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Z życia parafii
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• 01.05.2015r. - odbył się w Konarzynach Festiwal Piosenki Religijnej, w
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której wziął udział chór z Rychnów, zespół z Koczały, zespół szkolny,
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chórek P. Kostrzewskiego, chór z Przechlewa, duet z Chojnic oraz Pani
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Ewa Cielepa- Brzezińska.
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• 10.05.15r. - 46 dzieci zostało przyjętych do I Komunii św..
• 16.05.15r. - około 30 parafian udało się do Wiela na występ Eleni.
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• 30.05.15r. - ks. proboszcz Marek Weltrowski obchodził 25. rocznicę
święceń kapłańskich. Kazanie w czasie Mszy św. wygłosił ks. proboszcz

13

Ryszard Ptak z Nieżychowic.
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• 31.05.15r. - odbył się mecz księży z przedstawicielami Gminy Konarzyny
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zakończony zwycięstwem księży ( 8:2 ).
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• 28.06.15r, - kazanie na wszystkich Mszach św. i sumę odpustową odprawi
ks. dr Adam Kałduński – sekretarz ks. Biskupa Ryszarda Kasyny.
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• 29.06.15r. - nastąpi instalacja ks. Marka Weltrowskiego do kapituły
kamieńskiej jako kanonika gremialnego.
• Pod koniec czerwca są planowane prace dot. wymiany dachu na plebanii.
• 01.07.2015r. - odbyła się pielgrzymka autokarowa do Swarzewa. Gdańska –
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Oliwy i Matemblewa
ks. Marek Weltrowski

Tytuły i godności w Kościele
Kościół jest hierarchią założoną przez Chrystusa. W Kościele mamy
funkcje administracyjne i honorowe. Najwyższą władzę w Kościele ma
papież jako biskup Rzymu, a w diecezjach biskupi diecezjalni. Najbardziej
znane funkcje administracyjne to: wikariusz, proboszcz, dziekan.
Wikariusza ( do pomocy proboszcza) mianuje i odwołuje ksiądz biskup.
W diecezji pelplińskiej obowiązuje zasada, że na pierwszej parafii ks.
wikary nie może być dłużej niż trzy lata, a na każdej następnej pięć lat.
Proboszcz – jego również mianuje i odwołuje ksiądz biskup.
Parafie istnieją od początku Kościoła. W średniowieczu w mieście ks.
proboszcza nazywano prepozytem, a na wsi plebanem.
Do obowiązków

ks. proboszcza należy: odprawiać Msze św. w intencji

parafii, pilnować klucza do tabernakulum, mieszkać na terenie parafii,
przewodniczyć głównym uroczystościom parafialnym np. Boże Ciało,
chronić kościelne dobra materialne i jednoczyć parafię. Jeżeli jest więcej
księży w parafii, to zabiegać o to, aby trwała wspólnota między księżmi.
Jeżeli w parafii jest więcej ks. wikariuszy, to funkcję pierwszego ks.
wikariusza przejmuje ten ksiądz, który jest najdłużej w parafii.
Dziekan – dekanaty istnieją w Kościele od XIII w., dziekana
wybierają księża dekanatu, a wybór ten zatwierdza ksiądz biskup. Kadencja
trwa 5 lat. Do obowiązków ks. dziekana należy: wizytować parafię,
organizować Dni Skupienia dla księży w dekanacie, konferencje oraz
zabiegać o to, aby wszystkie zarządzenia dotarły do księży, interweniować w
razie nieprawidłowości, które mogą pojawić się w dekanacie. W razie
choroby ks. proboszcza – do dziekana należy wybór zastępcy, który
kierowałby parafią. W razie śmierci ks. proboszcza ks. dziekan przejmuje
parafię aż do przyjścia jego zastępcy. Ks dziekan wprowadza w urząd
nowego ks. proboszcza oraz bierze udział w tradycji, czyli przekazywaniu
parafii nowemu ks. proboszczowi.

