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12-13 kwiecień 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis trasy VI Łańcuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej  

 Trasa szlakiem kościołów łańcuckich 

 

Długość trasy: 10km 

 

Wychodząc z kościoła idziemy w prawo do ul. Podzwierzyniec. 

Przechodzimy ulicę na wprost i idziemy ul. Wiejską.  

 
    

Stacja I na wysokości firmy Argo  

Idziemy dalej ulicą Wiejską, która w dalszej części przechodzi w ulicę 

Kąty (cały czas droga asfaltowa), dochodzimy do skrzyżowania, 

idziemy w lewo, za około 500m po lewej stronie w głębi Kościół na 

Kątach. 

 

 

Stacja II Kościół na Kątach 

Idziemy dalej ulicą Kąty, przechodzimy przejazd kolejowy  

z zaporami, dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Polną, którą 

przechodzimy na wprost (po około 50m droga nieutwardzona,  

w wąwozie), dochodzimy do ul. Kraszewskiego.  

 

 

Stacja III przy ul. Kraszewskiego 

Idziemy w kierunku miasta ulicą Kraszewskiego. Po około 150m 

skręcamy w prawo w ulicę Wąską. Dochodzimy do ulicy 29 

Listopada, idziemy w prawo. Po prawej na wysokości Szkoły 

Podstawowej Nr 3 figura Matki Bożej.  
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Stacja IV Figura Matki Bożej 

Idziemy nadal ulicą 29 Listopada, widzimy drogowskaz z napisem 

Rzeszów i w tym kierunku idziemy (ul. Skotnik, droga prowadzi pod 

górę). Dochodzimy do Kościoła pw. Chrystusa Króla.  

 

 

Stacja V Kościół pw. Chrystusa Króla 

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 z figurą Pana Jezusa.  

 

 

Stacja VI Kapliczka z figurą Pana Jezusa  

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 i w prawo w ulicę 

Rodziny Ulmów, idziemy wzdłuż cmentarza.  

 

 

Stacja VII przy cmentarzu 

Idziemy nadal ulicą Rodziny Ulmów do skrzyżowania z ulicą 

Traugutta, idziemy w lewo, po około 100m skręcamy w prawo w ulicę 

Kusocińskiego, dochodzimy do ulicy Bohaterów Westerplatte, 

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

 

 

Stacja VIII Kościół pw. Św. Michała  

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 przy szpitalu 

Idziemy w kierunku Kościoła Farnego ulicami Paderewskiego, Plac 

Sobieskiego, Rynek, Farna.  
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Stacja X Kościół pw. Św. Stanisława - łańcucka Fara  

Za Kościołem przechodzimy kamienny most i schodzimy schodami 

na ulicę Jagiellońską, za około 70m skręcamy w lewo w ulicę 

Dolniańską.  

 

 

Stacja XI Kapliczka Św. Józefa  

Idziemy ulicą Dolniańską do skrzyżowania (około 50m) z ulicą 

Grunwaldzką, skręcamy w lewo w ulicę Grunwaldzką, przy 

skrzyżowaniu z ulicą Konopnickiej Krzyż - Kapliczka Św. Rocha.  

 

 

Stacja XII Krzyż - Kapliczka Św. Rocha  

Idziemy ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego 

(koło Straży Pożarnej).  

 

 

Stacja XIII Święty Florian przy Straży 

Idziemy w lewo w kierunku przejazdu kolejowego, przez który 

przechodzimy, idziemy ulicą Podzwierzyniec do Kościoła pw. Św. 

Józefa, z którego wyruszyliśmy.  

 

 

Stacja XIV Kościół pw. Św. Józefa 

 

 

 

Przy figurze Matki Bożej, przy Kościele zostawiamy wzięte wcześniej 

krzyże. 

 

 

 

 

 

 
 


