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Pierwsze Boże Narodzenie
Dawno temu w dalekim Izraelu do młodej kobiety o imieniu Maryja
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przyszedł anioł. Nazywał się Gabriel i przyniósł Maryi niezwykłą wiadomość
– została wybrana przez Pana Boga, żeby być matką Jego Syna. Maryja
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zgodziła się. Ten sam anioł przyszedł we śnie do Józefa, jej męża, aby i jemu
wszystko wyjaśnić i uspokoić go.
Maryja i Józef mieszkali w mieście Nazaret. Jednak tuż przed
narodzinami dziecka z rozkazu cezara Augusta musieli opuścić swój dom i
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udać się w strony, z których pochodzili – do Betlejem.
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Kiedy tam dotarli, okazało się, że wszystkie gospody i domy są już
14

zajęte przez podróżnych. Józef bardzo się zmartwił – kochał swoją żonę i nie

1. Lokum dla holenderek;

chciał, żeby jej i dziecku stało się coś złego. Jakiś dobry człowiek wpuścił ich

2. Święcenia niższe niż na księdza;
3. Oklepywanie pacjenta;
4. Hrabina … ( powieść I. Kraszewskiego);
5. Poliestry kwasu węglowego;
6. Czasem żywi się ją do kogoś;
7. np. Irakijczyk;
8. Geniusz z Żelazowej Woli;
9. Miała męża...
10. Znana cyganka powieściowa;
11. Ściśle tajne lub osobiste;
12. Miejscowość w pobliżu Biskupina;
13. Pasażerski port lotniczy Krakowa;
14. Używano go przed kosą.

do swojej stajni, żeby tam na sianie, mogli przespać noc.

Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Teresa Wojciechowska
Skład: JW

Jednak oni nie spali. Tej bowiem nocy Maryja urodziła syna – Jezusa.
Nie miała dla niego łóżeczka, więc położyła go w żłobie, który służył do
karmienia zwierząt, i przykryła pieluszką. Wół i osiołek, którzy mieszkali w
stajence, bardzo się zdziwili, widząc niemowlę w ich żłobie. Ale tylko z
ciekawością je wąchali i ogrzewali swoimi oddechami. Mały Jezus nie miał
zabawek, ale za to czuwały przy nim zwierzęta.
Na podst. książki „Magia Świąt”

Wigilia

Rok Miłosierdzia w Parafii Konarzyny
Papież Franciszek obecny rok liturgiczny ogłosił rokiem miłosierdzia.
W diecezji pelplińskiej rok ten rozpoczął się 12 grudnia Mszą św.
koncelebrowaną w katedrze pelplińskiej pod przewodnictwem ks. biskupa
Ryszarda Kasyny.
W naszej parafii odpowiedzią na wezwanie Ojca św. jest powołanie oddziału
Caritas. W każdy piątek po 12 grudnia o godzinie piętnastej odprawiana
będzie godzina miłosierdzia. W jej skład będą wchodziły różne modlitwy do
Miłosierdzia Bożego oraz będziemy czytać fragment dzienniczka Faustyny
Kowalskiej. Jeżeli ks. proboszcz nie będzie miał innych zajęć, będzie słuchał
spowiedzi w każdy piątek od godz. 15.30 – 16.00.
Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Orędzie Bożego Miłosierdzia przekazała światu siostra Faustyna Kowalska.
Swoją wizję Chrystusa Miłosiernego przedstawiła na obrazie z
napisem” „Jezu, ufam Tobie”. W 1935r. Ułożyła koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Siostra Faustyna Kowalska żyła 33 lata, tyle co Chrystus..
ks. Marek Weltrowski

Salezjańska Organizacja Sportowa
Prezes – p. Jarosław Jurewicz
Główną dyscypliną jest tenis stołowy. Sportowcy raz w roku wyjeżdżają na
mistrzostwa Polski drużyn salezjańskich.
Ostatnio uczniowie wrócili z mistrzostw z 4 medalami.
ks. Marek Weltrowski

Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczynamy w Polsce od Wigilii.
Na uroczystej kolacji zbiera się cała rodzina. Siadamy do niej, kiedy na
niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Jest ona symbolem Gwiazdy
betlejemskiej, która prowadziła pasterzy oraz trzech mędrców do stajenki, w
której narodził się Jezus. Jej wypatrywanie powierza się dzieciom. Kiedy już
zabłyśnie, wówczas najstarszy członek rodziny rozpoczyna się dzielenie
opłatkiem. Jest to zwyczaj znany tylko w Polsce i wraz z Polakami wędruje
po całym świecie. Nazwa „opłatek” oznacza dar ofiarny. Jest to znak chleba,
czyli najprostszego pokarmu, którym powinniśmy się dzielić z każdym
człowiekiem.
Staropolskie opłatki były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Te
dzisiejsze są białe i ozdobnie wytłaczane. Na wsi panuje zwyczaj dzielenia
się opłatkiem również ze zwierzętami, naszymi 'braćmi mniejszymi”.
Do pięknej polskiej tradycji należy stawianie na stole dodatkowego
nakrycia dla niespodziewanego gościa. W ten szczególny wieczór nikt nie
powinien być sam.
Pod białym obrusem, który okrywa stół, kładzie się sianko. To symbol
stajenki betlejemskiej.
Na Wigilię przygotowuje się 12 potraw. W Polsce przyjęło się, że nie
jemy wówczas mięsa, za to każdej potrawy należy spróbować. Ma to
przynieść szczęście na następny rok. W każdym regionie potrawy wigilijne
trochę się różnią, ale prawie na każdym stole znajdziemy: barszcz z uszkami
lub biały żur, karpia i śledzia w różnych odmianach, pierogi z kapustą i
grzybami, kluski z makiem, kutię, kompot z suszonych owoców. Tradycyjne
potrawy wigilijne też mają swoje znaczenie.
Na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi: z pola, z lasu, z
sadu, a także z wody. Dlatego jemy tak dużo ryb, które przynoszą zdrowie i
dostatek, maku, zapewniającego bogactwo i pomyślność, kapusty i grzybów,
również przynoszących szczęście. Miód i bakalie miały zapewnić
przychylność sił nadprzyrodzonych, orzechy mądrość, a owoce energię. Nic
więc dziwnego, że aby zapewnić sobie szczęśliwy kolejny rok, trzeba było
spróbować wszystkich potraw.

Na podst. książki „Magia Świąt”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Należą następujące osoby:
- Andrzej Modrzejewski
- Patrycja Drobińska
- Weronika Jażdżewska

Schola
Scholę prowadzi p. Roman Kostrzewski. W jej skład wchodzi 15 osób. Raz w
miesiącu uświetnia liturgię Mszy św..
Chór parafialny
Dyrygentem jest p. Ewa Cielepa – Brzezińska. Próby odbywają się raz w
miesiącu.
Do chóru należą:
- p. Elżbieta Gora
- p. Tomasz Dorawa
- p. Mateusz Orzłowski
- p. Benedykt Masloch
- p. Magdalena Szatlak
- p. Andrzej Gospodarek
- p. Mariola Gospodarek
- p. Bożena Szyszka
- p. Elżbieta Tarasewicz
- p. Halina Wójcik
- p. Teresa Szynwelska
- p. Andrzej Modrzejewski
- p. Witold – aptekarz

- Daria Dorawa
- Kinga Jankowska
- Aurelia Gierszewska
- Nikola Kujawska
- Julia Wnuk Lipińska
- Anna Piotrowska
- Dominika Wójcik
Tematyka spotkań:
• luty – spotkanie z ojcem Aaronem
• kwiecień – współczesne problemy młodzieży
• maj – nabożeństwo majowe w Chocińskim Młynie
• czerwiec – Jan Paweł II a młodzież
• wrzesień – sekty w Polsce

ks. Marek Weltrowski

• październik – przygotowanie Dnia Papieskiego, liczenie wiernych i
oglądanie filmu „Autorefleksja”
• listopad – przygotowanie inscenizacji historycznej „Historyczne
rozpoczęcie Adwentu” oraz temat „Światowe Dni Młodzieży”.
ks. Marek Weltrowski

