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W piątek 31 marca o godz. 20.00 w kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu zostanie
odprawiona Msza św. na rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

  

Trasy: 

  

1) na Górę św. Anny: TUTAJ

  

2) pętla wokół Opola: TUTAJ

  

I jeszcze bezpośredni link do zapisów: https://www.edk.org.pl/zapisz-sie

  

W tym roku EDK towarzyszy hasło: "Idę, bo szukam nadziei". Przygotowane przez
organizatorów rozważania dedykowane są wszystkim tym, którzy doświadczają beznadziei.
Tym, którzy tracą nadzieję. Tym, którzy nie widzą przyszłości. "Dotykają nas trudne czasy:
pandemia, wojna, kryzys. Potrzebujemy nadziei. Zapraszamy na EDK 2023" - zachęca ekipa
EDK.

  

Zasady EDK:

  

• EDK to 40 km w nocy, w samotności lub w skupieniu.
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• Istnieją trasy 30 km plus odpowiednia suma przewyższeń.

  

• Zachęcamy do wyrzeczeń, ale oczywiście każdy w drodze może podjąć decyzję, że wcześniej
wraca do domu. Szanujemy każdą osobę, która podejmuje wyzwanie EDK.

  

• Jest wiele akcji, których celem jest dogadzanie. EDK się od nich różni: nie dogadza, ale
wymaga. Nie jest na miarę człowieka, ale właśnie pomaga mu przekroczyć własne
ograniczenia.

  

• Wymagamy na trasie skupienia. Mówimy stanowcze „nie” rozmowom, piknikom i
udogodnieniom.

  

• Celem podjęcia wyzwania EDK jest zmiana na lepsze. Obecne hasło EDK to: „Przejdź 40 km
w nocy i stań się pięknym człowiekiem”.

  

• EDK nie mierzy się jedynie podjętym wysiłkiem – oczekujemy owoców, zmiany na lepsze.
Piękny człowiek to taki, z którym się lepiej żyje.

  

• Zapraszamy do podjęcia wyzwania, które dał nam Jezus: Bo kto chce zachować swoje życie,
straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16, 25).

  

ks. Jacek WIOSNA Stryczek i całe EDK ( edk.org.pl )
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