
Bardzo się cieszę, że w już w piątek wieczorem razem wkroczymy w ekstremalnie 

duchowe doświadczenie. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej przebiegają ulicami naszego miasta, 

przez wszystkie parafie, mijać będziemy domy, bloki, szpitale... To wspaniała okazja by modlić 

się w intencji mieszkańców Tczewa, polecać chorych, starszych i samotnych Bożej 

Opatrzności, wypraszać łaskę nawrócenia dla naszych rodzin i sąsiadów. Kolejne kilometry 

i upływający w milczeniu czas, to prawdziwa duchowa walka. Można w tym czasie rozważać 

Mękę i Śmierć Pana Jezusa, ale też uczynić rachunek sumienia, czy przede wszystkim spotkać 

się na modlitwie z Bogiem. Warto podtrzymać zasadę ciszy. Nawet jeśli uważasz, że tego nie 

potrzebujesz, proszę pamiętaj o innych uczestnikach. Może osoba obok Ciebie potrzebuje 

Twojej milczącej obecności, bo sama nie da rady przejść tej trasy, ale ma ważną intencję, którą 

pragnie przedstawić Bogu w czasie drogi. Idziemy zatem indywidualnie, ale zawsze staramy 

się mieć innego uczestnika w zasięgu wzroku. Można też tworzyć małe, kilkuosobowe grup. 

Na końcu zawsze będzie samochód techniczny, gdzie w razie jakichkolwiek komplikacji, 

powikłań, urazów, zgubienia trasy itp. będzie można uzyskać wsparcie. W nagłych 

przypadkach proszę dzwonić pod numer 690 521 561 lub 795 514 744. 

W piątek o godz. 18.30 w kościele pw. św. Józefa sprawowana będzie Msza święta 

przez bpa Arkadiusza Okroja. Ten dzień to uroczystość poświęcona Oblubieńcowi Maryi. 

Rozważania kolejnych stacji powstały w oparciu o List apostolski papieża Franciszka  

„Patris Corde”, napisali je uczniowie Katolickiego LO w Tczewie. To św. Józefowi pragniemy 

zawierzyć naszą Tczewską Drogę Krzyżową, wszystkich uczestników tego duchowego dzieła. 

Ten Rok poświęcony jest Jego osobie. Niech wyjedna dla nas potrzebne łaski, niech umacnia 

nas w tej drodze, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu tej wędrówki. Jeśli ktoś odczuwa obawy 

ze względu na dużą liczbę zapisanych osób zalecam uczestniczyć we Mszy świętej w swojej 

parafii, nawet porannej. Około 19.30 będziemy rozdawać rozważania, mapę oraz jej opis. 

Wszystko będzie też dostępne 19 marca od godz. 19.00 w wersji elektronicznej na stronie 

http://www.nmp-tczew.pelplin.opoka.org.pl/ Kolejni uczestnicy będą wyruszać w odstępach 

czasowych, tak żeby uniknąć tworzenia się dużych grup. Proszę w tej kwestii o dyscyplinę 

i wyrozumiałość. 

Proszę pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa. Obowiązkowo każdy uczestnik 

ekstremalnej Tczewskiej Drogi Krzyżowej musi posiadać jakiekolwiek elementy odblaskowe. 

Warto zabrać ze sobą latarkę, najlepiej tzw. czołówkę. Poprawi ona naszą widoczność 

dla innych uczestników ruchu, oświetli naszą drogę oraz pomoże odczytać rozważania i mapę. 

Ponadto należy odpowiednio się ubrać. Maszerować będziemy nocą, gdzie temperatura 

powietrza się obniża. Idziemy też przez tereny pozamiejskie, odsłonięte, gdzie odczuwalna 

temperatura może być jeszcze niższa. Warto mieć ze sobą termos z herbatą i coś do zjedzenia. 

Każdy powinien nieść ze sobą swój krzyż, może to być krzyżyk z domu, można go też uczynić 

własnoręcznie. Wszystkie stacje są wyraźnie oznaczone. 

Jeśli ktoś nie będzie w stanie kontynuować drogi należy bezwzględnie skierować się 

do domu. Nie trzeba nikogo dodatkowo powiadamiać.  

 

Pozdrawiam i do zobaczenia 

Ks. Mateusz Pryczkowski 
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