
Regulamin udziału w Nocnej Drodze Krzyżowej ze Świętego Krzyża do parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach 

 

1. Nocna Droga Krzyżowa to indywidualna forma modlitwy organizowana przez Parafię 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach oraz Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana 

Bosko w Kielcach przy ul. 1 Maja 57. Nocna Droga Krzyżowa ma wymiar 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i jest zgodna z jej ideą: rozpocznie się wspólnym 

uczestnictwem we Mszy Świętej o godz. 18.00 w Sanktuarium Relikwii Drzewa 

Krzyża Świętego na wzgórzu Święty Krzyż, odbędzie się w nocy, w duchu modlitwy 

i w milczeniu. 

2. Należy pamiętać, że nocna droga krzyżowa ma charakter duchowego wyzwania 

i pokonywania własnych słabości. Podczas drogi zachęcamy do głębokiej refleksji 

i ofiarowania swojego wysiłku Panu Bogu. Prosimy o przygotowanie własnych 

drewnianych krzyży. 

3. Przebieg i organizacja Nocnej Drogi Krzyżowej zostały uzgodnione z Dyrekcją 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Klasztorem Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej na Świętym Krzyżu. 

4. Z uwagi na przemarsz przez obszar ochrony przyrody - Świętokrzyski Park Narodowy 

zabrania się używania zestawów nagłaśniających w jego obrębie. Uczestnik 

zobowiązuje się do zachowania porządku marszu. Zakazuje się używania światła 

o otwartym płomieniu w obrębie Parku oraz na terenach zalesionych poza jego 

obrębem. 

5. Nocna Droga Krzyżowa odbędzie się w nocy z 12 na 13.04.2019 r.  

6. Przed wyruszeniem zalecamy sprawdzić lokalną prognozę pogody, zapoznać 

się z trasą Nocnej Drogi Krzyżowej, zabrać mapę obszaru, poinformować bliskich 

o planowanym wyjściu. W przypadku braku możliwości kontunuowania marszu 

uczestnik zobowiązany jest do indywidualnego zapewnienia sobie transportu 

powrotnego z trasy oraz z miejsca docelowego. 

7. Trasa Nocnej Drogi Krzyżowej przebiega z Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża 

Świętego (Łysa Góra) czerwonym szlakiem na szczyt Łysica, z zejściem 

ul. Klasztorną w miejscowości Święta Katarzyna, następnie szlakiem niebieskim 

do miejscowości Cedzyna i kolejno do parafii Świętego Krzyża w Kielcach. 

Jej długość wynosi około 39km, a przewidziany czas przemarszu szacuje się na 10h. 



8. Osoba wybierająca się na Nocną Drogę Krzyżową przyjmuje na siebie wszelkie 

ryzyko związane z przejściem trasy, mając na uwadze swoje zdrowie i kondycję. 

Udział w Nocnej Drodze Krzyżowej odbywa się dobrowolnie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za stan zdrowia oraz inne wydarzenia, które mogą mieć miejsce 

podczas wędrówki.  

9. Uczestnik zobowiązany jest zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez wyposażenie się 

w elementy odblaskowe (najlepiej kamizelki odblaskowe), latarkę (najlepiej czołową), 

podstawowe opatrunki, naładowany telefon komórkowy umożliwiający kontakt, 

pelerynę, ciepłe ubranie odpowiednie do zmiennej temperatury i niesprzyjającej 

pogody, wygodne i wodoodporne buty przystosowane do długich wędrówek 

(w niektórych miejscach trasa może być błotnista i śliska), prowiant na drogę 

(jedzenie, picie, termos z gorącą herbatą, wodę, wysokoenergetyczny prowiant: 

czekolada, batony, chałwa), kijki do wędrówek pieszych. 

10. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia. Za zgodą rodzica, opiekuna prawnego 

i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej mogą uczestniczyć niepełnoletni 

od 16 roku życia. 

11. Od uczestników pobierana jest opłata w wysokości 10 zł przeznaczona na zapewnienie 

autokaru na trasie z Kielc na Święty Krzyż, ubezpieczenie NWW oraz mapki trasy i 

materiały formacyjne itp. 

12. Zapisy będą się odbywać do piątku, 5 kwietnia 2019r., w biurze Oratorium 

Świętokrzyskiego Św. Jana Bosko: Kielce, ul. 1 Maja 57 do godz. 17.00. 

13. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane podczas spotkania 

organizacyjnego, które jest przewidziane na 5-go kwietnia 2019r. na godzinę 18:30 

w Oratorium Świętokrzyskim Św. Jana Bosko, ul. 1 Maja 57. Obecność na spotkaniu 

jest obowiązkowa.  

14. Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo u organizatorów: Agnieszka 

Drabina: agnieszka.drabina@gmail.com, lub kl. Mateusz Papierz SDB: 

mpapierz@sdb.krakow.pl. 


