
KU LT  O BRA ZU   
MAT KI  BO ŻEJ  S U S ER S KI EJ  

OR A Z ZA KR ES PR A C PR Z Y GOT OWA WCZY CH ZWIĄ ZA NY CH Z KOR ONA CJĄ  P AP IESKĄ  OBRA ZU  

 Obraz MB Suserskiej od wieków słynie z łask i cudów.  Potwierdzeniem tego są 
udokumentowane różne wydarzenia historyczne. W Aktach Grodzkich Gostynina z 1613 roku 
zapisano: „(..)Gdy w roku 1553 palono wszystkie ozdoby, księgi i dokumenty kościoła, ten 
wizerunek MB Dziewicy z Dzieciątkiem Jezus od ognia nie zniszczał”. Przypomnijmy, że w tym 
czasie reformacji właściciel wsi Suserza przeszedł na protestantyzm i kościół oddał w ręce 
innowierców. 

 W roku 1595 odzyskano kościół z rąk protestantów, a uratowany obraz MB Suserskiej 
zasłynął nowymi łaskami i wzmocnił się jego kult. W roku 1660 spłonął drewniany kościół, ale 
obraz ocalał z pożaru i jako drogocenną ikonę wnoszono w kolejne budowane kościoły.  

BUDOWA KOŚCIOŁA 

Następnym historycznym wydarzeniem było wybudowanie obecnego kościoła w roku 
1810 przez Jerzego Bończę Skarzyńskiego, któremu stryj Józef Skarzyński (umierając 
bezpotomnie) zapisał dobra Suserskie z poleceniem zbudowania nowego, murowanego kościoła 
„ku czci NM Panny wsławionej w tym miejscu na całą okolicę łaskami”. Dziś ten słynący na 
„okolicę łaskami” wizerunek umieszczony nad ołtarzem głównym dalej odbiera hołdy 
uwielbienia i patronuje parafii.  

ZIEMIA GOSTYNIŃSKA I ŻYCHLIŃSKA 

 Natomiast w drugiej połowie XIX wieku ziemię Gostynińską i Żychlińską ogarnęła 
epidemia cholery i tyfusu. Wymierały całe rodziny. Wówczas mieszkańcy Żychlina i okolic, w 
roku 1852, po ratunek udali się w pieszej pielgrzymce  do Suserza, aby wyprosić u Boga za Jej 
wstawiennictwem ocalenie. I złożyli ślubowanie, że jeśli Matka Boża wyprosi odwrócenie tej 
strasznej zarazy, to przez sto lat będą przychodzić do Suserza, przed Jej wizerunek i dziękować 
za ocalenie. Po powrocie pielgrzymki rzeczywiście epidemia wygasła, co też potwierdzają Akta 
Grodzkie Gostynina 

CZAS OKUPACJI 

 W czasie okupacji hitlerowskiej Suserz i okolice zostały włączone do Rzeszy w Okręgu 
Warta i tak jak cały kościół na tych terenach doznał tragicznych prześladowań. A wielu 
kapłanów poniosło śmierć męczeńską. Proboszcz Suserski ksiądz Józef Chyczewski również 
został aresztowany i wywieziony do Dachau i tam zginął śmiercią męczeńską. Kościół 
zamieniono na magazyn. Na plebanii mieszkali niemcy. Obraz jednak ocalał, zasłonięty 
wizerunkiem św. Rocha. 

 W czasie wojny pielgrzymi z Żychlina i okolic narażając się na śmierć, pielgrzymowali 
małymi grupkami i bocznymi drogami do zamkniętego w Suserzu kościoła. Zerwane po drodze 
kwiaty, wkładali w drzwi kościoła modląc się i płacząc. Pokrzepieni duchowo wracali polami do 
swoich domów. 



CIĄGŁOŚĆ KULTU 

Pomimo różnych tragicznych wydarzeń, ciągłość kultu Matki Bożej nie zagasł. W 1952 
roku, pielgrzymi z Żychlina i okolic, złożyli ponowne ślubowanie, iż przez następne sto lat, będą 
przychodzić w pieszej pielgrzymce, przed cudowny obraz, do Suserza. Dodajmy, że ślubowanie 
zostało złożone w czasie wzmożonych, komunistycznych prześladowań Kościoła.  
I tak idą już 161 lat. 

