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Koœció³ i parafia w Suserzu

Œredniowieczn¹ metrykê parafii rzymskokatolickiej w Suserzu potwierdzaj¹
liczne Ÿród³a i opracowania. Od samego pocz¹tku koœció³ parafialny nosi³ tytu³
stricte maryjny. Teren parafii w Suserzu wyjêty zosta³ z parafii G¹bin, a gdy w
1303 roku wydzielono z terenu Parafii Suserz parafiê Tr¹bki (obecnie Trêbki),
parafia obejmowa³a jeszcze wtedy 10 miejscowoœci (obecnie – 22 wioski) .
Éród³a z XV wieku wymieniaj¹ imiennie plebanów Suserza.

W 1545 roku patronowie parafii Lasoccy oddali koœció³ w rêce protes-
tantów. Przy odzyskanym w 1595 roku koœciele po d³ugim wakansie nowego
proboszcza instytuowano w 1603 roku.

Kolejny drewniany koœció³ sp³on¹³ w roku 1660, najprawdopodobniej od
uderzenia pioruna. Zbudowany po po¿arze koœció³ by³ zapewne równie¿
drewniany.

Obecny koœció³ murowany wzniesiono w 1810 roku wed³ug projektu
Hilarego Szpilowskiego, z fundacji Jerzego Boñczy-Skar¿yñskiego, podkomo-
rzego sochaczewskiego, w³aœciciela wsi. Nadbudowê wie¿ wykonano w 1890
roku, a polichromiê wnêtrza malowa³ w 1894 roku Leon Zdziarski .

Tablica na œcianie koœcio³a oznaczaj¹ca
miejsce pochówku fundatora

Jerzego Boñczy-Skar¿yñskiego
i jego ¿ony Bibianny z Lanckoroñskich;

portret fundatora z ok. 1810 r.



Koœció³ usytuowany jest na malowniczym wzniesieniu, murowany z ceg³y
w stylu klasycystycznym.

Parafia Suserz nale¿¹ca od pocz¹tku swych dziejów do diecezji poznañskiej,
w 1798 roku przesz³a do diecezji warszawskiej, w 1925 do diecezji p³ockiej,
a od 25 marca 1992 znajduje siê na terenie diecezji ³owickiej i nale¿y do
dekanatu ¿ychliñskiego.

Rys historyczny obrazu

Majestatyczny obraz Matki Bo¿ej ukazuj¹cej Dzieciê Jezus, umieszczony
jest na wschodniej œcianie rotundy prezbiterialnej koœcio³a. Obraz Bogurodzicy
z Dzieci¹tkiem Jezus namalowany jest na desce temper¹, w typie malarstwa
w³oskiego, przykryty srebrn¹ sukienk¹. Dwaj anio³owie podtrzymuj¹ koronê,
korona królewska zdobi skronie Maryi, g³owê Dzieciêcia opromienia bogaty
nimb. Postaæ Maryi ukazana jest w ujêciu tronuj¹cym, natomiast postaæ
Dzieiêcia Jezus wyraŸnie „wyrywa siê” z obrazu ku adoruj¹cym. Obraz ma
mocno zarysowan¹ plastycznie dynamikê.

Metalowa sukienka zosta³a za³o¿ona na obraz w XIX wieku i pochodzi
z warsztatu £opieñskich. Obraz Maryi z Dzieci¹tkiem zasuwany jest obrazem
œw. Rocha malowanym przez Adriana G³êbockiego w 2. po³owie wieku XIX.

W literaturze przedmiotu przyjmuje siê, ¿e obraz powsta³ zapewne w XVII
wieku, natomiast ocalenie obrazu z czasu, gdy koœció³ by³ w rêkach protes-
tantów, przesuwa czas powstania obrazu na wiek XVI. Wydaje siê, i¿ przekaz
ocalenia obrazu z czasów reformacji odnosi siê do aktualnie odbieraj¹cego
czeœæ obrazu Matki Bo¿ej z Dzieciêciem Jezus.

Dzieje kultu obrazu Matki Bo¿ej Suserskiej

1. Profanacja obrazu i ocalenie szydercy
Podczas reformacji w³aœciciel wsi Suserz Krzysztof Lasocki przeszed³ na

protestantyzm, a drewniany koœció³ parafialny przekaza³ w roku 1545 w rêce
protestantów. Wszystkie ozdoby, obrazy, szaty liturgiczne i ksiêgi kaza³ znisz-
czyæ i spaliæ. Z ogólnej zag³ady ocala³ jednak obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹t-
kiem. Przytoczmy zapis z 1613 roku w Aktach Grodzkich Gostynina:

… Gdy w roku 1553 palono wszystkie ozdoby i dokumenty koœcio³a, ten
wizerunek N. M. Dziewicy z Dzieci¹tkiem Jezus od ognia nie niszcza³. Jeden
z obecnych, nazwiskiem Polek, szydz¹c sobie bezbo¿nie, popycha³ go nog¹
do ognia, gdy nagle sam do ognia na twarz upad³. Wyci¹gniêto go silnie popa-



rzonego i na marach do domu odniesiono. Od owej chwili nieszczêsny ten
cz³owiek, dr¿¹c na ca³ym ciele na brzuchu tylko w boleœciach przez osiem lat
le¿a³. PóŸniej zawieziono go do Czêstochowy i tam modl¹c siê do Matki
Bo¿ej odzyska³ zdrowie, ale niezupe³nie.

