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Parafialna Droga Krzyżowa pod Patronatem Świętego Józefa
Parafia Panienka – 1.04.2022
Przebieg trasy

Panienka -> Bielejewo -> Chwalęcin -> Skoraczew -> Panienka

Całkowita długość

13,1 km

Ostatnia aktualizacja

03.2021

! Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej trasy, zostały w
opisie poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z
dużą uwagą i ostrożnością.
Zasady poruszania się na trasie
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy parafialnej Drogi Krzyżowej zalecamy, aby:
-> w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 5 osób,
-> każdy uczestnik powinien mieć założone elementy odblaskowe,
-> na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni,
jeden za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapaloną latarkę (pierwszy -ze
światłem białym skierowanym do przodu, ostatni -ze światłem czerwonym, skierowanym do
tyłu),
-> podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować
miejsce rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie własnym oraz by nie utrudniać
przemieszczanie się innym uczestnikom oraz osobom nie uczestniczącym Drodze Krzyżowej,
-> dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.
W czasie Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu
rozpoczęcia Drogi Krzyżowej –wyruszenie na trasę Parafialnej Drogi Krzyżowej.
Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki
spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom nieprzestrzegającym tej reguły.
W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…
Ze względu na przebieg trasy Drogi Krzyżowej, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie
mogła pomóc innemu uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy ktoś ma problemy. W
szczególności przerwij zasadę milczenia, jeśli widzisz, że:
 ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,
 ktoś leży lub siedzi bez ruchu,
 ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem,
 ktoś nadaje sygnał ratunkowy.
Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuję pomocy -weź
odpowiedzialność. Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że nic Ci nie grozi i zacznij udzielać
pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na
numer ratunkowy 112.
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† Stacja I
Kapliczka Maryjna (Grota) przy Kościele pw. Najświętszego
Imienia Jezus w Panience - 0 km
1. Idziemy w kierunku wschodnim, chodnikiem po prawej stronie drogi

podążamy 100 m w kierunku skrzyżowania na Zalesie, skręcamy w prawo
2. Idziemy 100 m, po drodze mijając przystanek autobusowy, po prawej
stronie znajduje się Krzyż

† Stacja II

Krzyż - 0,2 km

1. Cofamy się w kierunku skrzyżowania, zmierzamy do przejścia dla pieszych i

!!! zachowując największą ostrożność, na skrzyżowaniu idziemy prosto w
kierunku Chwalęcina !!!
2. Po 1000m, po lewej stronie na cokole znajduje się Figura Pana Jezusa

† Stacja III

Figura Serca Pana Jezusa na cokole - 1,3 km

1. Skręcamy w prawo, zgodnie z drogowskazem – na Bielejewo
2. Idziemy 800 m, idąc w dół drogi po prawej stronie w znajduje się Krzyż
† Stacja IV

Krzyż - 2,1 km

1. Idziemy prosto, po 200m wychodzimy z miejscowości Bielejewo, na łuku
drogi schodzimy z asfaltu skręcając w lewą stronę, na drogę gruntową, w
kierunku Chwalęcina –uwaga nie ma drogowskazu!
2. Idziemy drogą gruntową, utwardzoną, w kierunku północnym.
3. Po 300 m dochodzimy do nasypu kolejowego (nieaktywne połączenie Śrem
- Jarocin), na którym po prawej stronie znajduje się stary uszkodzony znak
drogowy – Krzyż św. Andrzeja
† Stacja V

Krzyż św. Andrzeja - 2,6 km

1. Idziemy dalej podążając w dół polnej drogi, jesteśmy już w Chwalęcinie, po
ok 900 m wchodzimy na asfalt podążając cały czas prosto
2. Po kolejnych 800 m dochodzimy do drogi głównej, !!!zachowując
największą ostrożność skręcamy w lewo i przechodzimy na drugą stronę
ulicy, na chodnik
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3. Chodnikiem idziemy 300 m, dochodzimy do Kapliczki z Figurą Matki Boskiej,
która znajduje się po prawej stronie, w ogrodzie
† Stacja VI

