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Konarzyny, lipiec 2014

Z życia parafii…
18 IV Wielki Piątek – Droga Krzyżowa ulicami Konarzyn;
23 IV – tematem rozważań na spotkaniu członków Akcji Katolickiej i
katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży było życie Jana Pawła II i Jana
XXIII;
maj – na spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zapoznano się z
tematami pielgrzymek Jana Pawła II do Polski;
maj – dzieci, które przyjęły I Komunię Św. obchodziły rocznicę przyjęcia;
18 V 2014 – odbyła się wycieczka ministrantów, członków AK i wiernych na
Górę Chełmską i do Koszalina;
maj / czerwiec – odbyły się nabożeństwa w Żychckich Osadach, Jonkach,
Kiełpinie, Zielonej Hucie, Zielonej Chocinie i Żychcach;
22 VI 2014 – na wszystkich Mszach św. wystąpił zespół Nowina w Duchu
Świętym z Chojnic;
29 VI 2014 – sumę odpustową odprawił ks. Andrzej Szopiński;
czerwiec – „Prymasi Polski” to temat spotkań członków AK i KSM.;
29 VI 2014 – poświęcono figurkę w Chocińskim Młynie.

15.
16.

1. Władysław – zdrobnienie;
2. Wszechświat;
3. Woda z dachu ( co robiła?);
4. Kiedyś ksiądz głosił z niej kazanie;
5. Dzieci często zapisują w nich notatki;
6. Ten, kto lubi piwo;
7. Jeden od ręki;
8. …. skrzydeł;
9. Uroczystość po ślubie;
10. Inaczej posag;
11. Nazwa;
12. W nim zbierasz grzyby;
13. Rośnie w zbożu;
14. Antonim bieli;
15. Pora roku;
16. Zakładasz, gdy zimno.

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

Tematy zbiórek ministrantów:
• maj – szaty liturgiczne;
• czerwiec – przygotowanie procesji Bożego Ciała.
Inwestycje materialne:
• w plebanii wymieniono 5 okien ( 5,5 tys. zł).
ks. Marek Weltrowski

Wakacje
„Otium post Negocitum” - „Po zajęciach odpoczywaj”.
Odpocząć to znaczy spocząć jakby na nowo – pisał Cyprian Kamil Norwid.
Pan Jezus przez 3 lata zbawiał świat i miał czas na odpoczynek.
Podczas wakacji nie zapominamy o Panu Bogu, niedzielnej Mszy św. i
modlitwie.
Zastanawiamy się nad sensem życia. Odpoczywamy fizycznie i duchowo.
ks. Marek Weltrowski

Rekolekcje

Biskup Piotr Krupa

2004 – ks. Andrzej Szopiński;
2005 – ks. Jacek Burant – proboszcz Parafii Jezusa Miłosiernego w
Chojnicach;
2006 – ks. Stanisław Stolz – kapelan chojnickiego szpitala;
2007 – ks. Andrzej Dietrich – proboszcz z Brzeźna Szlacheckiego;
2008 - O. Przemysław Konkel – franciszkanin;
2009 – O. Przemysław Konkel;
2010 - O. Przemysław Konkel;
2011 – ks. Ryszard Górny – proboszcz z Borzyszków;
2012 – O. Władysław Budziak – misjonarz Ducha Św. z Bydgoszczy;
2013 – O. Łukasz Rosiak – franciszkanin – kapelan z Orlika
2014 – ks. Gerard Janikowski - Zmartwychwstaniec z Kościerzyny.
ks. Marek Weltrowski

Kto odprawiał odpusty w naszej parafii ?
2004 – ks. Zdzisław Benedict – oficjał Sądu Biskupiego w Pelplinie;
2005 - ks. infułat Grunt;
2006 – ks. prałat J. Zięba – wikariusz biskupi;
2007 – 2011 – ks. biskup Jan Bernard Szlaga;
2012 – ks. biskup Wiesław Śmigiel;
2013 – ks. biskup Ryszard Kasyna;
2014 – ks. Andrzej Szopiński – ekonom diecezjalny.
ks. Marek Weltrowski

Figurka w Chocińskim Młynie
29 czerwca 2014 r. podczas Mszy Św. została poświęcona przez ks.
proboszcza Marka Weltrowskiego rzeźba ukrzyżowanego Jezusa. Znajduje się
na trasie z Konarzynek w stronę Chocińskiego Młyna. Całość jest dębowa, a
postać Chrystusa z czarnego dębu, który sprowadzono z południa Polski.
Czarny dąb, inaczej nazywany jest polskim hebanem.
Dębowa rzeźba ma szerokość 3 m i wysokość 3,5 m. Waży około 1,5
tony. Montaż
trwał trzy dni. Ukrzyżowanemu Jezusowi Chrystusowi
towarzyszą dwie tablice z cytatami: "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się
zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie".