Podsumowując można stwierdzić, że ks. dziekan jest pośrednikiem
pomiędzy księdzem biskupem a pozostałymi księżmi.
Funkcje honorowe:
• radca ( od honores ) - może nosić czarny kołnierz jako wyróżnienie;
• kanonik – ks. biskup może odznaczyć księdza tym tytułem za wzorowe
życie kapłańskie, osiągnięcia w dziedzinie budownictwa lub nauki.
Stopnie kanoników:
- kanonik honorowy niezwiązany z kapitułą ;
- kanonik honorowy gremialny związany z kapitułą..
W diecezji pelplińskiej mamy następujące kapituły: pelplińską,
kamieńską, kartuską i koronowską. Każda kapituła ma swój statut i z tym
wiąże się ubiór.
Ks. kanonik kapituły kamieńskiej nosi sutannę z czerwonymi guzikami,
czerwony pas, czarny mantolet z czerwonymi obszyciami i dystynktorium.
Kanonicy pelplińscy mają przywilej noszenia czerwonych sutann i
czerwonych mantoletów. Natomiast ks. kanonicy kapituły koronowskiej
noszą czerwone mantolety, a pozostały strój taki sam jak noszą ks. kanonicy
w kapitule kamieńskiej i kartuskiej.
Ks. prałat – mamy dwa stopnie prałatury:
• kapelan jego świątobliwości;
• prałat zwyczajny (może nosić czerwoną sutannę).
Papież Franciszek wydał polecenie, aby prałatami zostali księża
dopiero po ukończeniu 65 lat. Zniósł także tytuł infułata.
Warto dodać, że na czele każdej kapituły stoi prepozyt, który z urzędu
nosi tytuł prałata.
ks. Marek Weltrowski

Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Jakie drogi przywiodły Madonnę do Swarzewa? Najstarsza legenda
mówi o tonącym podczas strasznego sztormu żaglowcu, którego załoga
modliła się o ocalenie przed okrętową figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Prośby żeglarzy zostały wysłuchane. Wkrótce znaleźli się na lądzie, a z
morza resztkami sił wydobyli figurkę Tej, której zawdzięczali życie.
Statuetkę Wybawicielki ustawili – na pamiątkę miejsca ocalenia – w pobliżu
wiejskiej studzienki. Tam ją zobaczyła, promieniującą, miejscowa ludność
Swarzewa.
Z notatek opatów cysterskich w Oliwie wiemy, że rybacy wystawili
nad studzienką kapliczkę i czcili w niej Madonną aż do chwili, kiedy w
połowie XV w. postanowili przenieść figurkę do kościoła pod wezwaniem
św. Piotra i Pawła w Helu. W Swarzewie bowiem w owych czasach kościoła
jeszcze nie było.
Pierwszy kościół w Swarzewie zbudowano prawdopodobnie w
drugiej połowie XV w.
Nie zachowały się żadne źródła pisane, z których można byłoby wyczytać, w
jaki sposób figurka matki Bożej z Dzieciątkiem z powrotem wróciła do
Swarzewa.
Legenda głosi, że protestanci helscy wrzucili statuetkę do morza. I oto
ta lekka rzeźba z lipowego drewna, niesiona sprzyjającymi wiatrami,
przypłynęła na powrót do Swarzewa. Zadomowiła się w drewnianym
wówczas kościółku, o którym wiemy, że już istniał z dokumentu datowanego
z 1487 r., kiedy to magistrat Helu zwrócił się do władz Gdańska, by móc
utrzymać w posiadaniu swarzewski kościół. Figurkę usytuowano tam w
niszy, obok bocznego ołtarza św. Barbary.
Pierwsza kapliczka nad studzienką, miejscem jak mówi legenda,
cudownego odnalezienia figurki matki Bożej z Dzieciątkiem, zapewne była
drewniana.

