
10 listopada 2019 Nr 36 (54)/19

Dokończenie ze strony 3
Kult Matki Bożej Wejherowskiej wzbudził pragnienie

koronacji papieskiej obrazu. 11 II 1987r. podczas Mszy św.,
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  –tego  każdego  miesiąca  stał  się  szczególnym
dniem, w którym wierni  gromadzą się przed Cudownym
Obrazem.  Jeszcze  kilkukrotnie  kopia  obrazu  Pani  Wejhe-
rowskiej była przekazywana papieżowi Janowi  Pawłowi II,
z prośbą o koronację. Wstawiał się za tą inicjatywą również
ks. Abp. Tadeusz Gocłowski. Obraz Matki Bożej Wejhero-
wskiej został  ukoronowany przez  papieża  Jana  Pawła  II
w Sopocie podczas pielgrzymki do Ojczyzny – 5 VI 1999r.
Oficjalnym  tytułem  Madonny  Wejherowskiej  jest  wez-
wanie Uzdrowienie Chorych na duszy i ciele. Z racji  tego
wezwania  i  licznych  przypadkach  uzdrowień duchowych 

i  cielesnych pojawiło się w ostatnich latach nowa nazwa
Wejherowa – kaszubskie Lourdes.

Miejsce to szczególnie słynie z pielgrzymek – zarówno
tych zorganizowanych (pieszych z Chełmu czy Oliwy - liczą
ponad 300 lat!), jak i tych indywidualnych. W minionych
wiekach niewątpliwie liczne odpusty przyciągały wiernych
do  tego  miejsca.  Obecnie  na  Kalwarii  w  ciągu  roku
celebrowanych  jest  pięć  odpustów  z  okazji  uroczystości
Wniebowstąpienia  Pańskiego,  Trójcy  Świętej,  NMP
Uzdrowienia Chorych, Wniebowzięcia NMP i Podwyższenia
Krzyża.

Za  rolę,  jakie  to  święte  miejsce  odegrało w swojej
historii  nazywane  jest  przez  Kaszubów duchową  stolicą.
Porzekadło kaszubskie głosi, że „Kto za życia Kalwarii  nie
obejdzie, ten po śmierci na kolanach obejść ją musi”.

Ewa Rola

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.  Dziękujemy  Księdzu  Janowi  Uchwatowi,  za  wy-
głoszone do nas Słowo Boże. Zachęcamy do szczególnej
modlitwy w intencji Wspólnoty Gdańskiego Seminarium
Duchownego  oraz  w  intencji  nowych  powołań  do
kapłaństwa, szczególnie z naszej diecezji.  Po Mszy przy
wyjściu  z  kościoła,  można  nabyć  wykonane  przez
kleryków kalendarze na rok 2020.

2. Dzisiaj po wieczornej Eucharystii, o g. 19.00  w salce
chóru  w  dolnym  kościele,  odbędzie  się  spotkanie
Związku Podhalan. 

3.  W  dniu  jutrzejszym  obchodzimy  Narodowe  Święto
Niepodległości.   Zachęcamy  do  szczególnej  modlitwy
w intencji naszej Ojczyzny. Nie będzie spotkania  Ruchu
Rodzin Nazaretańskich. 

4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, w środę
o g. 19.00 w kawiarni „Jasieńska Kawka.”

