Z życia parafii
•

7 X 2017r. - gościła w Przechlewie figura Matki B. Fatimskiej;

•

8 X 2017r. - obchodziliśmy Dzień Papieski (o godz. 16.00 odbył się dla młodzieży KSM konkurs
o Janie Pawle II);

•

28 X 2017r. - odbyły się mistrzostwa dekanatu w piłce nożnej. Do dalszej rundy weszły drużyny:
ministranci klas gimnazjalnych z Przechlewa i ministranci szkoły podstawowej z Sąpolna.
Od nowego roku kościelnego w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.00 odbędzie się

katecheza dla rodziców chrzestnych i naturalnych dziecka, które w danym miesiącu będzie miało
przyjąć chrzest św. Kolejny raz przypomina się, że osoby żyjące poza sakramentalnym związkiem
małżeńskim, nie mogą starać się o zgodę, by pełnić funkcję rodziców chrzestnych.
Zgłaszając chrzest przynosimy ze sobą akt urodzenia dziecka. Natomiast rodzice chrzestni, którzy
mieszkają poza parafią, zgodę swojego ks. proboszcza, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
Jeżeli ktoś chce ochrzcić dziecko w naszym kościele, powinien również przynieść zgodę swojego
ks. proboszcza.
Chorego umierającego należy zgłosić do księdza w każdej chwili, nawet w nocy.
Jeżeli ktoś chce zawrzeć związek małżeński w innej parafii, powinien do tej parafii dostarczyć
zgodę z parafii panny młodej lub pana młodego. Natomiast, jeżeli ślub ma się odbyć w parafii pana
młodego, to w świetle najnowszych przepisów zgoda z parafii pani młodej jest niepotrzebna. Prawo
zwyczajowe zachęca, aby ślub odbył się w parafii pani młodej. Obecny kodeks prawa kanonicznego
daje młodym swobodę. Mogą zawierać śluby w parafiach, w których sami chcą. Tylko ma to mieć
miejsce w kościele, a nie na plaży, przy fontannie itd.
Świadkiem ślubu może być osoba nawet niewierząca, ale musi być pełnoletnia i nie
ubezwłasnowolniona.
Rodzicem chrzestnym musi być osoba wierząca, praktykująca, bierzmowana i mająca ukończone
16 lat.
ks. Marek Weltrowski
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KONARZYNACH
Już w przywileju krzyżackim z roku 1326 mowa jest o patronacie kościelnym, który uzyskał
Mirosław Konarski dla dóbr swoich dziedzicznych Konarzyn i Sąpolna. O istnieniu lub fundowaniu
przywilej wyraźnie nie wspomina, ale według dochodzeń księdza Kujota nie ulega wątpliwości, że ją do
najdawniejszych zaliczyć trzeba. Założył ją Bolesław Śmiały albo nawet Chrobry, i to we wsi osadzonej
koniuchami, czyli konarami, którzy stadnin królewskich w rozległych po owe czasy puszczach
tamtejszych strzegli. Z tej parafii wyłączył pewnie któryś z książąt Pomorza Gdańskiego drugą w
Borzyszkowach. Młodsza od tej parafia sworzyńska ( tak urabiają bardzo prawidłowo i pięknie miejscowi
ludzie przymiotnik od nazwy osady Swornegacie), bo powstała nie prędzej jak w początku XIV wieku
przy kościele pustelników reguły świętego Augustyna, którzy tam pewnie koło roku 1274 za Mściwoja II
w ustronnej puszczy osiedli. Opisując Konarzyny, zamieściliśmy tak zwaną Erekcję z roku 1622,
wystawioną przez Mirosława Konarskiego. Nie jest to jednakże dokument erekcyjny, lecz tylko
zatwierdzający to, co już od dawna istniało.
Kościół konarzyński pod wezwaniem apostołów Świętych Piotra i Pawła sięga niewątpliwie
czasów krzyżackich. Dowodem na to jest choćby tylko starożytna pieczęć, cała
( z trzonkiem i tłocznią) z jednego kawała żelaza wyrobiona. Wyobraża dwóch tych apostołów obok
siebie stojących, a w otoku ma napis: Sigillum ecclesiae Conarzynensis. W użyciu była jeszcze w XVIII
wieku, obecnie zniszczała do tego stopnia, że nie można już pierwotnego tła dokładnie stwierdzić.
Używana teraz pieczęć kościelna wyrobioną jest na sposób dawniejszej, ma też taki sam napis, ale jest
cokolwiek mniejszą i okrągłą, podczas gdy stara miała formę owalną.
Stary kościół konarzyński spalił się w wieku XVIII, odbudował go na nowo Piotr Tuchołka,