W roku 1595 koœció³ odebrany z r¹k protestantów i rekoncyliowany, a wize-
runek Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem zas³yn¹³ z ³ask, ciesz¹c siê du¿ym kultem.

2. Ocalenie obrazu podczas po¿aru koœcio³a

W roku koñcz¹cym „potop szwedzki”, tak dotkliwy w zniszczenia dla kraju
i Koœcio³a, drewniany koœció³ sp³on¹³ najprawdopodobniej od uderzenia
pioruna.

Od tego¿ 1660 roku obraz ocala³y z po¿aru by³ relikwi¹ wnoszon¹ w kolejne
budowane koœcio³y.

3. Wybudowanie nowego koœcio³a w 1810 roku

W 1810 roku Jerzy Skar¿yñski, wype³nia testamentalnie wyra¿on¹ wolê stry-
ja Józefa Skar¿yñskiego, który zapisa³ wieœ Suserz swemu bratankowi
z klauzul¹, i¿ na miejscu starego drewnianego koœcio³a ma zbudowaæ nowy –
murowany, jak notuj¹ zapisy kronikarskie „ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny
ws³awionej w tym miejscu na ca³¹ okolicê ³askami”. S³yn¹cy ³askami wize-
runek zosta³ umieszczony ponad o³tarzem g³ównym wykonanym w kszta³cie
klasycystycznej mensy i nad drewnianym tabernakulum, wykonanym w formie
centralnej œwi¹tynki. Koœció³ zosta³ konsekrowany przez biskupa £ukasza
Feliksa Lewiñskiego.

4. Ocalenie z epidemii cholery w 1852 roku

W drugiej po³owie XIX wieku ziemiê gostyniñsk¹ nawiedzi³a epidemia
cholery. Gdy okrutne ¿niwo zbiera³a w ¯ychlinie, wówczas mieszkañcy tego
miasta udali siê do oddalonego o 10 km koœcio³a w Suserzu i tutaj b³agali
o ratunek, pomoc i odwrócenie nieszczêœcia. Odchodz¹c z Suserza, miesz-
kañcy ¯ychlina z³o¿yli œlub, ¿e je¿eli Matka Bo¿a wyprosi im u Boga ocalenie,
wówczas w pielgrzymce dziêkczynnej pieszej bêd¹ przychodzili do koœcio³a
w Suserzu przed obraz Matki Bo¿ej przez 100 lat. Po powrocie do ¯ychlina
doœwiadczyli, i¿ epidemia wygas³a. Akta Grodzkie Gostynina lapidarnie
potwierdzaj¹:



Epidemia utrzymywa³a siê od maja do sierpnia. Odt¹d ka¿dego roku piel-
grzymka piesza na uroczystoœæ Wniebowziêcia N.M.P. odbywa siê.

Znakiem wymownym doœwiadczeñ bolesnych z 1852 roku jest krzy¿ na
cmentarzu cholerycznym zbudowany na pami¹tkê morowej zarazy i ocalenia
¿ychlinian.



5. Pielgrzymowanie w czasie okupacji hitlerowskiej

Podczas okupacji hitlerowskiej Suserz wraz z okolic¹ zosta³ w³¹czony do
Okrêgu Warty w Rzeszy. Sytuacja Koœcio³a by³a tutaj tragiczna. Koœcio³y by³y
b¹dŸ zamykane, b¹dŸ rozbierane, b¹dŸ zamieniane na magazyny. Koœció³
w Suserzu zosta³ zamieniony na magazyn. Kronikarz po zakoñczeniu wojny
zanotowa³ paradoksalnie, daj¹c wyraz dramaturgii wydarzeñ:

Pozosta³a tylko na miejscu Matka Najœwiêtsza. Jezusa nie by³o w koœciele,
pozosta³a tylko Matka i Jej parafianie suserscy zawdziêczaj¹ swoje ocalenie.

Na ca³y powiat Niemcy pozostawiali jeden ma³y koœció³ dla duszpasterstwa
katolików-Polaków, umiejscowiony na prowincji. Nawet wtedy obraz Matki
Bo¿ej Suserskiej odbiera³ kult od parafian i pielgrzymów. W kronice parafialnej
zanotowano:

I w czasie okupacji nawet przychodzili, chowali siê w krzakach i zaroœlach,
pomodlili do Matki Bo¿ej Suserskiej i pokrzepieni na duchu wracali do domu.

Po zakoñczeniu wojny pielgrzymka piesza z ¯ychlina do Suserza by³a kon-
tynuowana mimo nêkania przez w³adze komunistyczne. Nale¿y podkreœliæ, i¿
równie¿ z okolicznych parafii, np. z Trêbek, kontynuowane by³y po wojnie
piesze pielgrzymki do Suserza na 15 sierpnia.

