
Relacja Małego Rycerza  
ze ZJAZDU MODLITEWNEGO  

w intencji Ojczyzny 

w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 

w ramach Nowenny Adoracyjnej –  

Nieustannej Modlitwy Różańcowej 

przed Najświętszym Sakramentem  

w Gietrzwałdzie 

11-20 czerwca 2010 

 

Ponad miesiąc przed rozpoczęciem nowenny za pośrednictwem o. Jana 

Pawła Bagdzińskiego – animatora Wspólnot Nieustającego Różańca 

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej otrzymaliśmy zaproszenie do 

udziału w ostatniej dobie czuwania i modlitwy.  

 

Nasza obecność w Gietrzwałdzie 19 czerwca rozpoczęła koronka do 

Bożego Miłosierdzia i udział w Drodze Krzyżowej (usytuowanej w 

malowniczym plenerze ziemi gietrzwałdzkiej), poprowadzonej przez o. 

Jana Pawła, który gorąco powitał przedstawicieli Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego a nawet zachęcał do wstąpienia w 

szeregi tej Wspólnoty. W drodze krzyżowej brał udział znany poseł z 

Radomia p. Jan Łopuszański.  

Wcześniej tego dnia Sanktuarium nawiedzili Biskupi uczestniczący w 

konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie. 

 

Dzięki Bożej Opatrzności naszą wspólnotę reprezentowali Mali 

Rycerze z: Białegostoku, Gdyni, Gdańska, Gniezna, Koszalina, 

Olsztyna, Szczecina, Warszawy, Włocławka i być może jeszcze 

innych miejscowości – w sumie była to ponad 100 – osobowa 

reprezentacja. Była możliwość adoracji w kaplicy w Domu Pielgrzyma. 



Do Gietrzwałdu na zaproszenie Wspólnoty Nieustającego Różańca 

przybył ks. abp Andrzej Dzięga, Biskup Szczecińsko –Kamieński.  

 

Przed godz. 21:00 dzięki wsparciu o. Jana Pawła umożliwione zostało 

krótkie spotkanie prezesa naszej Wspólnoty z ks. abp Andrzejem 

Dzięgą. Rozmowa dotyczyła oficjalnej aprobaty wspólnoty Małych 

Rycerzy w diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Ks. abp Andrzej Dzięga 

z zainteresowaniem odniósł się do prośby prezesa i potwierdził wolę 

spotkania się w gronie zainteresowanych osób w ustalonym czasie i 

miejscu udzielając swego błogosławieństwa.  

 

O 21:00 w Sanktuarium ks. abp Andrzej uczestniczył w Apelu 

Maryjnym poprowadzonym przez kustosza sanktuarium, a po nim 

przewodniczył Mszy św. w intencji intronizacji i Episkopatu Polski. W 

koncelebrze udział wzięło trzech kapłanów m.in. o. Jan Pawła 

Bardziński, ks. prob. Jan Spólny oraz kierownik pieszych pielgrzymek z 

Warszawy (Łomianki) do Gietrzwałdu.  

 

Do północy ustalone modlitwy prowadzili Mali Rycerze z Koszalina. 

Następnie ks. Jan Spólny (obecny na spotkaniu środowisk 

intronizacyjnych na Jasnej Górze 19-20 maj 2010) sprawował Mszę św. 

w intencji naszej Ojczyzny. Po Mszy św. o północy zaplanowane 

modlitwy prowadzili Mali Rycerze z: Włocławka, Gdyni, Gdańska i 

Warszawy.  

Adoracja zakończona została tuż przed mszą św. o godz. 7:00 rano w 

niedzielę 20.06.2010. 
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