Żywy Różaniec
• Róża p. K. Wielińskiej
• Róża p. S. Wałdoch
• Róża p. Topki
• Róża p. Szycy z Bindugi
• Róża z Zielonej Chociny
ks. Marek Weltrowski

Duszpasterstwo w naszej parafii
Poradnictwo Rodzinne
Prowadzą panie:
- Sabina Wałdoch
- Grażyna Kowcun
Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. - p. Józef Kowcun
Organista- p. Jarosław Krawczyk
Niekiedy psalm śpiewają: Beata Krawczyk i Aleksandra Krawczyk
Grabarz – p. Benedykt Gawin
Pomaga p. Andrzej Hapka
Katecheci: p. Roman Kostrzewski i p. Irena Lemańczyk
Pomoc w plebanii i sprzątaniu kościoła – p. Janina Milewska
Kółko Misyjne – spotkania odbywają się kilka razy w roku. Prowadzą je: ks.
M. Weltrowski i p. R. Kostrzewski..
ks. Marek Weltrowsk

Oddział CARITAS

AKCJA KATOLICKA

Prezes - p. Irena Lemańczyk
Członkowie oddziału:

Prezes – p. Maria Rogenbuk
Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

- p. Edyta Kruth
- p. Maria Rogenbuk

Członkowie:
- p. Sabina Wałdoch

- p. Jolanta Tyborska

- p. Janina Milewska

- p. Magdalena Stoltman
- p. Ewelina Tyborska

- p. Jolanta Tyborska
- p. Małgorzata Tyborska

- p. Krzysztof Tyborski
Pierwszą akcją było zorganizowanie odzieży dla potrzebujących, z

- p. Maria Dykier
- p. Elżbieta Tarasewicz

której skorzystało 10 osób. Kolejną akcją jest „Świąteczna Paczka” w drugą

- p. Elżbieta Gora

sobotę grudnia.

- p. Wanda Chyła
- p. Roman Kostrzewski

ks. Marek Weltrowski

-p. Małgorzata Modrzejewska

RADA PARAFIALNA

- p. Joanna Szczyrbak

W 2015r. ks. biskup Ryszard Kasyna przedłużył skład Rady
Parafialnej. Kadencja trwa trzy lata. W skład weszli::

Wykaz spotkań w roku 2015:
• luty – spotkanie ogólne;
• marzec – spotkanie z ojcem Aronem;

Rada Ekonomiczna

Rada Duszpasterska

• kwiecień – spotkanie formacyjne „Poezja ks. Bernarda Sychty”;
• maj – nabożeństwo majowe w Chocińskim Młynie;

- p. Stefan Błaszk

p. Jarosław Jurewicz

- p. Andrzej Gospodarek
- p. Irena Lemańczyk

p. Józef Kowcun
p. Krzysztof Tyborski

- p. Michał Szczerbak

p. Alicja Wnuk Lipińska

- p. Jacek Warsiński
- p. Teresa Wojciechowska

p. Jolanta Tyborska
p. Roman Kostrzewski

• czerwiec – biografia ks. Alfonsa Schulza;
• wrzesień – spotkanie formacyjne „Refleksje duchowe ks. Jerzego Świnki”
• październik – obejrzenie filmu „Apartament”
• listopad – wykład dra. ks. Edmunda Chrzanowskiego „Patriotyzm w ujęciu
Jana Pawła II, a działania Unii Europejskiej”;
• grudzień – spotkanie opłatkowe.
ks. Marek Weltrowski

p. Krystyna Myszka
p. Maria Rogenbuk
p. Sabina Wałdoch
ks. Marek Weltrowski

Ministranci

Choinka

Jest 24 ministrantów. Zbiórki odbywają się raz w miesiącu, a czasami
częściej. W minionym roku ministranci brali udział w mistrzostwach

Najważniejszą ozdobą każdego domu podczas świąt Bożego Narodzenia jest

dekanatu w piłce nożnej i w mistrzostwach rejonu chojnickiego w piłce
nożnej. Wzięli udział w wycieczce autokarowej do Matemblewa, Swarzewa i

400 lat .Przywędrowała do Polski z Alzacji, która wówczas należała do

choinka. Zwyczaj jej ubierania nie jest jednak bardzo dawny – ma zaledwie

Gdańska-Oliwy.

