
III Starosądecka 
Droga Krzyżowa
24.03.2023 o godz.18.00

Trasa niebieska
z Kościoła św. Elżbiety w Starym Sączu do Kościoła św. Elżbiety

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 XI –Kapliczka na cmentarzu cholerycznym.
Dalej idziemy na Górę Parkową i schodzimy do Krzyża Misyjnego 
po prawej stronie 

STACJA XII – KRZYŻ MISYJNY NA GÓRZE PARKOWEJ.
Pod krzyżem zostawiamy kamienie i mówimy :
,,NIECH TEN KAMIEŃ PRZEWAŻY SZALĘ MOICH DOBRYCH 
UCZYNKÓW NA SĄDZIE OSTATECZNYM”
Schodzimy z góry. Przechodzimy przez kładkę idziemy ul. Królo-
wej Jadwigi, dalej skręcamy w prawo w ul. 3Maja, Chrobrego i Par-
tyzantów w kierunku Liceum Ogólnokształcącego. Mijamy szkołę 
zatrzymujemy się przy kapliczce.

STACJA XIII – Kapliczka Jana Nepomucena.
Dalej idziemy prosto w stronę nowego cmentarza. Na cmentarzu 
skręcamy w lewo.

STACJA XIV – Pan Jezus Frasobliwy i Krzyże Katyńskie. Wychodzi-
my z cmentarza i idziemy ul. Mickiewicza w stronę kościoła para-
fialnego.

STACJA XV -Zmartwychwstanie.
Krzyż od wschodniej strony Kościoła Parafialnego.

Zakończenie drogi krzyżowej indywidualne.

Przydatne informacje:
- Msza święta na rozpoczęcie III SDK - 24 marca (piątek)  

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

lub 24.03.2023 w domu parafialnym od godz. 17.15 – 17.45
- Pakiet zawiera kamizelkę odblaskową + identyfikator uczest-

nika. Koszt 20 zł
Treść rozważań drukujemy indywidualnie ze strony parafial-
nej. Zakładka Akcja Katolicka-Starosądecka droga Krzyżowa-
-rozważania 2023). 
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STACJA V –  Kapliczka św. Kingi przy źródełku.
Idziemy do góry w stronę baszty przez Bramę Seklerską.

STACJA VI –  Kapliczka P. Jezusa Frasobliwego przy Klasztorze 
Sióstr Klarysek. 
Dalej idziemy ul. Daszyńskiego w stronę Gimnazjum i w dół do 
kaplicy św. Floriana.

STACJA VII – Kapliczka Krwi Pana Jezusa (św. Floriana). 
Kierujemy się w stronę targowicy na Wielki Wygon. Przechodzimy 
koło Piekarni Hopek do  kapliczki w polach.

STACJA VIII – Kapliczka pod Bożą Męką w polach na Wielkim Wy-
gonie. 
Wracamy w stronę ul. Podegrodzkiej w kierunku kościoła Miłosier-
dzia Bożego.

STACJA IX – Kościół Miłosierdzia Bożego na osiedlu. 
Wracamy do głównej ulicy i dalej w prawo 100metrów do kaplicy 
Przemienienia Pańskiego.

STACJA X –  Kaplica Przemienienia Pańskiego.
Idziemy w stronę ul. Piłsudskiego. Przechodzimy na lewą stronę w 
kierunku cmentarza cholerycznego.
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STACJA I – Krzyż misyjny przy kościele parafialnym dla wszystkich.
Udajemy się na ul. Mickiewicza w stronę starego cmentarza. 
Wchodzimy na cmentarz.

STACJA II –  Kaplica św. Rocha na starym cmentarzu. 
Wracamy na ul. Węgierską idziemy ok.100 m, skręcamy w lewo na 
ul. Topolową. Przechodzimy przez tory. Po lewej stronie znajduje 
się kapliczka przydrożna.

STACJA III –Kapliczka przydrożna Matki Bożej Apokaliptycznej.
Dalej idziemy ulicą Papieską do Ołtarza Papieskiego. Po prawej  
stronie znajduje się Pan Jezus Frasobliwy.

STACJA IV – Kapliczka P. Jezusa Frasobliwego przy Ołtarzu Papie-
skim.
Wracamy ul. Papieską  i kierujemy się w lewo na ul. Bandurskiego 
do źródełka św. Kingi.

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 krzyże.   
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