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1. Codziennie odprawiana przez księdza;
2. Obniża dźwięk o półton;
3. Tekstowe… do rozwiązania;
4. Pomysł, plan do wykonania;
5. Biały ser;
6. Figura o czterech równych bokach;
7. Smak, węch to …
8. Uszko przy filiżance;
9. Apetyt na coś;
10. Klasowa …………np. do Zakopanego;
11. Wyraz będący wyjątkiem pisowni „rz” po spółgłosce k;
12. Mkną po szynach ….. np. w Warszawie;
13. Odmiana w hodowli;
14. ……………. Bonaparte
15. Zdrobnienie imienia Ireneusz.
16. Określają rzeczowniki

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

Od 22 marca do 26 marca b.r. odbywały się w naszej parafii rekolekcje, które
prowadził ks. Gerard Jankowski. Przez dwadzieścia lat pracował w Krakowie. Pełnił
różne funkcje: przez jedną kadencję był rektorem niższego Seminarium w Poznaniu,
a przez dwie wicerektorem Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oraz ojcem
duchownym. Pochodzi z Kosobud. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963r. z rąk ks.
biskupa Karola Wojtyły. Studiował w tym samym seminarium co ks. kardynał
Stanisław Dziwisz.
Głosił rekolekcje we Włoszech, Kanadzie i Austrii. 13 maja 1981r. akurat
przebywał na Placu Świętego Piotra , kiedy to dokonano zamachu na życie papieża
Jana Pawła II.
Jak wspomina tamten dzień? (…)Rozpoczęła się audiencja. Papież wyjechał
do ludzi i pozdrawiał ich. W pewnym momencie usłyszałem strzały. Myślałem, że to
strzały oddane na powitanie papieża. Ale po pewnym czasie zauważyłem, że w górę
poleciały gołąbki. Przestraszyły się. Siostra zakonna, która była naszym
przewodnikiem, zaprzeczyła, że to strzały na powitanie. Zdenerwowana krzyknęła, że
coś się stało. Pierwsza wiadomość, która do mnie dotarła, była taka, że papież nie
żyje. Polacy zaczęli wykrzykiwać, że komuniści zabili papieża. Jednak po pewnym
czasie, w odległości około 10 m obok nas przejeżdżał Papa Mobile i widać było, że
leżał w nim zakrwawiony papież i poruszał się. Polacy zaczęli krzyczeć: „Musi żyć!”.
Od tego momentu na Placu Świętego Piotra nikt się nie odzywał, była grobowa cisza,
plac zamilkł. Wszyscy zebrani ludzie zaczęli płakać. Włosi od razu opuścili plac.
Pojawiło się mnóstwo policjantów i karabinierów włoskich. Włosi obawiali się, że
strzelać mógł Włoch. To byłaby dla ich narodu straszna hańba. Po chwili jakaś
siostra zakonna położyła na tronie papieża Jana Pawła II biało-czerwone kwiaty. W
godzinach wieczornych na placu byli sami Polacy. Dalsze informacje dotyczące
życia i zdrowia papieża napływały przez radia tranzystorowe. To było straszne
przeżycie.’
Ks. Jankowski miał częsty kontakt z papieżem. Wspominał, jak raz
odbywała się audiencja. Byli na niej przedstawiciele różnych państw. Jeden z księży
z Korei chciał zaimponować papieżowi i nauczył się jednego zdania. Ktoś mu je
jednak błędnie przetłumaczył. Podszedł do papieża i powiedział to zdanie po polsku:
„Popraw się!”
ks. Marek Weltrowski

ZGROMADZENIE SIÓSTR
KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS
Zostało założone w 1921r. w Sosnowcu przez Sługę Bożego o.
Anzelma Gądka, karmelitę bosego i Sługę Bożą m. Teresę Kierocińską; jest
agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych. Duchowość Zgromadzenia
oparta jest na regule karmelitańskiej, łączy modlitwę z apostolstwem
czynnym.
Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus
według praktyki małej drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, głównej patronki Zgromadzenia. Słowa św. Teresy od
Dzieciątka Jezus: Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi” – są hasłem
Zgromadzenia.
Zgodnie z duchem i celem Zgromadzenia, Siostry pomagają w pracy
duszpasterskiej jako katechetki, organistki, zakrystianki, siostry parafialne
(opiekują się chorymi), prowadzą przedszkola, zwłaszcza dla dzieci ubogich,
sierot i opuszczonych przez rodziców, prowadzą domy rekolekcyjne, pracują
na misjach w Burundi, Rwandzie i Kamerunie (Afryka), prowadzą
działalność ewangelizacyjną na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Czechach,
Słowacji i we Francji, a także pracują w Austrii i w Rzymie. Modlą się
szczególnie za kapłanów i misjonarzy.