Cudownej figurze Matki Boskiej Swarzewskiej kilkakrotnie jeszcze
zagrażało niebezpieczeństwo. Dwukrotnie podczas wojen szwedzkich: 1626r.
I 1657r. - chroniono ją przed najeźdźcami, zakopując w ziemi. Podobnie
postąpiono w latach II wojny światowej, zakopując ją na terenie
gospodarstwa Leona Torlińskiego w Wielkiej Wsi, dzisiejszym
Władysławowie. Gestapo po długich dochodzeniach odkryło miejsce ukrycia
Madonny. Okupanci nie wywieźli jednak cennej rzeźby do Rzeszy.. Przejął ją
ks. Karol Knopp z kościoła Świętej Trójcy w Wejherowie. Figurę
przechowywał na plebanii, a wystawiał w farze tylko w okresie świąt
Maryjnych.
Figurze Matki Boskiej Swarzewskiej groziło też niebezpieczeństwo ze
strony nikczemnych złodziei. Po raz pierwszy ograbili statuetkę ze 4
srebrnych koron, berła i promienistej aureoli w 1936r. Druga próba kradzieży
była w 1986r.
Cześć Matce Boskiej Swarzewskiej oddawali nie tylko pielgrzymi. Po
„ zaślubinach z morzem” (Puck, 10.02.1920 r.) w kościele swarzewskim
przed cudowna figurką
składali podziękowanie za odzyskanie Prus
Królewskich żołnierze wyzwolicielskiej armii gen. Józefa Hallera. Tam także,
20 kwietnia 1922r. modlił się podczas uroczystej Mszy św. o jedność Polski z
dostępem do morza, prezydent RP Stanisław Wojciechowski. I tak jak on –
przed nim i po nim – klęczeli tam ludzie prosząc Swarzewską Matkę o
przeróżne łaski. A potem ktoś

przewiesił przez rękę figurki Madonny

niezwykle cenny dziękczynny różaniec, ktoś inny zostawił mosiężną
tabliczkę z napisem: „Tu się modliłem, tu zostałem wysłuchany”.
W okresie międzywojennym, na życzenie marynarzy, niemal
wszystkie statki i okręty wyposażono w plakietki z wizerunkiem Królowej
Polskiego Morza. Umieszczano je na honorowych miejscach w mesach
załogowych i oficerskich.

ustanowienie w Matemblewie w roku 1989, samodzielnej parafii.
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej - Gdańsk Matemblewo
W samym sercu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w kaplicy na
leśnym wzgórzu, czuwa od ponad 230 lat, Matka Boża Brzemienna. Słynąca
łaskami figura Maryi pochodzi z XVIII w. To do niej pielgrzymują Kaszubi,
mieszkańcy Gdańska oraz pątnicy z ojczyzny i zagranicy.
Matka Boża Brzemienna objawiła się stolarzowi, mieszkańcowi
Matarni, który podczas szalejącej zamieci, wyruszył pieszo do odległego o 10
km Gdańska, aby sprowadzić lekarza dla oczekującej rozwiązania żony,
której stan zdrowia znacznie się pogorszył. W trakcie tej wędrówki tracił
stopniowo siły, aż upadł z wycieńczenia w lesie.
Wówczas – jako człowiek głębokiej wiary – zaczął się żarliwie
modlić i błagać Boga o ratunek dla siebie, obłożnie chorej żony i jeszcze
nienarodzonego dziecka. Nagle pojawiła się przed nim, oświetlona
niezwykłym światłem, piękna postać brzemiennej Niewiasty. Powiedziała
mu, że może spokojnie wracać do domu, bo żona już urodziła mu syna i czuje
się dobrze. Stolarz zawrócił z drogi i ostatkiem sil dotarł do domu. Tu
uradował się wielce, gdyż stwierdził, że jest tak, jak mu oznajmiła tajemnicza
postać.
O cudownym wydarzeniu stolarz opowiedział , kilka dni później,
cystersom w oliwskim opactwie, którzy jego opowieść uznali za wiarygodną.
Ponadto postanowili uczcić to wydarzenie wystawieniem kapliczki. Wieść o
nim szybko obiegła okolicę. Na miejscu widzenia zaczęli zbierać się wierni.
Większość z nich stanowiły kobiety, które bądź nie mogły urodzić dzieci,
bądź spodziewały się potomstwa. Każda z nich – zgodnie z istniejącym
zwyczajem – przynosiła ze sobą woreczek z ziemią, z której z czasem
powstał okazały kopiec. Na szczycie wzgórza, pośrodku śródleśnej i uroczej
doliny w Matemblewie, cystersi wznieśli drewnianą kapliczkę, a w niej
umieścili figurę Maryi.
Do ożywienia kultu Maryjnego w znaczący sposób przyczyniło się

