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Konarzyny, grudzień 2014
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Z życia parafii
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29 VII 2014 – nocowała w Zielonej Chocinie bytowska grupa pielgrzymów
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zdążająca na Jasną Górę. W grupie było 35 osób wraz z księdzem i 3
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klerykami;
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10 VIII 2014 – odbył się koncert organowy, którego wykonawcą był Robert
Szczygielski, wykładowca Szkoły Organistowskiej w Pelplinie;
28 VIII 2014 – w ramach kongregacji dekanalnej została odprawiona przez
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1) Inaczej kochanek;
2) Wysiaduje jaja;
3) Ścieg...;
4) …..ognie;
5) Antonim wyrazu byt;
6) Obchodzi imieniny 4 grudnia;
7) Ma go św. Mikołaj;
8) Gra dla małych dzieci;
9) Inaczej horyzonty
10) Podawane z II daniem;
11) Rodzaj materiału, tkaniny;
12) nim wyrazu dosyt;
13.) Język …....
14) Służy do przechowywania zboża.
Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Irena Lemańczyk, Teresa Wojciechowska, Sabina Wałdoch,
Roman Kostrzewski oraz młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Skład: JW

wszystkich kapłanów dekanatu borzyszkowskiego Mszę św. każdy ks.
proboszcz odprawiał za swoich poprzedników;
29 VIII 2014 – odbyła się w naszym kościele Wieczna Adoracja
Najświętszego Sakramentu;
7 IX 2014 – na Mszy św. o godz. 11.00 wystąpił zespół ze stowarzyszenia
„Domy Serc”. Po Mszy św. odbyła się prelekcja dla wiernych na temat tego
stowarzyszenia. Mszę św. koncelebrował duszpasterz stowarzyszenia, który
pochodzi z Francji;
7 IX 2014 – zostały poświęcone różańce dla dzieci, które przystąpią do I
Komunii św. Ustalono datę przyjęcia dzieci na 10 V 2015r. o godz. 11.00
od połowy września odbywają się zajęcia chóru parafialnego, które
prowadzi Ewa Cierepa z Chojnic;
odbywa się kurs dla przyszłych instruktorów „Poradnictwa Rodzinnego”. Z

naszej parafii biorą udział 2 osoby: p. S. Wałdoch i G. Kowcun;
od drugiej soboty września do końca października odbywały się katechezy
przedmałżeńskie dla osób z całego dekanatu, które prowadził ks. dziekan;
5 X 2014 – z okazji pięćdziesiątych urodzin ks. proboszcza Mszę św. o
godz. 11.00 uświetniła orkiestra z Brus;
12 X 2014 – w ramach Dnia Papieskiego o godz. 15.00 został odmówiony
różaniec. Rozważania różańcowe jak i pieśni religijne w wykonaniu scholi
przygotował p. R.Kostrzewski;
23 X 2014 – wyjazd 20 parafian do MDK w Chojnicach na film pt. „Ziemia
Maryi”;
26 X 2014 – sprzedaż zniczy. Dochód przekazano na Hospicjum p.
Małgorzaty Kaczmarek w Chojnicach;
od lipca do września odbyły się pielgrzymki autokarowe do Częstochowy,
Lichenia, Torunia, Obór i szlakiem sanktuariów zachodniej Polski;
7 XI 2014 – odbył się pogrzeb najstarszej naszej parafianki Heleny
Tandeckiej. Zmarła miała ponad 100 lat;
16 XI 2014 – podczas wszystkich mszy św. wystąpił zespół MBS z Parafii
M. B. Fatimskiej z Chojnic.
w lipcu położono płytki podłogowe w dolnej części korytarza w plebanii;
w październiku po renowacji wróciły 2 obrazy: Jana Nepomucena i Marii
Magdaleny. Prace renowacyjne wykonała Firma Artnes z Torunia;
w październiku usunięto z cmentarza dwa drzewa.
ks. Marek Weltrowski