Wystawa poświęcona ks .J. Pasierbowi
Od niedzieli 16 marca 2014r. można oglądać wystawę poświęconą ks.
Pasierbowi, która znajduje się w skansenie. Ten wybitny pelpliński uczony
jest autorem wielu prac, książek i różnych publikacji np. „Gałęzie i liście”,
„Ten i tamten brzeg”, „Miasto na górze”, „Skrzyżowanie dróg”. W latach 80 –
tych regularnie pisał artykuły w Tygodniku Powszechnym. Był profesorem,
doktorem habilitowanym. Wykładał historię sztuki i prowadził zajęcia z
literatury religijnej w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Napisał też
dzieła: „Zabytki Jasnej Góry”, „Zabytki Pelplina”. Był człowiekiem
wesołym, otwartym i dowcipnym. Wiele podróżował po świecie. Miał kontakt
z „wielkimi ludźmi” w Europie. W ten sposób rozsławiał małą ojczyznę, czyli
diecezję pelplińską.
ks. Marek Weltrowski

Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca
1.Objawienia Matki Bożej
W 1917r. od maja do października, każdego trzynastego dnia
miesiąca, Matka Najświętsza objawiała się w Fatimie dziesięcioletniej
Łucji oraz jej kuzynom Franciszkowi i Hiacyncie. Wzywała do modlitwy,
codziennego odmawiania różańca i umartwień za grzeszników.
13 lipca 1917r. Maryja po ukazaniu dzieciom obrazu piekła ,
powiedziała z dobrocią, ale i ze smutkiem : ,,Widziałyście piekło, do
którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce
ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna
pokoju… Jeżeli nie uczyni się tego, ,,bezbożna propaganda rozszerzy swe
błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła.
Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpieć. Rożne
narody zginą”.
10 grudnia 1925r. gdy Matka Boża ponownie ukazała się
Siostrze
Łucji z Dzieciątkiem Jezus i Sercem
otoczonym cierniami,
powiedziała: ,,W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami
potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze
soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden
różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. Pan
Jezus objawił, dlaczego ma być pięć sobót. ,,Jest pięć rodzajów
zniewag i bluźnierstw wypowiadanych przeciw Niepokalanemu Sercu
Maryi:
- bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu;
- przeciwko Jej Dziewictwu;
- przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę
człowieka;
-bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca
dzieci obojętność, wzgardę a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
- bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej
świętych wizerunkach”.

2.Swiadectwo Kościoła
Kościół wzywa nas do realizacji wezwania Matki Bożej z
Fatimy. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 13 września 1939r.
uzyskało
aprobatę
kościelną.
Portugalia
poświęciła
swój
kraj
Niepokalanemu Sercu Maryi już w 1931r. została w cudowny sposób
ocalona przed komunistyczną rewolucją. Taki akt uczynili Biskupi polscy
w 1946r., zdając sobie sprawę z komunistycznego zagrożenia dla
wolności wiary. Jednym z owoców tego jest, że Kościół w Polsce, jako
jedyny w krajach bloku wschodniego , zdołał zachować swoją wolność i
niezależność. Wielkim apostołem orędzia z Fatimy był błogosławiony Jan
PawełII. Sam gorliwie praktykował nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca. Po zamachu na jego życie powiedział, że matczyna ręka
Maryi tak prowadziła kulę, aby nie upadł martwy, ale był ocalony. W
dniu 25 marca 1984r. Ojciec Święty spełnił prośbę Maryi - poświęcił Rosję
i świat, w tym Polskę, Jej Niepokalanemu Sercu. Widzimy łaski, jakie
przyniosło to poświęcenie. Świat, a zwłaszcza Rosja, zaczął się zmieniać.
Polska przeszła przez ,,morze” komunizmu bez krwawej rewolucji .
Działalność papieża Jana Pawła II, szerzeniesię kultu Bożego miłosierdzia i
kanonizacja siostry Faustyny to kolejne wielkie owoce. Pozostało do
wykonania drugie, nasze zadanie, dotyczące pierwszych sobót. Potrzeba
tej modlitwy, aby w naszej Ojczyźnie było lepiej, aby nas uchronić przed
zgubnymi ideologiami, jak np. ideologia gender, abyśmy byli bliżej Boga.
Od naszej współpracy w tym dziele zależy czas i kształt przyszłego
zwycięstwa - doprowadzenie wszystkich do Jezusa.

