KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I
MĘCZENNIKA W OSUCHOWIE
Osuchów

INFORMACJE O OBIEKCIE
Parafia swój początek zawdzięcza rodzinie Osuchowskich, która w
XV w. ufundowała budowę drewnianej świątyni na wzgórzu w
Osuchowie. Jednak już w XVII wieku właściciel wsi, Mikołaj
Osuchowski przeszedł na protestantyzm i parafia przestała istnieć.
Msze święte odprawiane były przez zakonnika z klasztoru w Lipiu.
W 1750 ponownie erygowano świątynię, a wkrótce potem założono
istniejący do dziś cmentarz i zbudowano przykościelną dzwonnicę.
W 1875 rozpoczęto budowę obecnego, murowanego budynku
kościoła. Po jej ukończeniu w 1882 r. starą, drewnianą konstrukcję
rozebrano. Część zabudowań kościoła spłonęła podczas działań
wojennych na początku II wojny światowej, odbudowano je jednak
już w 1944. W latach 90. proboszcz parafii ks. Marian Lipski
zbudował na terenie przykościelnym drugą Drogę Krzyżową
Umęczonego Narodu Polskiego (pierwsza powstała wcześniej w
Głogowcu koło Kutna). Tuż obok grobu wystaje spod ziemi dziwny
głaz, na którego powierzchni widać wyraźny odcisk dziecięcej
stopy. Odcisk ma czarną połyskliwą barwę i nigdy nie porasta
mchem (który jest widoczny na pozostałej części kamienia). Jak
głosi legenda ślad ten pozostawiła dla swej matki zmarła córka
jako dowód na to, że trafiła do nieba i nie cierpi po śmierci.
Rozpaczająca po stracie ukochanego dziecka matka o
pozostawionym dla niej znaku miała się podobno dowiedzieć we
śnie. Z samego rana przyszła więc pod kościół, a gdy odnalazła
odcisk, ból jej został ukojony.
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Media

Lokalizacja

W pobliżu
Zespół pałacowo-parkowy w
Osuchowie
Zabytki

0.4
km

Rezerwat przyrody "Grądy
Osuchowskie"
Przyroda

1.43
km

Kościół pw. Świętej Trójcy w
Lutkówce
Zabytki

3.63
km

Budynek po szkole podstawowej w Wilczorudzie
Parceli
Zabytki
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6.32
km
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Cmentarz ewangelicki w
Karolewie
Zabytki

6.61
km

Kaplica ewangelicka z pastorówką w
Karolewie
Zabytki

6.63
km

Stawy Św.
Anny
Przyroda

7.42
km

Dworek Badowo-Mściska
Zabytki

7.67
km
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