Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej
oraz Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Szczytnie zapraszają Misyjna Ekstremalna Droga Krzyżowa: 23.03.2018 Szczytno

EDK - Ekstremalna Droga Krzyżowa: aby życie - nie było byle jakie...

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Ekstremalna, bo trzeba pokonać trasę minimum 40 km w nocy. Samotnie, lub w skupieniu. Bez rozmów
i pikników. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz
coś dla mnie zrobić, ale dlatego, bo chcę się z Tobą spotkać. To droga do nowego życia.
Ale dlaczego Misyjna EDK?
1. Droga jest organizowana przy współpracy Dzieła Misyjnego Archidiecezji Warmińskiej z Duszpasterstwem
Parafii W.N.M.P. w Szczytnie, a patronem akcji jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi
w Potrzebie (PKWP - http://www.pkwp.org/).
2. Każdy z nas tą drogę może przejść jako Misjonarz, z misją-intencją: własną lub osób bliskich.
3. Nie jest to Droga bez celu - lecz Droga z sensem - w wyznaczonym kierunku: idziesz, aby pokonać swoje
ograniczenia - odkryć w sobie "moc ducha", zachęcamy aby właśnie tą Drogę przebyć w Intencji Misji, prosząc
o ich rozwój na całym świecie oraz o potrzebne łaski dla Prześladowanych Chrześcijan, aby umocnieni naszą
modlitwą z odwagą wyznawali wiarę w Jezusa.
4. Misyjnej EDK na Świętej Warmii w tym roku patronuje Święty Jan Paweł II - Misjonarz Świata.

MSZA ŚWIĘTA na rozpoczęcie Misyjnej EDK Archidiecezji Warmińskiej (23.03.2018) w kościele
Wniebowzięcia N.M.P. w Szczytnie o godz.: 18.00. (Dojazd i powrót z EDK - czytaj w osobnym
opisie) Przed Mszą Świętą prosimy o zgłoszenie przybycia i o odbiór pakietów EDK.
Pakiety dla uczestników w cenie: 20zł (w cenie: książeczka z rozważaniem, odblaski, pamiątka z EDK,
mapy z opisem trasy, słodki poczęstunek). Wydawanie pakietów - 23.03.2018 od godz.: 16.00
Wyznaczony szlak rozpoczyna się od kościoła Wniebowzięcia N.M.P. w Szczytnie - przebiega wokoło tzw.
Cudu Warmii i Mazur, jakim jest Jezioro Sasek Wielki. Ostatnia stacja EDK przy dużym krzyżu na
Cmentarzu Komunalnym w Szczytnie.
Przebieg Misyjnej EDK 2018: Szczytno - Kamionek - Szczycionek - Piece - Jęcznik - Sasek - Łysa Góra
- Budy - Dźwierzuty - Olszewki - Stankowo - Trelkowo - Romany - Lipowa Góra Wschodnia - Szczytno
Na trasie przewidziane są dwa punkty regeneracyjne - miejsca w których będzie można się ogrzać
i wypić ciepłe napoje (Dźwierzuty i Trelkowo)
MÓWISZ:
- że nie masz czasu dla Boga?
- że w ciągu dnia masz tyle obowiązków, że nie możesz się modlić?
WYKORZYSTAJ więc noc i Misyjną EDK!
Nie przejdziesz całej Drogi - idź choć kawałek-parę stacji! (Będziesz mógł mówić - sobie i innym: Byłem na
EDK!)
PAMIĘTAJ - Siedząc, daleko nie zajdziesz!
ZAPRASZAMY na MISYJNĄ EDK 2018!

Dojazd i powrót
Kościół Wniebowzięcia N.M.P. w Szczytnie (12-100 Szczytno, ul. Konopnickiej 72)
Dojazd i powrót z Misyjnej EDK we własnym zakresie.
Z Olsztyna proponujemy dojazd pociągiem: Olsztyn Dworzec Główny (godz.: 15.47) - Szczytno (godz.:16.32)
Bezpieczeństwo
Choć EDK ma charakter przejścia indywidualnego, powinniśmy zadbać nie tylko o nas samych,
ale i reagować, gdy spotkamy kogoś w potrzebie!
Bezpieczeństwo na trasie w głównej mierze zależeć będzie od nas samych. Zachęcamy, każdy uczestnik EDK
miał „pod ręką Anioła Stróża” – osobę, która czuwając przy telefonie pomoże-odbierze z trasy
w wypadku jakichkolwiek trudności. Przeczytaj jak przygotować się i przejść bezpiecznie EDK:
https://www.edk.org.pl/przygotuj-sie.html
Zapisy
https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1609
Więcej informacji: Ks. Piotr Kaczmarczyk
Mail: xpjk@wp.pl
Tel.: 889-243-076

