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List do bp. Andrzeja Suskiego, Ordynariusza Toruńskiego
(Watykan, 4 czerwca 2002 r.)1.

Z okazji 250-lecia koronacji łaskami słynącego 
obrazu Matki Bożej Łąkowskiej

Drogi Księże Biskupie,
W dniu dzisiejszym przypada 250-lecie koronacji łaskami słynące

go wizerunku Matki Bożej Łąkowskiej. Z  tej okazji pragnę na ręce Księ
dza Biskupa dać wyraz mojej duchowej jedności i wspólnoty w modli
twie z Diecezją Toruńską, która podczas uroczystości jubileuszowych 
w Nowym Mieście Lubawskim będzie składała Matce Zbawiciela dzięk
czynienie za dwa i pół wieku Jej obecności i łaskawej opieki.

Kiedy mój poprzednik na Stolicy św. Piotra papież Benedykt XIV 
wydawał w 1752 roku zgodę na koronację tego obrazu, miał świadomość, 
że w Łąkach Bratiańskich rozkwita autentyczny i zdrowy kult maryjny. 
I rzeczywiście do tego miejsca, zwanego wtedy „zachodniopruską Często
chową” , pielgrzymował lud, który w bolesnym okresie zaborów u stóp 
Maryi szukał oparcia i sił dla wytrwania w wierze katolickiej i obrony 
własnej polskości. Zmieniały się czasy, zmieniały się narodowe dzieje, 
a wierny lud niezmiennie przychodził, aby przedstawiać kochającej Mat
ce wszystkie codzienne sprawy, prosić o pomoc w chwilach trudnych 
i o opiekę nad rodzinami. Przychodzili wierni pielgrzymi, aby z Nią oma
wiać ważne życiowe decyzje, przez Jej ręce zanosić dziękczynienie Bogu 
za wszelkie dobro otrzymane i zawierzać Jej łaskawości swą teraźniejszość 
i przyszłość. Czynili to i czynią w duchu tej wiary, która „widzi Błogosła
wioną Bogurodzicę w zbawczej tajemnicy Chrystusa i w swojej własnej 
tajemnicy; widzi Ją  głęboko zakorzenioną w dziejach ludzkości, w odwiecz
nym powołaniu człowieka, wedle tych opatrznościowych przeznaczeń, 
jakie Bóg odwiecznie z nim związał; widzi Ją  po macierzyńsku obecną 
i uczestniczącą w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest dzi
siaj życie jednostek, rodzin i narodów; widzi Ją  jako Wspomożycielkę ludu 
chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie ‘upaść’, 
a w razie upadku, aby ‘powstać’” (Redemptoris Mater, 52). [...]

* W ybór najważniejszych wypowiedzi Jana Pawia II na temat Matki Bożej (styczeń- 
sierpień 2 0 0 2 ). W  nawiasach kwadratowych podawane są numery stron, które 
odnoszą się do źródła, z którego zaczerpnięto tekst.

’ „L’Osservatore Rom ano” 2 3 (2 0 0 2 )  nr 7 -8 , 55 .


