybiskup, metropolita gdański i Piotr Libera, biskup pomocniczy
katowicki. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: In veritate et caritate”.
(W prawdzie i w miłości).
W archidiecezji gdańskiej pełnił funkcję wikariusza generalnego. W
listopadzie 2005r. został mianowany prepozytem Kapituły Archikatedralnej
Gdańskiej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jako biskup pomocniczy
gdański był członkiem Komisji Duchowieństwa, Rady Prawnej, a także pełnił
funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa ludzi morza.
27.10.2012 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym
diecezji pelplińskiej. Urząd biskupa objął kanonicznie 1 grudnia 2012r., zaś ingres do
katedry w Pelplinie odbył 8 grudnia 2012r.
Jest doktorem obojga praw: cywilnego i kanonicznego.

Wikariusze w historii parafii konarzyńskiej
Wikariusz parafialny jest kapłanem świadczącym pomoc w duszpasterstwie
proboszczowi, który zdaniem biskupa nie może sam podołać temu obowiązkowi.
Potrzeba wikariuszy w Konarzynach zrodziła się na wskutek wzrostu liczby
parafian.Pod uwagę zaczęto też brać rozległość parafii, która stwarzała trudność w
prowadzeniu duszpasterstwa przez jedną osobę. Zapotrzebowanie na księży
wikariuszy w Konarzynach uzależnione było od aktualnej sytuacji i potrzeb parafii.
Zdarzyło się nawet, że Kuria próbowała przydzielić do pomocy wikariusza, a ks.
proboszcz z różnych powodów odmawiał przyjęcia wikariusza, próbując zmienić
decyzję przełożonych. Od połowy lat 80-tych XX wieku do dziś duszpasterstwem
zajmuje się sam ks. proboszcz. Ks. biskup B. Szlaga dał obecnemu proboszczowi
dwukrotną propozycję przysłania wikariusza do Konarzyn, ale z uwagi na brak
godzin religii w szkole, ks. proboszcz przekonał ks. biskupa o zmianie decyzji.
Wikariuszami w parafii konarzyńskiej byli następujący księża:
• w XVIII w. - ks. Franciszek Stoiński, ks. Ignacy Ustrzycki, ks. Adam Domek,
ks. Felicjan Niżyński, ks. Fabian Kulczycki, ks. Liberatus Torppert, ks. Józef
Gierszewski;
• w XIX w. – ks. Jan Fryjewski, ks. Jan Dorau, ks. Karol Seck, ks. Ignacy
Jarosławski, ks. Ignacy Szuist, ks. Kazimierz Tausch, ks. Władysław Wysocki,
ks. Konstanty Rumin, ks. Fryderyk Treder. ks. Teodory Winter, ks. Jan
Górecki, ks. Feliks Lisiński, ks. Franciszek Talarka, ks. Ignacy Cyra, ks. Józef
Wojciechowski;
• w XX w. – ks. Franciszek Drapiewski, ks. Hugo Szpitter, ks. Józef Papach, ks.
Anastazy Kurowski, ks. Bronisław Jan Makowski, ks. Jan Strużyna, ks.
Roman Daniec, ks. Franciszek Przybysz, ks. Alfons Wissler, ks. Bronisław
Bulczyk, ks. Edmund Nagórski, ks. Feliks Sujkowski, ks. Jan Gajkowski, ks.
Zygmunt Tyniewski.;
• po II wojnie światowej – ks. Władysław Szulist – 01.09.1960r.– 15.01.1962r.;
ks. Jan Stanisław Trzebiatowski – 15.01.1962r. – 05.09.1963r.;
ks. Zygmunt Pepliński – 1075r. – 1985r.;
ks. Wacław Mielewczyk;
ks. Jan Pawłowski 1985r. – 1986r.
Dwaj wikariusze: ks. Winter i ks. Jarosławski zostali w późniejszym czasie
proboszczami w Konarzynach, ks. Drapiewski w Swornych Gaciach.
Ks. Lisiński miał doktorat z teologii.
W czasie II wojny swiatowej zostali zamordowani: ks. Przybysz, ks. Eisler. ks.
Burczyk, ks. Nagórski, ks. Sujkowski, ks. Gajkowski.
ks. Marek Weltrowski

POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE W DEKANACIE
BORZYSZKOWSKIM

OGŁOSZENIA
Poradnictwo rodzinne w naszej parafii prowadzi pani Elżbieta Blank.

