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W PIELGRZYMCE 
DO PIĘKNEGO WEJHEROWA
W piękny  letni dzień, 11 sierpnia 2015 roku 

grupa blisko czterdziestu mierzeszyńskich 
parafian udała się do sanktuarium pasyjno – 
maryjnego w Wejherowie. Głównym punktem 
wyjazdu była Msza święta w kościele św. Anny. 
Kościół ten jest sanktuarium Matki Bożej. 
Tam znajduje się cudowny wizerunek Maryi 
ukoronowany osobiście przez św. Jana Pawła 
na sopockim hipodromie w dniu 5 czerwca 
1999 roku. Oficjalnym tytułem Madonny 
Wejherowskiej jest wezwanie Uzdrowienie 
chorych na duszy i ciele. Z racji tego wezwania 
i licznych przypadków uzdrowień duchowych i 
cielesnych pojawiła się w ostatnich latach nowa 
nazwa Wejherowa – „kaszubskie Lourdes”. Obraz 
Matki Bożej pochodzi z drugiej połowy XVII 
wieku. Jest dziełem nieznanego artysty i stanowi 
najcenniejszy skarb Wejherowa. 

Cudowny obraz znajduje się w prawym, bocznym 
ołtarzu kościoła klasztornego. Jest to obraz 
olejny o wymiarach 194 x 81,7 cm, namalowany 
na płótnie. Przedstawia postać Maryi, która na 
swej lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, zaś w 
prawej ręce złote berło. Jej prawe ucho, ozdobione 
kolczykiem, jest odsłonięte tak, jakby słuchała 
próśb wiernych, którzy się do Niej zwracają. 
Siedząc na ramieniu Madonny, Dzieciątko, 
trzyma w swej prawej rączce czerwoną różę, a 
lewą podtrzymuje błękitne jabłko królewskie. 

W maju 1974 roku przed cudownym obrazem 
modlił się Prymas Tysiąclecia Ks. Kardynał Stefan 
Wyszyński. Już wtedy zachęcał franciszkanów 
do opracowania dziejów kultu maryjnego w celu 
przygotowań do przyszłej koronacji koronami 
papieskimi. Natomiast, 13 sierpnia 1980 roku 
podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra 
w Watykanie papież Jan Paweł II otrzymał 
płaskorzeźbę Matki Bożej Wejherowskiej. Przy tej 
okazji zachęcił on wówczas ówczesnego gwardiana 
ojca Benedykta Niemca do kontynuowania 
wysiłków zmierzających do koronacji papieskiej. 
Dnia 11 lutego 1987 roku podczas Mszy świętej 
we wspomnienie NMP z Lourdes, 17 grup czcicieli 
Matki Bożej Wejherowskiej złożyło prośbę o 
koronację. Był to wyraz wiary w Jej wstawienniczą 
moc. Od tego momentu dzień 11 każdego 
miesiąca stał się szczególnym dniem, w którym 
wierni gromadzą się przed cudownym obrazem. 
Dlatego też, pielgrzymi z Mierzeszyna przybyli 
do sanktuarium 11 sierpnia, w dniu szczególnym! 
Ważnym dniem w dziejach sanktuarium 
był też dzień 26 lipca 1998 roku, kiedy to 
podczas uroczystości parafialnej wręczono 
ks. arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu 
metropolicie gdańskiemu dokumenty potrzebne 

do oficjalnego zwrócenia się do Stolicy 
Apostolskiej z prośbą o koronację obrazu. Jak już 
wspomniano, uroczysta koronacja obrazu Pani 
Wejherowskiej odbyła się w 1999 roku.

Drugim ważnym punktem naszej pielgrzymki 
była Kalwaria Wejherowska. Zwana jest ona 
potocznie „Kaszubską Jerozolimą”. To jeden z 
najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza. 
Kalwaria Wejherowska ufundowana została 
przez Jakuba Wejhera, który w XVII wieku był 
właścicielem tych ziem. Z powstaniem kalwarii i 
samego Wejherowa związana jest legenda. Biorąc 
udział w wyprawie wojennej do Rosji, Jakub 
Wejher podczas oblężenia miejscowości Biała 
został poważnie ranny. Przyrzekł wówczas, że jeśli 
wyjdzie z opresji cało, założy na swych włościach 
świątynię i klasztor. Obietnicy dotrzymał i w 
1643 roku wybudował kościół Świętej Trójcy, 
a kilka lat później klasztor franciszkański i 
kalwarię. Budowa kalwarii rozpoczęła się w 
1649 roku. Większość kaplic ufundował sam 
Jakub Wejher, po jego śmierci dzieło rozbudowy 
kalwarii kontynuowali m.in. jego potomkowie 
oraz duchowni z Wejherowa i klasztoru w Oliwie 
(cystersi). 

Kaszubska Jerozolima składa się z 26 kaplic, 
zlokalizowanych na zalesionych wzgórzach w 
południowej części miasta. Odległości dzielące 
kapliczki odpowiadają odległościom między 
przystankami Drogi Krzyżowej Chrystusa w 
Jerozolimie. Pod każdą z budowli znajduje 
się garść ziemi z Jerozolimy. Wzgórza, na 
których znajdują się kapliczki, posiadają 
biblijne nazewnictwo, np. Góra Oliwna czy 
Golgota. Wyróżniające się budowle to: kaplica 
Wniebowstąpienia Pańskiego, Ogród Getsemani, 
Pałac Piłata, kaplica Spotkania z Matką, 
Pałac Heroda, Kościół Trzech Krzyży i Grób 
Chrystusa. Kaszubska Jerozolima to miejsce 
licznych uroczystości religijnych. W ciągu roku 
odbywa się tu pięć odpustów. W czasie naszej 
pielgrzymki wejherowskiej nawiedziliśmy tylko 
kilka kapliczek. 

Podczas pobytu w Wejherowie, dzięki 
wspaniałej pani przewodnik PTTK zwiedziliśmy 
również m.in. ratusz miejski, rynek, przepiękną 
Filharmonię Kaszubską (byliśmy też na jej tarasie 
widokowym, 17,5 metra nad ziemią). Duże 
wrażenie zrobił na nas zadbany park miejski. 
Stary cmentarz przypominał nam nieco Rossę 
w Wilnie. Trochę pobożnego wytchnienia dał 
nam także kościół Świętej Trójcy, czyli kolegiata 
wejherowska.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom 
pielgrzymki za wspaniałą atmosferę podczas 
naszej pobożnej wyprawy. Niech Matka Boża 
Wejherowska ma Wszystkich w swojej opiece!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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