dochodzimy prostopadle do drogi i skręcamy
w lewo (12,5 km). Następnie po prawej mamy
kościół z Cudownym Koronowanym Obrazem MB.
Droga główna skręca w lewo i tam pójdziemy
dalej, ale najpierw wstępujemy na teren kościoła.
Możemy wejść pierwsza furtką i po prawej mamy
grotę z figurą MB (13,3 km)...
Stacja XVI – Pierwsza Tajemnica Chwalebna Zmartwychwstanie
***
jak gdyby wracamy wzdłuż muru kościelnego,
dochodzimy do drogi którą wcześniej przyszliśmy
i dalej prosto. Za 500 m figura MB Różańcowej po
prawej stronie. (13,2 km)...
Stacja XVII – Druga Tajemnica Chwalebna Wniebowstąpienie
***
dalej dochodzimy do drogi Pleszew-Koźmin,
mamy znak STOP (14,2 km). Skręcamy w lewo.
Idziemy prosto – miejscowośc Fabianów. Mamy
chodnik po lewej stronie. Przekraczamy mostek na
rzecze Lutynia. Mijamy figurę Św. Wawrzyńca po
prawej stronie (14,7 km), idziemy dalej i po
prawej Krzyż. (15,0 km)...

Dochodzimy do miejscowości Kowalew.
Rozpoczyna się chodnik po prawej stronie
(18,5 km), mijamy Krzyż po prawej stronie
(18,9 km) za chwilę przechodzimy na lewą stronę
na przejściu, mijamy kościół który mamy po lewej
stronie, ten sam gdzie była stacja VI. Dalej prosto
tak jak prowadzi chodnik i droga główna. Dalej po
prawej stronie figura SPJ przy posesji 22A.
(20,7 km)...
Stacja XIX – Czwarta Tajemnica Chwalebna –
Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny
***
Idziemy dalej, mijamy tory z zaporami, ulicą w dół i
przed torami wąskotorówki skręcamy przy Krzyżu –
tam gdzie była stacja V, w prawo i chodnikiem
idziemy w kierunku Pleszewa. Cały czas prosto.
Przez skrzyżowanie obok stacji benzynowej prosto
(20,5 km), dalej ulicą Malińska prosto, dalej przez
małe rondo prosto i dochodzimy do Placu Wolności
JP II. Przed nami po przekątnej na prawo kościół
Najświętszego Zbawiciela, gdzie zaczynaliśmy nasz
Ekstremalny Różaniec. (23,5 km)...
Stacja XX – Piąta Tajemnica Chwalebna –
Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny

Stacja XVIII – Trzecia Tajemnica Chwalebna –
Zesłanie Ducha Świętego
***
Idziemy dalej.
UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Kończy się miejscowość Fabianów. Idąc dalej
prawidłowo mamy bardzo małe pobocze po lewej
stronie. Większe jest po prawej, po którym byłoby
chyba bezpieczniej trzymając się maksymalnie
daleko od pasa asfaltu.

Zachowujemy szczególną ostrożność
i nadal obowiązkowo posiadamy
elementy odblaskowe.

KONIEC TRASY

traseo numer: 189894

***
Trasa im.:
św. Matki Teresy z Kalkuty
tzw. Ekstremalny Różaniec
24 km
Pleszew – Pleszew
8 października 2021

Początek...
Kościół Najśw. Zbawiciela
w Pleszewie... Msza Święta o godz. 18.00...
***
Wyruszamy na trasę: wychodząc z kościoła
kierujemy się w prawo... idziemy aż do Rynku,
skręcamy w prawo i prosto wchodzimy w ulicę
Kaliską, i następnie pierwszą ulicą skręcamy
w lewo (ul. Kościelna), dochodzimy do kościoła
który mamy po prawej stronie... na placu
przykościelnym, w głębi po prawej stronie od
wejścia grota MB z Lourdes...
(0,9 km)...
Stacja I – Pierwsza Tajemnica Radosna Zwiastowanie
***