6. Ponowienie œlubowañ w 1952 roku

Dowodem ci¹g³oœci kultu Matki Boskiej Suserskiej jest ponowne œlubowanie
parafian ¿ychliñskich w 1952 roku, ¿e przez nastêpne 100 lat bêd¹ przycho-
dziæ w pieszej pielgrzymce z ¯ychlina do Suserza. Œlubowania z³o¿ono w cza-
sie potê¿nej walki z Koœcio³em przez komunistyczne w³adze w kraju. Dot¹d
pielgrzymka ta jest kontynuowana i obecnie zbiera uczestników z okolicznych
parafii. Uroczystoœci odpustowe na 15 sierpnia maj¹ bardzo liczn¹ frekwencjê.



7. Ksiêga £ask i wota dziêkczynne

Tradycja ustna i zapiski Kroniki parafii Suserz poœwiadczaj¹ istnienie Ksiêgi
£ask, doznanych przed obrazem Matki Bo¿ej Suserskiej . Ksiêga ta zaginê³a,
najprawdopodobniej zosta³a zniszczona podczas okupacji hitlerowskiej, kiedy
koœció³ by³ zamkniêty, a szaty liturgiczne, chor¹gwie i proporce zosta³y wywie-
zione b¹dŸ zniszczone . Proboszcz parafii ksi¹dz Józef Chyczewski zosta³ przez
Niemców aresztowany 26 sierpnia 1940 roku i po uwiêzieniu w Gostyninie i
Szczeglinie zosta³ przewieziony do obozu w Sachsenhausen, a nastêpnie do
Dachau, gdzie 10 sierpnia 1942 roku poniós³ œmieræ .

Zapisy kronikarskie wspominaj¹ o 7 wotach, które umieszczone by³y na
ramie obrazu. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wota przedwojenne zosta³y skradzione
przez Niemców, gdy koœció³ by³ zamkniêty. Obecnie w wotniku umieszczo-
nym pod obrazem znajduje siê 50 wot.



8. Episkopat £owicki wobec propozycji koronacji Obrazu

Propozycjê ukoronowania wizerunku Matki Bo¿ej Suserskiej podda³ pro-
boszczowi parafii ksiêdzu Jerzemu Czarnocie pierwszy biskup ³owicki Alojzy
Orszulik, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom proboszcza, historyka sztuki
i poety. Dokonuj¹c wizytacji kanonicznej parafii Suserz w dniach 14 i 15 sierp-
nia 2011 roku biskup pomocniczy ³owicki Józef Zawitkowski ze zrozumieniem
podszed³ do propozycji koronacji, a w zakoñczeniu protoko³u powizytacynego
wrêcz napisa³ :

¯yjê nadziej¹, ¿e doczekam koronacji Matki Boskiej w Suserzu.
Przyspieszcie starania i przygotowania do tego wydarzenia.

Ordynariusz diecezji ³owickiej bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba w s³owie
powizytacyjnym napisa³ :

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e w XVI wieku, kiedy koœció³ by³
pod zarz¹dem osób œwieckich i oddany innowiercom, gdy palono wyposa¿e-
nie koœcio³a, obraz Matki Bo¿ej nie uleg³ spaleniu. Wydarzenie to zapocz¹t-
kowa³o kult Matki Bo¿ej Suserskiej (…) Czas wiêc, aby parafia rozpoczê³a
przygotowania do koronacji. Rozpocznijcie ju¿ modlitwy, zadbajcie o mo-
raln¹ odnowê parafii, o o¿ywienie czci do Matki Bo¿ej.



9. Akt zawierzenia Matce Bo¿ej przed cudownym obrazem
Matki Bo¿ej w Suserzu

Panno Œwiêta, Matko Bo¿a Suserska!

Przed twym cudownym obrazem dziœ klêczê i serce me ku Tobie
wznoszê. Niech ta œwi¹tynia rozbrzmiewa pieœni¹ chwa³y i wdziêcz-
noœci. Niech moje serce Ciê wielbi.

Zawierzam Ci siebie samego, moj¹ rodzinê, przyjació³ i Polskê
– Ojczyznê moj¹. Zawierzam Ci moj¹ pracê i utrudzenie i ból
niespe³nienia i radoœæ istnienia.

Stañ przy mnie na drodze, któr¹ pod¹¿am – czujna i zatroskana,
jak w Kanie Galilejskiej. Trzymaj mnie mocno w swych matczy-
nych d³oniach i nie pozwól skrêciæ na drogê zatracenia oraz pod-
daæ siê si³om z³a i grzechu.

B¹dŸ B³ogos³awiona Madonno Suserska, Lekarko Cudowna,
przywracaj¹ca zdrowie duszy i cia³a moc¹ mi³oœci, jaka w Twym
sercu p³onie.

