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Święta Bożego Narodzenia
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Święta Bożego Narodzenia po raz pierwszy były obchodzone w Rzymie w
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336 r. Na Soborze Nicejskim w roku 325 zapadła decyzja, aby święta były
10
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obchodzone 25 grudnia (największe przesilenie dnia i nocy), natomiast na Soborze
Efeskim w 431 r., aby były obchodzone w całym Kościele Powszechnym.
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Pierwszy żłóbek zbudował św. Franciszek z Asyżu w miejscowości Greccio.
Jasełka wywodzą się od czasów średniowiecznych. W polskich
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śpiewnikach
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znajduje się około 400 kolęd. Najstarsza to „Cicha noc” z XVII w. Sporo kolęd
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napisał Franciszek Karpiński np. „Bóg się rodzi”. Jest różnica między kolędami i
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pastorałkami. Kolędy oparte są na faktach biblijnych, a pastorałki to wytwory

17
18
1) Kapie ze świecy;
2) Zalane wrzątkiem;
3) Budynek, w którym modlimy się;
4) Okres przed Bożym Narodzeniem;
5) Biskup Ryszard….
6) Letnia przerwa w nauce;
7) Drogocenny naszyjnik;
8) Piąty dzień tygodnia;
9) Zapalamy diabłu;
10) Najważniejsze święta ( w Kościele);
11) 6 X. roznosi prezenty;
12) Trzęsie się jak…;
13) Futerał;
14) Ponury jesienny miesiąc;
15) Przed nazwiskiem;
16) Przedstawienie z Maryją i Józefem;
17) Inaczej lada sklepowa;
18) Msza św. o 24.00.
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ludzkiej wyobraźni np. „Lulajże Jezuniu”.
Zwyczaj strojenia choinki znany był w XII w., natomiast do Polski dotarł z
Niemiec w XIX w.
Czy jesteśmy gotowi na Boże Narodzenie? Po raz kolejny przypominamy
sobie słowa Adama Mickiewicza: „Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz
biada, jeśli nie narodzi się w Tobie”.
Okres Bożego Narodzenia liturgicznie zaczyna się w Wigilię (Czuwanie) od
godziny 16.00 po Nieszporach i trwa do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Tradycja
nakazuje, że można trzymać w mieszkaniu choinkę i śpiewać kolędy do 2 lutego
( święto Matki Bożej Gromnicznej). Jan Paweł II codziennie śpiewał do tego dnia
jedną kolędę i prowadził rozważania duchowe na jej temat.
Ks. Marek Weltrowski

Branieckich, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – najstarsza budowla murowana

Pielgrzymki parafialne – 2013 rok
Jak co roku w ostatnich dniach lipca (od 22 do 27) odbyła się
pielgrzymka autokarowa w piękne i urocze miejsca na Mazurach i Podlasiu. W
pielgrzymce wzięło udział 43 pątników nie tylko z naszej parafii, ale również z
sąsiednich: z Sąpolna, Przechlewa i Chojnic. Pielgrzymi wyjechali z Konarzyn,
na czas pielgrzymowania pobłogosławił Nas ks. kanonik proboszcz Marek
Weltrowski. Pierwszym ważnym miejscem był Gietrzwałd – tu uczestniczyliśmy
we

Mszy

Św.

u

stóp

Matki

Bożej

Gietrzwałdzkiej.

W

Świętej

Lipce

wysłuchaliśmy koncertu organowego i podziwialiśmy przepiękne freski oraz
sanktuarium.

Bazę

noclegową

mieliśmy

w

Suwałkach.

Następny

dzień

rozpoczęliśmy Mszą Św. po czym zwiedzaliśmy zakątki uroczej suwalszczyzny
m.in. Pokamedulski Klasztor w Wigrach, Sanktuarium w Sejnach oraz
piękno Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Cisową Górę, Smolniki, Górę
Zamkową, Stańczyki), a wokół dużo jezior, lasów.
Kolejnym ciekawym miejscem było Sanktuarium Maryjne w Różanystoku, nad
którym piecze mają Ojcowie Salezjanie. Na trasie pielgrzymki była Sokółka –
gdzie w 2008 roku wydarzył się Cud Eucharystyczny w kościele p. w. Św.
Antoniego. Zwiedziliśmy również Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej
Wodzie, gdzie jest Góra Krzyży, na której znajduje się między innymi Krzyż
poświęcony poległym w katastrofie smoleńskiej. Będąc w tak pięknych okolicach
nie ominęliśmy stolicy Podlasia – Białegostoku. Jest to urocze miasto, które
ma wiele urokliwych miejsc i zabytków m.in. zespół pałacowo – ogrodowy