podkomorzy malborski, ostatni dziedzic z tej rodziny na Konarzynach. Pamiątką po tym dobrodzieju jest
herb jego Korzbok (karpie) umieszczony na okoleniu organów. Tuchołkowie w ogóle odznaczali się
pobożnością. Z kontraktu sprzedaży dóbr z roku 1764 wynika, że utworzyli przy kościele konarzyńskim
legat i przedtem już darowali kościołowi pole zwane Rynką. Wymieniony Piotr Tuchołka wystawił też
kaplicę nową w Giemłach, a dziad jego Jan Piotr Tuchołka, podkomorzy malborski i kasztelan gdański,
pierwszy dziedzic jego nazwiska w parafii konarzyńskiej, wystawił roku 1685 swoim kosztem kościół w
Sąpolnie. Kościół sąpoleński i kaplica giemelska upadły z biegiem czasu zupełnie. Od dość dawna
należał kościół w Swornegaciach jako filia do Konarzyn. Tę filię odłączono dopiero 1900 roku przy
utworzeniu osobnej dla niej parafii.
O proboszczach konarzyńskich szczupłe tylko zachowały się wiadomości:
Roku 1622 Adam Mielaczewski, pleban konarzyński, był dziekanem człuchowskim, a 1771 roku
ksiądz Franciszek Stobiński wikariuszem w Konarzynach.
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Od roku 1773 aż do 1787 roku był konarzyńskim duszpasterzem ksiądz Bartłomiej Wenda,
proboszcz. Nazwisko swoje pisał nie zawsze jednakowo (Wenda, Węnda, a w roku 1776 w piśmie
polskim von Wenda). Pozostało po nim kilka listów, z których wynika nadzwyczajna, wstrętna nawet
czołobitność względem patrona swego starosty Skórzewskiego. Całuje on mu w tych listach ręce i nogi i
najniższym ściele się jego podnóżkiem. Tak samo Jaśnie W. Imci Dobrodzice po milion razy nogi i ręce
całuje i podobnie wyraża się o Matynce. Tę uniżność tłumaczy list z dnia 12 stycznia 1783 roku, w
którym ksiądz proboszcz Wenda poleca swój interes dobroczynnej pamięci staroście Skórzewskiemu.
Rozchodziło się o kanonię kijowską czyli też inflancką, o którą starosta wystarać się miał w Warszawie.
Za łaskę tę zapisuje proboszcz Wenda oblig z zaszczytem osobliwszej dobroczynności i powtórnie rzuca
się pod nogi pańskie. Roku 1787 podpisał się ksiądz Wenda X.B. Wenda K.K.P.K. Wskazuje to na to, że
uzyskał już jakąś kanonię -K(anonik)K(?)P(roboszcz)K(onarzynski).
Następcą księdza proboszcza Wendy był ksiądz Augustyn de Schoerphas Wyczechowski, którego
ślady duszpasterstwa spotykamy już 1791 roku. Był on kanonikiem katedralnym inflanckim (1791 roku),
człowiekiem, jak się zdaje, z wyższym wykształceniem. Pisane jego kazania dochowały się w szafie na
dzwonnicy kościoła parafialnego w Borzyszkowach. W kościele konarzyńskim wmurowany jest kamień,
na którym czyta się następujące słowa:
Augustynowi Schoerphas Wyczechowskiemu,
Dobremu Mężowi,
Ojcu poświęcającemu się dla Szczęścia Dzieci,
Który zamieniwszy stan świecki na duchowny,
mianowany proboszczem konarskim,
zaszczycony dostojnością Kanonika Katedralnego Inflanckiego,
przyczyniał się do pomnożenia chwały Bożej i ozdoby tej świątyni,
zachęcał do cnót domowych,
godził zwaśnione umysły,
wspierał radą i czynną pomocą Cierpiących,
dawał z siebie przykład rzetelności,
prawości i Szlachetnego Postępowania,
Urodził się dnia 31 maja 1749,
Umarł 16 listopada 1812 roku.
Opłakując nieodżałowaną stratę, tym cieniom Jego
złożyły pomnik pozostałe dzieci:
Omyty prezes sądu apelacyjnego.
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Antoni Radzca Stanu Ignacy Radzca Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego,
i Teklaa Wyczechowska Panna.
Nad napisem wyzłacany jest herb Wyczechowskich, którzy od wieków siedzieli na Kaszubach
(1640 roku w Goręczynie).
Po śmierci księdza proboszcza Wyczechowskiego otrzymał 1813 roku prezentę na probostwo
konarzyńskie ksiądz Krzysztof Żynda, do której to prezenty przychylił sie ksiądz arcybiskup
gnieździeński Ignacy Raczyński. Ksiądz proboszcz Żynda zajął się na wstępie swego urzędowania
