Dziś wieczorem Droga Krzyżowa. Będą utrudnienia dla
kierowców
data aktualizacji: 2019.04.12

Ulicami Ursynowa Północnego przejdzie dziś największa w naszej dzielnicy droga krzyżowa.
Jak zawsze krzyż misyjny nieść będą przedstawiciele różnych grup społecznych i organizacji
kościelnych. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
Kroczenie ulicami miasta za krzyżem i wspólna modlitwa to każdego roku dla katolików
niepowtarzalne wydarzenie przed świętami wielkanocnymi. W każdej ursynowskiej parafii są
procesje drogi krzyżowej, ale ta najliczniejsza odbędzie się dziś w parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego i przejdzie ulicami Ursynowa Północnego.
Wierni zbiorą się przed kościołem przy alei KEN 101 o godz. 19:00 i przejdą aleją KEN, Herbsta,
Romera, Surowieckiego i znów aleją KEN. W godzinach od 19:00 do ok. 20:30 kierowcy muszą się
liczyć z czasowymi utrudnieniami na tych ulicach.
Krzyż misyjny poniosą m.in. kapłani, siostry zakonne i ministranci, kółka różańcowe, matki, ojcowie,
młodzież. Rozważania poprowadzi wspólnota Miasto Dawidowe.
- Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa, w całym tym
nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia, dlatego przy 14 stacjach
są rozważania o śmierci na krzyżu - mówi ks. prałat Dariusz Gas, proboszcz parafii pw.
Wniebostąpienia Pańskiego.

Procesje Drogi Krzyżowej w innych ursynowskich parafiach:
- Parafia pw. Ojca Pio Kabaty - po mszy o 19:00 - procesja ulicami Kabat
- Parafia św. Tomasza Apostoła - o 17:00 dla dzieci, o 18:00 dla dorosłych i o 20:00 dla młodzieży
- Parafia bł. E. Bojanowskiego - 17:15 - Droga Krzyżowa dla dzieci; 18:00 – Droga Krzyżowa dla
dorosłych
- Parafia bł. Władysława z Gielniowa - 19:30 ulicami parafii - pomiędzy blokami przy Raabego i Przy
Bażantarni
- Parafia Ofiarowania Pańskiego przy ul. Stryjeńskich - 17:00 dla dzieci, 18:30 dla dorosłych i
dodatkowo o 19:30, prowadzona przez chór parafialny
- Parafia pw. św. Zofii Barat - godz. 18:00 - poprowadzi ulicami: Taneczną, Samsonowską, Giewont,
Białogońską i Taneczną
- Parafia pw. Piotra i Pawła w Pyrach - po mszy wieczornej o godz. 18:00
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