Wychodząc z terenu kościoła, idziemy w stronę
Rynku. Cały czas prosto w ulicę Poznańską.
Dochodzimy do świateł, przechodzimy na stronę
prawą i za 50 metrów kościół Św. Floriana
(1,7 km)...
Stacja II – Druga Tajemnica Radosna Nawiedzenie Świętej Elżbiety
***
Zaraz za kościołem skręcamy w prawo i idziemy
wzdłuż ogrodzenia cmentarza, do końca drogi i tak
jak biegnie droga skręcamy w lewo. Po prawej
stronie kościół MB Częstochowskiej. (2,0 km)...
Stacja III – Trzecia Tajemnica Radosna Narodzenie Pana Jezusa
***
Wychodząc z terenu kościoła, skręcamy w prawo,
do końca drogi i skręcamy w lewo, dochodzimy do
świateł, skręcamy w prawo, idziemy wzdłuż drogi
krajowej, chodnikiem po prawej stronie.
Za 750 metrów, przed rondem, figura przed domem
nr 120 (3,1 km)...
Stacja IV – Czwarta Tajemnica Radosna Ofiarowanie Pana Jezusa
***
idziemy dalej prosto, za rondem jest przejście na
drugą stronę ulicy.
Zachowujemy szczególną ostrożność,
przechodzimy i dalej prosto, sklep Dino mamy po
lewej, i za chwilę na przejściu przechodzimy na
drugą stronę, tak jak mamy chodnik. Dalej prosto,
przekraczamy tory kolejowe wąskotorówki i przed
nami Krzyż w Kowalewie. (4,6 km)...
Stacja V – Piąta Tajemnica Radosna Odnalezienie Pana Jezusa
***

stojąc przed Krzyżem, idziemy w prawo, nie
w lewo w kierunku Pleszewa, chodnikiem po lewej
stronie jezdni. Mijamy tory kolejowe z zaporami,
dalej prosto, chodnikiem, tak jak prowadzi droga, aż
dojdziemy do kościoła. (5,7 km)... tutaj będziemy
skręcać w prawo...

idziemy dalej, za niecałe 150 m
na skrzyżowaniu figura MB (10,6 km)...

Stacja VI – Pierwsza Tajemnica Światła –
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
***
tak jak doszliśmy do kościoła, to teraz skręcamy
w prawo, prosto, tak jak prowadzi asfalt, za
niedługo w prawo, kawałek i w lewo. Po prawej
Krzyż, (6,5 km)...

za figurą skręcamy w lewo i dalej prosto.
Następnie po małym łuku w lewo i zaraz jak
gdyby na rozstaju dróg skręcamy w prawo tak
jak prowadzi asfalt. Mamy chodnik po lewej
stronie. Dalej Krzyż po lewej stronie,
dom nr 20. (11,0 km)...

Stacja VII - Druga Tajemnica Światła –
Początek cudów – I w Kanie Galilejskiej
***
idziemy dalej, za 1,7 km Krzyż po prawej stronie,
przed łukiem asfaltu który kieruje się w prawo.
(8,2 km)...
Stacja VIII – Trzecia Tajemnica Światła –
Głoszenie ewangelii i wzywanie do nawrócenia.
***
Idziemy dalej, na rozstaju dróg figura Św. Józefa
(9,2 km)...
Stacja IX – Czwarta Tajemnica Światła –
Przemienienie na Górze Tabor
***
droga główna biegnie w prawo a my teraz przed
figurą skręcamy w lewo w ul. Podgórną.
Dalej - koniec gminy Pleszew i wchodzimy na teren
gminy Kotlin. Miejscowość Orpiszewek, po lewej
figura MB, na terenie posesji nr 9A. (10,5 km)...
Stacja X - Piąta Tajemnica Światła –
Ustanowienie Eucharystii
***

Stacja XI – Pierwsza Tajemnica Bolesna –
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
***

Stacja XII – Druga Tajemnica Bolesna –
Biczowanie Pana Jezusa
***
idziemy dalej, jesteśmy na drodze
podporządkowanej, na skrzyżowaniu prosto,
przed nami miejscowośc Lutynia.
Krzyż po lewej stronie. (11,9 km)...
Stacja XIII – Trzecia Tajemnica Bolesna –
Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa
***
100 m dalej figura MB po lewej stronie a pod
nią u dołu figura Św Antoniego, numer domu
34, (12,0 km)...
Stacja XIV – Czwarta Tajemnica Bolesna –
Pan Jezus niesie Krzyż na Swoich
Ramionach
***
100 m dalej Krzyż po prawej stronie przy
posesji nr 30. (12,1 km)...
Stacja XV – Piąta Tajemnica Bolesna – Pan
Jezus Umiera na Krzyżu
***

