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Z życia parafii…
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1. Inaczej kochany;
2. Tam chodzisz na niedzielną Mszę św.;
3. Jeden z okrzyków;
4. np. ulubiona … matematyki;
5. Czyta w kościele;
6. Asysta króla;
7. Inaczej kres;
8. Wyrażenie… ( na matematyce);
9. Bardzo gorąca woda;
10. Odmierzają czas;
11. Płyną po niebie;
12. Dawniej karczma;
13. Piękny … pokoju.
Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Irena Lemańczyk, Teresa Wojciechowska, Sabina Wałdoch,
Roman Kostrzewski oraz młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
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29.06.13r. – sumę odpustową o godz. 16.00 odprawił ks. biskup Ryszard
Kasyna;
od 21 – 27.07.13r. – odbyła się pielgrzymka autokarowa po Sanktuariach
Maryjnych po wschodniej części Polski;
30.07.13r. – nocowała tradycyjnie w Zielonej Chocinie piesza pielgrzymka z
Bytowa na Jasną Górę;
20.08.13r. – odbyła się pielgrzymka autokarowa do Częstochowy;
01.09.13r. – rozpoczął się remont organów w kościele;
12.09.13r. – odbyła się kongregacja dekanalna w ramach której o godz.
19.00 została odprawiona Msza św. za zmarłych kapłanów pracujących
kiedykolwiek w naszym dekanacie;
15.09.13r, - nasi parafianie reprezentowali dekanat borzyszkowski w
dożynkach diecezjalno-wojewódzkich w Lubaniu;
0d 14 – 15.09.13r. – Jakub Frankenstein reprezentował dekanat
borzyszkowski w Kongresie Rad Duszpasterskich w Licheniu;
20.09.13r. – młodzież naszej parafii należąca do chojnickiego Salosu
wyjechała na Mistrzostwa Polski ( drużyn salezjańskich w tenisie stołowym)
– zdobyła 3 złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy. Byli najlepsi.
Gratulujemy!
21.09.13r. – odbyła się autokarowa pielgrzymka do Lichenia;
29.09.13r. – przewidywany jest występ chóru mniejszości ukraińskiej z
Miastka;
12.10.13r. – odbędzie się Kongres Róż Różańcowych w Pelplinie –
planowany jest również udział naszych parafian;
19.10.13r. – o godz. 18.00 planowany jest występ w naszym kościele
Giedymina Grubby – jednego z najlepszych organistów w Polsce;
21.10.13r. – o godz. 11.30 ks. biskup Ryszard Kasyna odprawi Mszę św. w
intencji naszej szkoły w związku z nadaniem im. gimnazjum Jana Pawła II;

BIURO PARAFIALNE jest czynne codziennie od godz. 9.00 – 12.00 i po
Mszy św. wieczornej. Intencje mszalne zamówione wcześniej, a nie zapłacone
proszę potwierdzić 7 dni wcześniej.
ks. Marek Weltrowski

Dziesięć lat minęło…

26 VII 2003r. w godzinach przedpołudniowych w trakcie
wykonywania zakupów na odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

Wtedy ksiądz Biskup powiedział;
- To idziemy w tym w samym kierunku. Proszę pojutrze przyjechać po
dekret.

w Leśnicach ( niedaleko Lęborka) otrzymałem dwa telefony. Jeden od

Pamiętam, że mama, która przysłuchiwała się tej rozmowie , z radości

pani gosposi, że mam jej kupić papierosy, a po chwili drugi…

rzuciła się siostrzeńcowi Michałowi na szyję. Natomiast ja myślałem,

Usłyszałem jej bardzo przestraszony głos mówiący o tym, że ksiądz ma

że dostanę zawału… Niby radość, bo większa parafia, bliżej domu

natychmiast osobiście zadzwonić do ks. Biskupa J. B. Szlagi, gdyż

rodzinnego, ale z drugiej strony stawiałem sobie pytanie, czy to dobrze

sprawa wyjątkowo ważna.