2.Przyjąć Komunię św. na jakiejkolwiek Mszy św. a nawet poza Mszą św.
w intencji wynagrodzenia.
3.Odmówić dowolną część Różańca, czyli pięć tajemnic ze wstępem, tj.
Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, w
intencji zadośćuczynienia za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu
Maryi. Można to zrobić w dowolnym miejscu.
4.Rozważać przez 15 minut jedną lub kilka tajemnic różańcowych. Ma to
być kwadrans rozmyślania o tym, co Bóg uczynił w danej tajemnicy
dla naszego zbawienia i jak my na Jego miłość chcemy odpowiedzieć.
Czynimy to w dowolnym miejscu i również w intencji wynagrodzenia.
Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w
sobotę, może za zgodą kapłana czynić to w niedzielę po pierwszej
sobocie.
Jezus przyszedł na świat i umierał dla ratowania grzeszników.
Matka Boża współpracowała z Nim w dziele zbawienia. W Fatimie
zabiega, aby grzesznicy się nawrócili. Poprzez nabożeństwo pierwszych
sobót pragnie nas włączyć w dzieło pokuty i nawrócenia, w misję
pokoju i ratowania zagrożonego wieloma niebezpieczeństwami świata.
Odpowiadając na wezwanie Maryi, jesteśmy włączeni w walkę, ale i
w zwycięstwo nad mocami ciemności, w przemianę dogłębną i
jednoczącą przez Jej Niepokalane Serce z Bogiem.
I. Lemańczyk

3.Istota nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca
Realizacja nabożeństwa pięciu pierwszych sobót nie jest trudna. W
tej sprawie Siostra Łucja ku zachęcie dla nas powiedziała: ,,(…) nigdy
nie czuję się tak szczęśliwa jak wtedy, kiedy przychodzi pierwsza sobota”.
Celem tego nabożeństwa jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu
Maryi i Bogu za grzechy świata, także niewierzących. Z takim
usposobieniem trzeba spełniać wszystkie jego elementy, nie powinno
się mieć żadnych innych intencji, choćby najpobożniejszych, jak np.
otrzymanie potrzebnych łask do zbawienia. Zatem chcąc realizować to
nabożeństwo należy przez pięć pierwszych sobót miesiąca:
1.Przystąpić do spowiedzi. Najlepiej w sobotę, ale można to zrobić kilka
dni przed lub po pierwszej sobocie – zawsze w intencji wynagrodzenia.

Bibliografia: Ks. Jan Glapiak, Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca; Ks.
Andrzej Adamski, Objawienia fatimskie; Folder Stowarzyszenia Pomocników
Mariańskich.

Pielgrzymki parafialne
W tym roku planowane są pielgrzymki parafialne: w dn. od 14 do 19 lipca do
Skrzatusza, Świebodzina, Zielonej Góry, Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej
Poręby;
19/20 sierpnia do Częstochowy – 140 zł ( z noclegiem). Można się zapisywać.
Sabina Wałdoch