uporządkowaniem spraw parafialnych, mianowicie reparacją kościoła w Konarzynach. Za jego
duszpasterstwa rozebrano kościół filialny w Sąpolnie. Na cmentarzu w Konarzynach nagromadziła się
była od niepamiętnych czasów znaczna ilość kości ludzkich. W celu uroczystości ich pochowania
stosownie do obrządku kościoła rzymsko-katolickiego zaprosił dziedzic Ignacy hrabia Skórzewski
wszystkich parafian, aby w dniu 13 października 1818 roku uroczystość pogrzebową swoją obecnością
uświetnił i hołd ostatni pamiątce swych przodków oddali. Obwieszczenie wysłał hrabia Skórzewski do
wszystkich sołtysów okolicznych. Z dokumentu tego - po polsku spisanego - wyjmujemy, iż w Giemłach
był sołtysem Jakub Kruth, w Sąpolnie i Czosnowie Dickmann dzierżawcą, w Konarzynach Łukasz
Kosiuda sołtysem, w Konarzynkach Rhunke dzierżawcą w Ciecholewie Schreder sołtysem, a dzierżawcą
Segler, w Styporzu sołtysem Andrzej Olszewski, w Chocinskim Młynie Goerke, w Swornygacu
Jędrzejewski, w Śluzie Józef Wierkusz, w Modzelu August Lipiński, w Parszczenicy Wojciechowski, w
Zielonej Chocynie Jankowski, w Dzięglu Żołdowski (Żółtkowski), w Nierostowie Szyca.
Roku 1821 był komendarzem konarzyńskim Jarosławski, a roku 1837 Tempski. Długie lata potem
był proboszczem tamże ksiądz Tomasz Kryszkiewicz urodzony 17 grudnia 1810 roku.
Rządy parafii sprawował następnie ksiądz proboszcz Winer do roku 1899. Za jego czasów był
wikarym ksiądz Wojciechowski. Następnym proboszczem był ksiądz Fabian Ulatowski, a teraźniejszym,
od kilku miesięcy ksiądz Alfons Schulz.
Jeszcze na początku zeszłego stulecia była parafia konarzyńska prawie czysto polska. Wszyscy
dziedzice bez wyjątku byli tu Polakami i katolikami. Przykład kolonizacji niemieckiej dali najpierw
Skórzewscy, którzy na swe dobra wielu sprowadzili Niemców, tak dzierżawców, jako i oficjalistów.
Obraz tej kolonizacyjnej działalności Skórzewskich widzimy na przykład w przytoczonej przez nas
odezwie Ignacego hrabiego Skórzewskiego z roku 1818. Napisana była jeszcze po polsku, boć w tej
okolicy i w owym czasie zgoła jeszcze inaczej być nie mogło. W dobrach Skórzewskich znajdujemy
jednakże juz wtedy, jak powyżej już przytoczyliśmy, w Sąpolnie i Czosnowie Dickmanna dzierżawcą, w
Giemłach sołtysem Krutha, w Ciecholewie sołtysem Schredera, a dzierżawcą Seglera. Seglerowie wyszli
następnie z dzierżawców na dziedziców. Od owego czasu germanizacja wielkie zrobiła postępy. Co
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zapoczątkowali Skórzewscy - choć może bezwiednie - to uzupełniły prądy ogólne polityczne, a
ostatecznie wysiłki w dziedzinie szkolnej. Ksiądz proboszcz Fabian Ulatowski (1900 - 1905) naliczył w
parafii konarzyńskiej już 37 procent spowiadających się po niemiecku. Naturalnie, że w ślad za tym idzie
też częściowe zaprowadzenie niemieckiego nabożeństwa, ale zawsze jeszcze znaczną przewagę w
kościele ma żywioł polski.
O szkole konarzyńskiej wspomina już Erekcja z roku 1629.
Nazwiska włościan w roku 1830 spotyka się w Konarzynach następujące:
Zier, Kujawski, Knuth, Masłoch, Gospodarek, Domisch, Żyłka, Bajerski, Kuks, Kątek, Piekut, Dupczyk,
Koseda. W Konarzynach w tymże roku: Koseda, Sroka, Kupczyk, Neumann, Kątek, Bajerski,
Winkowski.
Organistą był w roku 1843 Tadeusz Tandecki, nauczyciel, a po nim przez długie lata Drążkowski,
pochodzący z Borzyszków.
W Konarzynach znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny, murowana, bardzo okazała,
wystawiona 1899 roku.
Co do nazw miejscowych pól, łąk itd., to umieszczone powyżej dokumenty z lat 1326 i 1629
obfite zawierają źródło.
Drogę leśną w Konarzynach zwano w roku 1836 Polaską, a staw konarzyński około roku 1840
Piasecznem, tak jak już w roku 1629.
Konstanty Kościński o Gochach Z dziejów Parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie pod redakcją dr. Mariana Frydy