wracać w swoje strony, od których już się odzwyczaiłem. Powrót do

Wróciłem do Leśnic. Najpierw zadzwoniłem do ks. Marka Wery,
obecnego proboszcza parafii św. Marcina w Sierakowicach, a wtenczas
osobistego kapelana ks. Biskupa. Odpowiedział, że ksiądz Biskup chce

miejscowości, w której 15 lat pracował sp. mój ojciec Czesław… .O
tym, że w Konarzynach pracował mój ojciec ks. Biskup dowiedział się
po 3 latach, w czasie wizytacji w maju 2006r.

ze mną osobiście porozmawiać i mam do ks. Biskupa dzwonić

W czasie pobytu ks. Biskupa w Urzędzie Gminy pan Pruski powiedział,

bezpośrednio.

ze ksiądz Marek ma w Konarzynach swoje korzenie, bo tutaj pracował

Rozmowa rozpoczęła się od słów:

jego ojciec. Ks. Biskup zareagował na te słowa stwierdzeniem, że jak

- Ksiądz kiedyś o coś mnie prosił. Czy to jest nadal aktualne?

ks. ma tutaj korzenie, to nie może być w tym miejscu proboszczem.

Odpowiedziałem, a raczej przypomniałem ks. Biskupowi, o co mi

Wyjaśniłem ks. Biskupowi, że pochodzę z Chojnic Ojciec dojeżdżał
tylko tutaj do pracy, a ja byłem może 5 razy w gościnie u ojca (w

chodziło. Po chwili usłyszałem pytania:
- Jaka jest sytuacja w Leśnicach? Czy są jakieś zobowiązania albo

pracy). Ponadto ojciec już nie żyje ponad 20 lat…

długi?

Wtedy ks. Biskup spokojnie dodał:

- Nie. Nie ma.

- GS nie istnieje, więc może ksiądz spokojnie tutaj być.

- Czy następca sobie poradzi?

Jak parafianie mnie oceniają? Domyślam się, że jedni dobrze, drudzy

Wtedy już nie miałem wątpliwości, że będę miał zmianę parafii.

źle, a innym jest to zupełnie obojętne, kto jest ich proboszczem.

Następnie padło drugie pytanie:

Jednak ja wszystkim bez wyjątku dziękuję za 10 wspólnych lat i proszę
o modlitwę na dalszy okres mojego posługiwania w Konarzynach.

- Czy ksiądz jest przygotowany na zmianę parafii?
- Tak.
Po chwili padło następne pytanie:

ks. Marek Weltrowski

- Czy ksiądz wie, gdzie są Konarzyny?
- Znam te strony.