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej - 4,6 km

1. Idziemy dalej, po ok 100m kończy się chodnik, na przejściu dla pieszych
przechodzimy na lewą stronę drogi i zmierzamy kolejne 200m w kierunku
skrzyżowania
2. Na skrzyżowaniu !!!zachowując największą ostrożność skręcamy w prawo
w kierunku na Kolniczki/Boguszyn,
3. Idziemy 300 m prosto,!!!zachowując szczególną ostrożność po drodze
mijamy krzyżówkę na Książ Wlkp., zmierzamy prosto, zgodnie z
drogowskazem na Boguszyn;
dochodzimy do przystanku szkolnego znajdującego się po lewej stronie,
przy zjeździe do miejscowości Michałów znajduje się Kapliczka
† Stacja VII

Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej - 5,2 km

1. Cofamy się ok 200 m do krzyżówki
2. Idziemy w prawo na Książ Wlkp.
3. Po prawej stronie, w ogrodzie, tuż za skrzyżowaniem znajduje się
Kapliczka. !!! (Należy zachować szczególną ostrożność podczas czytania
rozważań, wybrać miejsce bezpieczne i widoczne)
† Stacja VIII

Kapliczka Serca Jezusowego - 5,4 km

1. Idziemy poboczem drogi asfaltowej w kierunku na Książ Wlkp.
2. Po ok 1800m kończy się miejscowość Chwalęcin a zaczyna Kruczyn
3. Po ok 100 m dochodzimy do krzyżówki, na której po prawej stronie znajduje
się Krzyż z Figurką Matki Bożej !!! (Należy zachować szczególną ostrożność
podczas czytania rozważań, wybrać miejsce bezpieczne i widoczne)
† Stacja IX
1.
2.
3.
4.

Krzyż z Figurą Matki Boskiej Niepokalanej - 7,3 km

Na krzyżówce kręcimy w lewo, kierujemy się do miejscowości Skoraczew.
Idziemy poboczem drogi asfaltowej
Po ok 1600m dochodzimy do miejscowości
Przed pierwszymi zabudowaniami, po lewej stronie znajduje się Figura
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† Stacja X

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus - 8,9 km

1. Idziemy chodnikiem prosto
2. Po 400 m dochodzimy do rozwidlenia w kształcie litery Y, na rozwidleniu na
kolumnie znajduje się Krzyż
† Stacja XI

Krzyż na kolumnie toskańskiej - 9,3 km

1. Na rozwidleniu kierujemy się w lewo w kierunku Panienka
2. Podążając poboczem drogi asfaltowej idziemy ok 800m
3. Po lewej stronie znajduje się Figura Chrystusa Króla
† Stacja XII

Figura Chrystusa Króla - 10,1 km

1. Poboczem asfaltowym idziemy prosto, po 200 m dochodzimy do krzyżówki,
gdzie !!! zachowujemy szczególną ostrożność,
2. Kierujemy się wzdłuż drogi głównej, idziemy po łuku drogi w lewo i
wchodzimy do miejscowości Panienka.
3. Po 2,5 km dochodzimy do kolejnej krzyżówki na której znajduje się Krzyż
!!! (Należy zachować szczególną ostrożność podczas czytania rozważań,
wybrać miejsce bezpieczne i widoczne)
† Stacja XIII

Krzyż - 12,8 km

1. Idziemy po łuku drogi w lewo i przechodzimy na lewą stronę jezdni,
wchodzimy na chodnik
2. Po 300 m przechodzimy na parking przy Kościele, wchodzimy schodami na
teren przykościelny. Krzyż Misyjny znajduje się po prawej stronie, na wprost
bocznego wejścia do Kościoła
† Stacja XIV

Krzyż Misyjny - 13,1 km
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