Kościół w Rogalinku
Rogalinek to wieś w Gminie Mosina położona ok. 4 km na wschód od Mosiny, przy drodze do Kórnika, na brzegu
Warty.
Późnobarokowy drewniany kościół wybudowany w latach 1700-1712 z fundacji Hieronima Wierzbowskiego,
sufragana poznańskiego. Świątynia położona na skraju wsi kryta jest gontem, dach zwieńczony wieżyczką na
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wyposażenie. Ołtarz główny z parą bramek po bokach mensy, na których rzeźby św. Stefana i Wawrzyńca. Do
najciekawszych zabytków należy ołtarz z późnogotycką rzeźbą Madonny (oryginalna figura została skradziona w
2002 r, a obecna figura to kopia) oraz ołtarz boczny stanowiący przykład sztuki ludowej z XVII/XVIII w., w tym
samym stylu utrzymany jest również obraz "Chrystus Ubiczowany". Znajdują się tu trzy ołtarze barokowe z
końca XVIII stulecia. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica z 1893 r., o konstrukcji słupowej, częściowo
szalowanej deskami, nakryta daszkiem dwuspadowym. We wschodniej części kościoła okazała drewniana
empora muzyczna z wybrzuszoną częścią środkową, wsparta na dwóch ozdobnych słupach.
Legenda o Pięknej Madonnie z Rogalinka
Zazwyczaj wczesną wiosną kiedy nastaje czas roztopów rzeka Warta gwałtownie wzbiera. Staje się wtedy rwąca
i niebezpieczna, niesie ze sobą wszystko co na swojej drodze napotka. Zdarzyło się, że podczas takiej wiosennej
powodzi dwójka dzieci pasła krowy na brzegu rzeki. Zaczynało już zmierzchać, kiedy Stasiek spostrzegł coś
dziwnego w wodzie. Pojawiało się i znikało w spienionych falach, za każdym razem jednak błyskając
nienaturalnym światłem.
Tajemniczy przedmiot zatrzymał się na kępie rosnących nad wodą krzaków. Już teraz było widać, że jest to jakaś
drewniana figura. Dzieci nie bacząc na niebezpieczeństwo wydobyły ją na brzeg. Dopiero tutaj dostrzegły, że
leży przed nimi Madonna z Dzieciątkiem. Dzieci troskliwie przeniosły figurę do domu, a drugiego dnia w procesji
przeniesiono ją do miejscowego kościoła. Nazajutrz, kiedy dzieci jak zwykle bawiły się nad rzeką znalazły na
brzegu dziwne gałązki powiązane w snopki.
Również ten dar rzeki zabrały do domu. Kiedy po kilku dniach zawitał do nich utrudzony wędrowiec, zdradził
tajemnicę gałązek – była to wiklina. Nauczył mieszkańców Rogalinka jak korzystać z tajemniczego daru. Od tego
czasu ubodzy mieszkańcy wsi dzięki wyrobom z wikliny, mogli utrzymać swoje rodziny. Nikt nie miał
wątpliwości, że jest to szczególny dar od Madonny z Dzieciątkiem, która od tego czasu niepodzielnie króluje w
rogalinkowskim sanktuarium.
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