
***

budynki  wsi  mamy  po  lewej  stronie...  31.5  km dochodzimy  do  drogi
głównej i skręcamy w lewo w kierunku Pleszew... cały czas prosto... na 35
km dochodzimy prostopadle do drogi... przed nami krzyż...

STACJA 12...

***
skręcamy w prawo... i za chwilę w lewo tak jak prowadzi droga... przed
nami skrzyżowanie,  my idziemy przez  nie  prosto,  w kierunku  Pleszew,
a  nie  Kowalew...  obok  po  lewej  figura  MB...  przed  nami  krzyż
w miejscowości Korzkwy... za nami 35 km...

STACJA 13...

***
cały  czas  prosto  w  kierunku  Pleszewa,  nie  Kowalewa,  do  końca  drogi
i  skręcamy  w  prawo...  jesteśmy  przy  światłach...  teraz  w  lewo...
na 38,5 km mamy po lewej kościół św. Floriana a krzyż przed kościołem... 

STACJA 14...

***
dalej za chwilę następne światła i kierujemy się w prawo w ulicę Lipową...
przechodzimy tory,  po  prawej  stronie  stacja  benzynowa.  a  my  idziemy
w lewo w ulicę Malińska... cały czas prosto, przez małe rondo, nadal ulica
Malińska, dochodzimy do Placu Wolności im. Jana Pawła II, a przed nami
kościół z którego rozpoczęliśmy naszą Drogę Krzyżową... krzyż na placu
przykościelnym po prawej stronie... 

Zmartwychwstanie...

Dziękujemy za całą naszą Drogę... 
  

***

EDK – Pleszew... 2017...
Kościół Najświętszego Zbawiciela znajduje się

w Pleszewie przy Placu Wolności im Jana Pawła II.
Parkowanie możliwe:

 na części placu po przeciwnej stronie kościoła, 
albo około 100 metrów dalej (w kierunku rynku)

 na placu przed Tesco lub na pleszewskim rynku... 

Początek...  Kościół Najśw. Zbawiciela... Msza Święta o godz. 20.00...
Wyruszamy  na  trasę:  wychodząc  z  kościoła  kierujemy  się  w  prawo...
idziemy aż  do  rynku,  skręcamy w prawo  i  prosto  wchodzimy  w ulicę
Kaliska,  i  następnie  pierwszą  ulicą  skręcamy  w  lewo  (ul.  Kościelna)
i  dochodzimy  do  Kościoła  który  mamy  po  prawej  stronie...  na  placu
przykościelnym, po prawej stronie od wejścia krzyż...

STACJA 1... 
***

wychodząc z terenu kościoła kierujemy się prawo, i następnie też w prawo
wzdłuż muru ogrodzenia; dochodzimy do skrzyżowania i dalej w lewo ulicą
Kilińskiego dochodzimy do świateł... przechodzimy przez światła na drugą
stronę  ulicy  i  kierujemy  się  w  prawo  wzdłuż  ogrodzenia  Ogródka
Jordanowskiego...  idziemy  cały  czas  prosto,  tak  jak  prowadzi  chodnik,
nawet gdy obwodnica skręci w prawo my idziemy chodnikiem w kierunku
wsi Lenartowice... dochodzimy do krzyża na rozwidleniu dróg... za nami
3,3 km...

STACJA 2... 

***
idziemy dalej wzdłuż drogi głównej, zostawiając krzyż po prawej stronie...
6.5 km Zawidowice i figura Serca NMP przy budynku nr 6 po lewej stronie
i za 200 metrów dalej mijamy po prawej stronie figurę NSPJ stojącą na
rozwidleniu  dróg...  idziemy  drogą  główna  dalej  prosto,  nie  skręcamy
w prawo... na 10.6 km po lewej stronie na skrzyżowaniu krzyż..

STACJA 3...



***
skręcamy w lewo, droga asfaltową w kierunku Grodzisko, nie na Tursko...
jesteśmy  na  czerwonym  oznakowanym  szlaku...  asfalt  wkrótce  się
skończy... dochodzimy do krzyża na początku lasu po prawej stronie... za
nami 12 km...

STACJA 4...

***
dalej idziemy prosto... 14.5 km wychodzimy z lasu...  nadal jesteśmy na
czerwonym  szlaku...  dochodzimy  do  drogi  asfaltowej...  teraz  w  prawo
i zaraz w lewo... przed nami Kościół w Grodzisku z krzyżem przy kościele,
a my później pójdziemy w lewo przez cała wieś... jesteśmy na 15.5 km... 

STACJA 5...

***
gdy przed nami był kościół to teraz kierujemy się w lewo, idziemy przez
całą  wieś  i  dochodzimy  do  skrzyżowania;  kierujemy  się  w  prawo
w kierunku wsi Broniszewice i za chwilę mamy krzyż po lewej stronie... za
nami 16.5 km... 

STACJA 6...

 ***
dalej prosto i za 1 km przed wsią krzyż po lewej stronie...

STACJA 7...

***
idziemy dalej prosto...  19 km – skrzyżowanie Chocz-Pleszew...  po lewej
stronie  figura  MB...  zachowujemy  szczególną  ostrożność  przy
przechodzeniu przez skrzyżowanie...   idziemy prosto...  20 km następne
skrzyżowanie:  skręcamy  w  lewo...  znak:  Czermin  6  km...  dalej  prosto
chodnikiem... za 500 metrów figura NSPJ  po prawej stronie,  a my dalej
prosto chodnikiem... gdy się chodnik skończy, 22,5 km po prawej stronie
kościół w Broniszewicach, przed kościołem pójdziemy drogą w prawo... ale
najpierw w głębi krzyż na placu przy kościele...

STACJA 8... 
***

idąc  drogą  w prawo,  prosto,  mijamy  z  lewej  staw,  23  km,  a  po  prawo
rozpoczyna się  las...  gdy las  się  skończy,  skręcamy w lewo, i cały czas
prosto...  dochodzimy do  budynków po  obu stronach drogi...  za  nimi  po
lewo krzyż, a my dalej pójdziemy w lewo... 

STACJA 9...
***

idziemy za krzyżem w lewo i cały czas prosto... później zacznie się asfalt...
dochodzimy  do  skrzyżowania,  skręcamy w  prawo,  dochodzimy  za  200
metrów  do  następnego  skrzyżowania,  wchodzimy  na  drogę  główną,
skręcamy w lewo, przed nami kościół w Czerminie z krzyżem przed nim po
prawej stronie... to nasze 27.5 km... 

STACJA 10...
***

vis a vis kościoła grota MB z Lourdes, zaś obok kościoła po prawej stronie
figura MB... my idziemy droga główną po łuku w prawą stronę... za chwilę
odbijamy  w  drogę  w prawo  w  kierunku  miejscowości  Strzydzew...  nie
w kierunku Pleszew... na 30 km w miejscowości Strzydzew vis a vis pałacu
miejsce po przewróconym krzyżu po lewej stronie... a my nadal idziemy
prosto... za 500 metrów skręcamy w lewo przy figurze św. Józefa... przed
nami Sołtys... idziemy w kierunku wsi Kurcew... dochodzimy do wsi, droga
skręca w prawo, i tu na zakręcie po prawej stronie krzyż...

STACJA 11...


