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Trzy	nowe	lokalizacje	w	łączności	z	modlitwą	Polska	pod	Krzyżem	

Zakopane,	 Rokitno,	 Suchcice	 –	 to	 miejsca,	 w	 których	 wierni	 połączą	 się	 w	 modlitwie	 z	
ogólnopolskim	 wydarzeniem	 „Polska	 pod	 Krzyżem”	 organizowanym	 na	 lotnisku	 we	
Włocławku.	 Tym	 samym	modlitwa	 popłynie	 od	wschodu	 Polski	 (Suchcice)	 aż	 do	 zachodu	
(Rokitno)	i	od	północy	(Włocławek)	do	południa	(Zakopane).	Do	dzisiaj	zgłoszonych	jest	350	
punktów	modlitwy	z	całej	Polski.	

Od	wschodu…	

Drewniane	budynki,	przejmujący	spokój,	cisza,	piękno	przyrody…	i	przestronna	kaplica,	w	której	
trwa	nieprzerwanie	adoracja	Najświętszego	Sakramentu	–	w	dzień	 i	w	nocy.	To	Suchcice.	Tu	
modlitwę	 14	września	 2019	 roku	organizuje	 ks.	 Eugeniusz	 Śpiołek,	 na	 co	 dzień	 prowadzący	
Ognisko	Bożego	Pokoju.	

Program	wydarzenia	obejmuje:	konferencję,	Godzinę	Miłosierdzia,	czyli	adorację	Krzyża	i	Drogę	
Krzyżową,	 Mszę	 Świętą,	 Różaniec,	 Apel	 Jasnogórski	 i	 całonocną	 adorację	 Najświętszego	
Sakramentu.	 Szczegółowy	 program	 modlitwy	 znaleźć	 można	 na	 stronie	 internetowej		
www.ogniskobozegopokoju.pl	

-	Przypominają	mi	się	słowa	Pana	Jezusa:	„Przyszedłem	ogień	rzucić	na	ziemię.	Bardzo	pragnę,	
żeby	on	już	zapłonął.”	Wiemy,	że	Pan	Jezus	spieszył	się	do	Jerozolimy,	żeby	Jego	miłość	zapłonęła	
potężnie	 na	 Krzyżu...	 Miłość	 Jezusa	 z	 Krzyża	 płonie	 teraz	 w	 Najświętszym	 Sakramencie	 –	
podkreśla	ks.	Eugeniusz	Śpiołek	z	diecezji	łomżyńskiej.	

…do	zachodu	

Po	zachodniej	stronie	Polski	do	wydarzenia,	z	deklaracją	jedności	w	modlitwie,	przyłączyli	się	
kapłani	 z	 diecezji	 zielonogórsko	 –	 gorzowskiej.	 Zapraszają	 do	 Sanktuarium	 Matki	 Bożej	
Cierpliwie	 Słuchającej	 w	 Rokitnie,	 które	 w	 tym	 roku	 świętuje	 350.	 rocznicę	 obecności	 w	
sanktuarium	łaskami	słynącego	obrazu	Matki	Bożej	Rokitniańskiej.			

Wśród	wielu,	którzy	otrzymali	łaski	za	wstawiennictwem	Matki	Bożej	Cierpliwie	Słuchającej	jest	
król	Michał	Korybut	Wiśniowiecki	wraz	z	Rycerstwem	polskim.	Zabrał	on	w	miejsce	buntu	pod	
Lublinem	w	„pokojową	misję”	Cudowny	Obraz	z	Rokitna.	

Pan	 Bóg	 wysłuchał	 jego	 żarliwych	 próśb	 i	 zesłał	 pokój	 –	 jednak	 nie	 w	 walce,	 a	 w	 wyniku	
pertraktacji.	 Stąd	 kolejny	 tytuł	 nadany	Matce	 Bożej	 Rokitniańskiej	 –	 Matka	 Boża	 Rycerska,	



Królowa	 Pokoju.	 Z	 wdzięczności	 Michał	 Korybut	 Wiśniowiecki	 nakazał	 umieścić	 na	 obrazie	
białego	orła	z	napisem	łacińskim:	„Daj	Panie	pokój	dniom	naszym”.	