Przechlewo – ks. Karol Gierszewski, ks. Staniszewski;
Sąpolno Człuch.– ks. Kantak ( diecezja koszalińsko – kołobrzeska) i ks.
Garus (franciszkanin);

Prezesem Akcji Katolickiej została wybrana pani Maria Rogenbuk,
wiceprezesem pani Sabina Wałdoch, a sekretarzem pani Joanna Szczyrbak.

Konarzyny – ks. Andrzej Lemańczyk
Borowy Młyn – ks. Wiesław Brinken (misjonarz Zgromadzenia Ducha św.),
ks. Damian Klaist – obecnie wikariusz Parafii NSJP w Starogardzie

W maju bieżącego roku prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
został wybrany Paweł Dorszyński, wiceprezesem Marek Dykier, a
sekretarzem i skarbnikiem Michał Kostrzewski.

Gdańskim i ks. Waldemar Klaist (Zgromadzenie Pijarów);
Brzeźno Szlacheckie – ks. Henryk Lew Kiedrowski – proboszcz NSPJ w

Ministranci odbywają swoje zbiórki raz w miesiącu. Prezesem jest Andrzej
Modrzejewski.

Gdyni, dziekan dekanatu Gdynia Śródmieście, wikariusz biskupi w
Archidiecezji Gdańskiej d/s zakonnych;
ks. Henryk Cyrzan – proboszcz Parafii św. Jadwigi w Chojnicach,

Od grudnia 2012r. szafarzem nadzwyczajnym w naszej parafii jest pan Józef
Kowcun.

budowniczy kościołów w Wielkiej Kloni, Komierowie, Obodowie i
Chojnicach oraz plebanii w Pęperzynie, Chojnicach ( dwie) i w stanie

W styczniu b.r. ks. biskup Ryszard Kasyna przedłużył kadencję Rady
Parafialnej, Duszpasterskiej i Ekonomicznej na następne trzy lata.

surowym domu katechetycznego w Wałdowie;
ks. Trzebiatowski – kapłan diecezji pelplińskiej i ks. Lew Kiedrowski –
kapłan Archidiecezji Gdańskiej.
Borzyszkowy – ks. Labun ( diecezja toruńska), ks. prof. dr hab. Augustyn
Eckman ( prof. SDW w Pelplinie, były prodziekan Wydziału Nauk
Humanistycznych KUL – u; ks. Leon Megier – były proboszcz z
Gorzędzierza, ks. Karol Pietrzykowski – wikariusz Parafii św. Jakuba w
Człuchowie;
Lipnica – ks. Jarosław Babiński dr teologii i filozofii – wykłada przedmioty
filozoficzne w WSD Pelplin;
Zapceń – ks. Stanisław Meger – proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego
w Gdyni Cisowej; o. Stanisław Dorawa ( redemptorysta – przebywa w
Niemczech), ks. Stanisław Pluto Prądzyński – proboszcz w Leśnie.
ks. Marek Weltrowski

29 czerwca 2013r. przeżywać będziemy dzień odpustu parafialnego ku czci
Apostołów Piotra i Pawła. Sumę odpustową o godz. 18.00 odprawi ks. biskup
dr Ryszard Kasyna.
ks. Marek Weltrowski

HUMOR
Jasiu pyta ojca:
- Tato, ile kilometrów ma Nil?
- Nie wiem.
- A kto to był Jan Henryk Dąbrowski?
- Nie wiem.
- A stolicą jakiego państwa jest Madryt?
-Jasiu!!! Nie męcz tatusia! – prosi matka.
- Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak nie będzie pytał, to niczego się nie dowie.