Dziewico Wniebowziêta, wœród pielgrzymów na kolanach,
przed Twym cudownym wizerunkiem przechodzê i b³ogos³awiê
Twoje Najœwiêtsze Imiê. Czeœæ Ci oddajê i dziêki sk³adam, ¿e
dane mi by³o tu pielgrzymowaæ. Niech moja pielgrzymka trwa,
niech trwa – a¿ do bram nieba.

Amen



10. Pieœñ przy ods³oniêciu i zas³oniêciu cudownego obrazu Matki
Bo¿ej Suserskiej

W ka¿d¹ œrodê odprawiana jest nowenna za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
Suserskiej.

Przy ods³anianiu obrazu œpiewana jest pieœñ:

Ten¿e tekst ze zmian¹ „Witaj, witaj” na „¯egnaj, ¿egnaj” œpiewany jest przy
zas³anianiu obrazu.

Witaj, witaj Matko Suserska
Witaj, witaj Królowo Anielska
Witaj, witaj Niepokalana
Witaj, witaj Matko kochana
Witaj, witaj bez grzechu poczêta
Witaj, witaj do nieba wziêta.

Wymienione wy¿ej okolicznoœci uprawniaj¹ do wyra¿enia umoty-
wowanego wniosku, i¿ kult obrazu Matki Bo¿ej Suserskiej siêga piêciu
wieków. Okreœliæ go mo¿na jako utrwalony w historii i promieniuj¹cy na
okoliczne parafie tak¿e aktualnie, w ¿adnym wypadku nie maj¹cy cech kultu
wygas³ego, a koronacja wizerunku „w imieniu i powag¹ Papie¿a” kult Matki
Bo¿ej zintensyfikuje mocno.



Biskup Alojzy Orszulik i proboszcz Jerzy Czarnota z pielgrzymk¹
przed obrazem Matki Bo¿ej Suserskiej

Pielgrzymi odpoczywaj¹cy przed plebani¹



¯ycie religijne parafii Suserskiej

Suserz pamiêta czasy ksi¹¿¹t mazowieckich, a historycy datuj¹ powstanie
parafii na XIII wiek. Koœció³ usytuowany przy trasie G¹bin – ¯ychlin, jest
ozdob¹ mazowieckiej równiny. 

Na tej równinie ozdob¹
bia³a szata koœcio³a
i wieczna têsknota

wiej¹ca od pola
czujesz jej dreszcz

jak nadchodz¹cy wiersz.

Nie znamy daty wybudowania pierwszego koœcio³a i nie wiadomo kto
namalowa³ „s³yn¹cy od wieków ³askami obraz Matki Bo¿ej Suserskiej” – nazy-
wanej od czasów reformacji Lekark¹ Chorych. Malowid³o zdradzaj¹ce cechy
szko³y w³oskiej sugeruje, i¿ byæ mo¿e ktoœ z dawnych w³aœcicieli ziemskich
przywióz³ go z Rzymu.

Z cudownym obrazem Matki Bo¿ej Suserskiej s¹ zwi¹zane i historycznie
poœwiadczone nastêpuj¹ce wydarzenia.

Kiedy w czasach reformacji palono „na grobli przy koœciele” ca³e
wyposa¿enie œwi¹tyni, ocala³ tylko obraz Matki Bo¿ej. W roku 1660 sp³on¹³
drewniany koœció³, jednak obraz uda³o siê uratowaæ. Natomiast w roku 1852
pojawi³a siê groŸna epidemia cholery i tyfusu i kiedy wymiera³y ca³e rodziny,
zdesperowana ludnoœæ ziemi gostyñskiej i ¿ychliñskiej, przysz³a w pielgrzym-
ce do Suserza, z³o¿y³a przysiêgê: „Jeœli Matka Boska Suserska wyprosi im
u Syna ocalenie, to przez 100 lat bêd¹ tu przychodziæ w pieszej pielgrzymce
w dniu 15 sierpnia, by dziêkowaæ Bogu i dawaæ œwiadectwo wdziêcznoœci”.
W tym roku (2011) przyszli w pielgrzymce do Suserza ju¿ 160. raz. Nie tylko
historia, ale i teraŸniejszoœæ potwierdzaj¹, ¿e œwi¹tynia Suserska i dziœ roz-
brzmiewa gor¹c¹ modlitw¹, œpiewem i podziêkowaniami za otrzymane ³aski.
Obecny koœció³ z 1810 roku, przechowuje bogat¹ tradycjê wiary minionych
wieków i jednoczeœnie pomaga kolejnym pokoleniom, w pielgrzymce do
Domu Ojca.



¯yczeniem ka¿dego proboszcza jest by parafia stawa³a siê „wspólnot¹
wspólnot” jak okreœli³ to Sobór Watykañski II. W parafii suserskiej dzia³aj¹
nastêpuj¹ce wspólnoty:

1. Rada Parafialna
2. Rada Ekonomiczno-Budowlana
3. Ko³a Ró¿añcowe 
4. Ministranci
5. Bielanki
6. Chór Parafialny
7. Schola m³odzie¿owa
8. Wspólnota AA Anonimowych Alkoholików
9. Galeria Parafialna – gdzie ostatnio zorganizowana by³a

wystawa 200-lecia koœcio³a
10. Ma³¿eñstwa czytaj¹ce S³owo Bo¿e w czasie niedzielnej liturgii.