Uwieńczeniem tego okresu rozwoju sanktuarium była Uroczystość Biskupiej
Koronacji Figury Matki Bożej Brzemiennej, której dokonali w dniu 12
sierpnia 1990r. Biskup gdański – Tadeusz Gocłowski i biskup chełmiński –
Marian Przykucki.
Wychodząc naprzeciw potrzebom chrześcijańskich małżeństw, ks. abp
Tadeusz Gocłowski Metropolita Gdański, ustanowił w 1994 roku przy
Sanktuarium Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej. W dekrecie,
powołującym Centrum do istnienia, czytamy: „Niech Święta Rodzina, ikona i
wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże każdemu nawiedzającemu to Centrum
postępować w duchu Nazaretu; niech pomoże każdej rodzinie pogłębiać
świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez
słuchanie słowa Bożego, modlitwę i inne podejmowane tu działania. Niech
Maryja, Matka pięknej miłości i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą
wszystkim swą stałą opieką.”
Do Matemblewa pielgrzymują

rodziny, by podziękować za dar

poczęcia nowego życia, ale także i małżeństwa, które nie mogą się cieszyć z
upragnionego potomka.
HUMOR
Nauczycielka w szkole zapytała uczniów, kim chcieliby zostać, gdy dorosną.
Dzieci wybierają różne zawody: aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów... Tylko Jaś
mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego, Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
Zakochana dziewczyna opowiada przyjaciółkom:
- A na pożegnanie dał mi czerwoną różę i powiedział, że wróci, kiedy ta róża zwiędnie...
- Och, jakie to romantyczne...
- Nie do końca. Róża była z plastiku.
Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwierzęta mają w domu.
Uczniowie kolejno opowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas w domu są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Jasio i mówi:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce.

Aspekty prawne nauczania religii w szkole
Od 1990 roku nauczanie religii odbywa się w szkole. Obecnie są to
dwie godziny lekcyjne w tygodniu. W zerówce dwa razy po 30 minut i
stanowi to jedną godzinę w tygodniu.
Pierwszym katechetą w parafii jest zawsze ksiądz proboszcz. To on
kieruje podanie do księdza biskupa o udzielenie lub cofnięcie misji
kanonicznej. Natomiast przydział godzin dla katechetów i wyznaczanie klas
do uczenia należy do kompetencji dyrektora szkoły.
W diecezji pelplińskiej w szkole podstawowej i gimnazjum
obowiązuje tzw. „ wamowski. program nauczania.”
Dyrektor szkoły może hospitować katechetę pod względem
metodycznym, a pod względem rzeczowym ksiądz proboszcz, dziekan,
wizytator dekanalny lub diecezjalny. Ocena z religii obejmuje zakres wiedzy
a nie praktyk religijnych. Jeżeli rodzice złożyli pisemną deklarację ( a taką
powinni złożyć ), aby ich dziecko chodziło na lekcję religii, to jednocześnie
przyjmują wszystkie prawa i obowiązki związane z nauczaniem tego
przedmiotu.
Ocena z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy, ale ma
wpływ na średnią ocen. Według zarządzeń Komisji Episkopatu Polski do
spraw nauczania religii w szkole, dziecko powinno prowadzić zeszyt lub
zeszyt ćwiczeń i mieć podręcznik. Katecheza powinna mieć ścisły związek z
niedzielną Mszą św.
Nauczyciel religii ma takie same prawa i obowiązki jak każdy inny
nauczyciel. Tylko nie może pełnić funkcji wychowawcy klasy ani dyrektora
szkoły. Katecheci odbywają raz w roku spotkanie z księdzem biskupem i
dyrektorem wydziału katechetycznego oraz Dzień Skupienia z wizytatorem
dekanalnym.
Chciejmy naszymi modlitwami wspierać tych, którzy przepowiadają
nam Chrystusa, byśmy doszli do zbawienia!
ks. Marek Weltrowski

