
                                                                                                                 

Historia kościoła św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach

Pierwotny kościół parafialny w Kroczycach został prawdopodobnie 
wybudowany w 1427 r. przez Piotra Firleja, rycerza maltańskiego. Budowa tej 
świątyni miała być podziękowaniem Bogu za szczęśliwy powrót z bitwy pod 
Grunwaldem.

Najstarszy opis tego kościoła pochodzi z wieku XVI. Wtedy to kościół 
dedykowany był  św. Marii Magdalenie, której słynący łaskami obraz w srebrnej
sukni znajduje się od wieków w kościele w kaplicy bocznej. Na obrazie 
umieszczono napis „Tulerunt Dominum Meum et nescio ubi posuerunt Eum” – 
„Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Wizerunek św. Marii 
Magdaleny przywędrował aż z Rzymu. Sprowadził go pleban ks. Adam Stężyca 
w 1616 r.  W XX wieku świątynia zyskała drugiego patrona - Św. Jacka, 
któremu dedykowano drugą kaplicę kościelną. Znajduje się w niej ołtarz i figura
św. Jacka w otoczeniu dwóch aniołów.

Staraniem ks. Lucjana Nowickiego oraz ks. Kajetana Szymkiewicza 
obecny kościół został rozbudowany i powiększony o dwie kaplice nadające 
świątyni kształt krzyża łacińskiego zakończonego w głowicy apsydą. 

Lewa boczna kaplica nosi nazwę św. Kajetana, gdyż w ołtarzu stoi figura 
tego świętego, trzymającego Dziecię Jezus i otwartą księgę. Po obu stronach 
świętego dwaj aniołowie podtrzymują starożytny i cudowny obraz św. Marii 
Magdaleny. Prawa kaplica Najświętszej Marii Panny znajduje się po 
przeciwległej stronie. Dwaj aniołowie ponad ołtarzem podtrzymują obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. Dziecię Jezus wskazuje na Najświętszą Marię Pannę 
wszechmocną prawicą. Obraz ten od wieków słynął łaskami i uważany był za 
cudowny– Matka Boska Kroczycka. . Poniżej tego obrazu stoi figurka św. 
Jacka.

Główny ołtarz został zbudowany w kształcie groty w Lourdes. 
Materiałem, który posłużył do budowy tej groty był kalcyt (szpat) z 
miejscowych skał.   W kościele jest chór barokowo wygięty, podtrzymywany 
przez dwie drewniane kolumny. Sufit kościoła ma kształt beczkowego 
sklepienia. 

Ks. biskup Augustyn Łosiński konsekrował przebudowany kościół 16 VI 
1912 r. W roku 1961 w południowej wieży zawieszono dwa nowe dzwony o 
imionach „ Maryja” i „Jacek”. Konsekrowano je dnia 10 września 1961r. przez 
ks. biskupa kieleckiego dra Czesława Kaczmarka . 



W kościele na linii balustrady znajdują się dwa boczne ołtarze. Po lewej 
stronie ołtarz św. Izydora. Okrągły obraz tego świętego trzymają dwaj 
aniołowie. Po prawej stronie jest ołtarz św. Franciszka z Asyżu z obrazem 
podobnego kształtu. 
Odpust: św. Marii Magdaleny – 22 lipca; św. Jacka – 17 sierpnia
Strona internetowa parafii WWW.kroczyce.pl zakładka- Parafia Kroczyce.
        Z parafią w Kroczycach związane są siostry karmelitanki od Dzieciątka 
Jezus. Początkowo, w latach 50-tych mieszkały w skromnych warunkach w 
dawnej organistówce. Staraniem proboszcza ks. Józefa Wójcika w latach 1997-
2000 wybudowano dla nich dom, gdzie mieszkają i nadal pełnią swoją posługę. 
Od kilku lat w domu sióstr karmelitanek w Kroczycach mieści się postulat, 
gdzie kandydatki przygotowują się do złożenia ślubów.

Foto: Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Kroczycach
Budowa domu w latach 1997 - 2000

http://www.kroczyce.pl/

