
Kult Matki BoŜej Kolnickiej 

Parafia Kolnicka wzmiankowana jest juŜ w roku 1390, w Aktach 

Grodzkich z 1386-1400 r. Jako miejsce słynące z łask bliŜej opisana jest w nr 24 

„Przewodnika Katolickiego” z roku 1895, w rubryce „Z bractw i stowarzyszeń”. 

Czytamy w nim między innymi, Ŝe w Kolniczkach w ołtarzu znajduje się 

„cudowny obraz Matki BoŜej, do którego lud okoliczny wielkie ma 

naboŜeństwo”. W kronice parafialnej często moŜna spotkać wpisy informujące o 

licznych darach wiernych na rzecz kościoła. Są to: obrusy, świece itp.  

 

Przejawem kultu Matki BoŜej Kolnickiej był przede wszystkim ruch 

pielgrzymkowy, skupiony wokół świąt Zesłania Ducha świętego, świętych 



Piotra i Pawła, oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przybywały rzesze 

ludzi z okolicznych miejscowości. Pielgrzymki te nie osłabły przez I wojnę 

światową, a nawet zostały spotęgowane przez ocalałych Ŝołnierzy i ich rodziny. 

Kolejną formą kultu były pielgrzymki odprawiane w intencji odwrócenia klęsk 

Ŝywiołowych, jak powodzie czy zarazy. Po II wojnie światowej ruch 

pielgrzymkowy trwał nadal, dopiero w latach 50-tych na skutek polityki 

państwowej zabraniającej pielgrzymek przybrał formę indywidualną i rodzinną. 

 

 W okresie powojennym kult i cześć do Matki BoŜej przejawiały się w 

formie zabiegów ks. Wojciecha Rychłego i parafian zarówno w pracach przy 

budowie kościoła parafialnego jak równieŜ filialnego w Boguszynku , a takŜe 

przy ich upiększaniu. Pewną formą kultu są równieŜ liczne Msze św. 

celebrowane z prośbą do Matki BoŜej Kolnickiej o łaski potrzebne w Ŝyciu. 

  Do 2000 roku przybywali pątnicy z Nowego Miasta nad Wartą. W roku 

2009 wznowiona została pielgrzymka piesza z Mieszkowa z okazji odpustu 

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Od ponad 30 lat, na początku maja, do 



Matki BoŜej Kolnickiej przybywają uczniowie wraz ze swoimi duszpasterzami z 

całego dekanatu nowomiejskiego kończący gimnazjum, dawniej ósmą klasę 

szkoły podstawowej, by uprosić u Matki BoŜej łaski potrzebne do dalszej nauki 

w szkołach średnich.        

 Spotyka się takŜe pielgrzymki autokarowe, nawiedzające sanktuarium w 

Kolniczkach.       

  


