
II Droga Krzyżowa Męki Pańskiej 

28.03.2021r. (niedziela) 

Prochowice – Tyniec Legnicki  21,5 km 

 

g. 5:15 – 5:45 Rejestracja pątników przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach 
(wydawanie rozważań, identyfikatorów) 

g. 5:45 – 6:00 Powitanie pątników w kościele, modlitwa, ogłoszenia, wyjście indywidualne lub w 
max 5 os. grupach 

0 km (0,7 km) g. 5:45 – 6:15 wyjście co 3 – 5 min. Prochowice kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

1 stacja - 0,7 km (0,7 km) g.5:55 Prochowice  Skwer im. Jana Pawła II (pomnik św. Jana Pawła II) 

2 stacja – 1,4 km (1,1 km) g. 6:05 Prochowice  ul. Mieszka I (koniec ulicy) 

3 stacja – 2,5 km (1,1 km) g. 6:15 Prochowice ul. Polna (kanał Prochowicki) 

4 stacja – 3,6 km (1,0 km) g. 6:30 Chwałkowice  Przysiółek  

5 stacja – 4,6 km (1,2 km) g. 6:45 Motyczyn leśniczówka 

6 stacja – 5,8 km (2,4 km) g. 7:00 Motyczyn skrzyż. leśne 

7 stacja – 8,2 km (1,2 km) g. 7:35 Dąbie kapliczka NMP 

8 stacja – 9,4 km (2,5 km) g. 7:50 Linia Kolejowa  most 

9 stacja – 11,9 km (1,3 km) g. 8:20 – 9:00 Wągrodno kościół pw. NSPJ (poczęstunek i postój) 

10 stacja – 13,2 km (2,8 km) g. 9:15 Lasowice pojedyncze drzewo 

11 stacja – 16,0 km (0,5 km) g. 10:00 Lasowice kościół pw.  MB Królowej Polski 

12 stacja – 16,5 km (2,5 km) g. 10:10 Lasowice kapliczka 

13 stacja – 19,0 km (2,1 km) g. 10:50 Ruja kościół pw. św. Łukasza 

14 stacja –21,5 km g. 11:20 – 11:50 przyjście Tyniec Legnicki Sanktuarium Męki Pańskiej kościół  

Program Uroczystości w Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim: 

g. 12:00 – Msza św. odpustowa z homilią rekolekcyjną ks. Roberta Bielawskiego 

g. 13:20 – powrót autobusami do Prochowic  

 

 



Regulamin 

II Drogi Krzyżowej Męki Pańskiej 

28.03.2021r. (niedziela) 

Prochowice – Tyniec Legnicki  21,5 km 

1. Droga Krzyżowa jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie 
niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem 
pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła. 
Podjętym trudem "niesiemy krzyż Jezusa Chrystusa". Na trasę zabieramy ze sobą - najlepiej 
drewniane – krzyże. 

2. Centrum wydarzenia jest Eucharystia oraz rozważanie stacji Drogi Krzyżowej, Ewangelii i prawd 
wiary. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania prosimy 
skorzystać w swojej parafii. 

3. Pielgrzymka Drogi Krzyżowej tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną 
miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną 
szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy. 

4. Na Pielgrzymkę Drogi Krzyżowej zapisujemy się poprzez mail: jarek.nowacki@wp.pl podając imię i 
nazwisko, miejscowość oraz nr telefonu. Młodzież do 18 roku życia przedstawia pisemną zgodę 
rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w pielgrzymce oraz samodzielny powrót do domu. 
Szczegóły zapisów, poniżej w Regulaminie Zapisów. 

5. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny 
decyzje o udziale w Pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w Pielgrzymce wymaga dobrej 
kondycji fizycznej. 

6. Podczas pielgrzymki stosujemy się do poleceń służb porządkowych. Posłuszeństwo jest nakazem 
regulaminu i przykazania miłości. 

7. W czasie pielgrzymki zabrania się:                                                                                                                      
- spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu,                                                                
- zanieczyszczania trasy przemarszu,                                                                                                                               
- zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem Pielgrzymki,                                                                             
- wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego. 

8. Po rejestracji na trasę Drogi Krzyżowej Męki Pańskiej wychodzimy z kościoła w Prochowicach po 
błogosławieństwie kapłana. Idziemy w milczeniu, rozważając przy XIV Stacjach Mękę Chrystusa. W 
kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do księdza oraz  kierownika 
pielgrzymki. 

9. Ze względu na sytuację epidemiologiczną pamiętaj o zasłanianiu ust i nosa, wszędzie tam, gdzie 
masz kontakt z ludźmi, z którymi nie mieszkasz i nie masz możliwości zachowania odpowiedniego 
dystansu (1,5 m). W trakcie Drogi Krzyżowej zachowaj dystans: 



 nie podawaj ręki, nie całuj na powitanie, nie obejmuj  
 zachowaj 1,5 m odległości od innych ludzi  
 unikaj dużych skupisk ludzkich  
 unikaj bliskiego kontaktu z chorymi, kaszlącymi, kichającymi, gorączkującymi.   

Maseczki nie trzeba nosić w lasach, parkach i ogrodach zabytkowych, zieleńcach,  na 
terenie rodzinnych ogródków działkowych, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m.   

 

 

 

 

REGULAMIN ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmuje do 25 marca 2021 roku: 

Główny Koordynator : Piotr Socha (tel. 605 447 383 lub mail: psocha24@wp.pl). 

Koordynator Pielgrzymki: Jarosław Nowacki (tel. 505 270 765 lub mail: jarek.nowacki@wp.pl) 

2. Przy zgłoszeniu uczestnik lub lider grupy wpłaca od każdego uczestnika kwotę 20 zł jako opłatę 
rejestracyjną. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie 
udziału tych osób w rekolekcjach. 

3. W ramach opłaty rejestracyjnej pątnik otrzyma identyfikator z unikatowym obrazkiem Krzyża 
Świętego Męki Pańskiej z Tyńca Legnickiego, rozważania i mapa trasy (do pobrania również na 
www.sladamimaryi.pl), przejazd autobusem do Prochowic oraz poczęstunek.  

4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto nr: 90 2030 0045 1130 0000 1072 5200 
 
Nazwa odbiorcy: Piotr Socha. Parafia pw. Męki Pańskiej w Tyńcu Leg. 

Adres odbiorcy:  59-300 Lubin, ul. Miedziana 33/4 

Tytuł wpłaty:  DK Prochowice, imię i nazwisko uczestnika/ów, miejscowość, 

5. W razie rezygnacji z udziału w Drodze Krzyżowej po 23 marca 2021 r. wpłaty nie będą zwracane. 

6. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat. 

Liczba uczestników ograniczona! 


