
 

   

 

Podejmij wyzwanie, 

pokonaj drogę, zmierz się 

z samym sobą i spotkaj Go. 

 
Weź udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej! 
Co to jest EDK?  
Nocne wyzwanie w milczeniu, podczas którego rozważanych jest 14 stacji drogi krzyżowej. 
Rozpoczyna się Mszą Świętą, po której każdy wyrusza pieszo w wybraną przez siebie trasę 
(więcej informacji na www.edk.org.pl). 
W zeszłym roku EDK odbyła się w 25 państwach i wzięło w niej udział około 80 tys. 
uczestników. 
 
 
Wychodząc na EDK nie wiesz, czy dojdziesz. Jeśli masz tę pewność, to wybrałeś złą trasę. Ta 
niepewność daje utratę kontroli. Utrata kontroli wymaga zaufania, otwarcia się na coś 
nieznanego. Zaufanie i otwartość są konieczne do spotkania z Nim. 
 
Budujemy zaangażowany Kościół XXI wieku. 
Pierwsi chrześcijanie nie mieli kościołów, mediów, uczelni, wykształconych księży czy też 
pieniędzy, ale ich grono stale się rozrastało. Dzięki łasce Boga byli tak fajnymi ludźmi, że inni 
chcieli spędzać z nimi czas i być tacy, jak oni. Ich siłą było to, kim byli. Byli pięknymi, fajnymi 
ludźmi. Kościół XXI wieku, to kościół fajnych ludzi i taki Kościół chcemy budować. 
 
5 kwietnia 2019r. w naszym dekanacie organizowana jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 20 w kościele w Studzionce. Po Mszy, spod kościoła wyruszą 
trzy trasy EDK: 

1. Trasa niebieska św. Ojca Pio (40km): Studzionka – Pawłowice – Warszowice – 
Szoszowy – Mizerów – Brzeźce – Czarne Doły – Wisła Mała – Studzionka 

2. Trasa zielona bł. Bartolo Longo (20km): Studzionka – Wisła Mała – Pawłowice – Borki 
– Studzionka 

3. Trasa czerwona św. Jana Pawła II (43km): Studzionka – Strumień – Drogomyśl – 
Skoczów – Ustroń – Wisła (kościół p.w. Wniebowzięcia NMP) 

 
Ekstremalna Droga Krzyżowa to przede wszystkim ma być wyzwanie. Celem jest wyruszenie 
w drogę i zmierzenie się ze swoimi słabościami i ograniczeniami, a dzięki temu zbliżenie się 
do Boga. Dlatego wszystkich zachęcamy do podjęcia wyzwania i wyruszenia na trasy 40 i 43 
km. 
 
Podstawowe informacje: 

 poruszamy się w ciszy, w małych grupach, 

 idziemy na własną odpowiedzialność, 

 dojazd i powrót we własnym zakresie, 

 poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, pamiętamy o bezpieczeństwie 
swoim i innych uczestników, 

 udział osób niepełnoletnich wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 

 zachęcamy do zabrania na trasę własnoręcznie wykonanego krzyża, 

http://www.edk.org.pl/


 

   

 

 we własnym zakresie organizujemy: prowiant, elementy odblaskowe, latarki (najlepiej 
czołówki), 

 poinformujmy bliskich, że bierzemy udział w EDK i w razie potrzeby kontaktujemy się 
bezpośrednio z nimi, 

 zapisy poprzez stronę internetową www.edk.org.pl 

 rozważania Drogi Krzyżowej oraz mapa każdej trasy dostępne będą na stronie 
internetowej oraz w aplikacji mobilnej, 

 szczegółowe opisy tras jak i mapy będą również dostępne w kościele w Studzionce po 
Mszy Świętej rozpoczynającej EDK, 

 zapraszamy do śledzenia naszego wydarzenia na Facebook’u – Ekstremalna Droga 
Krzyżowa Dekanatu Pawłowickiego. 

 
Papież Franciszek łącząc się duchowo ze wszystkimi uczestnikami EDK, zachęca do ufnego 
powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich 
zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. 

http://www.edk.org.pl/