Kalendarium życia Karola Wojtyły

1920 18 maja w Wadowicach przychodzi na świat Karol Józef, syn Karola Wojtyły i
Emilii z Kaczorowskich. Ojciec wojskowym, przeniesionym na przyspieszoną
emeryturę z powodu kłopotów zdrowotnych.
1929 13 kwietnia umiera matka Karola. Nieco wcześniej, w wieku niemowlęcym,
umiera jego siostra.
1938 Jedyny brat Karola, lekarz, umiera na gorączkę tyfusową. Karol przeprowadza
się z ojcem do Krakowa.
1939
Wybuch II wojny światowej. Karol przerywa studia polonistyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
1940 Aż do 1944 roku pracuje w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w
Zakładach Chemicznych Solvay. Zaczyna interesować się teatrem, występuje jako
aktor. Przeżywa fascynację życiem zakonnym.
1941 19 lutego na zawał umiera w Krakowie ojciec Karola.
1942 Karol wstępuje do tajnego Seminarium Duchownego w Krakowie.
1946 1 września otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy.
Zostaje wysłany na studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim
w Rzymie.
1948 14 czerwca uzyskuje tytuł doktora z teologii moralnej na podstawie rozprawy
Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża. 8 lipca wraca do Polski i zostaje
wikariuszem parafii Niegowici ( w powiecie bocheńskim).
1950 Pod pseudonimem publikuje swoje poezje w różnych czasopismach.
1953
1 grudnia habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym. Zaczyna
wykładać filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zaostrzają się stosunki
między Rządem i Kościołem. Zostaje aresztowany prymas Stefan Wyszyński. Papież
Pius XII wnosi protest dyplomatyczny.
1956 Rozruchy robotnicze w Poznaniu. Po trzech latach przebywania w areszcie
domowym Kardynał Wyszyński zostaje uwolniony przez Władysława Gomułkę,
nowego pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
1958 4 lipca Karol Wojtyła zostaje konsekrowany na biskupa pomocniczego diecezji
krakowskiej. Rozpoczyna się pontyfikat papieża Jana XXIII.
1960
Biskup Wojtyła publikuje swoje pierwsze ważne dzieło pt. Miłość i
odpowiedzialność.
1962 Rozpoczyna się Sobór Watykański II, w którego pracach uczestniczy. Po
śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka zostaje wybrany wikariuszem
kapitulnym krakowskim.

1964
14 stycznia papież Paweł VI mianuje go arcybiskupem metropolitą
krakowskim.
1967 28 czerwca ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła zostaje mianowany kardynałem.
Ma 47 lat i jest najmłodszy ze wszystkich kardynałów.
1969 Uczestniczy w II synodzie biskupów. Publikuje książkę pt. Osoba i czyn.
1972 8 maja otwiera synod archidiecezji krakowskiej. Publikuje książkę pt. U
podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II.
1976 W dniach 1 – 13 marca na prośbę Pawła VI prowadzi rekolekcje wielkopostne
dla kurii rzymskiej. Publikuje tom medytacji zatytułowany Znak grzeczności.
1978 6 sierpnia umiera papież Paweł VI. Kardynał Wojtyła uczestniczy w konklawe,
które wybiera Jana Pawła I. 28 września umiera papież Luciani. Na kolejnym
konklawe, 16 października kardynał Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Przyjmuje
imię: Jan Paweł II.
1979 W dniach 25 stycznia – 1 lutego Jan Paweł II odbywa swoją pierwszą
zagraniczną podróż do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama. 3 maja
rozpoczyna tradycję odmawiania różańca w kaplicy Radia Watykańskiego w każdą
pierwszą sobotę miesiąca; 4 marca ukazuje się pierwsza encyklika papieża
Redemptor hominis, o Odkupicielu człowieka. Od 2 do 10 czerwca odbywa swoją
pierwszą pielgrzymkę do Polski ( Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków,
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ). 30 czerwca
zwołuje pierwszy konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymują m.in.
abp. Franciszek Macharski oraz bp Władysław Rubin. 2 października, w czasie
pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych, papież wygłasza historyczne przemówienie
na forum ONZ.
1980 2 czerwca, w czasie pielgrzymki do Francji, papież wygłasza przemówienie w
siedzibie UNESCO w Paryżu. W dniach 26 września – 25 października trwa piąte
generalne zgromadzenie synodu biskupów, poświęcone problematyce rodziny. 30
listopada ukazuje się druga encyklika Divus In misericordia, o Bożym
Miłosierdziu. 31 grudnia papież ogłasza św. Cyryla i Metodego, apostołów Słowian,
patronami Europy.
1981 13 maja następuje zamach na życie Jana Pawła II, dokonany przez Ali Akcę.
14 września ukazuje się trzecia encyklika Laborem exercens, o pracy ludzkiej.
1982 12 maja, w ostatniej chwili papież unika ciosu zamachowca w czasie
pielgrzymki do Fatimy. 20 maja Jan Paweł II ustanawia Papieską Radę Kultury. 29
maja, w czasie pielgrzymki do Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy w historii jako
głowa Kościoła katolickiego odwiedza anglikańską katedrę w Canterbury.