Z życia Akcji Katolickiej…
Tematyka spotkań:
• luty – Samobójstwa.
V przykazanie Boże wyraźnie mówi, że nie wolno zabijać siebie, innych ani
szkodzić na zdrowiu sobie lub innym. Kościół jest przeciwko eutanazji,
aborcji, morderstwom i samobójstwom. Dawcą i właścicielem ludzkiego
życia jest tylko Pan Bóg. My natomiast jego dzierżawcami. Kiedyś
sankcjonowano samobójców tym, że nie wprowadzano ich zwłok w dniu
pogrzebu do kościoła. Dziś uważa się inaczej. Samobójstwo wynika z bardzo
silnej depresji. Wielu lekarzy psychiatrów uważa, że silna depresja
połączona z konkretnym problemem może doprowadzić do takiego stanu
rzeczy. Samobójców w czasie pogrzebu wprowadza się do kościoła. Osobom
przeżywającym depresję trzeba pomóc, przede wszystkim być z nimi. Różne
są rodzaje depresji: endogenna, reaktywna, somatogenna, zespół
maniakalno-depresyjny, sezonowa, ukryta itd. Trzeba przekonać człowieka,
że nie ma być egoistą, niech myśli o tych, których z wielkim bólem zostawi
na ziemi. Miejmy oczy otwarte, by zauważyć załamanych, zrozpaczonych.
• marzec – Kandydat na ołtarze ks. bp Konstantyn Dominik.
Urodził się 07.11.1870r.w Gnieżdżenie koło Pucka w rodzinie chłopskiej, w
najstarszym domu we wsi, pochodzącym z połowy XVIII w. Ochrzczony
został w Swarzewie, gdzie mieści się Sanktuarium Maryjne Królowej
Polskiego Morza. Początkowo uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie,
a następnie w Seminarium Duchownym w tym samym mieście, które
ukończył w 1897r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.03.1897r. w katedrze
pelplińskiej. Pierwszą pracę duszpasterską objął w Starych Szkotach
( obecnie dzielnica Gdańska – Orunia), gdzie był wikarym w kościele św.
Ignacego. Był też ojcem duchownym w WSD w Pelplinie i jego rektorem.
Kiedy biskupem diecezji pelplińskiej był ks. bp W. Okoniewski, został jego
biskupem pomocniczym. Odpowiadał za sprawy Caritasu, misyjne i inne.
Zmarł 07.03.1942r. w Gdańsku Oruni. Przed śmiercią Niemcy chcieli
namówić go, by przyjął obywatelstwo niemieckie, jednak tego nie uczynił.
Był zawsze po stronie wszelkiej życiowej biedy, w wielkich i zupełnie
małych sprawach. Kiedyś, będąc na wizytacji w Lubawie, chciał się ostrzyc i
ogolić. W tym czasie we wspomnianym mieście funkcjonowało pięć
zakładów fryzjerskich. Większość osób wybrałaby oczywiście najlepszego
fryzjera. Biskup Dominik zdecydował, że wybierze najbiedniejszego. Był
człowiekiem wielkiej dobroci. Pensje przeznaczał dla biednych. Kiedy
gosposia zauważyła chłopców, którzy zrywali jabłka z jego ogrodu, prosił,

żeby ich nie przeganiać, bo się zlękną i zrobią sobie krzywdę. Skoro przyszli
po jabłka, to widocznie ich potrzebują. Zawsze odpowiadał na wszystkie
listy do niego skierowane, chociaż czasami trwało to bardzo długo. Jego
pobożność wyrażała się w otwarciu i oddaniu dla ludzi. Była to postawa
niezwykle naturalna. Zachowało się wiele anegdot z życia biskupa
Konstantyna. dotyczących jego postępowania. Jedna z nich mówi o fakcie
sprawienia biskupowi nowych koszul przez jego siostrę Cecylię. W krótkim
czasie po owych koszulach nie było śladu. Ks. Dominik twierdził, że bez
nich się obejdzie, a ludzie pracujący fizycznie nie mogą mieć przecież
połatanych koszul, bo niedługo całkiem się podrą. Przy mojej pracy –
mówił- w zupełności wystarczą te stare. Na jego grobie zawsze jest sporo
kwiatów i palą się znicze. Kiedy będziemy w Pelplinie, odwiedźmy jego
grób na cmentarzu. Wyjedna nam wiele łask u Pana Boga w Niebie. Za
działalność społeczną władze II Rzeczypospolitej przyznały mu Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
ks. Marek Weltrowski