Spotkanie z ks. Kazimierzem Wysockim
21 listopada 2017r. odbyło się spotkanie członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży z ks. Kazimierzem Wysockim, wikariuszem z Przechlewa, który 7 lat pracował na Ukrainie.
Gość z sąsiedniej parafii powiedział między innymi, że 50 % ludzi tam zamieszkujących nie zna języka
ukraińskiego. Natomiast w kościele używa się 11 języków. Na Ukrainie mieszka 5 % katolików. Jest tam
kościół grekokatolicki, prawosławny moskiewski, ukraiński i prawosławny, który podlega pod patriarchat
moskiewski. Święta, jak przypadają oddzielnie , obchodzi się razem. Ludzie mają tam wolność,
państwem rządzą oligarchowie. Wiele osób mieszka w blokach. W szopkach hodują kaczki, kury i
świnie. Mięso jedzą rzadko. Lubią mączne potrawy. W czasie wojny z Rosją bali się, że Putin zaatakuje
cały kraj... Nigdy nie mieli żadnego przywódcy, stąd ich wielka miłość do Bandery. Cenią bardzo pomoc
udzieloną przez Polaków w czasie zajść na Majdanie.
ks. Marek Weltrowski
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA
W diecezji pelplińskiej przygotowanie do tego sakramentu obejmuje okres dwóch lat. Na wiosnę
bierzmowani będą uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, którzy odbywają drugi rok swojej formacji.
Za dwa lata będą bierzmowani uczniowie drugiej klasy gimnazjalnej i siódmej klasy szkoły podstawowej.
Obecnie, jak wróciły szkoły podstawowe, to młodzież będzie otrzymywać sakrament bierzmowania
w klasie ósmej.
Jaki jest cel formacji mającej przygotować młodzież do bierzmowania? Ksiądz biskup Ryszard
Kasyna powiedział, że chodzi o to, aby młodzi ludzie polubili Kościół, z nim się zaprzyjaźnili i w nim
byli. Zwrócił uwagę na to, by ten sakrament nie był pożegnaniem z kościołem ludzi młodych, a spełniał
to, co jest jego istotą. Młodzież ma dwa lata formacji. Otrzymuje indeksy z Kurii Biskupiej, w których
zbiera podpisy dotyczące udziału we Mszach św. W latach formacji młodzież powinna