Niemiec, a teraz leży we Francji. W wielu kulturach drzewko to

Raz w roku spotykają się z ks. proboszczem na spotkaniu opłatkowym.
Do ministrantów należą: Szymon Gawi, Kamil Drobiński, Marek

symbolizowało życie – jest zielone nawet wtedy, gdy pada śnieg, a słońce

Chmarzyński, Michał Kostrzewski, Mikołaj Bakhaus, Jan Kowcun, Mikołaj
Kowcun, Tomasz Kowcun, Krystian Czapiewski, Filip Czapiewski, Jakub
Kaźmierczak, Andrzej Modrzejewski, Jakub Dykier, Paweł Dorszyński, Eryk

wstaje bardzo późno.
Zanim choinka zagościła w polskich domach, wieszano w nich pod sufitami
podłaźnik, czyli uciętą górną część sosny. Ozdabiano je wydmuszkami jajek,

Frankenstein, Paweł Szatlak, Julian Kujawski, Szymon Wnuk Lipiński, Adam
Wójcik, Kacper Winkowski, Michał Lubiewski, Krzysztof Kutz, Daniel

jabłkami, orzechami, piernikami i kolorowymi piórami.

Borchardt, Maciej Szada Borzyszkowski.

dowiedzieć się, dlaczego wieszamy na zielonych gałązkach tyle różnych
ks. Marek Weltrowski

Każda ozdoba na choince pojawiała się kiedyś nie bez przyczyny. Warto

rzeczy.
• Gwiazda na czubku ma pomagać bliskim w powrocie do domu z dalekich

Kolędy
Kolęda to tradycyjna pieśń na Boże Narodzenie. Ale jej nazwa
wywodzi się z dawnych czasów, kiedy starożytni Rzymianie świętowali
początek miesiąca, czyli kalendy, bawiąc się, śpiewając, obdarowując
prezentami. W Polsce znamy wiele kolęd, które zazwyczaj są bardzo
radosnymi pieśniami.
Kolędy śpiewają także kolędnicy, którzy w przebraniu aniołów,
Heroda, tura z gwiazdą betlejemską, chodzą od domu do domu, niosąc dobrą
nowinę o narodzeniu Jezusa.

stron.
• Bombki, będące zazwyczaj kulami, to figura idealna, symbolizująca
boskość;
• Jabłka przypominają o owocu, którymi kuszeni byli w raju Adam i Ewa;
• Orzechy zawijane w sreberka niosą dobrobyt i siłę;
• Cukierki, pierniczki gwarantują szczęście dla domu.
• Papierowe łańcuchy wzmacniają rodzinne więzy.
• Włos anielski oznacza opiekę aniołów nad domem.
• Oświetlenie choinki broniło dostępu złym mocom, a także miało odwrócić

Na podst. książki „Magia Świąt”

nieżyczliwe spojrzenia ludzi. Oznaczało także Jezusa, który w Ewangelii
został nazwany „światłem”.

Plany na przyszły rok
• w dniach 29 II – 2 III 2016r. odbędą się

Poprowadzi je ks. Ryszard Górny, proboszcz z Borzyszków;

W roku 1938 Karol skończył gimnazjum. Zdał maturę z
wyróżnieniem. Nie musiał wybierać dalszej drogi życiowej. Od dawna już

• 6 I 2016r. - po Mszy św. o godz. 11.00 orszak Trzech Króli;
• w piątek na tydzień przed Wielkim Piątkiem – Droga Krzyżowa ulicami
Konarzyn;
• 19 IV – 20

Karol Wojtyła

rekolekcje wielkopostne.