Wystawa poświęcona ks .J. Pasierbowi
Od niedzieli 16 marca 2014r. można było oglądać w GOKu wystawę
poświęconą ks. Pasierbowi. Ten wybitny pelpliński uczony jest autorem wielu
prac, książek i różnych publikacji np. „Gałęzie i liście”, „Ten i tamten brzeg”,
„Miasto na górze”, „Skrzyżowanie dróg”. W latach 80 – tych regularnie pisał
artykuły w Tygodniku Powszechnym. Był profesorem, doktorem
habilitowanym. Wykładał historię sztuki i prowadził zajęcia z literatury
religijnej w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Napisał też dzieła:
„Zabytki Jasnej Góry”, „Zabytki Pelplina”. Był człowiekiem wesołym,
otwartym i dowcipnym. Wiele podróżował po świecie. Miał kontakt z
„wielkimi ludźmi” w Europie. W ten sposób rozsławiał małą ojczyznę, czyli
diecezję pelplińską.
ks. Marek Weltrowski

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego
życzy
Redakcja

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres
szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się
wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na
nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”. Jeszcze dziś przejeżdżając w
majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten
trwa dopiero od połowy Xix.
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się
powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było
znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako
miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w.
powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl,
był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w
nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał
gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej.
Dominikanin bł. Henryk Suzo, uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera,
znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i
niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur
Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera od
Aniołów.
W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem „Maj
duchowy”, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie
św. Filipa Nereusza czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach
Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej
czci, oprócz kwiatów – także duchowych ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze
dominikańscy we Fiesole ( w latach 1677 – 1709) w maju gromadzili się przed
wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ja muzyką, śpiewem i składaniem
duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych
historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani ( 1713). On to w królewskiej kaplicy w
Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który
kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Za największego
apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał
on broszurkę, w której propagował nabożeństwa majowe. Co więcej, rozesłał ją do
wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym
kościele zakonu AJ Gesu mimo, że zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony
przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeństwo

majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na
koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami.
Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego – na które składa się Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem – przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu
(1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku 1852, ksiądz Golian
w Krakowie w 1856 roku i we Włocławku biskup Marszewski ( 1859). W tym
samym czasie cześć Królowej maja szerzył w Galicji poezją jezuita o. Karol
Antoniewicz. Ksiądz Wincenty Buczyński wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o
nabożeństwach majowych (1839). W dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we
Wrocławiu w maju 1850 r. ks. Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec. W połowie
XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze
wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i
przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To zbiór pięknych komplementów dla Maryi.
Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Pewne jest to, że zatwierdził ją
oficjalnie papież Sykstus V w 1578r. Nazwę „Loretańska” otrzymała od
miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i
odmawiana prawdopodobnie od roku 1531. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi
pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Laterańskiego.
Tekst litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII
archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587r. Sykstus V obdarzył „Litanię
Loretańską” dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i
Pius XI. W 1631r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście
samowolnych zmian: te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w
litanii było więcej tytułów, m. In.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo
odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania (inwokacje): Królowo Różańca
Świętego, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Matko Dobrej Rady, Królowo
pokoju, Królowo Wniebowzięta ( 1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzin
(1995).
W litanii wymieniane są kolejno tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w
Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski,
obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923r. wezwanie
„Królowo Polskiej Korony”, przekształconej po drugiej wojnie światowej na
„Królowo Polski”.