oddać

we wrześniu deklaracje o chęci przygotowań. W październiku przynajmniej dwa razy w tygodniu
uczestniczyć w modlitwie różańcowej oraz powinna odbyć pieszą lub autokarową pielgrzymkę do jakiejś
figurki lub sanktuarium. W listopadzie młodzież powinna modlić się za zmarłych na cmentarzu, odbyć
katechezę o rzeczach ostatecznych i rekolekcje ewangelizacyjne. Natomiast w Adwencie przynajmniej
raz w tygodniu uczestniczyć w roratach. Młodzież powinna także uczestniczyć w rekolekcjach
wielkopostnych, w każdej drodze krzyżowej, przyjmować komunię świętą w każdy pierwszy piątek
miesiąca, uczestniczyć w każdą niedzielę we Mszy św., wykonywać dobre uczynki, odbyć we wrześniu
rekolekcje ku czci św. Stanisława Kostki, odbyć katechezy o sakramencie pokuty i bierzmowaniu,
warsztaty o modlitwie i przygotowania praktyczne do bierzmowania.
Powinny także odbywać się spotkania z rodzicami tej młodzieży. To niektóre ważne postanowienia
Kościoła, by młodzi ludzie zrozumieli jego istotę.
ks. Marek Weltrowski

Złote myśli
"Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym - to nasza nadzieja."
Biskup Fulton Sheen

"Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją do niego plecami."
kardynał Stefan Wyszyński

"Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego."
Św. Katarzyna Sieneńska

"Często jedno dobre słowo, szepnięte w swoim czasie, jest niezwykle pożyteczne."
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

"Bóg chce być Bogiem ludzi świadomych i wolnych, którzy wybierają dobro. Dlatego, że wybierają jego
wartość, a nie dlatego, że muszą je realizować."
ks. Ksawery Knotz

"Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy."
Św. Ignacy Loyola
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Chór kościelny
Na przełomie XIX i XX w. tworzyły się polskie organizacje śpiewaczy. Wcześniej, bo w latach
60-tych XIX w. powstał chór kościelny w Swornegaciach i uważany jest, jako jeden z pierwszych
polskich chórów na Pomorzu. Lata międzywojenne to okres świetności chórów w całym powiecie
chojnickim. W styczniu 1927 r. w sali p. Chirkowskiego w Konarzynach odbył się koncert Towarzystwa
śpiewu "Lutnia" z Chojnic. Chór ten znany był już w wielu miastach Polski. Dopiero w 1932 r. parafianie
postanowili założyć własne koło śpiewaczy w Konarzynach. Prezesem wówczas został pan Tyborski,
sekretarzem pan Gliszczyński, a panna Myzykówna skarbnikiem. To muzyczne koło, którym dyrygował
nauczyciel
Kreja
przyjęło
nazwę:
"Cecylia".
Od
św.
Cecylii
patronki
chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Dotychczas podczas
Mszy Św. w konarzyńskim kościele śpiewały dzieci i młodzież zrzeszona w chórkach szkolnych.
W listopadzie 1937 r. w lokalu p. Edmunda Brewki zorganizowano coroczne zebranie.
Po okolicznościowym przemówieniu ks. Rolbiecki odczytał nowy statut Związku Chórów Kościelnych.
Następnie wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli: prezes- Kleina, sekretarz- Zaremba, skarbnik
Szypryt. W skład komisji rewizyjnej weszli: Tyborski, Brewka, Pastewski. Chór liczył 17 czynnych
członków.
Krzysztof Tyborski.

