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Parafia
Parafia Kotuszów jest jedną z trzech parafii rzymskokatolickich w gminie Szydłów: św. Jakuba
Starszego Apostoła w Kotuszowie,Wniebowzięcia NMP w Potoku, św. Władysława w Szydłowie. Ponadto
część miejscowości Grabki Duże należy do parafii NMP Miłosierdzia w Jarząbkach (gmina Gnojno), a
miejscowość Mokre podlega pod parafię Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach
(gmina Staszów). Przez gminę przebiega "granica" pomiędzy diecezją kielecką i sandomierską. Parafia
św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie
Historia parafiiParafia erygowana przed 1326 r., granicami swymi obejmowała tereny okolicznych
miejscowości, na których powstały później inne, nowe parafie. W połowie XV w. stał w Kotuszowie kościół
drewniany. W XVI w. kościół został ograbiony i zniszczony przez Lanckorońskiego - kasztelana
radomskiego. Parafianie uczęszczali wtedy do zakonnego kościoła w Kurozwękach. Syn kasztelana
radomskiego Zbigniew Lanckoroński ufundował nowy kościół, który w XVII w. został spalony. Krzysztof z
Brzezia Lanckoroński, starosta szydłowski wzniósł w 1661 r. obecny kościół murowany, uroczyście
poświęcony w 1681 roku przez Mikołaja Oborskiego biskupa sufragana krakowskiego.Kościół barokowy,
zbudowany w kształcie krzyża, z 30 m wieżą u wejścia i dwoma kaplicami: św. Antoniego i św. Józefa. W
prezbiterium ołtarz główny zbudowany po II wojnie światowej z obrazem Matki Bożej Kotuszowskiej,
czczonej tu od wieków.W czasie działań, wojennych w 1944/45 r. kościół został spalony wraz z
wyposażeniem, a mury dotkliwie naruszone. Odbudowy kościoła i jego wyposażenia podjął się przybyły w
1945 r. ks. Antoni Sobczyk, który w szybkim czasie poprawił mury, wzniósł wieżę i dach, zbudował
ołtarze i wyposażył na nowo świątynię. Parafia posiada akta parafialne od 1717 r.
Adres:
Gm. Szydłów, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
Kotuszów 62, 28-225 Szydłów-mail: kotuszow@sandomierz.opoka.org.pl
Do parafii należą:
Chańcza (5 km), Jabłonica (2 km), Jasień (2 km), Korytnica (2 km), Kotuszów.
Odpusty:
1. Św. Jakuba Apostoła (25 lipca)
2. Św. Józefa (19 marca)
Msze święte:
Niedziele i święta: 900; 1030 (Chańcza); 1200
Święta państwowo zniesione: 1700
Dni powszednie: 1700
Kaplice na terenie parafii:
Kaplica w Chańczy
Źródło:http://www.sandomierz.opoka.org.pl/
Zdjęcia z wycieczki do Zakopanego, którą kolejny raz zorganizował młodzieży ks. Jerzy Sobczyk. Wyjazd
odbył sie dzięki dofinansowaniu przez licznych sponsorów. Wycieczka odbyła się w dniach 22-25 sierpnia.
Zdjęcia wykonała Anna Grzybowska.
Zobacz galerie z Kościoła św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie
Historia parafii kotuszowskiej z książki wydanej bodajże w roku 1929 a więc jeszcze przed wojną, a
niedawno wznowionej. Starano się zachowywać pisownie orginalną i czasami tekst wydaje się trochę
śmieszny.tytuł orginalny: JAN WIśNIOWSKI "HISTORYCZNY OPIS KOśCIOłóW, MIAST, ZABYTKóW I
PAMIąTEK W STOPNICKIEM" MARJóWKA 1929
nadesłał Marcin Zmarzlik
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