
Droga Krzyżowa ulicami Węgorzewa. 

W piątek 30 marca 2012 r. po raz dziesiąty odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami 

Węgorzewa. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 19:30 przy kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. 

Trasa Drogi Krzyżowej wiodła ulicami miasta i była zaplanowana w taki sposób, aby po 

drodze można było przejść obok kościołów katolickich znajdujących się w mieście. W tym 

roku nabożeństwu przewodniczył i rozważania prowadził dziekan dekanatu węgorzewskiego 

i jednocześnie proboszcz parafii  Św. Piotra i Pawła, ks. Maciej Maciejewski.  

Krzyż niesiony był przez reprezentantów różnych środowisk węgorzewskiej społeczności i 

przekazywany przy kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej. I tak do stacji pierwszej krzyż nieśli 

strażacy, następnie żołnierze tutejszej jednostki wojskowej. Od żołnierzy krzyż przejęli 

nauczyciele. Od nauczycieli krzyż przejęli i nieśli w procesji przedstawiciele lokalnego 

samorządu. Po nich kolejno krzyż niesiony był przez przedstawicieli służby zdrowia, lekarzy i 

pielęgniarki, następnie przez przedstawicieli rad parafialnych, przez młodzież 

przygotowującą się do bierzmowania, przez kobiety, przez mężczyzn ( grekokatolicy), przez 

katechetów. Od katechetów krzyż przejęli żeglarze, a od nich harcerze. Od harcerzy krzyż 

przejęli kapłani, a od nich ministranci, którzy krzyż wnieśli do kościoła  św. Piotra i Pawła, 

gdzie nastąpiło zakończenie nabożeństwa. Na zakończenie uczestnicy tej niezwykłej procesji 

pokutnej jako wyraz czci i szacunku dla symbolu naszego zbawienia złożyli na krzyżu swój 

pocałunek. 

Tegoroczna, jubileuszowa Droga Krzyżowa zgromadziła wielu uczestników. Zmienna, chłodna 

pogoda wielu zniechęciła. Jednak podczas całej procesji nie padał deszcz ani śnieg. Należy 

przy tej okazji wspomnieć, że pomysłodawcą i organizatorem tego nabożeństwa przed 

dziesięciu laty był ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej, ks. Marek Jędrocha, 

salwatorianin, który wspomina tamte czasy w napisanym do nas liście z okazji jubileuszu 

dziesięciolecia nabożeństwa. Spadkobiercą i kontynuatorem tamtej idei od kilku lat jest 

parafia MB Fatimskiej, która przy współpracy z lokalnym duchowieństwem i władzami miasta 

oraz służbami porządkowymi przygotowuje od strony organizacyjnej nabożeństwo. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tegorocznej jubileuszowej Drogi 

Krzyżowej odprawionej na ulicach miasta Węgorzewa a zwłaszcza formacjom mundurowym, 

chórowi Ojczyzna i ministrantom naszej parafii,( chociaż nieśli zapalone pochodnie, to w ręce 

było im zimno) jak również wszystkim uczestnikom tego niezwykłego nabożeństwa  należą 

się słowa wielkiego uznania i gratulacji oraz ogromnej wdzięczności za świadectwo wiary, 

zwłaszcza tym, którzy przynieśli krzyż i świece. Pozostaje wyrazić nadzieję, że w przyszłości 

nie zabraknie wśród Węgorzewian ludzi z podobnymi inicjatywami, a ich inicjatywy trafią na 

dobrą glebę tego pięknego miasta i będą owocować dobrem dla jego mieszkańców. Jesteśmy 

otwarci na wszelkie inicjatywy i uwagi związane z tym nabożeństwem, które służą 

ubogaceniu jego przeżycia. 