Akademia w Zespole Szkó³ w Szczawinie Koœcielnym
upamiêtniaj¹ca 200-lecie koœcio³a parafialnego w Suserzu



8 maja 2010 r. w Gimnazjum im. Gen. J. Hallera w Szcza-
winie Koœcielnym odby³o siê uroczyste zakoñczenie i pod-
sumowanie projektu kulturalno-edukacyjnego „Rok 1810 –
korzenie to¿samoœci”. Interdyscyplinarny projekt ³¹czy³
elementy ró¿nych form aktywnoœci m³odzie¿y – historyczne,
muzyczne i plastyczne. W wymiarze ogólnoœwiatowym inspi-
rowane by³y 200. rocznic¹ urodzin Chopina, a w wymiarze
lokalnym 200. rocznic¹ konsekracji koœcio³a parafialnego
w Suserzu.
Jak zaznaczy³ podczas uroczystoœci Jerzy Sochacki, wójt

gminy Szczawin Koœcielny, wydarzenia te s¹ korzeniami naro-
dowej to¿samoœci.

– Ka¿dy cz³owiek, a wiêc i ka¿dy z nas, ma swoj¹ lokaln¹ to¿samoœæ, swój
w³asny rodzinny kraj, znajomy od dziecka krajobraz. Rok 1810 wzbogaci³
nasz lokalny pejza¿ o góruj¹c¹ na niewielkim wzniesieniu bry³ê klasycysty-
cznego koœcio³a w Suserzu. Jako lokalna spo³ecznoœæ mamy zatem równie¿
swój w³asny rok 1810. Tak jak przed 200 laty, tak i wspó³czeœnie na naszych
oczach dzieje siê historia. Obowi¹zkiem w³adz gminy, obowi¹zkiem szko³y
jest pomóc zrozumieæ m³odzie¿y i dzieciom, ¿e uczestnicz¹ w czymœ donio-
s³ym, nie tylko œwiadkuj¹ lokalnej historii, ale i w pewnym sensie j¹ tworz¹.

Na podsumowaniu projektu m³odzie¿ zaprezentowa³a prog-
ram artystyczny, odby³o siê tak¿e rozstrzygniêcie konkursu
plastycznego adresowanego do uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów z powiatu gostyniñskiego. Podczas m³odzie-
¿owej sesji popularno-naukowej uczniowie przedstawiali
zwi¹zki lokalnej spo³ecznoœci z dziejami i kultur¹ narodu
polskiego. Opowiadali o historii parafii Suserz, rodzi-
nie Szczawiñskich herbu Prawdzic i Ambro¿ym Skar¿yñskim,
jako generale i ziemianinie. Uczniowie Pañstwowej Szko³y
Muzycznej z P³ocka zorganizowali recital chopinowski, a
w koœciele parafialnym w Suserzu odby³ siê koncert muzyki
sakralnej w wykonaniu Doroty Lachowicz i chórów Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej w P³ocku.
Jednym z elementów projektu by³a tak¿e wystawa „Z dziejów

parafii Suserz”, przygotowana przez nauczycielki tutej-
szego gimnazjum – Marzennê Mroczkowsk¹ i Ma³gorzatê
Rêdzikowsk¹.

mœ.



Wype³niaj¹c powizytacyjne zalecenie ks. bp. Andrzeja F. Dziuby, parafianie
w ka¿d¹ œrodê, modl¹ siê przed cudownym obrazem o dar koronacji i o nowe
powo³ania do s³u¿by kap³añskiej za wstawiennictwem proboszcza ks. Józefa
Chyczewskiego, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Dachau
w 1942 r.  

Ks. prof. M. Grzybowski wspominaj¹c ksiêdza Józefa Chyczewskiego pisa³
w „Miesiêczniku Pasterskim P³ockim” w 1947 roku:

... w Niedzielê Wielkanocn¹ od godziny pi¹tej rano ganiano ksiê¿y po
placu apelowym. Ks. J. Chyczewski mówi³ tego dnia do przyjaciela:
„Zmartwychwstania doczeka³em, ale to ju¿ koniec mojego ¿ycia, pomódl siê



za mnie”. W drugi dzieñ œwi¹t nakazano mycie siê zimn¹ wod¹ i ciê¿k¹ pracê.
Po tych zabiegach ks. J. Chyczewski jest na pó³ przytomny. Nastêpnego dnia
zostaje przeznaczony na blok 14, dla inwalidów. Dnia 10 sierpnia 1942 roku
w komorze gazowej, w obozie koncentracyjnym Dachau umiera wed³ug
hitlerowców numer 22648, a dla nas kap³an, proboszcz parafii Suserz, posia-
daj¹cy gor¹c¹ wiarê, którego wszystkie poczynania oparte s¹ na solidnej
postawie kap³añskiej. Umiera dobry pasterz, który nie opuœci³ swej owczarni
i da³ ¿ycie, za nauczanie w imiê Jezusa. ... Kap³an Józef Chyczewski
zwyciê¿y³, a przegrali ci, którzy go torturowali, ok³adali kijami, deptali,
zadali okrutn¹ œmieræ w komorze gazowej.