IV 2016r. - peregrynacja figurki Michała Archanioła ( dla

dekanatu borzyszkowskiego); nabożeństwo będą prowadzili Ojcowie
Michalici z Torunia;
• 17 V 2016r. - wizytacja i bierzmowanie – ks. biskup Ryszard Kasyna;
• 26 VI 2016r. o godz. 12.00 sumę odpustową odprawi ks. biskup Wiesław
Śmigiel

wiedział, co ma robić: chciał być aktorem. Pojechał do Krakowa. W
październiku tego roku zapisał się na Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ojciec zdecydował się przenieść z Karolem do Krakowa.
Tym bardziej, że przeszedł już na emeryturę. Wiedział, że Karol potrzebował
jego opieki, rady, pomocy.
Karol wpadł w wir zajęć, wykładów, spotkań, kolegów, zapalonych do
nauki, do rozbudowy kraju. Znalazł kolegów zapalonych do teatru jak i on.
Wystawił razem z nimi sztukę Niżyńskiego: „Kawaler księżycowy”. Historię
o człowieku, który chciał mieć dużo pieniędzy, a gdy nie był w stanie ich

• Na cmentarzu zostały zamontowane dwie kamery.
ks. Marek Weltrowski

KRZYŻ, IKONA I PISMO ŚW.

zdobyć, to oddał duszę diabłu. Szatan chciał go zabrać do piekła. Ale on
uratował się dzięki modlitwie do Matki Najświętszej.

19 grudnia 2015r. będziemy gościć symbole Światowych Dni

W 1939r. nastąpił wybuch II wojny światowej. Studia zostały

Młodzieży. Młodzież wręczyła Janowi Pawłowi II na Jasnej Górze
oryginalny krzyż, ikonę i egzemplarz Pisma św. Uroczystości odbyły się na

przerwane. Karol podjął pracę w kamieniołomach. Pracował bardzo ciężko:

Jasnej Górze. Tego dnia w godz. 16.30 – 17.30 zgromadzi się młodzież
całego dekanatu.
Program:

pomagał przy wysadzaniu skał dynamitem, rozbijał młotem i kilofem
kamienie, ładował je na wagoniki. W domu czekał zawsze na niego ojciec,
który zaczął chorować. Wtedy to Karol został opiekunem ojca, który zmarł w

- egzorta ks. proboszcza Ireneusza Brzezińskiego, który uczestniczył w 3
Dniach Młodzieży;

1941r.

- fragmenty homilii Ojca św. Jana Pawła II wygłoszone w czasie Światowych

Tyranowskim. Ten któregoś dnia zagadnął Karola:

Dni Młodzieży;
- wspólna modlitwa i Msza św..

- Widzę, że pan jest często w kościele na Mszy świętej, że pan się dużo

Symbole zostaną przywiezione z Bytowa, a przekażemy je do Brus.
ks. Marek Weltrowski

W tym czasie zacieśnił się kontakt Karola z panem Janem

modli. Chciałem panu coś zaproponować.
- Słucham.

- Czy zechciałby pan być członkiem Żywego Różańca?

miarę jak ta praca się rozwijała, przed Karolem pojawiła się nowa droga

- Kto do niego należy?

życiowa: zostać księdzem i cale życie poświęcić takiej pracy. Dużo się

- Młodzież z naszej parafii. Będziemy się spotykali raz w miesiącu. Jak pan

modlił. Prosił Boga o pomoc w podjęciu trafnej decyzji.

wie, jedynym obowiązkiem jest odmawianie jednej dziesiątki różańca

W któryś wieczór, gdy siedział przy kolacji, pan Kotlarczyk

codziennie. Zgoda?

opowiedział mu o planie wystawienia nowej sztuki. Zaproponował Karolowi

- Chętnie. Czy ma pan już innych czternastu?

nową, ważną rolę. Wtedy to Karol powiedział krótko:

- Jeszcze nie, ale myślę, że wkrótce się ich tylu znajdzie. Teraz zapraszam do

- Mnie już nie obsadzaj.

siebie. Mieszkam w pobliżu, na Różanej 11.