5.  W  czwartek  Wspólnota  Szkoła  Maryi zaprasza  na
spotkanie o g. 19.00. 

6. W piątek o g. 17.00 w górnym kościele odbędzie się
spotkanie  z  panem  Bogdanem  Barczykiem,  autorem
wystawy  malarskiej  „Dzieci  modlące  się”.  Zapraszamy
zainteresowanych!
7. Tradycyjne odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy
w naszej parafii w II niedzielę adwentu 8 grudnia 2019 r.
Nowych  mieszkańców  prosimy  o  zgłaszanie  pierwszej
kolędy. 
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. 
9. Za tydzień zbiórka do puszek, dobrowolnych ofiar na
działalność  naszego  parafialnego  biuletynu.  Osoby,
które  chciałyby  pomóc  w  redakcji, prosimy o kontakt
z ks. Tomaszem. 
10.  Zachęcamy  do  czytania  prasy  katolickiej,  dzisiaj
szczególnie  polecamy  Gościa  Niedzielnego,  w  którym
znajdziemy  artykuł  o  nowopowstałym  gdańskim
oddziale Związku Podhalan w naszej parafii, natomiast
w  Tygodniku  Parafialnym  ciekawy  artykuł  o  „Wejhe-
rowskim Sanktuarium Maryjnym”. 

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ
Redaktor naczelny

           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty               Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   Katarzyna Karczewska 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl 
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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NIEDZIELA 

ZWYKŁA

Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym

Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   2 Mch 7, 1-2. 9-14
       Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Psalm:        Ps  17 (16)
       Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

II czytanie:  2 Tes 2,  16-3, 5
Trwać  w  dobrych  czynach  i  szerzyć
Ewangelię

Ewangelia:   Łk 20, 27-38
        Uduchowione życie zmartwychwstałych

Dziś na str.3:

Wejherowskie Sanktuarium
Maryjne

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 11 listopada:   wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. Święto Niepodległości.

Wtorek, 12 listopada: wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika.

Środa,  13  listopada: wspomnienie  obowiązkowe  Świętych  Benedykta,  Jana, Mateusza,  Izaaka  i  Krystyna,
pierwszych męczenników Polski

Z  Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus  powiedział  do  saduceuszów,  którzy
twierdzą,  że  nie  ma zmartwychwstania:  «Dzieci
tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci,
którzy uznani zostaną za godnych udziału w świe-
cie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się
żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem
umrzeć  nie  mogą,  gdyż  są  równi  aniołom  i  są
dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwych-
wstania.

A że  umarli  zmartwychwstają,  to i  Mojżesz
zaznaczył  tam, gdzie  jest  mowa o krzewie,  gdy
Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych,
lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

KOMENTARZ:
W czasach Jezusa zmartwychwstanie umarłych było już prawdą

wiary całego judaizmu, odrzucała ją jedynie sekta saduceuszów.
Ewangelia dzisiejsza (Łk 20, 27-38) przytacza dziwne pytanie, jakie
postawili  Jezusowi,  aby  wydrwić  wiarę  w zmartwychwstanie.
Pytanie dało Panu sposobność wyjaśnienia — przeciw ich pros-
tackiej  mentalności  —  że  życie  zmartwychwstałych  będzie  cał-
kiem odmienne od życia na ziemi. Zmartwychwstali powrócą do
swojego  ciała,  lecz  ono  zostanie  uwielbione  i nie  będzie  już
podlegało prawom fizycznym. Jako nieśmiertelni nie będą potrze-
bowali  już  małżeństwa,  aby  zapewnić  zachowanie  rodzaju
ludzkiego.  Liturgia,  ukazując  wiernym  pocieszającą  prawdę
o wiecznym  zmartwychwstaniu,  wzywa  ich,  aby  żyli  z sercem
zwróconym ku czekającej ich chwale, aby czyniąc dobrze dostąpili
w dzień ostatni zmartwychwstania do życia, a nie potępienia

Intencja papieska na miesiąc listopad:
      Powszechna – Za bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą życiową przestrzeń, 

aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania. 
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Pan Bóg nieustannie zaprasza nas na swoją ucztę, która jest spotkaniem z Nim, ale w obliczu naszej odmowy
posyła sługi, by zaproszono na nią ubogich i chorych, żeby skorzystali z wieczerzy. Na drodze naszego życia często
będziemy mieli do czynienia z tym wyborem, z tą opcją: albo bezinteresowność Pana, wyruszenie na spotkanie
Pana, lub zamknięcie się w moich sprawach, w moich interesach. Właśnie dlatego Pan, mówiąc o jednym z zam-
knięć, powiedział, że bardzo trudno jest bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego. Ale są dobrzy bogaci, święci,
nie  przywiązani  do  bogactwa.  Większość  jest  jednak  zniewolona  bogactwem,  zamknięta.  I  dlatego  nie  mogą
zrozumieć, czym jest uczta. Wolą pewność rzeczy, które można dotknąć.