Z życia gminy

Zakończył się przetarg na odbiór odpadów. Wygrała firma z Klawkowa, której
Gmina będzie musiała zapłacić 108 tys. zł za transport odpadów. Ponadto Gmina

Trwają prace projektowe drogi powiatowej od skrzyżowania z 212 aż do kościoła

będzie musiała zapłacić ZZO Nowy Dwór ok. 120 tys. zł za odbiór odpadów.

a następnie do rozwidlenia na Żychce i Zieloną Hutę. Projekt zakłada poszerzenie

Zakończył się przetarg na remont poboczy przy drodze gminnej z Konarzyn do

drogi, umiejscowienie sygnalizacji świetlnej koło szkoły, wybudowanie wysepek

Zielonej Huty. Najniższa oferta to ok. 180 tys. zł. W obecnej chwili gmina nie

spowalniających na wjazdach do miejscowości, budowę nowych przejść dla

posiada takich środków. Prawdopodobnie odbędzie się jeszcze jeden przetarg.

pieszych i zatok autobusowych. Jeśli projekt otrzyma dotację, prace byłyby

Odebrano nowe miejsce wypoczynku nad Jeziorem Kiełpińskim. W sobotę 22

wykonane w przyszłym roku.

czerwca odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji. Zaangażowanym w

Wykonywany jest także projekt sieci oświetlenia ścieżek rowerowych na dwóch

przygotowania mieszkańcom serdecznie dziękujemy.

odcinkach: między Konarzynkami a Konarzynami oraz między Konarzynami a

W minionym tygodniu odbyły sie we wszystkich sołectwach szkolenia w związku

Żychckimi Osadami (budowa ścieżki rowerowej na tym odcinku jeszcze w tym

z nową ustawą na temat segregacji odpadów

roku)

Zostały podpisane umowy na dotację kolejnych dwóch odcinków ścieżki

14.03 została podpisana umowa z wykonawcą zejścia do J. Bublik. Obecnie prace

rowerowej przy drodze Konarzyny - Żychce

są już na ukończeniu.

Dokonano odbioru największej inwestycji czyli przepięcia sieci kanalizacyjnej

Trwają rozmowy w sprawie dołożenia lamp ulicznych na istniejących słupach

oraz rozbudowy oczyszczalni w Zielonej Hucie. Od ok. miesiąca stara

energetycznych.

oczyszczalnia w Konarzynach jest nieczynna.

Trwa rejestracja spółki wodno-kanalizacyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dokonano także odbioru pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej i

27 marca odbyło się spotkanie włodarzy gmin i powiatów przez które przebiega

wodociągowej w Zielonej Chocinie, Jonkach i Dzięglu.

droga 212. Wystosowano wspólne pismo do Marszałka Województwa

Trwają prace nad budową sieci wodociągowej do Bornego.

Pomorskiego.

Nasz wniosek o dotację do budowy dwu siłowni zewnętrzych w Konarzynach i

Zostało wyprofilowanych kikadziesiąt kilometrów dróg gruntowych. Są jszcze

Żychcach został pozytywnie oceniony i skierowany do weryfikacji przez Urząd

odcinki wymagające utwardzenia kruszywem.

Marszałkowski. Realizacja ma nastąpić w przyszłym roku.

W ośrodku zdrowia wymieniono drzwi do gabinetów i mieszkań oraz położono

Są ogłoszone przez gminę dwa konkursy grantowe. Jeden na organizację czasu

nowy tynk na klatce schodowej.

wolnego osób dorosłych, a drugi na edukację dzieci.

Po przerwie spowodowanej remontem, otwarto świetlicę w Z. Hucie.

Została podpisana umowa na budowę wodociągu w Parszczenicy. Prace już trwają.

Mieszkańcom dziękujemy za organizację pięknej imprezy.

Zakończył się przetarg na wóz strażacki. Koszt to 548 tys. zł. Wszystkim, którzy

Odbyło się szkolenie strażaków naszej OSP. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny

już pomogli w uzbieraniu potrzebnej kwoty, bardzo dziękujemy. Niestety środków

na egzaminie.

jeszcze brakuje.

Trwają prace nad termoizolacją i elewacją świetlicy w Zielonej Hucie.