1983 25 stycznia ogłoszona jest konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges,
promulgująca nowy Kodeks prawa kanonicznego. 2 lutego papież zwołuje
konsystorz, na którym kapelusz kardynalski otrzymał abp Józef Glemp. 25 marca
otwiera Drzwi Święte i inauguruje Jubileusz Odkupienia. Od 29 września do 31
października obraduje zgromadzenie generalne synodu biskupów, poświęcone
problematyce pojednania i pokuty w posłannictwie Kościoła. 11 grudnia papież po
raz pierwszy w dziejach odwiedza rzymski kościół luterański. 27 grudnia odwiedza
rzymskie więzienie Rebibbia i spotyka się z zamachowcem Mehmedem Ali Agcą.
1984 11 lutego ukazuje się list apostolski Salvifici Doloris, o chrześcijańskim sensie
ludzkiego cierpienia. 11 grudnia publikowana jest adhortacja apostolska
Reconciliatio et paenitentia, o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie
Kościoła.
1985 31 marca papież kieruje po raz pierwszy list apostolski do młodych całego
świata, zapowiadając w nim coroczne Światowe Dni Młodzieży. 2 czerwca ukazuje
się encyklika Slavorum Apostoli, o apostołach Słowian, w 1000 rocznicę dzieła
ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego. 25 maja papież zwołuje konsystorz, na
którym kapelusze kardynalskie otrzymali: abp Henryk Gulbinowicz i ks. bp Andrzej
M. Deskur.; 19 sierpnia, w czasie podróży apostolskiej do Afryki, po raz pierwszy w
dziejach przemawia do wielotysięcznej rzeszy młodych muzułmanów na stadionie w
Casablance. Od 25 listopada do 8 grudnia obraduje nadzwyczajny synod biskupów w
20. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II.
1986 13 kwietnia papież odwiedza rzymską synagogę i przyjmuje na audiencji
głównego rabina Rzymu. 18 maja ukazuje się piąta encyklika Dominum et
Vivificantem,o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. 27 października w
Asyżu papież inicjuje Światowy Dzień modlitw o Pokój.
1987
25 marca ukazuje się szósta encyklika Redemptoris Mater o Matce
Odkupiciela w życiu pielgrzymującego Kościoła. 6 czerwca papież inauguruje Rok
Maryjny. 1 października rozpoczyna synod biskupów, poświęcony powołaniu i
posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po Soborze
Watykańskim II. 30 grudnia ukazuje się siódma encyklika Sollicitudo rei socialis,
poświęcona problematyce społecznej.
1988 13 czerwca sekretarz stanu, kardynał Agostino Casaroli, udaje się do Moskwy
na czele delegacji wysłanej z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej. 15 sierpnia
papież ogłasza list apostolski Mulieris dignitatem, o godności i powołaniu kobiety.
30 grudnia ukazuje się adhortacja apostolska Christifideles laici, o powołaniu i misji
świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II.

