
 

 

 

Była WIELKA POKUTA, RÓŻANIEC DO GRANIC,  

teraz będzie POLSKA POD KRZYŻEM 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i organizatorzy Różańca do Granic oraz Wielkiej Pokuty 
zapraszają do udziału w nabożeństwie POLSKA POD KRZYŻEM, które zaplanowano w 
najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Pamiętajmy 
o źródłach wiary. Potrzebujemy odnowy. Do Polaków i całego świata wysyłane jest zaproszenie. 
14 września 2019 r. – zostawmy wszystko i stańmy wszyscy pod Krzyżem!  

Święty Jan Paweł II nawoływał: Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i 
odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w 
waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.  

Gospodarzami spotkania modlitewnego POLSKA POD KRZYŻEM będą Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej i dlatego w sposób szczególny do przyjazdu na Święty Krzyż zaprasza ojciec Dariusz 
Malajka OMI – rektor Klasztoru Świętego Krzyża. Lech Dokowicz i Maciej Bodasiński z Fundacji Solo 
Dios Basta będą wspierać oblatów w organizacji tego wyjątkowego dnia skupienia.  

Na stronie internetowej polskapodkrzyzem.pl zaczęły się zapisy. Jeden rejestrujący się może zapisać 
dowolną liczbę osób. Każda z nich otrzyma bilet z indywidualnym kodem QR.  

„Zapraszamy do organizowania wyjazdów 14 września na Święty Krzyż. Niech to będą pielgrzymki 
parafialne do miejsca, w którym znajdują się relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Zachęcamy, aby miejsca 
modlitwy, za zgodą gospodarza miejsca – proboszcza, organizować w tych miejscowościach, w których 
narodzi się takie pragnienie. Mamy nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy zechcą się modlić w łączności 
duchowej z wszystkimi obecnymi na Świętym Krzyżu, w sanktuarium Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej.” – powiedział Maciej Bodasiński.  

O akcji modlitewnej POLSKA POD KRZYŻEM opublikowano już dziesiątki artykułów.  

Pragnieniem organizatorów jest, aby o sanktuarium, w którym modlił się sam król Władysław Jagiełło, 
zanim pokonał Krzyżaków, dowiedzieli się wszyscy Polacy. Niech na nowo popłynie modlitwa spod 
Krzyża, który jest źródłem życia i znakiem Bożej miłości.  

 

Więcej informacji: 

Biuro Prasowe 
media@polskapodkrzyzem.pl 
tel. 664 540 247 
strona internetowa: polskapodkrzyzem.pl  
FB: POLSKA POD KRZYŻEM 
  

  