Białegostoku, neogotycka Katedra – zwana Farą, cerkiew prawosławna p.w.
Mikołaja Cudotwórcy, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i wiele innych. W
okolicach Białegostoku znajduje się Białowieski Park Narodowy w którym żyją
żubry.
Jak

dla

Nas

chrześcijan

ważnym

miejscem

jest

Częstochowa,

tak

dla

prawosławian Góra Grabarka – góra krzyży, gdzie odbywają się ważne
uroczystości i pielgrzymują wyznawcy prawosławia. Dane Nam było zawitać do
Sanktuarium Matki Bożej królowej Podlasia w Kodniu. Ciekawym miejscem na
trasie pielgrzymowania była miejscowość Jabłeczna, gdzie jest klasztor Św.
Onufrego – cerkiew prawosławna.
Biała Podlaska czy Leśna Podlaska – całe Podlasie to takie miejsca, gdzie
można odpocząć, zrelaksować się, nabrać sił na dalsze życie. Tu panuje taka
cisza, życie toczy się bez pośpiechu, można pomyśleć że tu „czas się
zatrzymał”, nie ma tyle zgiełku, hałasu, jest naprawdę PIĘKNIE! Mamy
nadzieję, że w najbliższych latach będziemy również odkrywać piękne i urocze
miejsca Polski, bo zapewne są takowe!
W dniach 20 – 21 sierpnia odbyła się pielgrzymka do Częstochowy, w której
wzięło udział 50 osób, jak też do Lichenia 21 września – 50 osób.
Sabina Wałdoch
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Z życia parafii…
1 IX 2013r.- podczas wszystkich Mszy św. wystąpił zespół Masuana .
od 1 IX – 19 X 2013r. trwał remont organów, które znajdują się w naszym
kościele. Naprawa kosztowała 15 tys. zł. Wykonał ją p. R. Szczygielski –
organomistrz pracujący w Pelplinie, a mieszkający w Czarnej Wodzie.
Dołożono 1 głos więcej, wymieniono ok. 140 piszczałek , 1 głos, basy,
manuały. Zakonserwowano te elementy, które zostały zniszczone przez
korniki. Obecnie organy są w bardzo dobrym stanie i niech przez śpiew i
granie dobrze chwalą Pana Boga – i na Jego cześć uświetniają liturgię.
29 IX 2013r. o godz. 15.00 wystąpił w kościele chór mniejszości ukraińskiej
z Miastka.
We wrześniu odbyło się formacyjne spotkanie oddziału AK.
W Pelplinie odbył się zjazd katechetów. Z naszej parafii byli: p. I.
Lemańczyk, p. R. Kostrzewski, p. M. Modrzejewska, a także zjazd
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. – p. J.Kowcun.
W Licheniu odbył się kongres Rad Duszpasterskich. Dekanat i parafię
reprezentował p. J. Frankenstein.
W Lubaniu odbyły się Dożynki Diecezjalno – Wojewódzkie. Konarzyny
reprezentowała delegacja pod przewodnictwem p. M. Bakhaus.
6 X 2013r. na wszystkich Msz. św. wystąpiła schola z parafii Larkowy
(niedaleko Nowego n. Wisłą)
12 X 2013r. w Pelplinie odbył się kongres Żywego Różańca. Parafię
reprezentowało 12 osób.
19 X 2013r. – poświęcenie odrestaurowanych organów. Odbył się też koncert
( 45 min. ) w wykonaniu jednego z najlepszych polskich organistów –
Gedymina Grubbę.
W Pelplinie odbył się zjazd Kółek Misyjnych. Parafię reprezentowały dzieci
z p. Kostrzewskim.
Z inicjatywy p. M. Rogenbuk przygotowano wystawę pt. „Jan Paweł II w
Pelplinie”.
Na spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej
gościliśmy byłego trenera pięściarzy reprezentacji Polski – p. Kazimierza
Poterackiego i najlepszych chojnickich pięściarzy,
21 X 2013r. w związku z nadaniem gimnazjum imienia Jana Pawła II Mszę
św. w intencji naszej szkoły odprawił ks. Biskup Ryszard Kasyna.
W Pelplinie odbył się kongres ruchów i stowarzyszeń działających w naszej
diecezji. Parafię reprezentował p. R. Kostrzewski.
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Podczas Dni Społecznych AK w Pelplinie parafię reprezentowały panie: M.
Rogenbuk. W. Szczerbak, R. Wnuk Lipińska.
W październiku i listopadzie Liturgię Mszy św. uświetniła schola pod
kierunkiem p. R. Kostrzewskiego.
W listopadzie odbyło się spotkanie kółka misyjnego.
Z inicjatywy prezesa AK p. M. Rogenbuk odbył się wieczór poetycki
poświęcony ks. J. Pasierbowi – poecie z Pelplina.
W grudniu młodzież KSM pod kierunkiem p. R. Kostrzewskiego
przygotowała „Historyczne rozpoczęcie Adwentu”.
17 listopada odbyło się w Pelplinie spotkanie członków Poradnictwa
Rodzinnego. Naszą parafię reprezentowała p. E. Blank.
4 XII 2013r. zakończyły się prace konserwatorskie rzeźb „ Cudowne
rozmnożenie chleba”. Rzeźby pochodzą prawdopodobnie z XVIII w.
Wykonano je z drewna polichromowanego o wymiarach 113 x 45 cm. Na
powierzchni figur były liczne otwory po owadach, a na całej powierzchni
rzeźb pęcherze i odspojenia. Warstwa malarska była w bardzo złym stanie.
Liczne ubytki przetarcia przemalowano. Jedna z figur nie posiadała prawej
ręki. Ostatnie prace renowacyjne miały miejsce w latach siedemdziesiątych
XX w. Prace konserwatorskie przywróciły wartości estetyczne i
kolorystyczne obiektu. Pracę wykonała Firma Artnes p. Andrzeja Jarmiłki.
7 XII 2013r. w Przechlewie odbyły się Mistrzostwa Ministrantów Dekanatu
Borzyszkowskiego w piłce nożnej. Uczestniczyli także ministranci naszej
parafii. Stroną logistyczną kierował ks. Proboszcz M. Weltrowski, a
chłopców przygotowywał p. J. Jurewicz.
15 XII 2013r. o godz. 14.30 w Pelplinie odbędzie się
spotkanie
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w celu przedłużenia misji
kanonicznej.
16 XII 2013r. spotkanie opłatkowe w Pelplinie, w którym uczestniczył p.
Wójt J. Warsiński.
22 XII 2013r. - spotkanie opłatkowe ministrantów i członków Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.
29 XII 2013r. o godz. 18.00
- spotkanie opłatkowe członków Akcji
Katolickiej.