1989 1 grudnia papież przyjmuje na audiencji przewodniczącego Rady Najwyższej
ZSSR Michaiła Gorbaczowa.
1990 30 września rozpoczyna się synod biskupów, poświęcony formacji kapłanów
we współczesnym świecie; 18 października ogłoszona zostaje konstytucja apostolska
Sacri Cannes, promulgująca Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. 7 grudnia
papież ogłasza encyklikę Redemptoris misio, o stałej aktualności posłania
misyjnego.
1991 1 maja ukazuje się dziewiąta encyklika Centesimu annus, w setną rocznicę
encykliki Rerum novarum. Od 28 listopada do 14 grudnia zbiera się specjalne
zgromadzenie synodu biskupów, poświęcone Europie.
1992 9 maja papież ustanawia Światowy Dzień Chorego. W dniach 12-28 lipca Jan
Paweł II przebywa w poliklinice Gemelli, gdzie zostaje poddany operacji usunięcia
nowotworu z jelita grubego. 11 października ukazuje się konstytucja apostolska
Fidei Depositum, ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła katolickiego.
1993 10 stycznia papież inicjuje w Asyżu Dzień Modlitw o pokój w Europie. 6
sierpnia ukazuje się dziesiąta encyklika Veritatis splendor, poświęcona niektórym
problemom nauczania moralnego Kościoła. Od 11-12 listopada, po zwichnięciu
stawu barkowego, papież przebywa w poliklinice Gemelli.
1994 2 lutego papież kieruje pierwszy raz list do rodzin. W dniach od 10 kwietnia
do 8 maja obraduje zgromadzenie specjalne synodu biskupów poświęcone Afryce.
Od 29 kwietnia do 27 maja papież przebywa w poliklinice w związku ze złamaniem
kości udowej. 22 maja wydany zostaje list apostolski Ordinatio sacerdotalis, o
udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom. Od 2-29 października
obraduje zwyczajne zgromadzenie ogólne synodu biskupów w Rzymie. 19
października następuje prezentacja wywiadu-rzeki Jana Pawła II, opublikowanego w
książce pt. Przekroczyć próg nadziei. 10 listopada papież ogłasza list apostolski
Tertio millennio adveniente, w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000. 13
grudnia papież ogłasza list do dzieci w Roku Rodziny. 26 grudnia Jan Paweł II
zostaje ogłoszony „Człowiekiem roku” prze amerykański tygodnik „Time”.
1995 25 marca ukazuje się jedenasta encyklika Evangelium vitae, o wartości i
nienaruszalności życia ludzkiego. 25 maja papież publikuje dwunastą encyklikę
Ut unum sint, o potrzebie ekumenizmu. 29 czerwca papież kieruje list do kobiet w
związku z przygotowywaną w Pekinie IV Światową Konferencją poświęconą
kobiecie.
1996 22 lutego ukazuje się konstytucja apostolska Niversi Dominici gregis, o
wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze biskupa Rzymu. Od 6-15 października
papież przebywa w poliklinice Gemelli w związku z wycięciem wyrostka

robaczkowego.15 listopada następuje prezentacja autobiograficznej ksiązki Jana
Pawła II pt. Dar i tajemnica.
1997 W dniach 12-13 kwietnia papież przebywa w Sarajewie, tuż po zakończeniu
działań wojennych. Od 16 listopada do 12 grudnia odbywa się specjalne
zgromadzenie synodu biskupów poświęcone Ameryce.
1998 W dniach 21-25 stycznia odbywa historyczną podróż do Kuby. 14 września
ukazuje się encyklika Fides et rattio, poświęcona relacji wiary i rozumu.
1999 2 maja papież dokonuje beatyfikacji Ojca Pio, włoskiego stygmatyka. 11
czerwca, w czasie pielgrzymki do ojczyzny, papież po raz pierwszy w dziejach
przemawia w polskim parlamencie. 1 października ukazuje się papieski list Do
moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku.
2000 2 stycznia odbywa się światowe spotkanie dzieci z Janem Pawłem II na placu
św. Piotra w ramach Jubileuszu Dzieci. W dniach 20-26 marca papież odbywa
historyczna pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 30 kwietnia kanonizuje Siostrę Faustynę.
13 maja papież zapowiada ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej., 8 października,
w czasie Jubileuszu Biskupów, papież zawierza ludzkość Matce Bożej Fatimskiej.
2001 W dniach 23027 czerwca papież odbywa historyczną pielgrzymkę na Ukrainę,
a 22-27 września pielgrzymuje do Kazachstanu i Armenii.
2002 16 czerwca kanonizuje w Rzymie Ojca Pio. 17 sierpnia, w ramach swojej
ósmej pielgrzymki do Polski, w Łagiewnikach papież ofiarowuje cały świat Bożemu
Miłosierdziu.
16 października papież ogłasza Rok Różańca oraz proponuje uzupełnienie trzech
dotychczasowych części różańca o tajemnice światła.
2003 6 marca następuje równoczesna prezentacja w Rzymie i Krakowie papieskiego
poematu pt. Tryptyk Rzymski . 17 kwietnia ukazuje się czternasta encyklika
Ecclesta de Eucharistis, o znaczeniu Eucharystii w życiu Kościoła. 19
października beatyfikuje Matkę Teresę z Kalkuty..
2004 18 maja równocześnie w Krakowie i we Włoszech następuje prezentacja
najnowszej książki papieża pt. Wstańcie, chodźmy! będącej osobistym zapisem wiary
i refleksji nad istotą biskupstwa.
2005 2 kwietnia – godz. 21.37 – śmierć papieża Jana Pawła II.

