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O WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

+Uroczystość Wszystkich Świętych

(łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) – w 

Kościele katolickim uroczystość ku czci 

wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan 

zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona 

corocznie w dniu 1 listopada, treściowo 

połączona z następującym po niej obchodem 

liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie 

Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w 

obcowanie świętych i powszechne powołanie 

do świętości



CMENTARZ W 

JUTROSINIE

+ Cmentarz w Jutrosinie znajduje się przy ulicy 

Polnej. Łatwo tam trafić, ponieważ z daleka 

widoczny jest szachulcowy kościół św. Krzyża 

z 2 pol. XVIII w. Na cmentarzu znajduje się 

również drewniana dzwonnica z końca XVIII 

w. Warto zwrócić również uwagę na 

grobowiec Marcy z Funków i Augustyna 

Binkowskich z 1917 roku oraz murowany 

grobowiec z końca XIX wieku z tablicą 

poświęconą pułkownikowi Franciszkowi 

Budziszewskiemu – dowódcy polskich 

oddziałów powstańczych z 1794 roku.



KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA W JUTROSINIE
+ Wybitny historyk dziejów kościoła w Wielkopolsce, ks. Józef Nowacki, wysunął ongiś 

przypuszczenie, że ufundowany w XIII w. kościół Św. Krzyża pełnił początkowo funkcję kościoła 

parafialnego. Wraz z lokacją miasta w XIII w. i budową nowej świątyni farnej został zredukowany 

do rzędu sukursalnego. Pierwsza wyraźna wzmianka o nim pochodzi z roku 1557. 

+ 9 października 1667 r. wizytował kościoły jutrosińskie archidiakon śremski Józef Wolski. Z 

zachowanych akt wizytacji wynika, że kościół Św. Krzyża ostatnimi czasy odnowił  własnym 

sumptem burmistrz jutrosiński Jakub Kulawy. Budowla była odmalowana, otoczona płotem, 

posiadała solidny, sklepiony dach z belkowanym stropem, w prezbiterium rzeźbiony i malowany, 

w części nawowej zaś prosty. Z tak skromnym wyposażeniem kontrastowało zestawienie cudów i 

łask, jakie uzyskiwali wierni w tejże świątyni: to miejsce modlitwy przez Chrystusa Pana zostało 

przyozdobione wieloma łaskami i cudami o czym świadczą napisy znajdujące się wewnątrz. Ołtarz 

ten posiada cudowny krucyfiks, przy którym stoją dwie figury, Najświętszej Panny i św. Jana, 

zakupione 2 sierpnia 1651 przez Zygmunta Grabowieckiego.



+ W czasie okupacji hitlerowskiej kościół Św. Krzyża służył 
jako magazyn żywności, przechowywano w nim worki z 
grochem. Wtedy też zasypano podziemia piaskiem, aby 
wzmocnić konstrukcję budynku. Po wojnie kilka razy 
przeprowadzano prace remontowe przy tym kościele, 
mi. in. w latach 80 – tych wymieniono blachę na hełmie 
i pokrycie szkudłowe. Najpoważniejszy remont zaczął 
się jednak w 1991 r. Wówczas po kolei rozebrano każdą 
z naw kościoła, wymieniono kamienno – gliniane 
fundamenty na betonowe, a konstrukcję w mur pruski 
zamieniono ścianami murowanymi w całości z cegły 
(wewnątrz kładziono te z rozbiórki). Na murach 
umieszczono atrapę belkowania, wykonaną z desek. 
Przy okazji remontu rozebrano – niestety bezpowrotnie 
– dwa boczne ołtarze. 



CMENTARZ W 

JUTROSINIE

+Obok kościoła znajduje się cmentarz 

grzebalny. Dzieli się na dwie części –

starszą i nowszą, oddaną do użytku w 

roku 1853. Dzięki staraniom 

Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Jutrosińskiej remontowane są  

zabytkowe grobowce przy kościele. 

W jednym z nich pochowany jest 

pułkownik kawalerii narodowej z 

okresu insurekcji kościuszkowskiej, 

Franciszek Budziszewski (ur. 1745, 

zm. w Grąbkowie 12 czerwca 1830 r.).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