Potrzeba nawrócenia
Nawrócenie w ujęciu św. Jana Pawła II to proces wewnętrznej przemiany życia dla
pełnego przylgnięcia i upodobnienia się do Chrystusa. Przez nawrócenie człowiek
jest przekonany o grzechu, odzyskuje w pełni światło sumienia i poznaje swoje
przeznaczenie, przechodzi od życia według ciała do życia według 1 Ducha, zbliża się
do Boga i dąży do świętości. U podstaw decyzji o nawróceniu jest odkrycie
miłosiernej
miłości Boga i wartości człowieka w oczach Bożych(NawrócenieCentrum myśli Jana Pawła II, WIKI JPII.
Prawdziwe nawrócenie jest konieczne do uzyskania przebaczenia grzechów.
Obejmuje ono zerwanie z przywiązaniem do grzechu, przyznanie się do zła i
przyjęcie sakramentu pokuty z wypełnieniem wszystkich jego warunków.
Nawrócenie rodzi się z głębokiego przekonania o zależności od Boga i przemijaniu
tego co ziemskie. Trwanie w nawróceniu
wymaga słuchania Słowa Bożego,
uczestnictwa w sakramentach, podejmowaniu modlitwy oraz choćby minimalnych
form ascezy i pokuty (Nawrócenie, jw.).
W teologii duchowości określa się trzy etapy nawrócenia: drogę oczyszczenia – to
odwrócenie się od grzechu nawet powszedniego, drogę oświecenia – przylgnięcie
do Boga w postawie skruchy i zawierzenia , drogę zjednoczenia – całkowity wybór i
upodobnienie się do Jezusa wraz z gotowością złożenia ofiary z życia (Marek
Chmielewski, Vademecum duchowości katolickiej).
Nawrócenie jest procesem , który trwa całe życie. Najwięksi asceci i święci wciąż
byli przekonani o swojej grzeszności i uważali, że jeszcze w pełni się nie nawrócili.
Jeśli nawrócenie, jak w życiu św. Pawła, było nagłe i cudem, to również nie
zwolniło go od podejmowania duchowej walki.
Papież Benedykt XVI podczas wizyty w Mestre koło Wenecji powiedział, że często
myśli się wyłącznie o
trudnym aspekcie nawrócenia, o wyrzeczeniu, gdy
tymczasem jest ono przede wszystkim źródłem radości, nadziei i miłości, daje
wspólnotę z Bogiem i ludźmi.
W obecnym roku liturgicznym Kościół będzie częściej wskazywał na potrzebę
nawrócenia. Dobrze byłoby w modlitwie głębiej i wnikliwiej spojrzeć na swoją
drogę życia i na tych, za których mamy odpowiedzialność. Będzie to czas
szczególnej łaski w podejmowaniu nawrócenia. Warto o tym pamiętać i z niej
korzystać, gdyż ,,Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20).
Irena Lemańczyk

Dni Społeczne Akcji Katolickiej

Cmentarz
Najstarszymi częściami wielu miast i wsi są cmentarze. Od V do

25 października 2014r. w naszej parafii Akcja Katolicka diecezji
pelplińskiej zainaugurowała swoje doroczne Dni Społeczne, poświęcone
biskupowi Dominikowi pod hasłem „Nadzwyczajność w zwyczajności, czyli
świętość”.
O godzinie 10.00

XVIII w. najczęściej znajdowały się przy kościołach. Konarzyński cmentarz
istnieje od 1912r. Ewidencja grobów zachowała się od 1950r.
Jakie są współczesne podstawowe przepisy cmentarne? Każdy cmentarz

msza św. odprawił

ks. biskup Ryszard Kasyna

powinien być ogrodzony, mieć kryty pojemnik na śmieci ( tylko firma może

który również wygłosił kazanie. Nawiązał do zadań członków Akcji

wywozić śmieci). Badania geologiczne dają podstawę do założenia

Katolickiej. Są one następujące:
- aktywny udział w życiu Kościoła i państwa;

cmentarza. Na każdym cmentarzu musi być doprowadzona woda. Drzewa

- praca organiczna;
- współpraca z hierarchią Kościoła.

administrator kieruje wniosek o pozwolenie ścinki drzew do miejscowego

można ścinać tylko za pozwoleniem administratora i zgodą urzędu gminy. To

We mszy św. uczestniczyli: ks. dziekan Henryk Krenczkowski z Lęborka, ks.

urzędu. Współczesne przepisy cmentarne mówią, że cmentarze i kostnice

dziekan Zenon Górecki ze Zblewa, ks. proboszcz Andrzej Taliński ze Starej
Kiszewy, ks. dr Piotr Tisler z Rzymu, ks. kanonik Andrzej Szopiński z

powinny być usytuowane poza miejscowością, nie w centrum miejscowości.