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

W jaki sposób Bóg pisze ludzką historię? Odpowiedź na to pytanie
daje Biblia od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju aż do ostatnich stron
Księgi Apokalipsy. Bóg objawia się od początku dziejów człowieka jako Bóg
obietnicy. Jest to Bóg Abrahama, o którym św. Paweł mówi, iż „uwierzył
wbrew nadziei” ( por. Rz 4, 18), przyjął bez wahania Bożą obietnicę, że
będzie ojcem wielkiego narodu. Obietnica ta zdawała się nierealna: był
bowiem człowiekiem starym. Zestarzała się również jego żona Sara. Po
ludzku biorąc, nadzieje na potomka zdawały się przekreślone. A jednak ten
potomek przychodzi na świat. Obietnica, jaką Abrahamowi uczynił Bóg,
wypełnia się. Syn zrodzony w starości otrzymuje imię Izaak i staje się
początkiem rodu Abrahamowego, który stopniowo rozrasta się w naród. Jest
to Izrael, naród wybrany przez Boga, któremu zwierza On obietnice
mesjańskie. Całe dzieje Izraela toczą się jak o czas oczekiwania na spełnienie
tej Bożej obietnicy.
Obietnica ma konkretną treść: „ błogosławieństwo” Boże dla
Abrahama i dla jego potomstwa. Rozmowa Boga z nim rozpoczyna się od
słów: „Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje
imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem(…). Przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12, 2-3). (…) Bóg
pyta wpierw mężczyznę, a potem niewiastę o to, co uczynili. A kiedy
mężczyzna obwinia swoją żonę, wówczas ta wskazuje na kusiciela. (…) Bóg
przeklina złego ducha, który stał się przyczyną grzechu pierwszych ludzi, ale
równocześnie wypowiada słowa, które zawierają w sobie pierwszą mesjańską
obietnicę. Mówi tak do węża: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a
niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej: ono ugodzi cię w
głowę, a ty ugodzisz je w piętę; (Roz 3, 15).jest to zwięzły zarys, w którym
powiedziane wszystko. Cała mesjańska obietnica zbawienia tu się zawiera i
można już dostrzec całe dzieje ludzkości. (…)
Do końca czasów będzie trwała walka pomiędzy dobrem a złem,
pomiędzy grzechem, który ludzkość odziedziczyła po pierwszych rodzicach, a
zbawczą łaską, którą przynosi Chrystus, Syn Maryi. On jest wypełnieniem
obietnicy danej Abrahamowi i odziedziczonej przez Izraela.

ZŁOTE MYŚLI JANA PAWŁA II

Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość.

