Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie

NIE WARTO ŻYĆ NORMALNIE – WARTO ŻYĆ EKSTREMALNIE

V Łukowska Całonocna Droga Krzyżowa 2019
Geneza i idea jest zgodna z Ekstremalna Drogą Krzyżową- na http://www.edk.org.pl












PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA
Uczestnictwo w Całonocnej Drodze Krzyżowej ma charakter dobrowolnej praktyki
religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność
(po
podpisaniu
stosownej
zgody
przy
zgłaszaniu
się).
W razie niemożności kontynuowania Drogi, każdy uczestnik zobowiązany jest do
samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu (nie zapewniamy na trasie
możliwości przewozu uczestników). Także powrót do Łukowa odbywa się we własnym
zakresie.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Całonocnej Drodze Krzyżowej tylko pod
opieką prawnego opiekuna.
W trasie poruszamy się w grupie/ach składających się z mniej niż 10 osób (od 1 do 9),
zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych
fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych. KAŻDY UCZESTNIK MUSI
POSIADAĆ ELEMNTY ODBLASKOWE I OŚWIETLENIE
Od momentu wyruszenia z Kolegiaty Łukowskiej po Mszy Św. poprzez poszczególne
stacje Drogi Krzyżowej obowiązuje ZASADA MILCZENIA, dzięki której każdy z
uczestników będzie mógł głębiej przeżyć Misterium Drogi Krzyżowej i prawdziwie
spotkać się z Bogiem.
Wyjątkiem od tej zasady są rozważania na każdej ze stacji. W ich trakcie, po
przeczytaniu tekstu, można dyskutować na temat znaczenia i sposobu rozumienia
danego fragmentu z resztą uczestników.
Stąd pobierz i wydrukuj formularz swojego oświadczenia jako osoby pełnoletniej
(pobierz) lub niepełnoletniej (pobierz) lub dokonaj zapisu on-line
Warunkiem uczestnictwa jest: (opcjonalnie) zapisanie się poprzez :
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1. ZGŁOSZENIE ON-LINE (https://goo.gl/forms/TUP86uxFd8Tfepfp2
2. Zgłoszenia w formie papierowej podpisane zgłoszenia i oświadczenia, które należy
złożyć w dniu 8 kwietnia 2019 w godzinach od 19.00 do 19.30 po Mszy Św. w
kaplicy O. Pio przy Kolegiacie Łukowskiej.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o Całonocnej Drodze Krzyżowej
na stronach www.edk.org.pl

PRZYGOTOWANIE
EDK skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu.
W jej trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Misterium
Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez organizatorów
oraz pokonując pieszo kilometry na drodze.
Każdy uczestnik Całonocnej Drogi Krzyżowej zapewnia sobie we własnym zakresie
ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:
– odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trudnej trasy
– naładowana latarka, + zapasowe baterie
– wysokokaloryczne jedzenie i picie,
– podstawowe opatrunki,
– odblaski, KAMIZELKI ODBLAKSOWE, itp.
Zalecamy także zabranie w trasę kijków przeznaczonych do wędrówek pieszych (np. do nordic
walking).

Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie

NIE WARTO ŻYĆ NORMALNIE – WARTO ŻYĆ EKSTREMALNIE



UCZESTNICY OTRZYMAJĄ
przygotowane rozważania Drogi Krzyżowej, (do pobrania w wersji mp3, lub PDF ze
strony parafialnej www.przemienienie.lukow.pl
mapki wraz z podstawową informacją dotyczącą trasy wędrówki do po pobrania ze
strony parafialnej www.przemienienie.lukow.pl

TRASA (w nawiasach podano położenie geograficzne wg Google Maps)
Km
0.00
4.4
8.1
11.0
14.4
16.3
18.0
21.5
25.5

28.5
32.0
34.3
37.4
39.2
42.0
44.0

Stacja I. Kolegiata Łukowska, Plac Narutowicza 2, (51.930348 / 22.378809)
most na rzece Krzna Północna, ( 51.966860 / 22.368577)
UWAGA: Przejście przez tory kolejowe PKP (zakręt w lewo) 8.1 km
Stacja II – pomnik upamiętniający bitwę pod Gręzówką z okresu II Wojny
Światowej ( 51.995362 / 22.344874 )
Stacja III –Gręzówka - kościół parafialny 51.993571 / 22.297756 przy krzyżu
(skręcamy w lewo na Klimki)
Stacja IV – Krzyż przydrożny na skrzyżowaniu do wsi Klimki ( idziemy prosto)
Stacja V – pomnik Ks. Brzóski (51.972169, 22.279078) - dojście od drogi 300 m
(szlak żółty rowerowy)
Stacja VI – skrzyżowanie dróg leśnych (szlak żółty rowerowy) – skręcamy w lewo
Stacja VII – pomnik upamiętniający partyzantów z Jaty (51.995959 / 22.175239) –
dane historyczne (do 2018 był to pomnik upamiętniający partyzantów polskich
i „partyzantów” radzieckich)
Stacja VIII – Krzyż upamiętniający ofiary II Wojny Światowej i czasów
powojennych (51.942898 / 22.230679)
Stacja IX – Kapliczka na skrzyżowaniu dróg w Dąbiu (przy OSP skręcamy w lewo
Stacja X – zakręt drogi polnej na skraju lasu (51.942769 / 22.271613)
Stacja XI – Zalesie – krzyż przydrożny (51.94249 / 22.297537)
Stacja XII – Zalesie – kapliczka NMP na skrzyżowaniu dróg (51.932272 /
22.318237)
krzyż przydrożny na Poważu (51.935908, 22.354265)