Burze i nawałnice.
Rok 2017 charakteryzował się załamaniami pogodowymi. Podobne burze i nawałnice nawiedziły
naszą parafię w maju 1932 r. Jeden z piorunów uderzył w wieżę kościoła w Konarzynach. Poważnie
uszkodzony został dach, wybite zostały wszystkie okna i popękały mury. W niektórych oknach wykręciły
się także stalowe kraty. Burza potężna była także w Sąpolnie, gdzie piorun zabił konia, a w Przechlewie
uderzył w dom pana Schulza, spalając majątek i raniąc jego żonę. Prace remontowe kościoła zakończyły
się we wrześniu tego samego roku. Wówczas także zaczęto budowę nowej organistówki.
Krzysztof Tyborski

Zdrowych, radosnych i spokojnych świąt
Bożego Narodzenia
dużo zdrowia, pomyślności,
wiele łask od Bożej Dzieciny
oraz
wszystkiego co dobre, piękne i prawdziwe
na wszystkie dni 2018 Roku
życzy
Redakcja
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KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1. Modlitwa, którą należy codziennie odmawiać;
2. Święta autorka Dzienniczka;
3. Rasa azjatyckich owiec;
4. Rodzaj przybudówki;
5. F dla fizyka;
6. Zan lub Jeżowski;
7. Określenie, nazwa;
8. Automat do wypłacania gotówki;
9. Bankowe procenty od kapitału;
10. Cienka, kwadratowa kluska;
11. Twardy cukierek owocowy;
12. Wirnik;
13. Rycerskie lub żebracze;
14. Niejeden w torebce z cukrem;
15. Marka popularnych jogurtów;
16. Wieś z dawnym lekarzem w nazwie.
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• Nasza gmina ubiegała się o dofinansowanie na remont drogi gminnej Konarzyny – Zielona
Huta. Na prawie 70 wniosków nasz znalazł się na 19. pozycji. Do dofinansowania
wybrano tylko 13. Punkty w konkursie przyznawane są między innymi za: sygnalizację
świetlną przy drodze, zakłady produkcyjne blisko drogi, media w drodze (np. światłowód).
• Pracownicy UG naprawili fragment chodnika przy kościele. Remont chodnika do Kornego
starostwo powiatowe planuje wykonać wiosną przyszłego roku.
• Na ukończeniu jest budowa chodnika w Ciecholewach od drogi wojewódzkiej w kierunku
Ciecholew Osad. Opóźnienie prac zostało spowodowane koniecznością uzyskania
pozwolenia na wycinkę drzew leżących w pasie drogowym.
• Wreszcie zostały zakończone prace przy remoncie drogi powiatowej od krzyżówki do
szkoły. Wkład gminy, to ok. 360 tys. zł.
• Dzięki pomocy finansowej gminy Pruszków został wykonany remont kanalizacji
deszczowej przy ulicach Długiej i Ogrodowej. Koszt ok. 80 tys. zł.
• W Ciecholewach została oddana do użytku siłownia plenerowa. Siłownia jest nagrodą dla
sołectwa Ciecholewy w konkursie „Nestle porusza”

Grupa cheerleaderek podczas otwarcia siłowni
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• Została podpisana umowa na wykonanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej w
okolicach Żychckich Osad oraz ścieżki pieszej wokół Bublika. Pieniądze na ten cel
pochodzą z dotacji LGD Sandry Brdy.
• W ośrodku zdrowia nastąpiła wymiana starego kotła na ekologiczny kocioł na pellet.
• Nasza gmina przystąpiła do Pomorskiej Unii Światłowodowej. Czynione są starania, by
domy osób chętnych, zostały przyłączone światłowodem do sieci szkieletowej
wybudowanej dwa lata temu. Lista chętnych do przyłączenia liczy ok. 70 osób.
• Gmina Konarzyny w partnerstwie z Gminą Brusy otrzymała dofinansowanie na realizację
projektu „Ochrona bioróżnorodności biologicznej”. Przedmiotem projektu jest ochrona i
przywrócenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech
parków: jednego w Gminie Brusy i dwóch w Gminie Konarzyny. Inwestycja realizowana
będzie w Wielkich Chełmach (gm. Brusy) i Konarzynkach oraz Kornem (gm.
Konarzyny).
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