Modlitwa	 w	 tym	miejscu	 zaplanowana	 jest	 na	 dwa	 dni,	 szczegółowy	 przebieg	 nabożeństw	
można	znaleźć	na	stronie	sanktuarium.	Deklaracje	osobistego	udziału	należy	wysłać	na	adres:	
rokitno@diecezjazg.pl. 
https://diecezjazg.pl/polska-pod-krzyzem-tez-w-rokitnie/ 
	

…po	gór	szczyty	

Słowami	„Górole,	Górole	–	Wy	zapamiętojcie,	ze	Wasa	Ojcyzna	w	Ksyzu	na	Giewoncie”	–	do	
wspólnej	modlitwy	zaprasza	Andrzej	Skupień	–	prezes	Związku	Podhalan.	

W	przygotowania	do	wydarzenia	modlitewnego	Polska	pod	Krzyżem	w	Zakopanem	włączyły	się	
władze	 samorządowe,	 osoby	 duchowne	 i	 świeckie.	 Główny	 organizator	 i	 pomysłodawca	
przedsięwzięcia	 na	 Podhalu	 jest	 na	 co	 dzień	 przedsiębiorcą.	 Poczuł,	 że	 w	 obliczu	 ostatnich	
wydarzeń	na	Giewoncie,	modlitwa	pod	krzyżem	jest	wyjątkowo	ważna	w	tym	miejscu.	-	Krzyż	
na	Giewoncie	 towarzyszy	mieszkańcom	Zakopanego,	całej	Polski	 i	 świata	od	1901	roku.	 Jest	
miejscem	 modlitwy…	 Dzisiaj	 w	 obliczu	 tragedii	 i	 wielu	 agresywnych	 wypowiedzi,	 jesteśmy	
zobowiązani	 do	 tego,	 aby	 tutaj,	 na	 Dolnej	 Równi	 Krupowej	 zorganizować	 wyjątkowe	
wydarzenie:	 Mszę	 Świętą	 o	 to,	 by	 Krzyż	 pozostał	 wyjątkowym	 symbolem	 w	 wyjątkowym	
miejscu	–	do	udziału	w	modlitwie	zaprasza	Polaków	zastępca	burmistrza	Zakopanego	Agnieszka	
Nowak-Gąsienica.	

Na	Równiach	Krupowych,	 gdzie	odbędzie	 się	podhalańska	Polska	pod	Krzyżem,	 zmieścić	 się	
może	nawet	50	tys.	osób.	Program	zacznie	się	o	godz.	14.00	różańcem.	

Pełen	 plan	 i	 rozkład	 miejsc	 modlitwy	 w	 łączności	 z	 wydarzeniem	 Polska	 pod	 Krzyżem,	
zaplanowanej	na	14	września	znajduje	się	na	stronie:	https://polskapodkrzyzem.pl/#mapa			

-	Cały	czas	można	do	nas	zgłaszać	kolejne	diecezje,	parafie,	zakony,	kościoły	i	inne	miejsca,	w	
których	tego	dnia	wierni	będą	chcieli	zebrać	się	i	duchowo	włączyć	w	wydarzenie	Polska	pod	
Krzyżem	 we	 Włocławku	 –	 zaprasza	 Maciej	 Bodasiński,	 organizator	 wydarzenia	 i	 dodaje	 –	
Pragniemy,	by	tak,	jak	to	było	podczas	Różańca	do	Granic	modlitwa	popłynęła	z	wielu	zakątków	
Polski.	

Video-zaproszenie	dostępne	jest	na	kanale	POLSKA	POD	KRZYŻEM,	https://www.youtube.com/watch?v=6BHPFyal_Dc	
Video-zaproszenie	dostępne	jest	na	kanale	POLSKA	POD	KRZYŻEM,	https://www.youtube.com/watch?v=aLb_TCu9W-s	
Video-zaproszenie	dostępne	jest	na	kanale	POLSKA	POD	KRZYŻEM,	https://www.youtube.com/watch?v=9y4h8Ouq-fg	

	

Więcej	informacji:	 			
Biuro	Prasowe			 	 	 	 	 																																							
media@polskapodkrzyzem.pl		 	 	 	 																																				 	 									
tel.	tylko	dla	dziennikarzy:	664	540	247	