Pelplina, ks. dr Andrzej Niemczycki - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego z
Pelplina oraz miejscowy ks. proboszcz dziekan Marek Weltrowski. Po mszy
św. dojechał ks. dr Koch – wykładowca z Wyższego Seminarium

Wymiary grobów: odległości między grobami nie są prawnie określone;
długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,80 m, a przypadku grobów
głębinowych głębokość 2,50 m. Natomiast grobowce długość 2,10 m,

Duchownego z Pelplina.
Po mszy św. o godz. 11.20 referaty wygłosili: ks. Piotr Tisler i ks. dr Koch.

szerokość 0,80 m, głębokość 0,80 m. Urny z prochami na głębokość 0,60 m.

Spotkanie zakończyło się montażem słowno – muzycznym poświęconym ks.

opłat zależy od administratora cmentarza, a w przypadku cmentarzy

biskupowi Dominikowi, które przygotowały dzieci naszej parafii pod
kierunkiem p. R. Kostrzewskiego i p. M. Rogenbuk. Sympozjum

Po 20 latach należy uiszczać opłatę za miejsce na cmentarzu. Wielkość

komunalnych od rady miasta lub urzędu gminy.

transmitowane było przez radio Głos. Komentował je goszczący u nas ks.

Zgodnie ze statuami synodalnymi diecezji pelplińskiej opłaty za pomniki

prałat Ireneusz Szmagliński.
Dziękuję całej parafii za pomoc w przygotowaniu tego historycznego

wynoszą 10 % od ich wartości, a 1 % ks. proboszcz przekazuje do Kurii

wydarzenia, a w szczególności państwu Wnuk Lipińskim i Tyborskim.

grobie lub położenia polbruku trzeba uzyskać zgodę administratora

ks. Marek Weltrowski

Biskupiej. Na pozwolenie postawienia pomnika, zasadzenia drzewek przy

cmentarza. Na każdym cmentarzu wisi regulamin i należy go przestrzegać.
Cmentarz jest miejscem modlitwy, sprawowania Liturgii, a więc należy

zachować ciszę i porządek. Nie wolno wchodzić na jego teren ze zwierzętami,

Drzewa

jeść, pić, bawić się. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody powstałe w

Drzewa usuwa się za zgodą Wójta Gminy. Aby drzewo mogło być

wyniku uszkodzenia pomnika. Właściciel sam powinien ubezpieczyć pomnik.

usunięte, musi być suche lub zagrażać. Sprawę tę musi stwierdzić

Chyba, że szkoda nastąpiła z winy administratora np. w czasie wycinki drzew.

rzeczoznawca. Istnieją terminy, w których można usuwać drzewa. W

Jeżeli cmentarz jest parafialny, należy udostępnić miejsca niewierzącym lub

przypadku przewrócenia się drzewa administrator powinien powiadomić o

innowiercom według ustaleń konkordatowych z 1998r. Jeżeli ktoś nie opłaca

tym zdarzeniu policję lub straż pożarną. Jeżeli ktoś sam usunie drzewo, to

miejsca na cmentarzu, mimo że dba o grób, to po 20 latach administrator

administrator ,żeby nie ponosić wielkich konsekwencji finansowych,

może wydać decyzję o jego likwidacji ( bez upomnienia). Te same przepisy

powinien powiadomić policję. W przeciwnym razie wina spada na niego.

dotyczą grobowców. Istnieje możliwość opłacenia miejsca na dłużej niż 20

Zatem stosujmy zasady regulaminu i zachowujmy porządek. W naszej

lat.

konarzyńskiej parafii administratorem cmentarza jest proboszcz ks. Marek

Ekshumacja

Weltrowski.

Może odbywać się w terminie od 15 października do 15 kwietnia za

ks. Marek Weltrowski

pisemną zgodą Sanepidu, nawet jeżeli odbywa się w obrębie tego samego
cmentarza i to po wielu latach od śmierci. Przepisy mówią, że firma
pogrzebowa powinna wykonywać tę czynność rano, mieć odpowiednią odzież
i sprzęt oraz samochód. Pracownicy Sanepidu i administrator nadzorują
wykonanie ekshumacji.
Księga cmentarna
Zawiera:
- wykaz alfabetyczny według nazwisk zmarłych;
- według kolejności lat śmierci;
- według sektorów.
Prowadzi ją administrator, chyba że zleci prowadzenie innej osobie np.
grabarzowi.
Wszelkie opłaty cmentarne uiszcza się u administratora cmentarza.

