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W 1422 r. na przeciwnym brzegu Wisły od miasta
Torunia zbudowano polski zamek, po zniszczeniu
przez Krzyżaków zamku w Nieszawie. Wokół zamku
powstała osada Podgórz, której w 1611 r. król Zygmunt III Waza nadał prawa miejskie.
Kościół św. Piotra i Pawła został ufundowany w
1644 r. przez Stanisława Sokołowskiego, starostę dybowskiego i kasztelana bydgoskiego, który sprowadził do niego zakon Reformatów. Śmierć Sokołowskiego i potop szwedzki (1655-1660) spowodował, że
budowa zespołu klasztornego wydłużyła się. W klasztorze mieszkał król Jan Kazimierz, który w 1658 r.
stąd kierował walkami o odzyskanie Torunia zajętego
przez Szwedów. Na pamiątkę zwycięstwa Polaków, z
ofiar króla miał być ufundowany do budowanego kościoła ołtarz św. Piotra i Pawła, a z ofiar królowej
Marii Ludwiki Gonzagi ołtarze boczne.
Konsekracji kościoła dokonano w 1659 r. Zgodnie
z regułą reformacką (franciszkańską) świątynia nie
posiada wieży, a jedynie dwie sygnaturki z 1753 r. Na
początku XVIII wieku dobudowano od strony północnej kaplicę Najświętszej Marii Panny. W kaplicy
w 1795 r. umieszczono barokowy obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, namalowany przez Kazimierza Łukaszewicza.
Po kasacie Zakonu Franciszkanów i zamknięciu
prowadzonej przez zakonników szkoły elementarnej
w 1832 r. kościół stał się parafialnym w miejsce spalonego w 1813 r. kościoła św. Anny na Podgórzu.
W 1934 r. Podgórz został połączony z Toruniem
linią tramwajową biegnącą po nowo wybudowanym
moście, zaś w 1938 r. Podgórz utracił prawa miejskie
stając się dzielnicą Torunia.
Franciszkanie wrócili na Podgórz w 1987 r. i podjęli się dalszego rozwoju kultu obrazu Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej. Wstawiennictwu Maryi w
sposób szczególny zaczęli polecać współczesne rodziny przeżywające wiele trudności w wypełnieniu
swego powołania.
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Maryjo, Podgórska Pani i Królowo!
Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,
błogosławiona przez wszystkie pokolenia.
Klęcząc u Twych stóp, dziękujemy za łaski,
spływające przez Twoje matczyne dłonie.
Maryjo, Niepokalana Matko!
Zwróć swoje pokorne oczy na tych,
którzy cierpią i którym brak wiary,
na samotnych i biednych grzeszników,
i wysłuchaj naszych modlitw.
Maryjo, Opiekunko Rodzin!
Chroń każde poczęte życie aż do śmierci.
Umacniaj w rodzinach wiarę i miłość.
Prowadź nas drogą, przez Jezusa Chrystusa,
do szczęścia wiecznego w niebie. Amen
Bracia Mniejsi Franciszkanie zapraszają już
dzisiaj na uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej
Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin do
Torunia w sobotę 22 sierpnia 2015 r., w liturgiczne
wspomnienie NMP Królowej.
Natomiast w sobotę 6 grudnia zapraszają na
uroczystą Mszę św. o godz. 12.00 z okazji rozpoczęcia
dziewięcio-miesięcznej Nowenny przed uroczystością
koronacji Obrazu.
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby osoby,

które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i
wsparcia ze strony braci.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby młodzi
seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze
przygotowanych formatorów.
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