15 marca 2014r. o godz. 16.00 odbędzie się Bierzmowanie, którego udzieli ks.
Biskup W. Śmigiel.
ks. Marek Weltrowski

Kącik ministranta

Św. Andrzej Apostoł

Zasady ministranta

Andrzej był rybakiem, bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad

Ks. Bernard Twardowski w książce „Pogadanki dla ministrantów”
wylicza dziesięć zasad ministranta:

Jeziorem Galilejskim. Razem z bratem i jego rodziną mieszkał w Kafarnaum.
Jezusa i Jego naukę poznał dzięki Janowi Chrzcicielowi, którego był uczniem.
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Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

Stał się Pierwszym Powołanym, jednym z dwunastu Apostołów. Poszedł za

•

Służy Chrystusowi w ludziach.

•

Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

Jezusem zaraz po jego chrzcie w Jordanie i namówił to tego również Piotra.
Jego uczestnictwo w niezwykłych wydarzeniach i szczególne

•

Rozwija w sobie życie Boże.

wyróżnienie przez Jezusa sprawiły mocną wiarę w Boga i Jego dzieło.
Głoszenie Słowa Chrystusa stało się sensem życia Andrzeja po

•

Poznaje liturgię i nią żyje.

śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha

•

Wnosi wszędzie prawdziwą radość.

