
II Starosądecka Droga Krzyżowa
8.04.2022 godz. 18.00

Trasa czerwona
z Kościoła św. Elżbiety w Starym Sączu do Kościoła św. Elżbiety
Patroni: św. Elżbieta, św. Kinga, św. Jan Paweł II.

WAŻNE INFORMACJE:

PORUSZANIE SIĘ NA TRASIE

W czasie Drogi Krzyżowej poruszamy się w zwartych, liczących nie więcej niż 
10 osób grupach. Każda osoba w grupie ma założone elementy odblaskowe. 
Na drogach poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą 
stroną jezdni, jeden za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapa-
loną latarkę (pierwszy- ze światłem białym skierowanym do przodu, ostatni - ze 
światłem czerwonym skierowanym do tyłu). Dbamy o bezpieczeństwo własne i 
innych.

W czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje REGUŁA MILCZENIA.
Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium Drogi 
Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwracajmy uwagę oso-
bom nieprzestrzegającym tej reguły.!!!

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie!!!
Ze względu na przebieg trasy EDK, możesz być jedyną osobą, która będzie mo-
gła pomóc innemu uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy ktoś 
ma problemy.
Możesz przerwać zasadę milczenia jeśli widzisz, że:
–ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu
–ktoś leży lub siedzi bez ruchu
–ktoś ma problemy z chodzeniem lub oddychaniem
–ktoś nadaje sygnał ratunkowy
Jeżeli napotkasz którąś z tych sytuacji – weź odpowiedzialność, upewnij się, że 
nic Ci nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza 
Twoje umiejętności,wezwij pomoc dzwoniąc na Numer ratunkowy 112.

STACJA X –  Kapliczka Matki Bożej na Myślcu. 
Dalej idziemy drogą przez las w głąb Myślca zatrzymujemy się przy 
kapliczce w ogrodzie po prawej stronie.

STACJA XI –Kapliczka św. Jana Nepomucena.
Mijamy kapliczkę i idąc dalej w dół skręcamy w polną ścieżkę.  
W polach po lewej stronie, stoi duża niebieska kapliczka z Matką 
Bożą. 

STACJA XII – Kapliczka  z Matką Bożą. 
Mijamy kapliczkę i polami za polną drogą schodzimy w stronę Po-
pradu tam gdzie, dawniej był ośrodek Kramy na Myślcu. Dochodzi-
my do asfaltu, kierujemy się w stronę mostu na Popradzie przy ul. 
Węgierskiej pod Winną Góra. Dla bezpieczeństwa przechodzimy na 
pasach przez rondo w stronę Starego Sącza, skręcamy w  lasek do 
nadleśnictwa i dochodzimy do Parku M. Kierujemy się w stronę Oł-
tarza Papieskiego do Pana Jezusa Frasobliwego po prawej stronie 
ołtarza.

STACJA XIII – Kapliczka z Panem Jezusem Frasobliwym. 
Z ołtarza idziemy pod Klasztor Sióstr Klarysek.

STACJA XIV – Klasztor Sióstr Klarysek, kapliczka przed klasztorem z 
Panem Jezusem Frasobliwym, dalej idziemy w stronę Kościoła Pa-
rafialnego.

STACJA XV -Zmartwychwstania, wschodnia strona Kościoła Para-
fialnego. Zakończenie drogi krzyżowej indywidualne.

Przydatne informacje:
- Msza święta na rozpoczęcie SDK będzie 8 kwietnia (piątek)  

o godz. 18:00.
- Pakiety SDK można nabyć na spotkaniu organizacyjnym  

lub 8.04.2022 w domu parafialnym. 
 Pakiet zawiera kamizelkę odblaskową + identyfikator uczest-

nika. Treść rozważań drukujemy indywidualnie ze strony EDK  
(zakładka rozważania 2022).

 Dochód ze sprzedaży pakietów przeznaczony będzie na 
cele charytatywne i pokrycie kosztów organizacyjnych.
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Bożej Częstochowskiej w prywatnym domu u państwa Tokarczy-
ków. Dalej idziemy prosto w dół a za kużnią w prawo przez mostek 
do kaplicy Słowa Bożego.