Istniej¹ca od wielu lat „Ksiêga £ask” doznanych przed obrazem Matki Bo¿ej
Suserskiej zaginê³a podczas okupacji, wraz z innymi ksiêgami. Prawdopodob-
nie zosta³y zniszczone przez mieszkaj¹cych w tym czasie na plebanii Niem-
ców. Przypomnijmy, ¿e proboszcza wywieziono do obozu koncentracyjnego,
a koœció³ zamieniono na magazyn. Dziœ Ksiêgê £ask zastêpuj¹ kartki z licznymi
proœbami i podziêkowaniami sk³adanymi przed cudownym obrazem. Najczêœ-
ciej s¹ to wo³ania o ³askê zdrowia, pomoc w nauce, trzeŸwoœæ i uleczenie
z na³ogów ... 



Parafianie kultywuj¹ równie¿ stary zwyczaj obchodzenia o³tarza z modlitw¹
przed obrazem MB Suserskiej – „Lekarki Chorych” – przez nowo¿eñców, rodzi-
ców z nowo narodzonym dzieckiem … A w uroczystoœæ MB Gromnicznej
parafianie przechodz¹ przed obrazem z zapalonymi œwiecami. Przybywa
nowych wot oraz ustnych przekazów œwiadcz¹cych o kulcie obrazu. W minio-
nym roku, podczas odpustu parafialnego podesz³a do mnie pani mówi¹c, ¿e
22. raz przyje¿d¿a z Gdañska, by modliæ siê przed cudownym obrazem w dniu
odpustu. Druga towarzysz¹ca jej pani oznajmi³a, ¿e te¿ przyje¿d¿a ju¿ 11. raz
z £odzi. 

Parafianie dbaj¹ o œwi¹tyniê z cudownym obrazem Matki Bo¿ej i w ka¿d¹
œrodê gromadz¹ siê na modlitwie nowennowej wo³aj¹c jak ich potomkowie: 

B¹dŸ b³ogos³awiona Madonno Suserska
– Lekarko Cudowna, przywracaj¹ca

zdrowie duszy i cia³a
moc¹ mi³oœci, jaka w Twym sercu p³onie.



Ksiêgi metrykalne
z roku 1810

(roku budowy koœcio³a)
przechowywane

w kancelarii parafii
Suserz

i pami¹tka 150-lecia
koœcio³a parafialnego

z roku 1960



Koœció³ w Suserzu projektowa³
znany architekt Hilary Szpilowski



Hilary Szpilowski
(1753-1827)

¯ycie i twórczoœæ projektowa, architektoniczna Hilarego Szpilowskiego
przypada na jedn¹ z piêkniejszych kart historii architektury polskiej zwi¹zanej
z Oœwieceniem i nurtem klasycystycznym. Wi¹¿e siê ona z dzia³alnoœci¹ w la-
tach osiemdziesi¹tych XVIII w. m³odego pokolenia architektów, Polaków, wy-
kszta³conych w dobie Oœwiecenia i reprezentuj¹cych dojrza³y klasycyzm,
a byli to m.in.: Stanis³aw Zawadzki (1743-1806), Chrystian Piotr Aigner (1756-
1841), Jakub Kubicki (1758-1833), Wawrzyniec Gucewicz (1753-1798),
Fryderyk Jakub Lessel (1767-1822) oraz Hilary Szpilowski.

Projekty m³odych architektów zwi¹zane by³y z wielkimi przemianami jakie
w tym czasie nast¹pi³y w ¿yciu gospodarczym i umys³owym kraju. Przemia-
nami powodowanymi rozwojem miast, prób¹ reform ustrojowych i gospodar-
czych, tendencjami wzmocnienia obronnoœci kraju, rozwojem ¿ycia umys³o-
wego, nauki, oœwiaty i kultury.

Hilary Szpilowski by³ architektem, budowniczym i projektantem, przedsta-
wicielem klasycyzmu warszawskiego i neogotyku, budowniczym wojewódz-
twa mazowieckiego Królestwa Polskiego, pedagogiem – wyk³adowc¹ i zastêpc¹
profesora Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Nale¿a³ do grona m³o-
dych architektów, którzy studia zaczynali w pracowni Dominika Merliniego
(1730-1797). Wiadomo, ¿e praktykê budowniczego Szpilowski rozpocz¹³
w 1781 w pracowni architekta Stanis³awa Zawadzkiego ucznia Rzymskiej
Akademii œw. £ukasza, architekta Komisji Edukacji Narodowej – podpisaniem
kontraktu na konduktora budowlanego. Dwa lata póŸniej w 1783 Szpilowski
oskar¿y³ swego pracodawcê przed Departamentem Wojskowym o nadu¿ycia
i z³y projekt budowanych w Kamieñcu Podolskim koszar. Proces s¹dowy, który
trwa³ od 26 VII 1783 do 3 II 1784 zakoñczy³ siê odrzuceniem przez komisjê
zarzutów stawianych przez Szpilowskiego.

