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W tym roku Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się pod hasłem DROGA PRZEBACZENIA - od 
zranienia do uzdrowienia. 
„Droga przebaczenia to praca nad własnym sercem. Nie unikniemy cierpienia, ale wciąż możemy 
kochać. Rozważania, które będą nam towarzyszyły podczas tegorocznej edycji EDK, mają na celu 
pomoc w odkryciu sposobu na przepracowanie zranień. Jedna noc nie wystarczy, by wszystko zmienić. 
Ale ta noc może pomóc w wejściu na drogę przebaczenia.” (z FB EDK - Ekstremalna Droga Krzyżowa). 

Gdzie i kiedy w Skawinie? 
Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą św. 27.03.2020 roku o godz. 20:00 w kościele 
Miłosierdzia Bożego. Wydawanie pakietów uczestnika EDK - przed Mszą św. od godz. 19:00 do 19:50 
w salce katechetycznej. 
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, uczestnicy EDK będą mieli do wyboru dwie trasy ze Skawiny - 
do Wadowic i do Kalwarii Zebrzydowskiej.  

Jakie są standardy EDK? 
Msza święta - zanim uczestnik wyruszy w drogę powinien wziąć udział we Mszy Św. 
Noc - uczestnik pokonuje swoją drogę krzyżową w nocy. 
Trud - opuszczenie swojej strefy komfortu, doświadczenie i przełamywanie swoich ograniczeń. 
Milczenie - uczestnik pokonuje swoją drogę krzyżową w milczeniu. 
Samotność - oderwanie od świata, skupienie, stworzenie przestrzeni na spotkanie z Bogiem. 
Rozważania EDK - wyjście poza swój sposób myślenia, otwartość na inspirację do zmiany. 

Dla kogo jest EDK? 
EDK jest dla ludzi, którzy szukają w życiu czegoś więcej. Są zdolni podjąć wyzwanie i przejść nocą, 
samotnie, w milczeniu ok. 40 km, zmagając się z własnymi słabościami, czasem z trudnymi warunkami 
atmosferycznymi; zimnem, wiatrem, deszczem. Jest dla ludzi, którzy pragną przekraczania własnych 
granic, są otwarci na głębokie przeżycia duchowe, są gotowi oddać się medytacji i modlitwie podczas 
całonocnej wędrówki. Dla takich ludzi EDK może stać się najbardziej świadomą Drogą Krzyżową w ich 
życiu, DROGĄ prowadzącą do spotkania z BOGIEM. 

Jak się przygotować? 
Motywacji do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej trzeba szukać we własnej duchowości. Należy 
jednak pamiętać, iż ciało i duch stanowią jedność, dlatego też osoby, które zdecydują się na udział w 
EDK powinny się do niej dobrze przygotować (zapoznać z przebiegiem trasy, zadbać o swoją kondycję 
fizyczną, odpowiedni ubiór, obuwie, spakowanie energetycznego posiłku na drogę itp.). Uczestnictwo 
w EDK ma charakter indywidualnej, dobrowolnej praktyki religijno-duchowej, a osoby decydujące się 
na udział robią to na własną odpowiedzialność.  
Informacji dotyczących EDK oraz jak się do niej przygotować można szukać na stronie h`ps://
www.edk.org.pl/trasy.html. Za pomocą tej strony można też zarejestrować się do udziału 
w tegorocznej edycji EDK. 
Zapraszamy do udziału!  
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