Z okazji radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2015
dużo zdrowia, zadowolenia i radości w życiu osobistym
i rodzinnym, wiele dobroci, promiennej pogody ducha oraz
niosącego pokój błogosławieństwa Bożej Dzieciny
wszystkim parafianom
życzy
Redakcja

przygotowywać do odprawiania Mszy św. Jednak w czasie jej trwania można było

Biskup Konstantyn Dominik

wyczuć ogromny żar i potężnego ducha religijnego emanującego od kapłana. Należy
Urodził się 7 listopada 1870 roku w Gnieżdżewie. Jego matka zmarła, gdy

dodać, że Konstantyn Dominik nie był obdarzony wybitnym darem kaznodziejskim,

miał 2 lata. W dzieciństwie najchętniej przebywał w towarzystwie swej babci

nie miał ani pięknej barwy głosu, ani dobrego słuchu muzycznego. Jednak jego

Konstantyny. Był chłopcem wrażliwym i kochał przyrodę.

słowa wzruszały wiernych. Podczas każdej Mszy św. odprawianej dla tłumów czy

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 marca 1897 roku w dniu Zwiastowania

garstki wiernych był wyczuwalny ten sam duch potężnej, prostej wiary. Nigdy nie

Najświętszej Maryi Panny. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w

dopuszczał myśli, że tylko jeden rodzaj celebracji jest właściwy. Był tolerancyjny w

Swarzewie.

stosunku do byłych kapłanów, którzy być może czasem za jego namową odeszli i

O biskupie Konstantynie Dominiku często się mówi „nadzwyczajna była

znaleźli inne zajęcie. Powołanie do kapłaństwa było dla Dominika niezwykle ważne.

jego zwyczajność.” Śledząc jego życiorys można zauważyć niezwykłość jego drogi

Nie zatrzymywał tych, którzy nie nadawali się do tego sakramentu i nie żywił do

prowadzącej z niewielkiej miejscowości na tron biskupi.. Zawsze i wszędzie był

nich urazy.

przede wszystkim kapłanem. Nigdy nie zabiegał o wysokie urzędy, to raczej one go
szukały. Im bardziej milczał o sobie, tym głośniej o nim mówiono.

Jego pobożność wyrażała się w otwarciu na ludzi i oddaniu im. Była to
postawa niezwykle naturalna. Być może siła oddziaływania księdza K. Dominika

Ważnym aspektem jego postępowania było to, że nie kroczył swoją drogą

tkwiła w prostocie jego działania. Rzeczy nadprzyrodzone były dla niego naturalne,

sam. Urzeczonych jego wiarą, sposobem bycia i miłością do bliźniego było wielu.

życie blisko Boga było dla niego naturalne, nie zabiegał o rzeczy ponadludzkie i

Szły za nim rzesze ludzi, zarówno duchownych, jak i świeckich. Szczególnie

boskie, ponieważ je posiadał, a właściwie, to one posiadły go całkowicie. Pobożność

błogosławiona była jego działalność w konfesjonale. Gdy spowiadał, ściągały tłumy

ks. Konstantego Dominika była rodzajem wiary radosnej. W pamięci ludzi, którzy go

wiernych nawet z odległych stron. Szczególnie silną cechą charakteru ks. Dominika

znali, zachował się obraz spacerującego w ogrodzie seminaryjnym, pełnego radości

była pokora. Także wobec swych uczniów zdarzało mu się przyznać, że czegoś nie

rektora, zachwycającego się pięknem kwiatów, śpiewem ptaków, uśmiechającego

wie. Radził się w kwestiach naukowych, czy w sprawach

sumienia kapłanów

się, gdy ktoś przerywał mu odmawianie brewiarza. Ks. Dominik zawsze był gotów

młodszych, mniej doświadczonych, nieraz mniej uczonych od siebie. Kiedyś, gdy

do zastępstwa, wsparcia, nie bojąc się, że jego praca i asceza mogłyby przez to

jeden kleryk pozbawiony słuchu muzycznego zapytał się go, jaką tonację liturgiczną

ucierpieć. Nie odmawiał od czasu do czasu szklaneczki wina. W trakcie wizytacji

należy zastosować w dane święto, ks. Dominik odrzekł ze swym miłym uśmiechem:

pasterskich przyznawał, że już od dziecka najchętniej jadł tłuczone ziemniaki z

„Księdzu i mnie wolno zastosować każdą tonację.” Każdemu pomagał w miarę

masłem lub z maślanką, co wprawiało w zdumienie troskliwe kucharki, które

swych możliwości, zapominając często o własnych potrzebach. Obdarowywanie

uważały, że taki świątobliwy biskup powinien albo nic nie jeść, albo posilać się tylko

bliźnich stanowiło dla niego potrzebę serca i prawdziwą radość. Odwiedzającym

najbardziej wykwintnymi i wyszukanymi potrawami.

dawał nieraz na pamiątkę to, co miał właśnie pod ręką: książkę, jabłko czy słodycze.