BRACTWA I STOWARZYSZENIA W PARAFII KONARZYNY
( lata międzywojenne )
W 1717r. powstała masoneria. Potem zaczęły powstawać również
bractwa i stowarzyszenia. Miały na celu ożywienie kontaktu duszpasterza z
wiernymi. W diecezji chełmińskiej było ich w tym czasie ponad 10.
Pierwsze bractwa powstawały już XIII w. Sodalicja Mariańska
powstała w XVI w.
W Parafii Konarzyny działały między innymi: Bractwo Różańcowe,
Filadelfia Pogrzebowa, Towarzystwo Robotnicze, Bractwo Opatrzności
Bożej.
Po 1932 roku powstała Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży., które dzieliło się na męskie i żeńskie oraz chór Cecylia. Bractwa
i stowarzyszenia miały swój zarząd, członków i wspomagały ks. proboszcza
w inicjatywach duszpasterskich.
Od 1950 roku wszystkie bractwa i stowarzyszenia w Polsce zostały
zawieszone. Władza Ludowa widziała w tych grupach swojego przeciwnika.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wznowiono od 1991 roku, a
Akcję Katolicką od 1996r.
W d iecezji p elp liń s k iej d ziałają o b ecn ie tak ie g r u p y :
Neokatechumenat (Tczew, Starogard Gdański), Odnowa w Duchu Św., Kółka
Misyjne,Caritas (w 88 parafiach), Ruch Maitri (Kościerzyna, Tczew), Ruch
Szensztacki, Ministranci.
Istnienie tych ruchów wynika z programu Jana Pawła II
„Ewangelizacja 2000”, żeby powstawały wspólnoty wspólnot. Człowiek nie
powinien czuć się samotnie w kościele.

ks. Marek Weltrowski

Opis haseł krzyżówki
1. Jeszcze nie ksiądz (przed wyświęceniem);
2. Na czele gminy;
3. Dawniej internat;
4. Nauczyciel na uczelni;
5. Na złodzieju „gore”;
6. Stoi na czele Kościoła;
7. Dzieci szkolne na nie czekają;
8. Inaczej wszechświat;
9. Coś z nabiału;
10. … do Miłosierdzia Bożego;
11. Gaduła;

12. Mała książka;
13. … Achillesa;
14. Duży garnek;
15. Kiedyś dzieci uczyły się na nim liczyć;
16. Kieruje parafią;
17. Jeden z wakacyjnych miesięcy;
18. Stoi na czele spółki;
19. Potrzebny do kiszenia ogórków;
20. Lubi orzechy;
21. Pierwszy dzień tygodnia

D O DAT E K SAM O R Z Ą D O WY

• Pozostałości po starej oczyszczalni w Konarzynach zostały zdemontowane.
Ze sprzedaży złomu powinniśmy otrzymać około 8 tys. zł. Miejsce wymaga

• Przetarg na remont drogi powiatowej ( ul. Szkolna i Szeroka) wygrała firma

jeszcze uporządkowania.

Strabag. Koszt inwestycji to około dwu milionów złotych. Połowa tej

• W czasie obchodów Dnia Dziecka zostało oficjalnie otwarte

kwoty to dotacja z budżetu państwa, a drugą połowę finansuje Powiat

wyremontowane za środki unijne boisko sportowe w Konarzynach. Z tej

Chojnicki i Gmina Konarzyny. Prace będą polegały między innymi na

okazji drużyna samorządowców i przedsiębiorców rozgrała mecz piłki

budowie drogi wraz z podbudową, remoncie większości chodników,

nożnej z drużyną księży i ministrantów. O wyniku lepiej nie mówić, bo

remoncie instalacji kanalizacji deszczowej. Na drodze pojawią się

porażka była sromotna. Trwają treningi przed rewanżem za rok.

spowalniające wyspy oraz sygnalizacja świetlna w okolicy szkoły.
Utrudnienia spowodowane pracami potrwają przez całe wakacje. Ze
względu na dotację, remont niestety nie może być realizowany w innym
terminie.
• Został ogłoszony przetarg na remont ulicy Spacerowej. Obejmowałby on
nie tylko nawierzchnię ale także kanalizację deszczową. Droga miałaby
zostać poszerzona.
• W ostatnich dniach został wykonany remont kolejnego kilometra drogi w
Żychckich Osadach. Obejmował on położenie warstwy wyrównującej i
warstwy ścieralnej z masy bitumicznej oraz utwardzenie poboczy. Koszt
237 tys. zł z czego 90 tys. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
na remont dróg dojazdowych do pól.
• Przetarg na dowóz dzieci do szkół wygrał firma Gochy, która w
poprzednich latach także świadczyła tą usługę.
• Została oddana do użytku ścieżka piesza i wiata grillowa nad Bublikiem.
Inwestycja została sfinansowana głównie ze środków unijnych.

• Trwają prace remontowe w remizie OSP w Konarzynach. Zostały położone
gładzie na suficie i ścianach oraz pochowane pod tynk kable elektryczne.
Obecnie kładziona jest posadzka z gresu technicznego.