W 1792 Szpilowski otrzyma³ sta³e zameldowanie w Warszawie, a w kwiet-
niu 1795 zosta³ przysiêg³ym architektem miasta Warszawy, pracuj¹c na terenie
rozbudowuj¹cej siê stolicy. W 1807 zosta³ budowniczym departamentowym
i asesorem w Izbie Administracyjnej Departamentu Warszawskiego i stara³ siê
z dobrym skutkiem o otrzymanie katedry na królewskim Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Nauk i Sztuk Piêknych. Wiadomo, ¿e pracowa³ tam



od marca 1817 do jesieni 1822. W latach 1812-1824 przygotowa³ do druku dwie
publikacje. W 1814 w Towarzystwie Królewskim Przyjació³ Nauk zosta³a odczy-
tana publicznie (przez Stanis³awa Staszica) praca Szpilowskiego Zasady wyra-
chowania materya³ów do ró¿nych budowli, a w 1824 wydana drukiem Wzory
Koœcio³ów Parafialnych po Województwach Królestwa Polskiego stawiaæ siê
maj¹cych, do wyboru Dozorom Koœcielnym dla u¿ytku Budowniczych.
Dozorowa³ szereg prac budowlanych, pracowa³ przy realizacjach architekto-
nicznych na terenie Warszawy: w latach 1808 -1812 nadzorowa³ prace przy
remoncie Kolumny Zygmunta. Oko³o 1810 pracowa³ na terenie Zamku Królew-
skiego. W 1815 z Jakubem Kubickim dekorowa³ sale Teatru Narodowego i Plac
Krasiñskich na Przyjazd Aleksandra I. W 1815 rozpocz¹³ prace przy przebudowie
pa³acu Kazimierzowskiego i budowie gmachów uniwersyteckich, które trwa³y
z przerwami do 1824. W latach 1819 -1822 budowa³ i przebudowywa³ pa³ace
miejskie Warszawy na Nowym Œwiecie: dom dziekana Bentkowskiego, pa³ac
Sanguszków. W 1822 rozpocz¹³ pracê przy remoncie katedry warszawskiej
(barokowa katedra mia³a otrzymaæ fasadê neogotyck¹), akwarelowy jej projekt
wystawiony by³ w 1823 na wystawie „Dzie³ sztuk piêknych” w Warszawie (obec-
nie w zbiorach Gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego). W 1823 zapro-
jektowa³ neogotyck¹ fasadê koœcio³a œw. Jacka w Warszawie, odbudowa³ spalony
koœció³ w D¹biu nad Nerem, a w 1825 na drugiej wystawie na Uniwersytecie
zaprezentowa³ projekt przebudowy pa³acu Saskiego.

Hilary Szpilowski zas³yn¹³ jako projektant znanych pa³aców na Mazowszu
(jego prace porównuje siê z projektami architektów: Szymona Zuga, Dominika
Merliniego i Stanis³awa Zawadzkiego).

S³awê Szpilowskiemu przynios³y projekty pa³acu w Walewicach w powiecie
³owickim z 1783 r. dla szambelana Anastazego i Magdaleny z Tyzenhauzów
Walewskich oraz wzniesiony w latach 1783-1786 w Ma³ej Wsi pa³ac dla
Bazylego Walickiego wojewody rawskiego i jego ¿ony Ró¿y z Nieborskich.
Kolejne znane realizacje pa³aców i dworów Szpilowskiego to: pa³ac w Stu-
dzieñcu dla Skar¿yñskich z 1789 r., pa³ac w miejscowoœci Nawra (woj. kujaw-
sko-pomorskie, pow. toruñski) z lat 1798 -1805 dla Konstantego Kruszyñskiego;
pa³ac w Liberadzu z 1789 dla Józefa Dembowskiego; pa³ac w S³ubicach
k. Gostynina sprzed 1789 r. dla Józefa Mikorskiego podkomorzego gostyniñ-
skiego, kasztelana rawskiego, hrabiego pruskiego; dwór w Czerwonce k. Socha-
czewa z ok. 1800 r. dla rodziny B³eszyñskich; dwór klasycystyczny w Tu³owicach
z ok. 1800 r. dla Franciszki i Adama Lasockiego; rozbudowa dworu w Staro-
Ÿrebach z pocz. XIX w. dla Onufrego Bromirskiego starosty p³ockiego i jego ¿ony
Ludwiki z Karasiów.