Stacja XIV - Kolegiata Łukowska – Zakończenie

Program V ŁEDK
12 kwietnia 2019 r.
Godzina 18.00 Msza Święta w Kolegiacie Łukowskiej w intencjach uczestników Drogi
Krzyżowej i samych uczestników
Ok. 19,00 wyjście na trasę Drogi Krzyżowej
Zakończenie w godzinach rannych
----------------------------------------------

Zgłoszenia w formie papierowej poniżej.
Zachęcamy do zapisów on-line
https://goo.gl/forms/TUP86uxFd8Tfepfp2
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Zgłoszenie na V Łukowską Całonocną Drogę Krzyżową 2019
Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola
Dane osobowe
Imię i nazwisko: …………………………………………..……………………………………
PESEL: ……………………………………………………….. (do ubezpieczenia)
Dane adresowe i kontakt
Adres: …………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………….…………..………………………………………..
Nr telefonu ( bez odstępów) : …………………………………………………………
Telefon do „przyjaciela”* …………………………………………………………………….
Dotychczasowe doświadczenie (długość wędrówek pieszych, noce bez snu itp.)
……………………………………………………………………………………………….
Skąd się dowiedziałeś(aś) o V ŁEDK ?
……………………………………………………………………………………………….
Informuję, że znam zasady pójścia na Całonocną Drogą Krzyżową i zamierzam się do nich
dostosować. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny(a) do przejścia nocą takiego dystansu
(ok. 44 km) i UCZYNIĘ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ traktując to jako
prywatną praktykę religijną.
Zespół organizatorów (Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie) V Łukowskiej
Całonocnej Drogi Krzyżowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i
niematerialne, jak i zdrowotne powstałe w czasie przejścia trasy V ŁEDK.
W zakresie, w jakim mnie to dotyczy, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w zakresie niezbędnym dla spraw organizacyjnych oraz, że dane w
deklaracji uczestnictwa zostały podane dobrowolnie i są zgodne z prawdą - szczególnie
PESEL, który umożliwia weryfikację mojego wieku. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje
mi prawo do wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz odwołania niniejszej
zgody w każdej chwili.
Oświadczam że przeczytałem i zgadzam się z powyższymi zasadami
Data: ………………………………………. Podpis: …………………………………………
UWAGA: Zgłoszenia należy dostarczyć w dniu 8 kwietnia 2019 r. na spotkanie po Mszy
Świętej wieczorowej w kolegiacie łukowskiej (kaplica Ojca Pio) lub prosimy o kontakt
509199705. Zachęcamy do zapisów on-line https://goo.gl/forms/TUP86uxFd8Tfepfp2
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DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOLETNICH – wypełnić jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE
(wypełnia opiekun osoby niepełnoletniej)
Ja, niżej podpisana(y)....................................................................... legitymująca(y) się
dowodem osobistym nr............................ oraz nr PESEL ..................................,
oświadczam, że jestem rodzicem / prawnym opiekunem ...............................................
i wyrażam zgodę na jej / jego udział w V Łukowskiej Całonocnej Drodze Krzyżowej z
z Łukowa - przez lasy wokół Rezerwatu Jata do Łukowa w nocy z 12 na 13 kwietnia 2019 r.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma(y), że uczestnictwo mojego dziecka
/ podopiecznego w tym wydarzeniu jest całkowicie dobrowolne i ma charakter prywatnej
praktyki religijnej, w związku z czym biorę za to pełną odpowiedzialność.
Zespół
organizatorów
(Parafia
Przemienienia
Pańskiego
w
Łukowie)
V Łukowskiej Całonocnej Drogi Krzyżowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody
materialne i niematerialne oraz na zdrowiu powstałe w czasie przejścia trasy V ŁEDK.
Trasa: Łuków Kolegiata Łukowska - Orientacyjna długość trasy: Łuków: 44 km, (Łuków – Krynka – Gręzówka – (trasa żółta ) – pomnik Ks. Brzóski – lasy Nadleśnictwa Łuków –
Żdżary - Zalesie – Łuków - ok 44 km
Kontakt do opiekuna osoby nieletniej(numer telefonu)………....................................................
Data.............................................. Czytelny podpis rodzica / opiekuna .....................................

UWAGA: Zgłoszenia należy dostarczyć w dniu 8 kwietnia 2019 r. na spotkanie po Mszy
Świętej wieczorowej w kolegiacie łukowskiej (kaplica Ojca Pio) lub prosimy o kontakt
509199705. Zachęcamy do zapisów on-line https://goo.gl/forms/TUP86uxFd8Tfepfp2

