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Mokobody, kościół par. św. Jadwigi - Sanktuarium Maryjne

Pierwszy kościół jeszcze drewniany powstał w 1513 r, kiedy to utworzono w Mokobodach parafię. Następna świątynia również drewniana,

ale znacznie obszerniejsza powstała w roku 1766 i służyła wiernym do roku 1792, kiedy to spłonęła w od uderzenia pioruna. 

Obecny kościół parafialny, to dzieło jednego z najwybitniejszych polskich architektów czasów w których powstawał, czyli Jakuba

Kubickiego. Historia jego powstania wiąże się ściśle z nigdy niezrealizowaną ideą budowy świątyni Opatrzności, jako votum za

Konstytucje 3 Maja. Zwycięzcą królewskiego konkursu na świątynię, która miała powstać w Warszawie był właśnie Jakub Kubicki. Kiedy

okazało się że nie ma ona szans na powstanie, Ossoliński sprowadził go do Mokobód i powierzył budowę kościoła, w którym zostały

wykorzystane projekty konkursowe. Powstał znakomity projekt, a miejscowość zyskała obiekt, cytowany dzisiaj w podręcznikach historii

architektury. Budowę kościoła ukończono w 1819 r, a  konsekrowany został w 1837 r. Prace wykończeniowe trwały jeszcze w drugiej

połowie XIX wieku.

Działania I i II wojny światowej na szczęście nie wyrządziły większych szkód. Poważniejsze zmiany zaszły za to zupełnie współcześnie. W

latach 60 - tych XX wieku powstały nowe polichromie, a w roku 1979 wymieniono drewnianą podłogę na posadzkę z marmuru. ( Niestety

na Podlasiu zniknęło bezpowrotnie wiele już historycznych, drewnianych posadzek z kościołów. Szkoda ! )

 Na wyposażeniu  kościoła znajduje się wiele cennych obiektów, do których zalicza się miedzy innymi obraz Matki Bożej Budzieszyńskiej

z XVII w.( Odległy o dwa kilometry Budzieszyn to siedziba pierwszej parafii, do której należały Mokobody, datowanej na 1458 r). W

kościele przechowywana jest również pierwotna makieta-projekt wykonana przez Jakuba Kubickiego.
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