Szpilowski oprócz pa³aców i dworów projektowa³ koœcio³y. Wydaje siê
prawdopodobne, ¿e projekt koœcio³a w S³ubicach jest realizacj¹ planów
Szpilowskiego, wed³ug tego samego projektu powsta³y koœcio³y w Trêbkach
fundacji £¹czyñskiego z 1802 i w Suserzu z 1810. Œwi¹tynie maj¹ plan prosto-
k¹ta ze œciêtymi wewn¹trz rogami, zamkniêtego od wschodu wielobocznie.
Cech¹ charakterystyczn¹ tych koœcio³ów s¹ lo¿e nad zakrystiami otwarte do
prezbiterium. Szpilowski jest tak¿e autorem przebudowy (1787 r.) klasztornego
koœcio³a poreformackiego w Szczawinie i projektantem poewangielickiego,
w stylu neogotyckim z wykorzystaniem murów zamku – koœcio³a œw. Marcina
w Gostyninie z lat 1824-1830 i gostyniñskiego ratusza klasycystycznego,
piêtrowego z wie¿¹ zegarow¹ z ok. 1824 r.

Œwi¹tyniê w SUSERZU pw. Wniebowziêcia NP Marii wybudowano w 1810
z fundacji Jerzego Boñczy-Skar¿yñskiego podkomorzego sochaczewskiego,
w³aœciciela wsi. Koœció³ jest w stylu klasycystycznym, orientowany, na planie
prostok¹ta zamkniêtego od wschodu trójbocznie, murowany z ceg³y,
otynkowany. Projekt zamówiono u Hilarego Szpilowskiego w latach 1787-89,
kiedy wspó³pracowa³ przy przebudowie pobliskiego koœcio³a w Szczawinie
Koœcielnym oraz przy realizacji kolejnego projektu w 1802 koœcio³a w Trêb-
kach z fundacji £¹czyñskich – zapewne Stanis³awa Kostki starosty g¹biñskiego,
podkomorzego gostyniñskiego.

Koœció³ w Suserzu usytuowany na malowniczym wzniesieniu, posiada
fasadê z czêœci¹ œrodkow¹ zryzalitowan¹, ujêt¹ parami pilastrów toskañskich,
zwieñczon¹ belkowaniem i trójk¹tnym, ogzymsowanym szczytem. Przykryty
dachem dwuspadowym. Nad wie¿ami dobudowanymi w 1890 r. blaszane
he³my. Wewn¹trz o³tarze murowane, g³ówny projektu Szpilowskiego. Pod
prezbiterium krypta grobowa Skar¿yñskich z zejœciem z kruchty wschodniej.
Ambona i chrzcielnica (podobnie jak w koœciele w Trêbkach) autorstwa
Szpilowskiego.



PROBOSZCZOWIE SUSERSCY
od 1810 roku

Miko³aj Górski (1810-1818)
Antoni Solecki (1818 - ?)
Antoni Mroczek (? - 1862)
Antoni Wieletorz (1862-1863)
Antoni Ciechowski (1863- ?)
Karol ¯uchowski (1872-1881)
Wincenty Kostrzewa (1881-1905)
£ukasiewicz (1906- ?)
Apolinary Kaczyñski (1906-1914)
Andrzej Tomczycki (1914-1925)
W³adys³aw Serwatowski (1925-1933)
Czes³aw Szel¹gowski (1934-1935)
Abdon Tr¹bczyñski (1935-1938)
Cezary Ziembicki (1938- ?)
Henryk £ebkowski (1938- ?)
Józef Chyczewski (1938-1940)
Jan G³a¿ewski (1945-1950)
Franciszek ¯eromski (1950-1978)
Henryk Adamczyk (1978-1983)
Piotr Szewczak (1983-1987)
Stanis³aw Puchaczewski (1987-2008)
Jerzy Czarnota (od 2008)

Nagrobek ks. Antoniego Mroczka
(proboszcza zmar³ego w 1862 r.)

na cmentarzu w Suserzu,
poddany renowacji w 2010 r.

w darze od parafian

XVII-wieczna lampa
z koœcio³a
w Suserzu





Biskup Alojzy Orszulik dokonuje wpisu do kroniki parafii Suserz
4 paŸdziernika 2011 roku

Drogi Ksiê¿e Pra³acie Jerzy
Jestem w Suserzu chyba po raz pi¹ty
Celebrowa³em Sumê odpustow¹
15 sierpnia dwa razy. By³o to
dla mnie prze¿ycie. Zobaczy³em
obraz MB Suserskiej-Lekarki. Zrodzi³a
mi siê myœl, by ten obraz przyozdobiæ
koronami papieskimi. Dobrze, ¿e ksi¹dz
Pra³at j¹ podj¹³ i przedstawi³
mojemu nastêpcy w urzêdzie biskupa
³owickiego. Mo¿e do¿yjê dnia
koronacji. Suserz zas³uguje na
takie Sanktuarium.

Dziêkujê za goœcinê i okazywan¹
¿yczliwoœæ.

B³ogos³awiê na dalsze lata pos³u-
gi w tej goœcinnej parafii

† Alojzy Orszulik
Biskup £owicki - Senior4 paŸdziernika 2011.
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