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Opis trasy V Łańcuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej  

 Trasa szlakiem kościołów łańcuckich. 

 

 

Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy. Dzięki 

niemu, w ramach każdego wyodrębnionego odcinka dysponują Państwo 

szczegółowymi informacjami, dotyczącymi przebiegu drogi.  

 

 

Ponadto w przebiegu opisu trasy, wskazane są miejsca, w których należy 

rozpocząć rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. 

 
 

Przypomnienie zasad obowiązujących w czasie EDK 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA jest indywidualną praktyką religijną, 

którą każdy 

podejmuje na własną odpowiedzialność. Obowiązuje zasada milczenia – nie 

rozmawiamy i poza stacjami drogi krzyżowej nie modlimy się na głos. Prosimy 

zwracać uwagę osobom łamiącą tę zasadę. 

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy drogi krzyżowej przygotowaliśmy kilka 

zasad, do których zalecamy się stosować: 

1. W czasie drogi krzyżowej poruszamy się w zwartych, nie większych niż liczące 

9 osób grupach. 

2. Każda osoba ma założone elementy odblaskowe. 

3. Poruszamy się lewą stroną jezdni, jeden za drugim. Osoby idące z przodu 

oraz na końcu mają zapalone latarki. 

4. Dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 

 

1.Wychodząc z kościoła idziemy w prawo do ul. Podzwierzyniec.  

   Przechodzimy ulicę na wprost i idziemy ul. Wiejską. Na wysokości firmy Argo 

   Stacja I 

 

2. Idziemy dalej ulicą Wiejską która w dalszej części przechodzi w ulicę Kąty 

   (cały czas droga asfaltowa), dochodzimy do skrzyżowania, idziemy w lewo, za 



   około 500 m po lewej w głębi Kościół na Katach-  Stacja II. 

3. Idziemy dalej ulicą Kąty, przechodzimy przejazd kolejowy z zaporami, 

   dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Polną, którą przechodzimy na wprost (po  

   około 50 m droga nieutwardzona, w wąwozie), dochodzimy do ul. Kraszewskiego- 

  Stacja III. 

4. Idziemy w kierunku miasta ulicą Kraszewskiego. Po około 150 m skręcamy w 

prawo w ulicę Wąską. Dochodzimy do ulicy 29 Listopada, idziemy w prawo. 

Po prawej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 3 kaplica Matki Bożej- Stacja IV. 

5. Idziemy nadal ulicą 29 Listopada, widzimy drogowskaz z napisem Rzeszów i w 

tym kierunku idziemy (ul. Skotnik, droga prowadzi pod górę). Dochodzimy do 

Kościołą pw Chrystusa Króla -Stacja V. 

5. Dochodzimy do drogi E94, idziemy w lewo w kierunku miasta ulicą Piłsudskiego. 

Przechodzimy na drugą stronę ulicy przez przejście dla pieszych na wysokości 

pierwszego bloku osiedla w ulicę prowadzącą do Lidla, przy skrzyżowaniu 

kapliczka-Stacja VI 

6. Idziemy w kierunku Lidla, przechodzimy na wprost drogę E94, idziemy drogą 

utwardzoną koło zakładu Gazowniczego i dochodzimy do ulicy Mościckiego. 

Kierujemy się lekko w lewo w ulicę Rodziny Ulmów, idziemy wzdłuż cmentarza- 

Stacja VII. 

7. Idziemy nadal ulicą Rodziny Ulmów do skrzyżowania z ulicą Traugutta, idziemy 

w lewo, po około 100 m idziemy w prawo ulicą Kusocińskiego, dochodzimy do ulicy 

Bohaterów Westerplatte, idziemy w lewo, po około 200 m po prawej Kościół pw Św. 

Michała- Stacja VIII. 

8.  Idziemy w kierunku miasta ulicą Bohaterów Westerplatte, przechodzimy na 

wprost drogę E94 (przez przejście dla pieszych), idziemy ulicą Żardeckiego do 

skrzyżowania z ulicą Sokoła, idziemy w prawo (koło szpitala)- Stacja IX. 

9. Idziemy w kierunku Kościoła Farnego ulicami Padarewskiego, Plac Sobieskiego, 

Rynek, Farna. Kościół Farny – Stacja X. 

10. Za Kościołem przechodzimy kamienny most i schodzimy schodami na ulicę 

Jagielońską, za około 70 m idziemy w lewo ulicą Dolniańską. Kapliczka Św. Józefa -

Stacja XI. 

11. Idziemy ulicą Dolniańską do skrzyżowania (około 50m) z ulicą Grunwaldzką, 

idziemy w lewo ulicą Grunwaldzką, przy skrzyżowaniu z ulicą Konopnickiej krzyż-

kapliczka Św. Rocha- Stacja XII. 

12. Idziemy ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego (koło Straży 

Pożarnej). Święty Florian przy Straży -Stacja XIII. 

13. Idziemy w lewo w kierunku przejazdu kolejowego przez który przechodzimy, 

idziemy ulicą Podzwierzyniec do  Kościoła pw Św. Jozefa z którego wyruszyliśmy, 

przy kościele -Stacja XIV 

 

 

 

 
 

 