Biskup Piotr Krupa wywodzi się z diecezji tarnowskiej. Urodził się 19
czerwca 1036 r. w Braciejowej. Po drugiej wojnie światowej wraz z rodziną
osiadł w ówczesnej diecezji gorzowskiej. Ukończył Wyższe Seminarium
Duchowne w Gościkowie – Paradyżu. 14 maja 1961 roku z rąk biskupa
Wilhelma Pluty przyjął święcenia kapłańskie.
Był wikariuszem w Gubinie, Świebodzinie, Kołczygłowach, które
obecnie należą do diecezji pelplińskiej, a potem pracował w Zielonej Górze.
Został skierowany na studia do Francji z teologii moralnej na Wydziale
Teologii Katolickiej. Universite des Science Humaines w Strasburgu. Po
pięciu latach, po otrzymaniu doktoratu, powrócił do ojczyzny. Został
inkardynowany do nowo powstałej diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej. Pełnił
różne zadania w Kurii Biskupiej w Koszalinie, dojeżdżał z wykładami do
Seminarium Duchownego Diecezji Gorzowskiej, a w roku 1978 mianowany
rektorem tegoż seminarium. W roku 1981 został rektorem nowo utworzonego
Seminarium Duchownego w Koszalinie.
W 1984 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji
koszalińsko – kołobrzeskiej. Sakrę biskupią otrzymał 15 kwietnia 1984 roku
w Koszalinie. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa z Modlitwy Pańskiej:
„Adveniat regnum Tuum” (przyjdź Królestwo Twoje).
W 1992 roku, w związku z reorganizacją diecezji w Polsce, biskup
Piotr Krupa został biskupem pomocniczym pelplińskim. Pełnił funkcję
wikariusza generalnego. Ponadto był profesorem Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie w zakresie teologii moralnej, szczególnie w
zagadnieniach dotyczących spowiedzi, a także dyrektorem Diecezjalnego
Studium Teologicznego w Tczewie.
Powszechnie podkreśla się bliskość i serdeczność bp. Piotra z
wiernymi, skromność i życzliwość dla każdego.

Z KONARZYN DO KANADY
Zaangażowanie księży diecezji pelplińskiej w misje zagraniczne w Rosji.
W czerwcu br. w Konarzynach gościli parafianie, którzy od 29 lat
mieszkają w Kanadzie, koło Toronto – państwo Niccy.

Do 1990r. duchowni z Polski nie wyjeżdżali na teren Związku
Radzieckiego. Dopiero od 1990r. polscy księża otrzymali zgodę na pracę

W rozmowie z ks. proboszczem przedstawili kilka ciekawostek

duszpasterską w tym kraju. Jednym z nich jest ksiądz Roman Nowak, który

dotyczących Kanady, która liczy około 32 mln. mieszkańców. Jest tam około

pracował w Zamartem jako proboszcz parafii i przeor klasztoru. Urodził się
16 kwietnia 1962r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1990r. Przeorem

750 różnych religii i sekt. Jednak dominującą religią w Kanadzie jest
chrześcijaństwo i katolicyzm. Zaledwie 15 % regularnie uczęszcza na

klasztoru był od roku 2012 do 2014. Księża wyjeżdżający do Rosji posiadają
wizę okresową.

niedzielne Msze św.
Kanada podzielona jest na 7 prowincji i 2 okręgi. ( północny i
południowy). Jest kolonia brytyjska. Podstawowym surowcem mineralnym

Jaka jest sytuacja Kościoła w Rosji?
W państwie tym SA cztery diecezje rzymsko-katolickie. Największa

jest gaz i drzewo. Państwem tym obecnie rządzą konserwatyści. Są też

frekwencja wiernych jest w okolicach Kalingradu. Ksiądz Nowak pracuje w

ugrupowania liberalne i komunistyczne. Standard życia mieszkańców Kanady
przewyższa Polaków. Jest tam przede wszystkim mniejsze bezrobocie.
Jakie są nowości religijne w Kanadzie?
•

organizacji, która finansuje Kościoły Wschodu, otrzymują na rok na parafię

Sakramentu

960 euro i na inicjatywy drugie tyle. Księża pozyskują pieniądze najczęściej
ze zbiórek odbywających się w Polsce. W Rosji jest tzw. ukryte bezrobocie,

W niektórych prowincjach dzień 2 kwietnia ( śmierć Jana Pawła II)
jest dniem wolnym od pracy;

•

Świeccy biorą udział w przygotowaniach dzieci do chrztu św,;

•

Święto Bożego Ciała i Wszystkich Świętych są obchodzone zawsze w
niedzielę.

