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Na sakralnym szlaku

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow jest organizacją non
profit, której celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego
życia. Miasteczka Cittaslow to miejscowości niewielkie, w których żyje
się dobrze i spokojnie, choć wiele się w nich dzieje. Tu dba się o krajobraz,
infrastrukturę, środowisko, tradycje, gościnność i spokój.

P

rzez Warmię, Mazury i Powiśle przebiega
wiele dobrze zorganizowanych szlaków turystycznych, w tym polska droga św. Jakuba, która
biegnie od granicy z Litwą, m.in. przez niektóre

miasta Cittaslow: Reszel, Barczewo, Nowe Miasto
Lubawskie i jeszcze dalej m.in. przez Murowaną
Goślinę. Region może się też poszczycić znaczną ilością ciekawych pod względem architektonicznym i historycznym budowli sakralnych.
Więcej informacji na stronach:

www.cittaslowpolska.pl
www.cittaslow.org

Są wśród nich świątynie różnych wyznań. Wiele
z nich przechodziło z rąk do rąk. Wszystkie warte
są odwiedzenia.
Zwiedzanie zacząć można w Nowym Mieście
Lubawskim, od Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej z XIV wieku. Świątynia
słynie z największego w Polsce zespołu malowideł ściennych z pierwszej
połowy XVII w.
W Lubawie znajduje się Kościół św.
Anny z 1330 roku. Tu przechowywana
jest rzeźba patronki Ziemi Lubawskiej –
Matki Boskiej Lipskiej.
Dobre Miasto z pewnością zachwyci
gotycką Kolegiatą Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, drugą co do
wielkości świątynią Warmii.
W Lidzbarku Warmińskim znajduje się Kolegiata św. Apostołów Piotra i Pawła, której początki
sięgają XIV wieku, wraz z klasztorem i wikarówką.
Wybitnym dziełem architektury protestanckiej
jest obecna cerkiew prawosławna św. Piotra

i Pawła wybudowana
w latach 1818-1823.
W Stoczku Klasztornym koło Lidzbarka Warmińskiego należy odwiedzić także Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny, miejsce przetrzymywania kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W Bisztynku znajduje się jeden z największych kościołów na Warmii. Sanktuarium Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa to od dawnych czasów miejsce kultu Najświętszego Sakramentu, do
czego przyczynił się cud eucharystyczny.
Z kolei w Reszlu warto odwiedzić kościół farny
św. Piotra i Pawła z 1348 roku. W pobliskiej Świętej Lipce znajduje się jedno z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Bazylika
Nawiedzenia NM Panny wraz z krużgankowym
obejściem i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce.

Na świątynnym szlaku godne polecenia są
jeszcze inne miasta Cittaslow – Barczewo, Biskupiec, Gołdap, Olsztynek i Ryn – a w nich kolejne
perły sakralnej architektury.