 Na propozycje uroczystej koronacji obrazu, złożonej przez proboszcza Suserskiego, przy 
duchowym wsparciu ks. Bp Alojzego Orszulika, Pasterz Kościoła Łowickiego,  
ks. Bp Andrzej F. Dziuba  odpowiedział: „ …Czas więc, aby parafia rozpoczęła przygotowania do 
koronacji. Rozpocznijcie już modlitwy, zadbajcie o moralną odnowę parafii, o ożywienie czci do 
Matki Bożej… a będziecie światkami wielkiej chwały Matki Bożej – Uzdrowienia Chorych” 

PRZYGOTOWANIA DO KORONACJI 

Od trzech lat trwają przygotowania koronacji MB Suserskiej. Odpowiadając na wezwanie ks. 
Bp Ordynariusza do duchowego odrodzenia wspólnoty parafialnej, wprowadzono następujące 
duchowe praktyki: 

1. Nowennę Maryjną, w każdą środę przed obrazem Matki Bożej Suserskiej, aby wypraszać 
dar koronacji i błogosławieństwo dla zamierzonych prac przygotowawczych. 

2. Tygodniowe Misje Parafialne, zakończone postawieniem nowego krzyża. 
3. Wydano kolorowy folder z historią parafii. 
4. Opracowano i opublikowano książeczkę „Kult Obrazu Matki Bożej Suserskiej”. 
5. Odnowiono obraz MB Suserskiej, w pracowni konserwatorskiej w Oporowie. 
6. Odnowiono fasadę kościoła – malowanie i tynkowanie. 
7. Odsłonięto i zabezpieczono fundamenty kościoła. 
8. Rynny spadowe kościoła połączono rurami ze studzienkami melioracyjnymi. 
9. Położono nową izolacje fundamentu kościoła. 
10. Dziewięciomiesięczna nowenna i apel maryjny przed koronacją, z pewnością przyczynią się 

do duchowego ożywienia wspólnoty parafialnej. 

Zarysowałem wstępnie historię kultu obrazu MB Suserskiej, ufając, że Maryja roztoczy nad 
nami swój płaszcz opieki i koronacja Jej wizerunku będzie uroczystym wyznaniem wiary Ludu 
Bożego, parafii i całej diecezji Łowickiej. Pracami przygotowawczymi, pod patronatem i ścisłej 
współpracy z Bp Ordynariuszem, będzie kierował proboszcz miejscowej parafii. Mam jednak 
świadomość, iż niezbędna jest współpraca księży dekanalnych, a również wsparcia ze strony 
Kurii Łowickiej. Stąd moja prośba, aby pasterz naszej diecezji przewodniczył Honorowemu 
Komitetowi Uroczystości, jaki zechciałby powołać.  

Natomiast Komitety Wykonawcze, które zostaną wybrane i poszczególne osoby, będą 
kierować bezpośrednio obszarami przygotowań bezpośrednich. Wybrane osoby z Komitetów 
Wykonawczych będą opracowywać i realizować następujące sektory przygotowawcze: 

1. Projekt usytuowania ołtarza i organizacja placu celebry, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

2. Koncepcja ołtarza i jego wykonani. 
3. Liturgia (książeczka koronacyjna). 
4. Śpiewy, zespoły muzyczne i orkiestr. 
5. Służby porządkowe i parkingi. 
6. Służba medyczna i sanitariaty. 
7. Plac celebry – dekoracje. 



8. Nagłośnienie. 
9. Punkt informacyjny i przyjęcia gości. 
10. Organizacja i oznakowanie parkingów. 
11. Obsługa fotograficzna i medialna. 
12. Przyjęcia dla zaproszonych gości – posiłek. 

Stąd moja wielka prośba, aby wielebni Księża Dziekani zechcieli już poinformować swoje 
parafie i kapłanów o uroczystościach koronacyjnych, które mamy przeżywać 15.08.2014  roku. 
Proszę też o modlitewne wsparcie, a również pomoc w pracach różnych Komitetów 
Wykonawczych. 

Ks Jerzy Czarnota 