•

Czuje wspólnotę z Panem Bogiem w przyrodzie.

Świętego na Apostołów. Św. Andrzej był pierwszym głosicielem Ewangelii w
Bizancjum i prawdopodobnie pierwszym biskupem Konstantynopola. Zginął

•

Zdobywa kolegów w pracy i w zabawie dla Chrystusa.

•

Jest pilny i sumienny w nauce i pracy, którą wykonuje.

•

Modli się za Ojczyznę, służy jej rzetelną pracą.

śmiercią męczeńską rozpięty na krzyżu w kształcie litery X około roku 67 –
70 n.e.
Św. Barbara

Te zasady wszyscy ministranci powinni znać. Jak wino bez obręczy

Barbara żyła w III wieku n.e. Była córką Dioskurosa,

stało się błotem, tak ministrant bez zasad będzie chłopcem bez charakteru.

poganina, który przyczynił się do jej męczeńskiej śmierci. Młoda kobieta
wysłana z Heliopolis w Bitynii na naukę do Nikomedii przystąpiła do

Ministrant powinien znać, rozumieć i kochać swoje zasady. Nasze życie na

chrześcijan. Pod wpływem kontaktów z Orygenesem z Aleksandrii przyjęła

Ziemi ma tak wiele błędnych dróg i krętych ścieżek, że łatwo jest zbłądzić.

chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec nie chciał się z tym pogodzić, a że nie
mógł jej namówić do wyparcia się wiary, doniósł na nią.

Wielu ludzi to spotkało… Tylu mamy dzisiaj złodziei, chuliganów, pijaków,
narkomanów – dlatego trzeba trzymać się zasad. O Waszym patronie Św.
Stanisławie Kostce mówiono, że jest chłopcem z zasadami. Zasady
zaprowadziły Go do świętości. I Wy czyńcie podobnie!

Prześladując wyznawców Chrystusa władze wtrąciły Barbarę
do więzienia i skazały na śmierć. Przed śmiercią miał się jaj ukazać anioł z
kielichem i Hostią. Zginęła ścięta mieczem w Nikomedii lub Heliopolis około
roku 305 – 311 i prawdopodobnie z ręki ojca.

Ks. Marek Weltrowski

Święty Bazyli a dobra materialne

Nadzieja
O nadziei tak pisał ks. Janusz Pasierb: „Jako chrześcijanie jesteśmy

Św. Bazyli, teolog kapadocki, urodził się w 329r. w Cezarei
Kapadockiej ( dzisiejsza Turcja ). Pochodził z bardzo pobożnej rodziny.
Studiował retorykę, medycynę i filozofię. Przez pewien czas żył w pustelni
Iris.

odpowiedzialni za poziom nadziei w świecie’.
Nadzieja chrześcijanina to sprawa dość skomplikowana. Potrafi
dostrzec dobro nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, granicznych.
Siada przy łóżku ciężko chorych, zadomawia się w sercach samotnych i

W 364r. został wyświęcony na kapłana. Wsławił się tym, że
materialnie pomagał ubogim. Swój majątek przeznaczył dla bezdomnych i
trędowatych. Zwalczał arianizm, propagował zasady moralne. Zmarł w 379r.
Jego działalność przypada na okres 4 soborów. W swoich pismach
zwracał uwagę, że Bóg jest dawcą wszelkiego dobra np. opisuje, jak prorok
Habakuk żywił pewnego młodzieńca. Amos opisuje, że warunki
atmosferyczne zależą od Boga, a od tych warunków bogactwo dla ludzi.
Stwórca- pisze Bazyli, przekazał w dzierżawę bogactwo ziemi.
Bogactw nie można przeznaczać na rzeczy bezużyteczne. Dobra nie powinny
nas dzielić. Uczy nas stosunku do bogactw. Bogaci i biedni mają się
wzajemnie uzupełniać. Św. Bazyli potępiał złe wykorzystanie bogactw.
Ostrzega bogaczy, by myśleli nie tylko o przyjemnościach, ale też o duszy. W
swoich wywodach ukazuje, jak bezużyteczne jest bogactwo, gdy Bóg skaże
ziemię na nieurodzaj. Krytykował zachłanność i nierówność materialną.
Człowiek tak powinien dbać o dobra materialne by nie zatracić zbawienia.
Potępia lichwę jako środek bogacenia się. Prosi, żeby udzielać pożyczek.
Święty Bazyli zwraca uwagę, że niekiedy dobra zniewalają człowieka.
Krytykuje chciwość. Uważa, że jest zagrożeniem dla niego i całego otoczenia.
Dobra materialne powinny być narzędziem cnoty.
Małgorzata Modrzejewska

