
II EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA Z RADOMIA DO SKRZYŃSKA  

27 marca 2015 r. 
Idea Ekstremalnej Drogi Krzyżowej to osobiste przeżycie misterium Drogi Krzyżowej 

w czasie nocnego marszu i spotkanie z Bogiem podczas medytacji. Coraz więcej osób korzy-

sta z zajęć w centrach fitness, biega i uprawia indywidualnie sport. EDK jest szansą na połą-

czenie tego wysiłku z doświadczeniem religijnym.  

Ponad 40-kilometrową trasę można przejść pojedynczo lub w grupie. Ekstremalna 

Droga Krzyżowa nie jest pielgrzymką. Celem jest samodzielne przejście, zmaganie z wła-

snym zmęczeniem i słabościami. Wyznaczane na EDK trasy są zróżnicowane pod względem 

długości i trudności, w znacznej części prowadzą poza terenami zabudowanymi. Zapisy i 

szczegółowe opisy tras dostępne są na http://www.edk.org.pl/rejon-edk/134/radom.html 

Podczas drogi obowiązuje milczenie, z wyjątkiem wspólnego odczytywania rozważań 

i modlitwy przy stacjach. Organizatorzy zapewniają treść rozważań, opisy trasy i mapę. Każ-

dy uczestnik powinien przygotować się na zmienne warunki pogodowe i terenowe, zabrać ze 

sobą prowiant. W przypadku rezygnacji każdy musi samodzielnie zorganizować sobie powrót 

z trasy. 

Msza św. na rozpoczęcie EDK zostanie odprawiona w kościele Matki Bożej Często-

chowskiej w Radomiu o godz.19.00. Będzie jej przewodniczył Ksiądz Biskup Piotr Turzyń-

ski. Msze św. w Sanktuarium w Skrzyńsku zostaną odprawione o godz. 7.00 oraz 9.00, a ko-

ściół będzie otwarty od godziny 06.00. Powrotu nie organizujemy, ale miejscowi przewoźnicy 

podstawiać będą busy do Radomia od godziny 07.00. 

Bardzo prosimy o przekazanie informacji o EDK w ogłoszeniach parafialnych. Do pa-

rafii radomskich dekanatów zostały przekazane plakaty promujące wydarzenie. 

„W piątek 27 marca wyruszy z Radomia Ekstremalna Droga Krzyżowa. Na trasie do 

Sanktuarium Matki Bożej w Skrzyńsku rozważając poszczególne stacje drogi krzyżowej, pąt-

nicy będą mogli doświadczyć zmagania z własnymi słabościami. Zachęcamy do udziału 

szczególnie osoby uprawiające sport, dla których osiągalne jest nocne przejście ponad 40 km. 

Zgłoszenia i informacje na stronie www.edk.org.pl” 

W imieniu organizatorów  

ks. Artur Chruślak, DA Radom 
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