- Dlaczego? - zapytał zdziwiony pan Kotlarczyk.

Odtąd Karol spotykał się z panem Tyranowskim raz w tygodniu przez
godzinę. Rozmawiali o Panu Bogu, o modlitwie, o pracy zawodowej, o
nauce, o dniu zwyczajnym, o odpoczynku. O tym, jak najlepiej

- Dlatego, że ja będę księdzem.
Karol zgłosił się do księdza arcybiskupa Adama Sapiehy, który
potajemnie kształcił kleryków. Tak Karol rozpoczął studia teologiczne.

wykorzystywać czas, by w każdym dniu wszystko było, co powinno – i

Na podst. książki „Nasz papież”

praca, i odpoczynek, i lektura, i sprzątanie, i gimnastyka, i modlitwa. O tym,
jak intensywnie wykorzystywać każdą chwilę, by jak najlepiej służyć
ludziom. By był czas na Mszę św., na czytanie Pisma świętego, na lekturę
duchowną. Pan Tyranowski pożyczał Karolowi książki. Najpierw podawał
mu najprostsze. Potem zapoznał go z dziełami św. Jana od Krzyża, św. Teresą

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,

Wielką. Karol czytał i uczył się jak coraz lepiej kochać Boga i jak Go

Nowego Roku 2016 spełniającego wszelkie

poznawać, jak lepiej się modlić, jak coraz lepiej służyć ludziom, jak lepiej

marzenia,

żyć.
Wokół pana Tyranowskiego gromadziło się coraz więcej młodzieży.
Poprosił Karola, aby sami prowadzili różaniec. Dla Karola ta praca z
chłopcami była wielkim odkryciem. Całe życie marzył o tym, by pomagać
ludziom, żeby byli lepsi, żeby zbliżyli się do Boga. Chciał to robić przez
sztukę – poprzez teatr. Zobaczył, że może to robić przez osobisty kontakt. W

pełnego szczęścia, wiary i ciepła rodzinnego
życzy
Redakcja

D O DAT E K SAM O R ZAD O WY
Zakończył sie remont ulicy Szkolnej i Szerokiej. Niestety wykonawca
popelnił kilka błędów, które będą naprawiane wiosną: na ul. Szkolnej część
asfaltu zostanie sfrezowana i zostanie położona nowa nawierzchnia.
Poprawione zostaną połączenia ze starszymi odcinkami nawierzchni w
okolicach ośrodka zdrowia i na ul. Strażackiej. Zostanie także poprawiona
wysokość kilku krawężników oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome
(przejścia dla pieszych, linie przerywane, itp.). Wiosenne prace powinny
trwać 3 - 4 dni.
W niedługim czasie powinna zacząć działać sygnalizacja świetlna.
Czekamy tylko na montaż licznika prądu.
Niestety nie można było wykonać miejsc parkingowych koło kościoła
i przy pętli autobusowej. Zostało to wymuszone przez wymogi
bezpieczeństwa. Powstało natomiast kilkanaście miejsc parkingowych
wzdłuż ul. Szkolnej i koło byłego budynku policji.
Kanalizacja deszczowa wzdłuż remontowanych ulic była osobną
inwestycją finansowaną w połowie ze środków powiatu i w połowie środków
gminy.
Remont ulicy Spacerowej był także osobną inwestycją. Była ona
całkowicie finansowna ze środków gminnych w wysokości ok. 120 tys. zł. W
ramach tej inwestycji wykonano także odprowadzenie wód opadowych.

Trwają prace przygotowawcze do budowy kładki dla pieszych przez
Brdę (tzw. Kozi Most). Już na początku przyszłego roku będzie można
znowu przejść przez Brdę Kozim Mostem. Koszt, to prawie 80 tys. zł.