DODATEK SAMORZĄDOWY
• 7 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie dwu
siłowni zewnętrznych. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 80%
kosztów kwalifikowanych.
• Po przebrnięciu konkursu i procedury rejestracyjnej zaczęła działać
Spółdzielnia Socjalna "Damskim Okiem". Spółdzielnię utworzyła Gmina
Konarzyny i Stowarzyszenie "Klub Mam". Obecnie spółdzielnia zatrudnia 5
pań i jednego pana. Od 22 marca spółdzielnia prowadzi sklep w Zielonej
Hucie, a od 29 marca cukiernię w Konarzynach (cukiernia przyjmuje
zamówienia na ciasta świąteczne lub urodzinowe). Jednocześnie
spółdzielnia świadczy inne usługi. Największym powodzeniem w tej chwili
cieszy się sprzątanie czy mycie okien. Być może niebawem będzie to
koszenie czy wertykulacja trawników. Ceny są bardzo przystępne.
• 28 marca w Gdańsku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji
polegającej na budowie oświetlenia fragmentu ścieżki rowerowej pomiędzy
Konarzynkami a Konarzynami. Projekt zakłada postawienie 18 lamp, które
będą zasilane z paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne zostaną
usytuowane na działce po nieczynnej już oczyszczalni ścieków. Być może
nadwyżkę wyprodukowanej energii będzie można odsprzedać firmie
energetycznej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% kosztów
kwalifikowanych.
• Odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku poświęcone drodze wojewódzkiej 212 (Chojnice - Bytów).
Obecnie został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu tej drogi na
odcinku Lipnica - Konarzynki. Projekt ma kosztować 450 tys. zł. Realizacja
projektu jest prawdopodobna w najbliższych 4 latach. Jednocześnie został
ogłoszony przetarg na remont drogi 212 na odcinku pomiędzy Zieloną
Chociną a Zieloną Hutą. Prace miałyby się zakończyć przed grudniem tego
roku.
• Nasi strażacy ochotnicy z OSP gruntownie wysprzątali remizę,
przygotowując ją na garażowanie nowego wozu bojowego. W remizie
pojawiły się nowe szafy na mundury bojowe. Plac przed remizą zostanie w
najbliższych dniach pokryty asfaltem. Wóz bojowy kosztował 548 tys. zł.

Gmina wyłożyła 285 tys. zł. 26 kwietnia nastąpi uroczyste wprowadzenie i
poświęcenie wozu. Uroczystość rozpocznie się mszą św. o godz. 18.00.
• Trwa remont GOKu. Prace wykonują pracownicy UG.
• W ośrodku zdrowia przez dwa i pół tygodnia trwał remont gabinetów
lekarskich. Jednocześnie nastąpiła zamiana gabinetów: stomatologicznego
i lekarza rodzinnego. Część prac finansował lekarz stomatolog. Za
wszystkie utrudnienia bardzo przepraszamy.
• W czasie ostatnich miesięcy w wielu miejscach naszej gminy trwały prace
ziemne polegające na ułożeniu kabla światłowodowego w ramach projektu
"Szerokopasmowe Pomorskie". Firmy wykonujące roboty powinny jeszcze
w niektórych miejscach uporządkować teren.
• Jezioro Małe Zielone, na mocy ustawy, przeszło w zarząd Marszałka
Województwa Pomorskiego. Gmina Konarzyny odwołała się od tej decyzji.
Czekamy na rozstrzygnięcie.
• Regionalna Izba Obrachunkowa zakończyła czteromiesięczną kontrolę w
naszym Urzędzie Gminy. Kontrola taka dokonywana jest raz na cztery lata.
Nie było większych zarzutów. Czekamy na wnioski pokontrolne.
• Dokonano bieżących napraw dróg w Jarantach i Żychckich Osadach. W
niedługim czasie pozostałe drogi będą profilowane i uzupełniane
kruszywem.
• Odśnieżanie w tym roku na drogach gminnych i powiatowych na terenie
naszej gminy wykonuje firma Amar, która wygrała przetarg. Od stycznia na
odśnieżanie wydaliśmy 18.662,40 zł.
• Na ukończeniu są prace nad "Strategią rozwoju Gminy Konarzyny na lata
2014 - 2020". W najbliższym czasie dokument będzie poddany
konsultacjom społecznym. Będzie można wnieść uwagi do startegii.
• W Słupsku odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z kierownictwem
firmy Energa. Na spotkaniu próbowano wypracować procedury na wypadek
klęsk żywiołowych. Zarząd Energi przeprosił za zbyt długie przerwy w
dostawie prądu będące skutkiem huraganu Ksawery.
• Został złożony wniosek o dofinansowanie na modernizację kolejnego
odcinka drogi w Żychckich Osadach. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie
rozpatrzony, to droga zostanie wyremontowana (warstwa wyrównująca i
warstwa ścierna asfaltu) do świetlicy w Żychckich Osadach.