Jeśli (…) tylko chcecie mieć coraz więcej, jeśli bożyszczem waszym jest zysk i
użycie – pamiętajcie, że wartości człowieka nie mierzy się wedle tego, co ma,
ale kim jest. .Ten więc, kto nagromadził wiele i w tym widzi wszystko, niech

Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.

pamięta, że może stanowić ( w swoim wnętrzu i w oczach Boga) o wiele mniej
niż niejeden z tych ubogich i nieznanych i może o wiele mniej być człowiekiem

Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. nie można

aniżeli tamten.

zdezerterować.
Wreszcie jaki porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak

Przebaczenie ukazuje, że ponad wszelkimi „rachunkami” zasług i krzywd,

jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla
innych.

właściwymi dla sprawiedliwości, istnieje miłość, która oznacza afirmację
człowieka jako takiego.

Żaden grzech, nawet ten najbardziej intymny i sekretny, nie dotyczy wyłącznie
osoby, która go popełniła.

Człowiek powinien uświadomić sobie, że jego życie przebiega na świecie
miedzy dobrem i złem.
Pokusa nie jest niczym innym, jak skierowaniem ku złu wszystkiego, z czego

Tym, co najbardziej osobiste i niezbywalne w życiu każdego człowieka, jest
zasługa cnoty i odpowiedzialności za grzech.

człowiek może i powinien zrobić dobry użytek.
Wasze powołanie ( młodzież) w dzisiejszych czasach rozciąga się na cały
świat. W jakim znaczeniu? W tym, że nie wolno wam zapominać o wzajemnej

Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy.

zależności wszystkich istot ludzkich, gdziekolwiek się znajdują.

„Nie ma solidarności bez miłości”.

Kiedy Jezus mówi nam o miłości bliźniego, nie zakreśla jej granic
geograficznych. dzisiaj potrzebna jest solidarność między wszystkimi młodymi

Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości – tej miłości, która

ludźmi na całym świecie. Solidarność w szczególności z tymi, którzy są

przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, która nie
szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich, tej miłości, która służy,

ubodzy i znajdują się w potrzebie..

zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania.
Wiara bowiem nie tylko pomaga znaleźć rozwiązania, ale również uzdalnia
człowieka do przeżywania cierpienia tak, aby się nie zagubił i nie zapominał o
swej godności i powołaniu.

DODATEK SAMORZĄDOWY

• Zostało wykonane ocieplenie i nowa elewacja świetlicy
sołeckiej w Zielonej Hucie. W ramach prac
wyremontowano także komin, wymieniono rynny oraz
parapety zewnętrzne. Wszystkie prace wykonali
pracownicy UG Konarzyny. Koszt 10 tys. złotych. Podobne
prace trwają w świetlicy w Zielonej Chocinie.
• W lipcu odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkoły w
Konarzynach. Wygrała firma Gochy z Wojska za kwotę
niższą od ubiegłorocznej.
• 4 lipca odebrane do użytku zostało zejście do jeziora
Bublik. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 206
tys. zł w ramach PROW.
• 10 lipca odebrany po budowie został wodociąg do
Bornego.
• Również 10 lipca dokonano odbioru wybudowanej sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej pomiędzy Konarzynami a
Żychckimi Osadami.
• W lipcu został ogłoszony przetarg na remont drogi gminnej
pomiędzy Konarzynami a Zieloną Hutą. Pięć firm złożyło
swoje oferty. Najniższa opiewała na kwotę ok. 180 tys.
złotych. Umowa na wykonanie nie została jednak
podpisana z powodu braku środków finansowych. Obecnie
trwa przetarg na wykonanie remontu tej samej drogi.
Mamy nadzieję, że tym razem dojdzie do podpisania
umowy i przed zimą droga zostanie wyremontowana.