Papież Franciszek, Homilia z domu Św. Marty
Rzym, 5 listopada 2019

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 11.11.2019 Wtorek 12.11.2019

8.00 1. Jan SOŁTYS /greg.9./
2. za Zuzannę z racji 78 urodzin o Boże błogosławieństwo
i opiekę M Bożej

8.00 1. Jan SOŁTYS/ greg. 10/
2.++ z rodziny RADZIUN i KARTONWICZ

18.00 1.+ Bronisław DOMINÓW /greg.11/
2. Anna BOBROWSKA 1 rocz. śm
3.+Janina GÓRNA / greg.9/

18.00 1.+ Bronisław DOMINÓW / greg.12/
2.+ Janina GÓRNA / greg.10/
3. ++ rodziców: Maria i  Kazimierz WIĘCEK, Franciszkę
FLOREK i Stanisław WIŚNIEWSKI

Środa 13.11. 2019 Czwartek 14.11. 2019
8.00 1. +Jarosław TYSZKIEWICZ 5 rocz. śm

2.+Jan SOŁTYS / greg. 11/
8.00 + Janina GÓRNA/ greg.12/

18.00 1.   o  Boże  błogosławieństwo  i  opiekę  nad  rodziną
WILSKICH
2.+Bronisław DOMINÓW /greg.13/
3.+ Janina GÓRNA / greg. 11/

18.00 1. Bronisław DOMINÓW / greg.14/
2.+ Jan SOŁTYS / greg.12/

Piątek  15.11. 2019 Sobota  16.11. 2019
8.00 1.+ Bronisław DOMINÓW /greg. 15/

2. +Jan SOŁTYS/ greg 13/
8.00 1. + Bronisław DOMINÓW /greg.16/

2. + Janina GÓRNA / greg 14/
3. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Pawła

15.00 Ślub Łukasz i Agnieszka + chrzest 16.00 Ślub 16.00 Joanna i Karol
18.00 1. + Janina GÓRNA / greg 13/

2. ++  z  rodziny HAJDUCZKÓW: Anna,  Michał,  Czesław i
Edward
3. 9 rocz.  śm. +Tadeusz NOWICKI oraz rodzice z obojga
stron

18.00 1.+ Stefania i Mieczysław o łaskę nieba
2.+ Jan SOŁTYS /  greg.14/

Niedziela 17.11. 2019
XXXIII Niedziela zwykła
7.30 + Dariusz PIERNICKI
9.00 1. + Bronisław DOMINÓW / greg.17/

2. + Janina GÓRNA  /greg.15/
9.15 Za parafian
10.30 1. + Irena ADAMCZYK, Józef PŁOTKA, rodzice: Anna i Bernard PŁOTKA o niebo

2. + Janusz REICH
11.00 + Stanisław 22 rocz. śm. o łaskę nieba
12.00 1.+ Cecylia i Czesław GRZYBOWSCY o niebo

2.+ Jan SOŁTYS / gre.15/
13.15 + Monika WOŁOSZKO / z okazji 90 ur./ i ++ z rodziny
18.00 Za Monikę, Lilianę i wnuczkę Agatę o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej 
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Kolejnym sanktuarium pomorza, do którego odwiedzenia szczególnie zachęcam, jest Kalwaria Wejherowska. Piękne miejsce, tak
duchowe,  jak i otoczone piękną przyrodą potrafi  wyciszyć i skłonić do refleksji.  Historia tego miejsca, którą tylko w zarysie
przytoczę, jest ściśle związana z historią powstania miasta.

