aT bTm\X <<< fgbca\T j MT`^h 5\XemZÄbjf^\`

XI. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
(głównej patronki diecezji toruńskiej),
Radio Maryja.

I. Katedra św. Janów z XIII w. - Matka kościołów
Torunia z chrzcielnicą w której był ochrzczony
Mikołaj Kopernik.

XII. Neogotycki poprotestancki kościół Matki Bożej
Zwycięskiej w Toruniu,
Cerkiew prawosławna św. Mikołaja.

II. Romańska kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy
(dawna katedra diecezji kujawskiej w XII w.),
Romańska bazylika NMP w Inowrocławiu,
Romańskie kolumny w kościele Trójcy Świętej
oraz rotunda św. Prokopa z XII w. w Strzelnie.

XIII. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
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III. Pofranciszkański kościół mariacki w Toruniu
z XIV w.
IV. Archikatedra św. Wojciecha w Gnieźnie,
Baptysterium z X w. na Ostowie Lednickim.
V. Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu.
VI. Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie
(obraz koronowany w 1754 r.),
Gotycki kościół podominikański z grobem
pierwszego biskupa chełmińskiego Henryka,
Gotycka kaplica sióstr Benedyktynek w Chełmnie,
Fundamenty katedry z XI wieku na górze
św. Wawrzyńca (lokalizacja Chełmna w X wieku).
VII. Kościół św. Jakuba z XIV w. w Toruniu ze średniowiecznym malarstwem pasyjnym i krucyfiksem
- drzewem życia (przed jego kopią modlił się
w Toruniu św. Jan Paweł II).
VIII. Poprotestancki kościół Podwyższenia Krzyża
Świętego w Górsku oraz pomnik w miejscu porwania bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
IX. Droga krzyżowa szlakiem męczenników II wojny
światowej - od Fortu VII (miejsca uwięzienia
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego)
do kaplicy św. Barbary.
X. Klasztor oo. Kapucynów w Rywałdzie Królewskim - sanktuarium Matki Bożej Cygańskiej oraz
miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia,
Konkatedra Trójcy Świętej w Chełmży z XIII w.
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XIV. Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP
w Bierzgłowie.
XV. Gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
w Przecznie.
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„Jedną i chyba najważniejszą sprawą jest to, że
odkryłem Kościół. Uświadomiłem sobie, że muszę w
nim trwać i bardzo mocno się go trzymać i co najważniejsze być posłusznym Piotrowi - Opoce”.
„Tutaj też do końca zrozumiałam i pogodziłam się
z radością - że zawód, który wykonuję, jest moim
powołaniem”.
„Zdałam sobie sprawę z tego, że życie we wspólnocie wymaga również mojego wkładu, że to nie tylko ja czekam na to, aby ktoś się mną zainteresował,
ktoś mnie kochał, ale to ja mam być tą, która pierwsza
wyciąga dłoń do drugiego, która pierwsza kocha, bo
jest przecież ktoś, kto mnie ukochał pierwszy - Bóg”.
„Oaza pomogła nam zrozumieć nasze własne
dzieci, nasze dorosłe już dzieci. Tu zrozumieliśmy, że
dzieci nie są naszą własnością... Tutaj też poznaliśmy
skalę wzajemnych oczekiwań, skalę wzajemnych wymagań. I właśnie to bardzo pomogło nam w naszej
rodzinie”.
„Wyjeżdżam stąd z wielką miłością do Kościoła
w sercu i z mocnym postanowieniem, że zapoznam
się bliżej z historią Kościoła na mojej ziemi rodzinnej,
na Śląsku. Nie - żeby zaspokoić ciekawość. Chcę poznać, aby jeszcze bardziej pokochać”.
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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