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„Marsz, marsz, czempr dzej, ju  larum bij . Zchod cie si  zewsz d na Kalwaryj .ę ż ą ź ę ą ą
Z dołu do góry nam i  potrzeba, tam nam poka  drog  do nieba.ść żą ę

(ks. Szczepan Keller, pieśń pielgrzymki kościerskiej z ok. Xviii.)

Drodzy Pielgrzymi!

Wejherowskie Sanktuarium,  od ponad trzech wieków, jest  na kaszubskiej  ziemi  widzialną 
cząstką ziemskiej Ojczyzny Jezusa. To dzięki Jakubowi Wejherowi, który w cieniu powstającego miasta 
usadawia Kalwarię, wierną kopię jerozolimskiej drogi krzyżowej i sypie specjalnie przywiezione grudy 
ziemi z miejsc uświęconych męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela.

Przez tę fundację, dla Kaszubów, odwiecznych gospodarzy tych ziem, stało się to miejsce 
najważniejszym. Stało się miejscem uświęconym ich „modlitwą stóp”.

Pięknie  w  tegoroczne  wydarzenia  –  kanonizacja  Papieża  Polaka  bł.  Jana  Pawła  II  i  15. 
rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, czczonej jako Uzdrowienie Chorych 
na duszy i ciele – wpisuje się, iście mnisza, praca Mariana Rynkiewicza „Kalwaria życia”.

Dzieło  tego  wspaniałego  Fotografika  diaporamisty  ukazuje  nam  swoisty  tryptyk  (album, 
diaporamę i  wystawę foto):  codzienność  wejherowskiego Sanktuarium,  które tak jak przed laty stale 
przyciąga  człowieka  poszukującego  Chrystusa,  człowieka  poszukującego  sensu  życia,  sensu 
codzienności, w której zawsze w centrum stoi Krzyż i pod którym jest zawsze obecna Maryja. Krzyż, pod 
który każdy z nas może przyjść i się schronić, umocnić, uleczyć i zrozumieć to, co jak mawiał bł. Jan 
Paweł  II,  nie  da  się  zrozumieć  bez  Chrystusa  i  Jego  Krzyża.  To  tu,  każdy  z  nas,  wpatrując  się
w umęczone i chwalebne Oblicze Zbawiciela może na nowo uwierzyć w Jezusa Zmartwychwstałego.
To tu, na świętych górach, uczymy się brać ten Krzyż, który jest znakiem nadziei i wielkanocnej radości, 
w naszą codzienność i świadczyć o wielkiej miłości Boga do człowieka.

Wyrażam wdzięczność  Autorowi  za  pomysł,  wytrwałość,  ogrom pracy  i  inwencję  twórczą, 
bogactwo obrazu,  dźwięku i  słowa.  Jednak  najbardziej  dziękuję  za  serce,  jakie  włożył  Pan Marian  
w powstanie tego dzieła, mimo wielu przeciwności… Nie da się tego opisać, o tym wie tylko Bóg, który 
niech Sam będzie tą najlepszą Nagrodą.

Ufam,  że  przedsięwzięcia  Autora  stanie  się  znakomitą  zachętą  do  poznania  naszego 
Sanktuarium  Pasyjno  –  Maryjnego,  a  przez  to  będzie  przyczynkiem  do  kontemplacji  swojego 
człowieczeństwa.

Niech ten tryptyk przyniesie jeszcze większą chwałę Bogu i będzie pożytkiem duchowym dla 
wszystkich nawiedzających to święte miejsce.

Pan niech obdarzy nas pokojem! Wszëtczégò bëlnégò!

o. Daniel Szustak OFM – kustosz Sanktuarium
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