STACJA V –  Kaplica Słowa Bożego o. Werbistów na Lipiu. 
Wracamy na polną drogę i idziemy w lewo w stronę Barcic, dalej 
idziemy równolegle do ul. Węgierskiej. Dochodzimy do torów za 
sklepem Lewiatan i przechodzimy przez przejazd kolejowy. (UWA-
GA-upewnijmy się czy nie jedzie pociąg przejazd jest niestrzeżony). 
Dalej prosto do granicy Starego Sącza i Barcic, zaraz przy drodze 
znajduje się kapliczka Matki Bożej Niepokalanej

STACJA VI –  Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej w Barcicach. 
Miedzy kapliczką a domem p. Jakubowskich biegnie wąska droga 
asfaltowa w stronę Cyganowic. Tą wąską drogą dochodzimy do 
skrzyżowania skręcamy w lewo i idziemy prosto pod kapliczkę w 
Cyganowicach.

STACJA VII – Kapliczka w Cyganowicach. 
Mijamy kapliczkę i  przechodzimy obok Domu SON -Gniazdo  
w stronę mostu na Popowice. Mijamy most i idziemy pod górę  
w stronę kaplicy w Popowicach. W połowie drogi po lewej stronie 
na drzewie mała kapliczka Pana Jezusa na Krzyżu.

STACJA VIII – Kapliczka Pana Jezusa na Krzyżu na drzewie. 
Idziemy dalej w górę do kaplicy na Popowicach.

STACJA IX – Kaplica w Popowicach. 
Wychodzimy z kaplicy i tą samą drogą schodzimy w dół. Przed mo-
stem skręcamy w prawo w stronę Myślca. Idziemy pod górę. Pod 
lasem po lewej stronie stoi kapliczka Matki Bożej ogrodzona zielo-
nym płotkiem.
Przy krzyżu zostawiamy kamienie i mówimy:
,,NIECH TEN KAMIEŃ PRZEWAŻY SZALĘ MOICH DOBRYCH 
UCZYNKÓW NA SĄDZIE OSTATECZNYM”
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STACJA I – Krzyż misyjny przy kościele parafialnym dla wszystkich. 
Wychodząc główną bramą skręcamy w prawo, koło domu parafial-
nego kierujemy się na ul. Partyzantów w stronę Liceum Ogólno-
kształcącego. Mijamy szkołę i zaraz za nią znajduje się kapliczka św. 
Jana Nepomucena.

STACJA II – Kapliczka św. Jana Nepomucena. 
Dalej idziemy prosto w stronę nowego cmentarza. Wchodzimy na 
cmentarz i kierujemy się w lewo.

STACJA III –Pan Jezus Frasobliwy i Krzyże Katyńskie. 
Przechodzimy przez cmentarz i za bramą cmentarną od strony ul. 
Węgierskiej kierujemy się w prawo na szlak żółty. Dalej polną ścieżką 
prosto w stronę Lipia po drodze mijamy drogowskaz do Długoszów, 
dochodzimy do znaku STOP przecinamy drogę prosto i idziemy da-
lej. Przed Sołtysem Moszczenicy Niżnej po prawej stronie przed la-
skiem znajduje się niebieska kapliczka. 

STACJA IV – Niebieska Kapliczka wybudowana w 1951r. w miejsce 
krzyża z 1679 r. Wracamy do skrzyżowania i Lipiem schodzimy w 
stronę kaplicy ojców Werbistów. Po drodze mijamy kapliczkę Matki 

Potrzebne rzeczy na trasie:
• założona kamizelka odblaskowa
• ciepła odzież (dostosowana do warunków nocnych), czapka,  
  szalik, rękawice
• latarka, czołówka
• naładowany telefon
• termos z gorącym napojem
• czekolada, batoniki energetyczne
• kanapki
• można zabrać kijki
• rozchodzone buty górskie

Szczegółowy opis trasy:
Wspólną mszą św. rozpoczynamy czas naszego spotkania z Mi-
strzem. Zabierzmy ze sobą krzyż i kamień.  