Z opisanych powyżej niektórych cech i sposobów zachowania biskupa

Niejednokrotnie wspomagał żywnością najuboższych kleryków, którzy nie

wyłania nam się obraz osoby niezwykle ciepłej, kierującej się prostotą w

otrzymywali paczek z domu. Lubił dzieci, także te, dla których jabłka z kanonickiego

codziennym zachowaniu.

ogrodu były wielką pokusą i atrakcją.
Nie należał do kapłanów, którzy muszą się specjalnie nastrajać i

Na podstawie książki „Kult o znamionach cudu”.

Dodatek samorządowy

• Trwają prace na projektem drogi wojewódzkiej 212 od Lipnicy do mostu w

• Dzięki dotacji z Lokanej Grupy Działania Sandry Brdy została

Ciecholewach. Inwestycja ma szansę zostać wykonana najwcześniej za trzy

wybudowana linia oświetleniowa pomiędzy Konarzynkami a Konarzynami.

lata. W ramach inwestycji prócz wylania nowej nawierzchni drogi, mają

Lampy korzystają z energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne.

powstać w miejscowościach ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 metra,

Jednocześnie podłączone są do publicznej sieci energetycznej. Identyczny

zatoki dla autobusów (także szkolnych) oraz wyspy spowalniające ruch

projekt, z pozwoleniem na budowę, na oświetlenie ścieżki rowerowej w

przy wjeździe do miejscowości. Krzyżówka DW 212 i drogi powiatowej w

kierunku Żychc czeka na realizację, która jest uzależniona od przyszłych

kierunku Konarzyn ma być zamieniona na rondo. Czynimy starania by w

dotacji.

projekcie został ujęty ciąg pieszo-rowerowy od ronda do Ciecholew. Zarząd

• Trwa załatwianie formalności (pozwolenie wodno-prawne, projekt, ...)
koniecznych do budowy kładki na Brdzie w miejscu gdzie stał tzw. Kozi
Most.
• W Zielonej Chocinie zostało wybudowane miejsce na ognisko. Teraz czas
pomyśleć o nowej wiacie.
• Przetarg na odbiór odpadów wygrał Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Nowym Dworze. Cena dla mieszkańca zostanie taka sama jak dotychczas.

Dróg Wojewódzkich w tej sprawie nie podjął jeszcze decyzji.
• Wyremontowana została droga w Konarzynkach w okolicach parku oraz
droga pomiędzy Bindugą a Popielewem. Na remont czekają następne drogi.
• Został rozstrzygnięty przetarg ofertowy na odśnieżanie dróg gminnych i
powiatowych od 1 stycznia 2015 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Imkop. Na odśnieżanie chodników najkorzystniejszą ofertę złożyła
Spółdzielnia Socjalna "Damskim Okiem".

• Stowarzyszenie Konar wybudowało ze środków unijnych i własnych

• Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie odcinka ścieżki pieszej i wiaty

amfiteatr nad Bublikiem. Koszt inwestycji to 105 tys. zł. Pierwsze koncerty

z grilem koło Bublika. Cena poprzetargowa spadła o 1/3 w stosunku do

odbędą się na przełomie kwietnia i maja.

kosztorysowej. Prace mają się rozpocząć w połowie roku.

• W Żychckich Osadach został wyremontowany kolejny odcinek drogi o
nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami.
• Została położona nowa nawierzchnia boiska sportowego w Konarzynach.
Przedtem teren został zniwelowany. Ułożona została warstwa odsączająca
oraz siatka przeciw kretom a następnie trawa z rolki. Pod murawą zostały
także ułożone rury do nawadniania trawy, a teren został częściowo
ogrodzony. Jednocześnie przygotowano miejsca postojowe przy cmentarzu.

Przewodniczący RG Konarzyny wraz z całą Radą

oraz Wójt Gminy Konarzyny wraz z pracownikami

Urzędu Gminy składają wszystkim mieszkańcom i gościom
serdeczne życzenia spokojnych i radosnych świąt
w rodzinnym gronie.