•

wynosi 2 złote od osoby. Księża inkardynowani otrzymują pensje w
wysokości 500 euro miesięcznie, zaś księża nieinkardynowani z niemieckiej

W niektórych parafiach raz w tygodniu jest adoracja Najświętszego

( 24.00 – 1.00);
•

Irkucku. Na Msz św. niedzielne uczęszcza około trzydzieści, czterdzieści
osób, a w co dzień od dwóch do dziesięciu osób. Średnia ofiar składanych

co powoduje, że ludzie tam niewiele zarabiają. Są straszne przepaście
socjalne między ludźmi. Są też rodziny bardzo zamożne i bardzo biedne.
Duszpasterstwo rosyjskie podobne jest do polskiego. W święta Bożego
Narodzenia kładzie się duży nacisk na pasterkę. Inne zaś Msze św. są
odprawiane jak co dzień, ponieważ nie jest to wolny dzień od pracy. Księża
odbywają kolędy. Już od listopada ogłaszają, że osoby, które chcą mieć w

Księża organizują kolonie dla dzieci z polskich parafii w Toronto i

danym roku kolędę, mogą to zgłaszać w biurze parafialnym.. Średnio zgłasza
się około 100 rodzin. W okresie Wielkanocy nacisk kładzie się na Liturgię

wywożą je do Kaszubów kanaryjskich ( 370 km od Toronto).

Wigilii Paschalnej, która kończy się procesją rezurekcyjną w nocy z Wielkiej

ks. Marek Weltrowski

Soboty na Niedzielę. Pozostała część świąt wygląda jak zwykłe dni, ponieważ

znajduje się w Moskwie liczy jedynie 12 kleryków. Jak w diecezji jest

w Rosji jest to normalny dzień pracy. Tak samo sytuacja ma miejsce we
Wszystkich Świętych. Msze św. za zmarłych odprawiane są w Dzień

wyświęconych dwóch kapłanów, to uważa się ten fakt za wyjątkowo wielkie
wydarzenie. Wielu księży jednak uważa, że mimo iż katolicy stanowią

Zaduszny, bo we wszystkich Świętych wszyscy pracują. Pogrzeby odbywają
się tak jak w Polsce. Zdarza się, że ludzi niepraktykujących często

zaledwie 2% w Rosji, to tam i tak będzie Wiosna Kościoła. Prawosławni
hamują rozwój Kościoła katolickiego w tym kraju.

wprowadza się do Kościoła, bo ksiądz nie ma tyle rozeznania, kto regularnie

Prezydent Putin spotkał się z papieżem Benedyktem XVI. Natomiast

uczęszcza do kościoła, a kto nie.
Parafie są najczęściej w promieniu około 20 km. Żeby uzyskać

patriarcha Moskwy Aleksiej gościł w 1012r. w Polsce. Te fakty stanowią
jaskółkę dla sytuacji w tym kraju.

pozwolenie na budowę kościoła musi być zgoda Kościoła prawosławnego.
Nie ma raczej bliższych relacji między ks. proboszczem danej parafii a

ks. Marek Weltrowski

władzami miasta czy gminy. Jest w Rosji

WIZYTY BISKUPIE

wielki szacunek dla kapłana i

siostry zakonnej. Kiedy ksiądz idzie w sutannie ma wielkie poważanie wśród
ludzi. Zdaniem ks. Tadeusza Kaczmarka, kapłana diecezji koszalińskokołobrzeskiej, który często pomaga w parafiach diecezji pelplińskiej, większy
jest szacunek dla księdza w Rosji niż w Polsce. Kapłani pracujący w Rosji
prowadzą działalność charytatywną, zajmują się na przykład sprzedawaniem
koszyków miłosierdzia. Pieniądze z tytułu sprzedaży przeznacza się dla
biednych. Często księża organizują zbiórki odzieży, przewożąc je
samochodem osobowym, niekiedy nawet w czterech rzutach. Zdarzają się
niekiedy przejawy wandalizmu, np. ksiądz T. Kaczmarek zorganizował plac
zabaw przy parafii dla dzieci, który został bezmyślnie zniszczony z
niewiadomego powodu. Jak uważa ksiądz Nowak w Rosji księża raczej mają
swobodę, jeżeli chodzi o ich pracę codzienną. Nie ma żadnych inwigilacji czy
utrudnień. Po sytuacji związanej z kryzysem ukraińskim Rosjanie nie lubią
Amerykanów i Polaków. Uważają, że Polacy szkolą bojówki ukraińskie. W
Rosji przeważa Kościół prawosławny, który utrzymuje przyjazne stosunki z
władzami tego kraju. Za lojalność wobec władzy duchowni nie płacą żadnych
podatków. Kary za niedbalstwo czy niewykonywanie przepisów związanych z
bezpieczeństwem kościołów są bardzo niskie. W Kościele rosyjskim jest
bardzo mało powołań kapłańskich i zakonnych. Jedyne seminarium, które

