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Szczytem każdego dnia rekolekcyjnego jest Eucharystia sprawowana w różnych świątyniach. Kolejnym elementem modlitewnym jest wspólne przeżywanie Liturgii Godzin, która jest modlitwą codzienną całego Ludu Bożego. Program każdego dnia realizowany jest w oparciu o 5 elementów nazwanych
„znakami”, które niczym drogowskazy prowadzą nas
do odkrywania misterium Kościoła, naszej Matki, w
łączności z pogłębianiem swego zawierzenia Maryi,
Matce Kościoła. Stąd hasłem przewodnim jest starożytne sformułowanie: Kościół jest naszą Matką („Ecclesia Mater”), zaś Maryja jest Matką Kościoła („Mater Ecclesiae”).
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1. „Znak Świątyni” - to kościół stacyjny do którego pielgrzymujemy, związany z tematem dnia
nawiązujący do kościoła stacyjnego w Rzymie;
2. „Znak Maryi” - to cykl medytacji nad tajemnicą obecności Maryi w Kościele, który jest naszą
Matką (w formie medytacji różańcowej w oparciu o teksty Soboru Watykańskiego II);
3. „Znak Piotra” - to doświadczenie bliskości Piotra poprzez słuchanie słów św. Jana Pawła II,
spotkanie z biskupem i duchową wędrówkę po
Rzymie (prezentacja - PowerPoint);
4. „Mała wspólnota” - to praca w małej grupie
zmierzająca metodycznie do budowy żywej
wspólnoty Kościoła w oparciu o Nowy Testament, a szczególnie o życie Świętej Rodziny
(osobno w kręgu małżeńskim i w grupie osób samotnych oraz osobno w grupach chłopców i
dziewcząt);
5. „Żywy Kościół” - to spotkanie z konkretnymi
osobami i wspólnotami tworzącymi żywe komórki Kościoła o określonej duchowości i własnych zadaniach apostolskich.
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Dzień przyjazdu
Kaplica zamkowa w Zamku Bierzgłowskim z XIV w.
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I. Katedra św. Janów w Toruniu z XIII w.
II. Kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy
(dawna katedra diecezji kujawskiej w XII w.)
Kościół romański NMP w Inowrocławiu z XII w.
Klasztor norbertanek w Strzelnie z XII w.
III. Pofranciszkański kościół Wniebowzięcia N.M.P.
w Toruniu z XIV w.
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IV. Archikatedra św. Wojciecha w Gnieźnie
Baptysterium z X w. na Ostrowie Lednickim
V. Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego
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VI. Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie
Fundamenty katedry z XI wieku
na górze św. Wawrzyńca koło Chełmna
VII. Kościół św. Jakuba w Toruniu z XIV w.
VIII. Poprotestancki kościół w Górsku z XVII w.
IX. Kaplica św. Barbary w Toruniu
X. Klasztor oo. franciszkanów
w Rywałdzie Królewskim z XVIII w.
Konkatedra Trójcy Św. w Chełmży z XIII w.
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XI. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy - głównej patronki diecezji toruńskiej
XII. Kościół poprotestancki M. B. Zwyc. z XIX w.
Cerkiew prawosławna św. Mikołaja w Toruniu
XIII. Sanktuarium Matki Bożej w Ostrwąsie
XIV. Kościół Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie z XIVw
XV. Kościół Podw. Krzyża Św. w Przecznie z XIV w.
Wydawca „Zwiastuna Różańcowego”:
ks. Wacław Dokurno, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego,
Przeczno, ul. św. Rozalii 5, 87-152 Łubianka,
tel. 56-678-83-66, 606-48-66-70, www.przeczno.pl
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