• Odbył się przetarg na modernizację 1 km drogi w
Żychckich Osadach. Umowa z firmą Skanska została już
podpisana a prace powinny odbyć się w najbliższym
czasie. Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dotację z
Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90 tys. zł.
Całkowity koszt modernizacji 1 km drogi to prawie 250 tys.
złotych.
• Prawie na ukończeniu są prace nad projektem odcinka
drogi powiatowej od krzyżówki z drogą wojewódzką aż do
kościoła a następnie do figury Matki Boskiej na ul.
Szerokiej. Projekt zakłada poszerzenie drogi, wykonanie
wysepek spowalniających przy wjazdach do Konarzynek i
Konarzyn, wykonanie zatok autobusowych, wykonanie
sygnalizacji świetlnej koło szkoły oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej. Projekt będzie załącznikiem do
wniosku o dofinansowanie. Niestety realizacja, jeżeli
wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie dopiero w roku
2015.
• Na odcinku 4,3 km od Konarzyn przez Żychce aż prawie
do Rowisty wyremontowana została droga powiatowa.
Koszt w połowie (130 tys.) został poryty ze środków naszej
gminy.
• 285 tys. złotych to kwota którą Gmina Konarzyny
dofinansowała naszą Ochotniczą Straż Pożarną z
przeznaczeniem na nowy wóz bojowy. Pozostałe środki to
150 tys. z Zarządu Wojewódzkiego OSP, po 20 tys. zł z

chojnickiego Starostwa i PSP w Chojnicach, 17 tys. z
Urzędu Marszałkowskiego. Na ten szczytny cel przekazały
środki także nadleśnictwa: Osucznica, Przymuszewo i
Człuchów oraz zakłady głównie z naszej gminy oraz osoby
prywatne. Wóz bojowy kosztuje przeszło 548 tys. złotych.
Za każdą złotówkę w imieniu strażaków bardzo
dziękujemy.

Jonkach, Dzięglu i Niepszczołągu. Całość inwestycji to
przeszło 800 tys. złotych. Dofinansowanie 70%.
• Trwają prace nad kolejnymi odcinkami ścieżek
rowerowych. Są to trzy odcinki budowane przez trzech
różnych wykonawców. Prace powinny być ukończone do
końca listopada. Budowa całości ścieżek na terenie naszej
gminy to koszt ponad 1,7 mln zł. Dofinansowanie w

• Trwają prace nad projektem oświetlenia dwu odcinków
ścieżki rowerowej: pomiędzy Konarzynami i Konarzynkami
oraz w kierunku Żychc. Lampy byłyby zasilane z małych
ferm fotowoltaicznych. Projekt będzie załącznikiem do

wysokości ok. 50%.
• 3 października odbyło się oficjalne oddanie do użytku
zmodernizowanej oczyszczalni, 4 przepompowni i odcinka
sieci kanalizacyjnej. Urządzenia działają już od maja.

wniosku o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez
LGD Sandry Brdy. Cała inwetycja to ok. 400 tys. złotych a
dofinansowanie 240 tys. złotych.
• Został wykonany projekt ścieżki spacerowej wokół
zachodnio-północnego brzegu jeziora Bublik. Wniosek,
który złożyliśmy w konkursie ogłoszonym przez LGR
Morenka zajął pierwsze miejsce i ma szansę otrzymać 80
tys. złotych na realizację w przyszłym roku.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 2,7 mln złotych.
Otrzymaliśmy na tę inwetycję dofinansowanie w wysokości
70% kosztów kwalifikowalnych.
• Stowarzyszenie Konar dzięki środkom w wysokości 70 tys.
złotych pozyskanym w konkursie ogłoszonym przez LGD
Sandry Brdy i własnym środkom, wybudowało na gminnej
działce w Ciecholewach plac zabaw dla dzieci i
rekreacyjną wiatę z grilem.

• Po wakacjach rozpoczęła pracę świetlica opiekuńczowychowawcza. Zajęcia odbywają się w Konarzynach oraz
świetlicach sołeckich.
• Został oddany do użytku nowowybudowany wodociąg w

Bardzo dziękujemy po raz kolejny wszystkim, którzy włożyli
ogromny wkład pracy w przygotowanie tegorocznych
dożynek gminnych.

Parszczenicy.
• Został ukończony pierwszy etap prac nad budową sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej
w Zielonej Chocinie,

