ROGALIN
Kościół – Mauzoleum
Raczyńskich

Wnętrze krypty

Pod kościołem w Rogalinie znajduje się grobowa kaplica
zbudowana w pseudogotyckim stylu. Wyposażona została w ołtarz
umożliwiający pełnienie funkcji sakralnych. W krypcie po prawej
stronie umieszczono przyścienne nagrobki w kształcie antycznych
sarkofagów oraz płyty epitafijne. Za jedną z nich spoczywa serce
fundatora świątyni. Po lewej stronie znajdują się stojące kamienne
sarkofagi. W jednym z sarkofagów spoczęły w 1993 roku doczesne
szczątki ostatniego męskiego przedstawiciela rodu, prawnuka
fundatora – Edwarda Bernarda Raczyńskiego – prezydenta RP na
uchodźstwie w latach 1979-86.
Wnętrze kościoła

Od 1821 roku górna świątynia pełniła rolę kaplicy pałacowej,
a po wojnie – kościoła filialnego w parafii w Rogalinku.
10 marca 1975 roku arcybiskup Antoni Baraniak eryguje parafię
przy kościele pod wezwaniem Św. Marcelina w Rogalinie.
Rogalińscy proboszczowie:
• Ks. Włodzimierz Wygocki
• Ks. Zbigniew Kuster
• Ks. Wojciech Kaźmierczak
• Ks. Adam Pawłowski

Sarkofag prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1891-1893
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Edward Raczyński 1786-1845 na XIX wiecznej litografii (po prawej) i nadawany
przez niego medal nagrodowy z 1840 r.

„Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra
wspólnego pomoże”
To cytat z Pieśni XIX Jana Kochanowskiego, który stał się dewizą
przyświecającą działalności publicznej Edwarda Raczyńskiego –
właściciela Rogalina, fundatora i współprojektanta rogalińskiej
świątyni.
Pomysł wzniesienia kościoła upamiętniającego 17-letniego
ciotecznego brata, Marcelego Lubomirskiego poległego podczas
zdobywania Sandomierza w 1809 roku zrodził się w 1810 roku.

Sandomierska tablica upamiętniająca księcia Marcelego Lubomirskiego

Prace budowlane rozpoczęły się dopiero kilka lat później.
Kościół wzniesiono, nie tylko dla wygody wiernych mieszkających
w Rogalinie, lecz także jako mauzoleum rodzinne.

Julius von Minutoli - XIX wieczna litografia romantyczna przedstawiająca
pałac i kościół w Rogalinie.

W 1820 roku kościół był już gotowy, a konsekracja kaplicy
nastąpiła 15 października 1821 roku. W 1824 roku spoczął w krypcie
zmarły dziad Edwarda – były marszałek wielki koronny Kazimierz
Raczyński, a w 1829 po kilkuletnich staraniach zostały sprowadzone
zwłoki przodków z podziemi kościoła Reformatów w Woźnikach
koło Grodziska Wielkopolskiego.

ŚŚwięty Marcelin
M l P
Papież

Patronem kościoła został Święty Marcelin Papież. Przewodził
Kościołowi przez 8 lat (296-304) w ostatnich latach panowania
cesarza Dioklecjana kiedy szerzyło się najsroższe w dziejach
chrześcijaństwa prześladowanie Kościoła. Objęło ono całe Imperium

Rzymskie i pochłonęło tyle ofiar, co wszystkie poprzednie razem.
Poniósł śmierć męczeńską w 304 roku. Jego doroczną pamiątkę
obchodzi się 26 kwietnia.
Kościół rogaliński jest dwupoziomową budowlą. Górna
wzorowana jest na rzymskiej świątyni w Nîmes z południowej
Francji pochodzącej z końca pierwszego wieku przed Chrystusem.
Fronton świątyni zdobią kolumny, a elewacje boczne półkolumny
w porządku korynckim. Nie jest to jednak wierna kopia. Różnice
wynikają z odmienności zastosowanych materiałów, wymiarów oraz
pełnionej funkcji. W przeciwieństwie do oryginału zastosowano tu
nowatorskie rozwiązania. Zakupiono odlane z żeliwa bazy i kapitele
korynckich kolumn, antaby oraz posągi lwów umieszczone przy
schodach do świątyni. Na fryzie fasady kościoła umieszczono napis:
DIVO MARCELLINO.
Ołtarz główny został ufundowany w 1832 r. Mozaikowe antepedium ołtarza, to dzieło prawdopodobnie Franciszka Lanciego.
Fryz, który otacza wnętrze świątyni, przedstawia orły zwrócone
parami ku sobie
z rozpiętą girlandą – symbolizują
pamięć o męstwie Marcelego
Lubomirskiego.
Po lewej stronie
drzwi głównych,
na ścianie znajduje się płaskorzeźba
z białego marmuru przedstawiająca
Elizę z Branickich
Krasińską z dziećmi, wykonana na
podstawie portretu Ary Scheffera
przez jego córkę
Cornélie Scheffer.
Eliza była żoną
poety Zygmunta Krasińskiego
i matką czwórki
dzieci w tym Marii Beatrix - pierwszej żony Edwarda
Aleksandra
Raczyńskiego.
Płaskorzeźba „Eliza Krasińska z dziećmi” (1880r.)