Ks. biskup Jan Bernard Szlaga
• 2003
• 2004 ( bierzmowanie);
• 2005 ( kolęda i bierzmowanie);
• 2006 ( wizytacja);
• 2007 ( bierzmowanie i odpust);
• 2008 ( odpust, bierzmowanie i zakończenie misji);
• 2009 ( odpust);
• 2010 ( odpust, bierzmowanie, nadanie ks. proboszczowi godności
kanonika, wizyta w plebanii);
• 2011 ( odpust i bierzmowanie);
• 2012 ( kolęda).
Ks. biskup Piotr Krupa
• 2011 ( wizytacja );
Ks. biskup Wiesław Śmigiel
• 2012 ( odpust i bierzmowanie);
• 2013 ( bierzmowanie);
• 2014 ( bierzmowanie).
Ks. biskup Ryszard Kasyna
• 2013 ( odpust, nadanie gimnazjum imienia Jana Pawła II, dwie wizyty
w plebanii);
• 25.10.14 r. – Dni Społeczne Akcji Katolickiej
ks. Marek Weltrowski

Dodatek samorządowy

od krzyżówki do pierwszych zabudowań w Konarzynach. Projekt będzie

• 26 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie konarzyńskiej OSP i

załącznikiem do wniosku o dotację. Prace miałyby być wykonane w

poświęcenie średniego wozu bojowego. Koszt wozu 548 tys. zł. Suma
wszystkich dofinansowań to 263 tys. zł.

przyszłym roku.
• Odbyło się spotkanie z dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w

• Odbyły się dwa przetargi na wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego

Gdańsku. Jeszcze w tym roku (do końca listopada) ma być wykonana

fragmentu ścieżki rowerowej pomiędzy Konarzynkami a Konarzynami.

nowa nawierzchnia na odcinku ok. 5 km pomiędzy Zieloną Chociną a

Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na brak oferentów.

Zieloną Hutą. Jednocześnie jest robiony projekt remontu tej samej drogi

W drugim były cztery oferty. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana

od Lipnicy do krzyżówki w Konarzynkach. Koszt projektu to 450 tys.

w przyszłym tygodniu. Prace powinny być ukończone do końca

zł.

października.
• Zostały ukończone siłownie zewnętrzne. Zapraszamy na uroczyste (ale
na sportowo) otwarcie siłowni 24 lipca od godz. 17.00. Zaczynamy w
Konarzynach, kończymy w Żychcach.

• Sukcesywnie uzupełniane jest kruszywo na drogach gruntowych.
Zagęszczane kruszywem są następne fragmenty poboczy drogi gminnej
pomiędzy Konarzynami a Zieloną Hutą.
• Został sprzedany samochód Star 200 (żółty) za 5 tys. zł. Został także

• Został uruchomiony SMSowy system powiadamiania. Na odwrocie

ogłoszony przetarg na sprzedaż starego pożarniczego wozu bojowego.

dołączamy oświadczenie. Osoby chcące otrzymywać nieodpłatne

Cena minimalna to 10 tys. zł. Chętnych nie było. Niebawem zostanie

powiadomienia, powinny wypełnione oświadczenie dostarczyć do

ogłoszony drugi przetarg.

urzędu.
• Został złożony wniosek o dotację na wykonanie miejsca postoju koło
cmentarza parafialnego i remont nawierzchni boiska gminnego.
Wniosek został rozpatrzony pozytwnie. Prace za kwotę przeszło 200 tys.
zł mają być wykonane jeszcze w tym roku.
• Projekt remontu z poszerzeniem drogi powiatowej od krzyżówki z drogą

• Gmina zakupiła za 19,5 tys. zł wywrotkę trójstronną o masie do 3,5
tony. Taki samochód bardzo ułatwi realizację różnego typu prac
prowadzonych na naszych drogach i innych gminych obiektach.
• Otrzymaliśmy dofinansowanie na remont kolejnego odcinka drogi w
Żychckich Osadach. Jeszcze nie został ogłoszony przetarg na
wykonanie inwestycji.

wojewódzką 212 aż do ośrodka zdrowia został ukończony. Kosztorys

• Po raz czwarty odbyło się Święto Gminy Konarzyny. W momencie

opiewa na kwotę ok. 7 mln zł. Ze względu na tak ogromne koszty,

oddawania tego numeru do druku, jeszcze nie wiemy czy było ono

projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy zakłada remont drogi

udane czy nie.

