Liderze już czas! EDK 2019 czeka na Ciebie!
Przygotuj innym drogę do spotkania z Bogiem!
Poszukiwani liderzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2019
Noc, cisza, samotność i co najmniej 40 kilometrów wędrówki. Ekstremalna Droga
Krzyżowa to forma duchowości dla tych, którzy nie boją się wyzwań. Rozpoczęła się
rekrutacja liderów, którzy zainicjują EDK w swojej okolicy, aby dać innym możliwość
przeżycia tego wielkopostnego nabożeństwa w niecodziennej formie.
W piątek 12 kwietnia już po raz jedenasty odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Tylko w
2018 r. wydarzenie przyciągnęło 80 tys. uczestników, w 353 miejscowościach, którzy pokonali
720 tras. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest już obecna na całym świecie.
Aby w tegorocznym wydarzeniu wzięło udział jak najwięcej osób, potrzebni są liderzy, którzy
zainicjują EDK w swojej okolicy.
Czym jest Ekstremalna Droga Krzyżowa
Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności, co najmniej 40 kilometrów. Ekstremalna, bo
trzeba pokonać tę trasę w nocy, samotnie i w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Musi boleć, by
opuścić swoją strefę komfortu i powiedzieć Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie
zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać. Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie dla tych,
którzy nie boją się wycieńczenia.
EDK to czas zmagania
– Na początku jest normalnie, po prostu idę, co jakiś czas stacja, krótka modlitwa – tekst
rozważań czytany w świetle czołówki – opowiada o swoich doświadczeniach Bartek, jeden z
uczestników EDK. – Zmaganie może zacząć się na 18, 30, albo jeszcze innym kilometrze. I
raczej zostanie do końca – dodaje.
Z błogosławieństwem Papieża
W zeszłym roku Papież Franciszek, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi
Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęcał do ufnego powierzenia Chrystusowi
siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc
Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na wędrówkę śladami Chrystusa, jednocząc
się w modlitwie, Ojciec Święty udzielił wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.
Liderzy poszukiwani
Trwają poszukiwania Liderów Rejonów – osób, które stworzą EDK w swoich miejscowościach,
dając tym samym możliwość wzięcia udziału w tej wyjątkowej Drodze innym osobom ze
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swojego otoczenia. Im więcej Liderów, tym więcej ludzi będzie miało możliwość odkryć tę
formę duchowości.
Lider rejonu EDK odpowiada m.in. za wyznaczenie trasy w swojej okolicy i przygotowanie jej
opisu, promocję wydarzenia w lokalnym środowisku.
Już czas!
Liderze! Za kilka miesięcy trasami EDK przejdzie tysiące osób. To od nas zależy, czy
stworzymy im warunki do spotkania z Bogiem i rozpoczęcia piękniejszego życia. Nadszedł czas,
by przygotować trasy i rejony do EDK 2019.
Dołącz do nas! Wejdź na:http://edk.org.pl/zostan-liderem.html.
Ks. Jarosław Raczak