opuszczonych, w umysłach biedaków z poszarpanym życiorysem, w duszach
więźniów, w nie pogodzonych z przemijaniem.
Na pewno nadzieja jest w Piśmie Świętym. Biblia jest księgą nadziei.
Jedynym zaś źródłem chrześcijańskiej nadziei jest sam Bóg. On to bowiem od
samego początku jest blisko człowieka. Stary Testament pełen jest tekstów
dotyczących nadziei. Ich treść ma jednoznaczne przesłanie. Człowiek we
wszystkich okolicznościach swojego życia ma po prostu zaufać Panu Bogu i
zdać się na jego wyroki.. Doskonałym przykładem takiej postawy jest
zachowanie Hioba, opisane w księdze noszącej Jego imię. Psalmista zaś
dobitnie podsumowuje taką postawę słowami: „Ufaj Bogu, bo jeszcze Go
będę wysławiać ( PS 42, 12).
W Nowym Testamencie chrześcijańska nadzieja znajduje swoje
spełnienie w osobie i czynach Jezusa z Nazaretu. Dotyczy to przede
wszystkim Jego chwalebnego zmartwychwstania i naszej pewności w wierze,
że Syn Boży nie zostawi nas nigdy samych.
Nadzieja wypływająca z Biblii ma swoje poręczenie spełnienia. Jest
nim obecność miłości Pana Boga w nas. To właśnie Duch Święty sprawia, że
chrześcijańska nadzieja prowadzi człowieka wprost w ramiona kochającego
Ojca (por. Łk 15. 11-32).
Na podstawie artykułu „Zielone światło dla nadziei”

Dodatek samorządowy

HUMOR
Kolega mówi do kolegi:
- Mam dla ciebie dwie smutne wiadomości. Twoja żona nas zdradza.

- Tato, kto to jest alkoholik? – pyta Jasio.
- Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem. – odpowiada ojciec.
- Ale tato, tam są tylko dwa drzewa.

Kierownik do pracownika:
- Jak to możliwe… wolno pan chodzi, wolno pan mówi, wolno pan pracuje…
Czy jest coś, co robi pan szybko?
- Tak. Szybko się męczę!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Parafianom oraz gościom
życzymy
zdrowia, spokoju, wszelkiego dobra,
miłych chwil w gronie rodzinnym
oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożej Dzieciny
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku
Redakcja

• 17 grudnia, uroczyście, dwa samorządy: Gmina Chojnice i Gmina
Konarzyny otworzyły kolejne odcinki Kaszubskiej Marszruty. W naszej
Gminie to trzy odcinki: od granicy z gminą Chojnice do skrzyżowania z
drogą 212 oraz od Konarzyn do Żychckich Osad i od Żychckich Osad do
Żychc. W sumie to 5,6 km ścieżek rowerowych z czego 4,9 km z kostki
brukowej. Całkowity kosz wyniósł 1,7 mln zł. Dofinansowanie ok. 49%.
Poprawki, uzupełnienia kruszywa, zostaną wykonane do 15 maja.
• W konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy,
wniosek złożony przez Gminę Konarzyny o dofinansowanie budowy paneli
fotowoltaicznych oraz kilkunastu lamp ledowych pomiędzy Konarzynkami
a Konarzynami, zajął pierwsze miejsce. Obecnie czekamy na akceptację
Urzędy Marszałkowskiego. Inwestycja miałaby być realizowana w
przyszłym roku.
• W Żychckich Osadach został zmodernizowany 1 km drogi. Została
wykonana dwuwarstwowa nalewka bitumiczna oraz porawiono pobocza.
Koszt inwestycji to 250 tys. zł. Dofinansowanie 90 tys. zł. Obecnie
przygotowujemy dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie
remontu kolejnego odcinka tej samej drogi.