Otóż fundatorem Kalwarii i kościołów był wojewoda
malborski Jakub Wejher (1609 – 1657). W sierpniu 1633r.
uczestniczył on w wyprawie wojennej pod Smoleńsk u bo-
ku  króla  Władysława  IV.  Biorąc  udział  w  oblężeniu
białoruskiego miasteczka Biała nad rzeką Krzną, w skutek
odniesionych  ran  znalazł  się  w  niebezpieczeństwie
śmierci. Przysypany ziemią, wzywając Bożej pomocy przez
orędownictwo  św.  Franciszka  z  Asyżu,  ślubuje,  że  po
wydostaniu się z tej sytuacji  „na wieczną pamiątkę tego
dobrodziejstwa wybuduje  w  swoich  dobrach  kościół  na
cześć  Trójcy  Świętej  i  św.  Franciszka,  i  wszelkimi  siłami
będzie szerzył chwałę Bożą".  Tak tez się stało.  W 1643r.
Wejher razem z żoną Anną Elżbietą Schaffgotsch upatruj-
ąc sobie teren między dwiema rzekami – Białą i Srebrną
rozpoczyna wypełnienia swojego ślubu spod Białej.  Do-
wiedziawszy  się  o  nazwie  tych  potoków  miał  powie-
dzieć: „To  jest  to  czego  szukałem.  Jak  pod  Białą  ślub
złożyłem,  tak  nad  Białą  go  wypełnię". Wznosi  niewielki
kościół  na  cześć  Trójcy  Świętej  pod  wezwaniem  św.
Franciszka (stał  w  miejscu  obecnej  kolegiaty).  Dookoła
kościoła  zakłada  osadę  pod  nazwą  Wola  Wejherowska,
obdarzając ją stosownym przywilejem osadniczym. Jest to
jedyne  miasto  prywatne  na  Pomorzu.  W  listopadzie
1646r.  fundator  posłał  Mateusza  Judyckiego  do  War-
szawy,  aby  przedstawił  on  wolę  i  życzenie  przyjęcia
miejsca pod klasztor władzom zakonnym franciszkanów.
Odpowiedź  była  pozytywna  i  już  niespełna  po  roku
przybywają do Wejherowa pierwsi franciszkanie. Miejsce
to  rozwijało  się,  zarówno  przez  działalność  oświatową
(franciszkanie  założyli  szkołę)  jak  i  duchową –  wprowa-
dzono  liczne  odpusty,  które  przyciągały  rzesze  pielgrzy-
mów. Zawirowania historyczne, kasata zakonu, przerwały
na  dziesiątki  lat  bytność  franciszkanów  w  Wejherowie.
Powrócili oni dopiero po II wojnie światowej. Oni nadali
ponownej świetności temu miejscu – kontynuowali odpu-
sty kalwaryjskie, wprowadzili Drogę krzyżową na Kalwarii
w piątki Wielkiego Postu i dróżki maryjne z racji odpustu
Wniebowzięcia  a  także  wyremontowali  kapliczki  i  drogi
kalwaryjskie. 

Na szczególną uwagę, prócz oczywiście Kalwarii i pięk-
nego  kościoła,  zasługuje  obraz  Matki  Bożej  Wejhe-
rowskiej.  Przedstawia  on  postać  Maryi,  która  na  swej
lewej  ręce  trzyma Dzieciątko  Jezus,  zaś  w prawej  złote
berło. Jej prawe ucho, ozdobione kolczykiem, jest odsło-
nięte  tak,  jakby słuchała  próśb  wiernych,  którzy  się  do
Niej zwracają. Siedzące na ramieniu Madonny Dzieciątko,
trzyma  w  swej  prawej  rączce  czerwoną  różę,  a  lewą
podtrzymuje  błękitne  jabłko  królewskie.  Warto  wspom-
nieć w tym miejscu o róży, która dla wejherowiaków jest
tą samą różą z herbu miasta. 

Ciąg dalszy na stronie 4
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