
P
ierwszy kościół w Dobrej 
powstał zapewne jeszcze 
w XIV wieku. W tym cza-
sie miejscowość była już 
miastem lokowanym 

na prawie magdeburskim, musiał 
więc istnieć tutaj kościół parafialny. 
Najprawdopodobniej był on drew-
niany. Obecnie w Dobrej istnieje ko-
ściół pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Projektantem świątyni 
jest architekt powiatowy Ignacy Mi-
łobędzki.   

Kościół w Dobrej szczególnie 
warto odwiedzić w okresie Świąt 
Wielkanocnych. Od wielu lat pielę-
gnowane są tutaj dwa obyczaje. 
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych 
z kościoła wyrusza procesja mająca 
charakter dziękczynno-błagalno-po-

kutny, złożona z mężczyzn i mło-
dzieży płci męskiej. Na jej czele nie-
siona jest figura Chrystusa, krzyż, 
paschał oraz chorągwie kościelne. 
Uczestnicy procesji pokonują 10 ki-
lometrów zatrzymując się przy krzy-
żach i kapliczkach kilkanaście razy 
modląc się, a przy okazji zakopując 
wosk „dla lepszego urodzaju”. Oby-
czaj ten nazywa się Emaus i upa-
miętnia drogę do Emaus  opisaną 
w XXIV rozdziale Ewangelii św. Łu-
kasza. 

Drugi z obyczajów dotyczy Grobu 
Pańskiego. W kościele w Dobrej 
strzegą go Turki. Członkowie straży 
w drugiej części Wielkiego Tygodnia, 
aż do rezurekcji pełnią wartę 
przy Grobie Chrystusa. Wówczas 
można zobaczyć charakterystyczne 

czerwone mundury, uzbrojenie oraz 
elementy specjalnej musztry.  

Innym ciekawym obiektem sakral-
nym w gminie jest kościół w Miłkowi-
cach. Wybudowano go w latach 1880-
-1882. Rok później do świątyni dosta-
wiono wieżę, a w kolejnych latach za-
dbano o jej wystrój – postawiono tam 
bogatą polichromię, trzy ołtarze i or-
gany. W czasie wojny Niemcy zamie-
nili kościół najpierw na szpital, a póź-
niej na magazyn żywnościowy. Ucier-
piała wtedy znacznie malatura bu-
dowli. Poza tym w 1945 roku została 
uszkodzona wieża, trafił w nią pocisk 
artylerii radzieckiej. Kościół ponow-
nie otwarto na Wielkanoc 1945 roku. 
Co ciekawe, z wysokiej wieży dosta-
wionej do miłkowskiej świątyni roz-
ciąga się widok na zbiornik Jeziorsko.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
Dobra, Miłkowice, gmina Dobra, powiat turecki

Kościół w Skęczniewie  
Świątynia pw. Trójcy Świętej w Skęcz-
niewie została wybudowana w 1825 
roku  w stylu klasycystycznym. Jego 
budowę sfinansowano ze środków po-
chodzących z fundacji Hipolita Mas-
łowskiego przy wsparciu ks. Weste-
rowskiego z Rudnik. Kościół powstał 
na planie prostokąta. Ołtarz główny 
pochodzi z 1892 roku, został wyko-
nany przez zakład Stanisława Janusie-
wicza z Kalisza. Znajduje się na nim 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
oraz św. Walentego. Całość zwień-
czona została Okiem Opatrzności 
i dwoma aniołkami.Przed kościołem 
stoi murowana dzwonnica i figura 
Chrystusa Zmartwychwstałego.
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